
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – október 2022 

 
Zverejnené 01.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 12/220930 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu o zmenu 

hracieho dňa stretnutí družstva ŠBK Šamorín v súťaži Mladšie žiačky U13 – Západ  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu hracieho dňa domácich stretnutí družstva 

ŠBK Šamorín súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ z pôvodného 

termínu „SOBOTA“ na nový termín, ktorým bude „NEDEĽA“. 

 

Zmena sa týka nasledovných stretnutí : 

č.s. Z1., Z5.     ŠBK Šamorín – IBAS Bratislava MS              zo dňa 15.10.2022 

č.s. Z12., Z16. ŠBK Šamorín – UNI GYŐR NKA                     zo dňa 05.11.2022 

č.s. Z27., Z31. ŠBK Šamorín – BC Komárno MS                   zo dňa 10.12.2022 

č.s. Z42., Z46. ŠBK Šamorín – BK Slovan Bratislava           zo dňa 21.01.2023 

č.s. Z74., Z78. ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka p/Dunaji zo dňa 18.03.2023 

č.s. Z91., Z95. ŠBK Šamorín – BK AŠK Slávia Trnava         zo dňa 22.04.2023 

č.s. Z108., Z112. ŠBK Šamorín – BA Spartak Myjava           zo dňa 20.05.2023 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene hracieho dňa domácich stretnutí družstva ŠBK Šamorín v súťaži  

Mladšie žiačky U13 – skupina Západ v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe odôvodnenej žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu /obsadenosť 

hracích priestorov vzhľadom na veľký počet družstiev ŠBK Šamorín/ a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 13/220930 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu o zmenu 

hracieho dňa stretnutí družstva ŠBK Šamorín v súťaži Staršie minižiačky U12 – 

Západ A 

 

rozhodla : 

 



1. HK SBA – R schvaľuje zmenu hracieho dňa domácich stretnutí družstva 

ŠBK Šamorín súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ A 

z pôvodného termínu „SOBOTA“ na nový termín, ktorým bude „NEDEĽA“. 

 

Zmena sa týka nasledovných stretnutí : 

č.s. A3., A6.     ŠBK Šamorín – BK Slovan Bratislava          zo dňa 08.10.2022 

č.s. A14., A17. ŠBK Šamorín – BKM Petržalka                      zo dňa 12.11.2022 

č.s. A25., A28. ŠBK Šamorín - BK Klokani Ivanka p/Dunaji zo dňa 17.12.2022 

č.s. A38., A41. ŠBK Šamorín – IBAS Bratislava MS             zo dňa 28.01.2023 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene hracieho dňa domácich stretnutí družstva ŠBK Šamorín v súťaži  

Staršie minižiačky U12 – skupina Západ A v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu 

/obsadenosť hracích priestorov vzhľadom na veľký počet družstiev ŠBK Šamorín/ 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 14/220930 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu 

stretnutia  č. 5. súťaže 2.liga mužov – skupina Východ zo dňa 08.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2.liga mužov – 

skupina Východ č. 5. RB Košice – Slávia Hvar sport resort Košice B  

z pôvodného termínu 08.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

05.10.2022 (Streda) 20:30 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, 

Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga mužov – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. /nedostatok hráčov družstva 

RB Košice v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 03.10.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 15/221003 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti ŠŠK TYDAM Košice o zmenu termínu stretnutí č. V3. a č. V6. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – Východ zo dňa 08.10.2022 

2. žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu dvojstretnutia /3. 

turnaje/ č. S23. a č. S24. súťaže Mladší žiaci U13 – Stred zo dňa 22. – 

23.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Východ č. V3. a č. V6. TYDAM UPJŠ U12 – BAM Poprad 

z pôvodného termínu 08.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

09.10.2022 (Nedeľa) 10:00, 11:30 hod., Medická 4 (vysokoškolské internáty), 

Košice, pri Novej Nemocnici (Terasa). 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe žiadosti ŠŠK TYDAM Košice, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu dvojzápasu z 3. turnajov súťaže 

Mladší žiaci U13 – skupina Stred č. S23. a č. S24. BK MBK AŠK Slávia 

Trnava – BK MŠK Žiar nad Hronom z pôvodného termínu 22. – 23.10.2022 

(Sobota – Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 15.10.2022 (Sobota) 10:00, 

12:00 hod., hala Slávie, Rybníkova 14, Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu dvojzápasu z 3.turnajov súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava /účasť družstva 

BK MBK AŠK Slávia Trnava na turnaji CEYBL v České Třebové v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 04.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 16/221004 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe zápisu rozhodcu Michala Perečinského v Kontrolnom formulári 



stretnutia súťaže 2.ligy mužov – skupina Východ č. 3. Slávia Hvar sport resort Košice 

B – BK MŠK Kežmarok zo dňa 01.10.2022 vo veci udalostí v priebehu 3.štvrtiny 

stretnutia /t.j. nespôsobilá palubovka a odmietnutie hosťujúceho družstva pokračovať 

v stretnutí/  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R v súlade s čl. 8.4. Hracieho poriadku uznáva výsledok 

nedokončeného stretnutia  súťaže 2.ligy mužov – skupina Východ č. 3. 

Slávia Hvar sport resort Košice B – BK MŠK Kežmarok zo dňa 01.10.2022 

dosiahnutý na ihrisku po 3. štvrtine predmetného stretnutia ako konečný, 

t.j. 64:58 v prospech družstva Slávia Hvar sport resort Košice B. 

 

2. HK SBA – R neudeľuje družstvu BK MŠK Kežmarok pokutu a neuplatňuje 

hracie dôsledky vyplývajúce z čl. 2.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 („Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom“) 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

sa zaoberala zápisom rozhodcu stretnutia v Kontrolnom formulári stretnutia 

a zaslaným stanoviskom : 
Vážená Hracia komisia,  

zasielame stanovisko rozhodcov k nedohraniu stretnutia.  

V priebehu tretej štvrtiny došlo k niekoľkým nekontrolovaným pádom hráčov oboch družstiev z dôvodu 

šmykľavej palubovky. Na základe tejto skutočnosti bolo stretnutie niekoľkokrát prerušené, kedy bola 

palubovka opakovane utieraná, v súčinnosti s hráčmi domáceho družstva SLÁVIA RIM Košice B. 

47 sekúnd pred koncom tretej štvrtiny bolo stretnutie prerušené, kedy bola palubovka opätovne 

vyčistená. Stretnutie bolo prerušené na cca. 5 minút. Tretia štvrtina ďalej pokračovala a bola riadne 

dohraná do konca.  

Následne družstvo hostí BK MŠK Kežmarok odmietlo pokračovať v stretnutí a nastúpiť do štvrtej 

štvrtiny, ako dôvod uviedlo nespôsobilosť palubovky („šmykľavá podlaha“).  

Domáce družstvo SLÁVIA RIM Košice B malo záujem pokračovať v stretnutí.  

Stretnutie bolo ukončené /prerušené o 19:35 za stavu 64:58 v prospech družstva SLÁVIA RIM Košice 

B, kedy družstvo BK MŠK Kežmarok opustilo palubovku a odišlo do šatní.  

S pozdravom  

Michal Perečinský, 1. rozhodca 

Simona Perečinská, 2. rozhodca“ 

 

a rozhodla v súlade s čl. 8.4. Hracieho poriadku SBA : 
„Ak dôjde na ihrisku k výtržnostiam, šarvátkam, k nerešpektovaniu príkazu rozhodcu, k 

opusteniu ihriska niektorým z družstiev, rozhodne rozhodca v súlade s Predpismi SBA o 

prípadnom ukončení stretnutia. V prípade inzultácie rozhodcu, vždy ukončí stretnutie. 

Predčasné ukončenie stretnutia zapíše rozhodca do zápisu s uvedením dôvodu svojho 

rozhodnutia. Zápis o stretnutí uzavrú mimo priestoru ihriska. Okrem toho zašle HK, najneskôr v 

prvý pracovný deň po predčasnom ukončení stretnutia, písomné vyjadrenie so zdôvodnením. 

Takéto vyjadrenie v tej istej lehote zašle aj technický komisár /ak je delegovaný/. O výsledku 

predčasne ukončeného stretnutia a ďalších hracích dôsledkoch rozhodne HK.“ 

 

Nakoľko opustenie ihriska hosťujúcim družstvom bolo z nevyhovujúceho hracieho 

povrchu a obavy o zdravie hráčov, HK SBA – R nepristúpila k udeleniu pokuty 

a hracím dôsledkom. 



Článok 2.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 
„Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom   ostatné  do 83 €“  

 Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA“  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 05.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 17/221005 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. o zmenu termínu stretnutí č. V14. 

a č. V17. súťaže Mladšie žiačky U13 – Východ zo dňa 26.11.2022 

2. žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. o výmenu poradia stretnutí súťaže 

Žiačky U14 – skupina Východ č. V3., č. V6. zo dňa 08.10.2022 a č. V33., č. 

V36. zo dňa 14.01.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Východ č. V14. a č. V17. BKM Bardejov U13 – YOUNG ANGELS U13 

Košice z pôvodného termínu 26.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 20.11.2022 (Nedeľa). 

 

Poznámka : Miesto a čas stretnutia nahlási domáce družstvo v súlade s čl. 7.8. 

Hracieho poriadku SBA najmenej 10 dní pred stanoveným termínom stretnutia. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS ACADMY, o.z. /pracovná 

zaneprázdnenosť trénerky družstva YOUNG ANGELS v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V3., č. V6. a č. V33., č. V36. medzi družstvami YOUNG 

ANGELS U14 Košice a ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

08.10.2022, 14:30, 16:00 hod., ZŠ M.Lechkého, Jána Pavla II č.1, Košice  

č. V3., č. V6. YOUNG ANGELS U14 Košice – ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa 

(pôvodne v Starej Ľubovni) 

 

14.01.2023 č. V33, č. V36. 



ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – YOUNG ANGELS U14 Košice (pôvodne v 

Košiciach) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa /obsadenosť ŠH v Starej Ľubovni 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 06.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 18/221006 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BKM Petržalka – Five Stars o výmenu poradia stretnutí súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Západ A č. A1., č. A4. zo dňa 08.10.2022 a č. A31., 

č. A34. zo dňa 14.01.2023 

2. žiadosti Basketbalovej akadémie Čaňa o výmenu poradia stretnutí súťaže 

Mladšie žiačky U13 – skupina Východ č. V2., č. V5. zo dňa 15.10.2022 a č. 

V32., č. V35. zo dňa 21.01.2023 

3. žiadosti Basketbalovej akadémie Čaňa o výmenu poradia stretnutí súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ č. V3., č. V7. zo dňa 15.10.2022 

a č. V59., č. V63. zo dňa 18.02.2023 

4. žiadosti BKM Bardejov o výmenu poradia stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Východ č. V7., č. V10. zo dňa 22.10.2022 a č. V37., č. V40. zo 

dňa 28.01.2023 

5. žiadosti BKM Bardejov o výmenu poradia a zmenu termínu stretnutí súťaže 

Mladšie žiačky U13 – skupina Východ č. V3., č. V6. zo dňa 15.10.2022 a č. 

V33., č. V36. zo dňa 21.01.2023 

6. žiadosti BC Komárno o zmenu termínu stretnutí č. Z4. a č. Z8. súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ zo dňa 15.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Západ A č. A1., č. A4. a č. A31., č. A34. medzi družstvami 

BKM Petržalka a BK Klokani Ivanka pri Dunaji. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

 

08.10.2022, 10:00, 11:30 hod., ZŠ M.R.Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji  



č. A1., č. A4. BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BKM Petržalka (pôvodne 

v Bratislave) 

14.01.2023 č. A31, č. A34. 

BKM Petržalka – BK Klokani Ivanka pri Dunaji (pôvodne v Ivanke pri Dunaji) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ 

A medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BKM Petržalka – Five Stars /nedostupnosť telocvične 

na Vranovskej 2 v Bratislave z dôvodu výkonu deratizácie v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 

– skupina Východ č. V2., č. V5. a č. V32., č. V35. medzi družstvami BA Čaňa 

a TYDAM UPJŠ U13 – MS. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

 

15.10.2022  

č. V2., č. V5. TYDAM UPJŠ U13 – MS – BA Čaňa (pôvodne v Čani) 

21.01.2023 č. V32., č. V35. 

BA Čaňa – TYDAM UPJŠ U13 – MS (pôvodne v Košiciach) 

 

3. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V3., č. V7. a č. V59., č. V63. medzi družstvami BA 

Čaňa a TYDAM Košice. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

 

15.10.2022  

č. V3., č. V7. TYDAM Košice – BA Čaňa (pôvodne v Čani) 

18.02.2023 č. V59., č. V63. 

BA Čaňa – TYDAM Košice (pôvodne v Košiciach) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Východ a 

Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BA Čaňa 

/nedostupnosť telocvične v Čani z dôvodu výmeny basketbalových konštrukcií 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Východ č. V7., č. V10. a č. V37., č. V40. medzi družstvami 

BKM Bardejov U12 a BAM Poprad. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

 

22.10.2022, 11:00, 12:30 hod., Poprad  

č. V7., č. V10. BAM Poprad – BKM Bardejov U12 (pôvodne v Bardejove) 

28.01.2023 č. V37., č. V40. 



BKM Bardejov – BAM Poprad (pôvodne v Poprade) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BKM Bardejov /nedostupnosť športovej haly 

v Bardejove  v pôvodnom termíne 22.-23.10.2022/, vzájomnej dohody družstiev 

o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

5. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia a zmenu termínu stretnutí súťaže 

Mladšie žiačky U13 – skupina Východ č. V3., č. V6. a č. V33., č. V36. medzi 

družstvami BKM Bardejov U13 a BAM Poprad. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

 

06.11.2022, 13:00, 14:30 hod., Poprad  

č. V3., č. V6. BAM Poprad – BKM Bardejov U13 (pôvodne 15.10.2022 

v Bardejove) 

21.01.2023 č. V33., č. V36. 

BKM Bardejov U13 – BAM Poprad (pôvodne v Poprade) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia a zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Východ  medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM Bardejov /nedostupnosť športovej haly 

v Bardejove v pôvodnom termíne 15.-16.10.2022/, vzájomnej dohody družstiev 

o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

6. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Západ č. Z4. a č. Z8. BC Komárno MS – BK AŠK Slávia Trnava 

z pôvodného termínu 15.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

23.10.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., MŠH, Športová 1, Komárno . 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BC Komárno /nedostupnosť ŠH v Komárne 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 10.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 19/221010 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe nových skutočností a oznámenia Basketbalovej akadémie 

Spartak Myjava o.z. vo veci odohratia stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ č. 

Z2. a č. Z6. UNI GYŐR NKA – BA Spartak Myjava zo dňa 15.10.2022 v súvislosti 

s Rozhodnutím HK SBA – Región č. 04/220905  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R ruší Rozhodnutie HK SBA – R č.04/220905 zo dňa 05.09.2022 

2. Stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ č. Z2. a č. Z6. UNI GYŐR NKA 

– BA Spartak Myjava zo dňa 15.10.2022 sa uskutočnia podľa hlásenia 

domáceho družstva, t.j. 10:30, 12:15 hod., Egyetemi Edzőcsarnok, Egyetem 

tér 1, GYŐR.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o odohratí predmetných stretnutí súťaže Mladších žiačok U13 – Západ 

podľa hlásenia domáceho družstva na základe oznámenia Basketbalovej akadémie 

Spartak Myjava o.z. o vycestovaní družstva do Győru. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 20/221010 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z25. a č. Z28. 

súťaže Žiačky U14 – Západ zo dňa 17.12.2022 

2. žiadosti ŠBK Junior Levice o výmenu poradia stretnutí súťaže Žiaci U14 – 

skupina B č. B12., č. B15. zo dňa 15.10.2022 resp. 16.10.2022 a č. B28., č. 

B29. zo dňa 10.12.2022 resp. 11.12.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Západ č. Z25. a č. Z28. BKM Junior Nitra – BK Slovan Bratislava 

z pôvodného termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

23.10.2022 (Nedeľa), 9:00, 10:30 hod., telocvičňa ZŠ Na Hôrke 30, Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava /účasť družstva Slovana na turnaji 

v Prahe v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 



2. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Žiaci U14 – skupina 

B č. B12., č. B15. a č. B28., č. B29. medzi družstvami ŠBK Junior Levice, 

TSM Slávia Žilina a MBK VICTORIA Žilina. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

 

15.10.2022, 14:30 hod., ŠH, Turecký rad, Levice  

č. B12. ŠBK Junior Levice – TSM Slávia Žilina (pôvodne v Žiline) 

 

16.10.2022, 11:00 hod., ŠH, Turecký rad, Levice 

č. B15. ŠBK Junior Levice – MBK VICTORIA Žilina (pôvodne v Žiline) 

 

10.12.2022 č. B28. MBK VICTORIA Žilina – ŠBK Junior Levice (pôvodne 

v Leviciach) 

 

11.12.2022 č. B29. TSM Slávia Žilina – ŠBK Junior Levice (pôvodne 

v Leviciach) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Žiaci U14 – skupina B medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej 

žiadosti ŠBK Junior Levice /obsadenosť hracích priestorov ŠBK Junior Levice 

v termíne 10. – 11.12.2022/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 12.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 21/221011 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď o zmenu termínu stretnutí č. 

Z23. a č. Z24. súťaže Mladší žiaci U13 – Západ zo dňa 22.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina Západ, 3.turnaje č. Z23. a č. Z24. B.S.C. Bratislava – BK 

Lokomotíva Sereď z pôvodného termínu 22.10.2022-23.10.2022 (Sobota-

Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 25.10.2022 (Utorok), 16:00, 17:30 hod., 

ŠH, Domkárska 6, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 



odôvodnenej žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď /účasť hráčov družstva Serede 

v družstve MBK Slávia Trnava na turnaji CEYBL v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 22/221012 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) vo veci udelenia diskvalifikačnej chyby hráčovi BKM SPU Nitra Samuelovi 

Difilippovi v stretnutí č. S15. BK Domov Topoľčany U13-MS – BKM SPU Nitra 

A súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred zo dňa 08.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R v súlade s čl. 1.2. Prílohy k disciplinárnemu poriadku č. 1 

udeľuje hráčovi BKM SPU Nitra SAMUELOVI DIFILIPPOVI trest zastavenia 

pretekárskej činnosti na 2 stretnutia v súťaži Mladší žiaci U13 – skupina 

Stred. 

 

Poznámka : hráč BKM SPU Nitra Samuel DIFILIPPO nenastúpil v stretnutí č. 

S16. BK Domov Topoľčany U13-MS – BKM SPU Nitra zo dňa 08.10.2022, takže 

zostávajúci trest  1 zápas ZPČ platí na najbližšie stretnutie predmetnej súťaže. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o udelení trestu za obdržanie diskvalifikačnej chyby hráča BKM SPU Nitra 

v stretnutí súťaži Mladší žiaci U13 – skupina Stred v súlade s čl. 1.2. Prílohy 

k disciplinárnemu poriadku č. 1. 
„1. Previnenia členov družstva a osôb odprevádzajúcich družstvo“ 

„1.2. Diskvalifikačná chyba hráča        1 – 2 zápasy ZPČ – 

ZVF 

+ ostatné 10 

€ 

„Finančné sankcie uvedené v tejto Prílohe sa nevzťahujú na hráčov kategórie žiactva a 

minibasketbalu.“ 

 

Vyjadrenie rozhodcu stretnutia : 
„V 31.minúte stretnutia S15. bol vylúčený hráč BKM SPU Nitra č. 34 Samuel Difilippo za hrubý faul – 

úmyselné sotenie hráča v dvojtakte oboma rukami do chrbta tak, že ten spadol na zem.“  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 13.10.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 23/221013 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe oznámenia Basketbalovej akadémie Čaňa o termíne stretnutí 

č. V9. a č. V12. súťaže Žiačky U14 – Východ zo dňa 22.10.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V9. a č. V12. BA Čaňa – BKM Bardejov U14 z pôvodného 

termínu 22.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 23.10.2022 

(Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

oznámenia Basketbalovej akadémie Čaňa a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 14.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 24/221014 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. o výmenu poradia stretnutí súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ č. V20., č. V24. zo dňa 19.11.2022 

a č. V76., č. V80. zo dňa 18.03.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V20., č. V24. a č. V76., č. V80. medzi družstvami 

YOUNG ANGELS U11 Košice a TYDAM Košice. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

19.11.2022, č. V20., č. V24. TYDAM Košice – YOUNG ANGELS U11 Košice 

(pôvodne u YOUNG ANGELS) 

 

18.03.2023 č. V76, č. V80. 

YOUNG ANGELS U11 Košice – TYDAM Košice (pôvodne u TYDAM Košice) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina 

Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na 



základe odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS, o.z. /obsadenosť hracích priestorov 

YOUNG ANGELS z dôvodu organizácie turnaja MEL v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 17.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 25/221017 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe zápisu rozhodcu Rolanda Štuhla v Kontrolnom formulári 

stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina B č. B12. ŠBK Junior Levice – TSM Slávia 

Žilina zo dňa 15.10.2022 vo veci ukončenia stretnutia v 20.minúte 3.štvrtiny /vážne 

zranenie ruky hráča ŠBK Junior Levice – odvoz RZP do nemocnice/  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R s prihliadnutím na čl. 8.3. Hracieho poriadku uznáva výsledok 

nedokončeného stretnutia  súťaže Žiaci U14 – skupina B č. B12. ŠBK 

Junior Levice – TSM Slávia Žilina zo dňa 15.10.2022 dosiahnutý na ihrisku 

po 20. minúte 3. štvrtiny predmetného stretnutia ako konečný, t.j. 34:17 

v prospech družstva ŠBK Junior Levice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

sa zaoberala zápisom rozhodcu stretnutia v Kontrolnom formulári stretnutia 

a vyjadreniami súhlasu družstiev s ukončením a výsledkom stretnutia : 
„Vážne zranenie hráča ŠBK Junior Levice č. 88 – Búry – komplikovaná zlomenina predlaktia, 

stretnutie ukončené v 20.minúte.“  

a rozhodla s prihliadnutím na čl. 8.3. Hracieho poriadku SBA : 
„8.3. Ak nie je možné stretnutie, prerušené z technických dôvodov, dohrať ešte v ten istý deň 

neskoršie /prípadne v inej telocvični/ alebo len tak, že dĺžka stretnutia od jeho zahájenia 

prekročí 180 minút, o novom termíne rozhodne HK, pričom sa celé stretnutie opakuje za 

rovnakých podmienok, ako pôvodné stretnutie. HK na základe písomnej žiadosti oboch BK 

nenariadi opakovať stretnutie a uzná výsledok dosiahnutý na ihrisku v prvom nedokončenom 

stretnutí, ak k prerušeniu došlo v II. polčase stretnutia“  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 26/221017 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica o termíne stretnutí č. 

S9. a č. S12. súťaže Žiačky U14 – Stred zo dňa 22.10.2022 

 



rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Stred č. S9. a č. S12. Slávia ŠKP Banská Bystrica – ŠKBD Spišská 

Nová Ves z pôvodného termínu 22.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 23.10.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa Gymnázia 

J.G.Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Stred medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 20.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 27/221019 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BKM Bardejov o výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V9., č. V13. zo dňa 05.11.2022 a č. V65., č. V69. zo 

dňa 04.03.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – skupina Východ č. V9., č. V13. a č. V65., č. V69. medzi 

družstvami YOUNG ANGELS U11 Košice a BKM Bardejov U11. Stretnutia 

sa odohrajú nasledovne : 

05.11.2022, 10:30, 12:30 hod., ZŠ M.Lechkého, Jána Pavla II. č. 1, Košice  

č. V9., č. V13. YOUNG ANGELS U11 Košice – BKM Bardejov U11 (pôvodne v 

Bardejove) 

 

04.03.2023/05.03.2023 č. V65, č. V69. 

BKM Bardejov U11 – YOUNG ANGELS U11 Košice (pôvodne v Košiciach) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina 

Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BKM Bardejov /obsadenosť hracích priestorov BKM 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 



 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 21.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 28/221020 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti MBK Karlovka Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z16., Z17. a č. 

Z18. súťaže Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 19.11./20.11.2022 

2. predchádzajúcej žiadosti Akadémie pohybu zo dňa 03.10.2022 o zmenu 

termínu stretnutia č. C15. súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 16.10.2022  

3. predchádzajúcej žiadosti Akadémie pohybu zo dňa 03.10.2022 o zmenu 

termínu stretnutia č. C12. súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 15.10.2022  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 

– skupina Západ, 3.turnaj č. Z16., č. Z17. a č. Z18. medzi družstvami B.S.C. 

Bratislava – MBK Karlovka Bratislava – MIBA Stupava z pôvodného termínu 

19.11.2022-20.11.2022 (Sobota-Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

12.11.2022 (Sobota), ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti MBK Karlovka Bratislava /rekonštrukčné stavebné 

práce v ŠH ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova v termíne 14.11. – 23.11.2022/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

C  č. C15. IMC Slovakia Považská Bystrica – AKAPO Lučenec z pôvodného 

termínu 16.10.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 31.10.2022 

(Pondelok), 11:00 hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet, Považská 

Bystrica. 

 

Akadémia pohybu je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo 

výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na 

základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina C medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 



odôvodnenej žiadosti Akadémie pohybu /účasť družstva Lučenca na turnaji EYBL 

v Budapešti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – 

skupina C  č. C12. BK AS Trenčín MS – AKAPO Lučenec z pôvodného 

termínu 15.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 11.12.2022 

(Nedeľa), ŠH Aréna, Lučenec. 

 

Poznámka : Miesto a čas stretnutia nahlási domáce družstvo v súlade s čl. 7.8. 

Hracieho poriadku SBA najmenej 10 dní pred stanoveným termínom stretnutia. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina C medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Akadémie pohybu /účasť družstva Lučenca na turnaji EYBL 

v Budapešti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

Nakoľko sa jedná o stretnutie družstva „MIMO SÚŤAŽ“, HK SBA – Región súhlasila 

aj s termínom, ktorý nespĺňa podmienku čl. 7.2.2., ale je totožný s termínom 

posledného kola. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 24.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 29/221024 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Považskobystrický basketbal OZ a predchádzajúcej žiadosti 

Akadémie pohybu zo dňa 03.10.2022 o zmenu termínu stretnutia č. C15. 

súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 16.10.2022 a s prihliadnutím na 

rozhodnutie HK SBA – Región č. 28/221020 bod 2 zo dňa 20.10.2022   

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R mení bod 2 Rozhodnutia HK SBA – Región č. 28/221020 

nasledovne :  

HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

C  č. C15. IMC Slovakia Považská Bystrica – AKAPO Lučenec z pôvodného 

termínu 16.10.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 28.10.2022 

(Piatok), 11:00 hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica. 

 



Akadémia pohybu je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo 

výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na 

základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina C medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Akadémie pohybu /účasť družstva Lučenca na turnaji EYBL 

v Budapešti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 26.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 30/221025 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe IBAS-u o zmenu termínu stretnutí č. Z14. a č. Z17. súťaže 

Žiačky U14 – Západ zo dňa 12.11.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Západ č. Z14. a č. Z17. BKM Junior Nitra – IBAS Bratislava 

z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

13.11.2022 (Nedeľa), ZŠ Na Hôrke 30, Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U142 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti IBAS-u /pracovné povinností trénerky IBAS-u v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 31/221026 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) vo veci udelenia diskvalifikačnej chyby hráčovi BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji p. Čižmarovi a hráčovi ŠBK Handlová U23 p. Alešovi Némethovi v stretnutí č. 

6. BK Klokani Ivanka pri Dunaji – ŠBK Handlová U23 súťaže 2. liga Mužov a Mladých 

mužov U23 – skupina Západ zo dňa 22.10.2022 

 



rozhodla : 

 

1. HK SBA – R v súlade s čl. 1.2. Prílohy k disciplinárnemu poriadku č. 1 

udeľuje hráčovi BK Klokani Ivanka pri Dunaji BELOVI ČIŽMAROVI trest 

zastavenia pretekárskej činnosti na 1 stretnutie v súťaži 2. liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Západ. 

2. HK SBA – R v súlade s čl. 1.2. Prílohy k disciplinárnemu poriadku č. 1 

udeľuje hráčovi ŠBK Handlová U23 ALEŠOVI NÉMETHOVI trest zastavenia 

pretekárskej činnosti na 1 stretnutie v súťaži 2. liga Mužov a Mladých 

mužov U23 – skupina Západ. 

 

Poznámka : hráči B. Čižmar a A. Németh sú v zmysle čl. 7.2.3. Disciplinárneho 

poriadku SBA povinný uhradiť správny poplatok po 8,50 Eur za prerokovávania 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o udelení trestu za obdržanie diskvalifikačnej chyby hráčov v stretnutí 

súťaže  2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ v súlade s čl. 1.2. 

Prílohy k disciplinárnemu poriadku č. 1. 
„1. Previnenia členov družstva a osôb odprevádzajúcich družstvo“ 

„1.2. Diskvalifikačná chyba hráča        1 – 2 zápasy ZPČ – 

ZVF 

+ ostatné 10 

€ 

 

Vyjadrenie rozhodcov stretnutia : 
„Prajem pekný deň, 
v sobotu 22.10. som s kolegom J.Faithom rozhodoval stretnutie II.ligy mužov Západ medzi domácim 
BK Klokani Ivánka pri Dunaji a hosťami  ŠBK Handlová U23. 
V závere 2.štvrtiny došlo k incidentu , po ktorom boli vylúčení zo stretnutia dvaja hráči. Po úspešnom 
trestnom hode sa do seba zasekli dvaja hráči, ktorí sa nechtiac trochu drsnejšie od seba odtrhli, 
následne priskočil hráč Handlovej  č.59 Németh a prudšie strčil do jedného zo zaseknutých, následne 
pribehol hráč Ivánky č.14 Čižmár a prudšie strčil do hráča Németha. Obaja boli okamžite vylúčení zo 
stretnutia a obaja aj poslušne ihneď opustili halu a odišli do šatne. Škoda ,že bol zrušený trest 
dostačujúci, ktorí by sme zrejme uplatnili ešte v zápise. 
S pozdravom Ičo Juhás , 1.rozhodca stretnutia 
                      Ján Faith , 2.rozhodca stretnutia.“  

HK SBA – R rozhodla s prihliadnutím na vyjadrenie rozhodcov stretnutia a vzhľadom 

na mieru previnenia sa rozhodla neudeliť peňažitú pokutu hráčom. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 32/221026 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe predchádzajúcej žiadosti 1. BASKET KLUB-u Michalovce zo 

dňa 23.09.2022 o zmenu termínu stretnutia č. D6. súťaže Žiaci U14 – skupina D zo 

dňa 01.10.2022  

 



rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

D  č. D6. 1. BK Michalovce – RIM Basket Košice z pôvodného termínu 

01.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 27.11.2022 (Nedeľa), 

telocvičňa ZŠ, Krymská 5, Michalovce. 

 

Poznámka : Čas stretnutia nahlási domáce družstvo v súlade s čl. 7.8. Hracieho 

poriadku SBA najmenej 10 dní pred stanoveným termínom stretnutia. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina D medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti 1.BASKET KLUB-u Michalovce /účasť družstva Michaloviec na 

turnaji v Egeri v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 28.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 33/221027 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. o výmenu poradia 

stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ č. V15., č. V18. zo dňa 12.11.2022 

a č. V45., č. V48. zo dňa 11.02.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V15., č. V18. a č. V45., č. V48. medzi družstvami YOUNG 

ANGELS U14 Košice a TYDAM UPJŠ U14. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

12.11.2022, č. V15., č. V18. TYDAM UPJŠ U14 – YOUNG ANGELS U14 

Košice (pôvodne u YOUNG ANGELS) 

 

11.02.2023 č. V45, č. V48. YOUNG ANGELS U14 Košice – TYDAM UPJŠ U14 

(pôvodne u TYDAM Košice) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS, o.z. /obsadenosť hracích priestorov 

YOUNG ANGELS – ZŠ M.Lechkého pretekmi v skokoch na trampolíne v termíne 12. 



a 13.11.2022/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 34/221028 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. o zmenu termínu 

stretnutí č. S25., S26. a č. S27. súťaže Mladší žiaci U13 – Stred zo dňa 

05./06.11.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina Stred, 4.turnaje č. S25., S26. a č. S27. medzi družstvami BK MŠK 

Žiar nad Hronom – BKM SPU Nitra A – BKM SPU Nitra B-MS z pôvodného 

termínu 05.11.2022-06.11.2022 (Sobota-Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

12.11.2022 (Sobota), 9:00, 11:00 a 13:00 hod., telocvičňa II. ZŠ, 

M.R.Štefánika 17, Žiar nad Hronom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. /organizácia turnaja CEYBL 

U17 klubom BK MŠK v termíne 4.-6.11.2022/, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 31.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 35/221031 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región (ďalej len „HK 

SBA - R“) na základe žiadosti IBAS-u o zmenu termínu stretnutí č. Z9. a č. Z13. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ zo dňa 05.11.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Západ č. Z9. a č. Z13. IBAS Bratislava MS – BKM Junior Nitra 

z pôvodného termínu 05.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 



06.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa ZŠ Cádrova 23, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti IBAS-u /obsadenosť telocvične ZŠ v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  


