
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – február 2023 

 
Zverejnené 02.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 78/230202 
 

 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Školského basketbalového klubu Junior Levice o zmenu termínu 

stretnutia č. 6. súťaže Žiaci U14 – nadstavbová skupina Západ zo dňa 

04.02.2023 

2. žiadosti BK DSG Dunajská Streda o zmenu termínu stretnutia č. 39. súťaže 

2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ zo dňa 18.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

nadstavbová skupina Západ č. 6. ŠBK Junior Levice – Biosaurus Basketball 

Academy Komárno-MS z pôvodného termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 15.02.2023 (Streda), 18:00 hod., Dom Športu, Ľ. 

Podjavorinskej 3, Levice. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Školský basketbalový klub Junior 

Levice, ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný 

uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej 

faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 – nadstavbová skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Junior Levice /obsadenosť hracích priestorov 

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

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 39. BK DSG Dunajská Streda – 

ŠBK Handlová U23 z pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 25.02.2023 (Sobota), 17:00 hod., ŠH, Trhovisko, 

Dunajská Streda. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK DSG Dunajská Streda 

/obsadenosť ŠH v Dunajskej Strede v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 



družstiev o novom 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 03.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 79/230202 
 

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

SBA - R“) vo veci udelenia technických chýb družstvám, hráčom a trénerom v nižších 

súťažiach SBA  

 

rozhodla : 

 

HK SBA – R udeľuje nasledovné pokuty :  

 

1./ družstvá 

a/ 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 

TJ Iskra Partizánske  - 17 Eur (zo dňa 08.10.2022, 08.10.2022) 

BK DSG Dunajská Streda - 34 Eur (zo dňa 08.10.2022, 03.12.2022,  

                                                       17.12.2022, 07.01.2023) 

BK Exit Nitra   - 17 Eur (zo dňa 22.10.2022, 05.11.2022) 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - 34 Eur (zo dňa 22.10.2022, 05.11.2022,  

                                                       10.12.2022, 10.12.2022) 

ŠBK Handlová U23  - 17 Eur (zo dňa 22.10.2022, 14.01.2023) 

RB Košice    - 34 Eur (zo dňa 17.12.2022, 18.01.2023,  

                                                       18.01.2023, 28.01.2023) 

BK MŠK Kežmarok  - 17 Eur (zo dňa 05.11.2022, 21.01.2023) 

Slávia Hvar sport resort Košice B  - 34 Eur (zo dňa 16.11.2022, 18.01.2023, 

                                                             18.01.2023, 18.01.2023) 

BK ŠPD Rožňava   - 17 Eur (zo dňa 26.11.2022, 28.01.2023) 

 

2./ tréneri 

a/ Žiačky U14 

Moskalenko Serhii   - 30 Eur (zo dňa 14.01.2023, 14.01.2023) 

 

Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o udelení pokuty družstvám, hráčom a trénerom v súlade s čl. 2.1. a 3.1. 

Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1.  

 



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 04.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 80/230203 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Telovýchovnej jednoty Step Komárno o zmenu termínu stretnutí č. 

Z59., č. Z60. a č. Z61. 6.turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ 

zo dňa 11.02.2023 

2. žiadosti IBAS-u o zmenu termínu stretnutí č. A49. a č. A52. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Západ A zo dňa 25.02.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí 6.turnaja súťaže Mladší 

minižiaci U11 – skupina Západ č. Z59., č. Z60. a č. Z61. medzi družstvami 

B.S.C. Bratislava Blue MS – Biosaurus Basketball Academy Komárno – 

BK MBK AŠK Slávia Trnava z pôvodného termínu 11.02.2023 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 05.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., 

MŠH, Športová 1, Komárno. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 6.turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti TJ Step Komárno /účasť BBA na turnaji EYBL vo 

Viedni v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutí. 

 

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

U12 – skupina Západ A č. A49. a č. A52. IBAS Bratislava MS – BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji z pôvodného termínu 25.02.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 05.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ Cádrova 23, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti IBAS-u /nedostupnosť telocvične ZŠ z dôvodu 

školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

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 06.02.2023 



 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 81/230206 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia IBAS-u a predchádzajúcej žiadosti BA Spartak Myjava o.z. zo dňa 

10.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. Z25. a č. Z29. súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – skupina Západ zo dňa 11.12.2022 (rozhodnutie HK SBA – 

Región č. 54/221205) 

2. oznámenia ŠBK Handlová a predchádzajúcej žiadosti BK EXIT Nitra, o.z. zo 

dňa 03.12.2022 o zmenu termínu stretnutia č. 18. súťaže 2.liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Západ zo dňa 03.12.2022 

3. oznámenia IBAS-u o zmene termínu stretnutí č. Z44. a č. Z47. súťaže Žiačky 

U14 – skupina Západ zo dňa 11.02.2023 

4. predchádzajúcej žiadosti BAM Poprad zo dňa 04.02.2023, oznámenia BK ŠKP 

08 Banská Bystrica o zmene termínu – termíne dohrávaných stretnutí č. S17. 

a č. S19. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 05.02.2023 

/HK – R č. 74/230125/ 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z25. a č. Z29. IBAS Bratislava MS – BA Spartak 

Myjava z pôvodného termínu 11.12.2022 (Nedeľa – Rozhodnutie HK SBA – 

Región č. 54/221205) na nový termín, ktorým bude 12.02.2023 (Nedeľa), 

10:00, 11:30 hod., 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 oznámenia IBAS-u a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti BA Spartak 

Myjava /nedostatok hráčok BA z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve v pôvodnom 

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

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 18. ŠBK Handlová U23 – BK mdlé 

káčery Nitra z pôvodného termínu 03.12.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 11.02.2023 (Sobota), 16:00 hod., ZŠ Mierové námestie, 

Handlová. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia ŠBK Handlová a predchádzajúcej 

odôvodnenej žiadosti BK EXIT Nitra, o.z. /nedostatok hráčov v družstve Nitry 



z dôvodu vysokej chorobnosti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Západ č. Z44. a č. Z47. IBAS Bratislava – BKM Junior Nitra 

z pôvodného termínu 11.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.02.2023 (Nedeľa), 14:00, 15:30 hod., ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

 

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 

oznámenia IBAS-u /nedostupnosť telocvične v pôvodnom termíne/ a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U11 – skupina Stred č. S17. a č. S19. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BAM 

Poprad z pôvodného termínu 05.02.2023 (Nedeľa – zmenené rozhodnutím HK 

SBA – Región č. 74/230125) na nový termín, ktorým bude 12.02.2023 

(Nedeľa), 10:00, 11:00 hod., Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica.  

 

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 oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica a predchádzajúcej žiadosti BAM 

Poprad /kalamitná poveternostná situácia v pôvodnom termíne/ 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 07.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 82/230207 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Telovýchovnej jednoty Iskra Partizánske o zmenu termínu stretnutia č. 

41. súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ zo dňa 

04.03.2023 

2. žiadosti Školského ŠK B.S.C. Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. 31., č. 

32. a č. 33. súťaže Mikroliga U10 – Chlapci  skupina C zo dňa 18. - 

19.02.2023 /III. termín/ 

3. oznámenia BK Mládeže Žilina – Závodie o zmene termínu stretnutí č. S22. 

a č. S24. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 18.02.2023 



4. predchádzajúcej žiadosti 1.BASKET KLUB Michalovce zo dňa 04.02.2023 

a oznámenia Rožňavskí vlci o zmene termínu stretnutia č. 7. súťaže Žiaci U14 

– nadstavbová skupina Východ zo dňa 04.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 41. BK Klokani Ivanka pri Dunaji 

– TJ Iskra partizánske z pôvodného termínu 04.03.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 11.03.2023 (Sobota), ZŠ SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti TJ Iskra partizánske /nedostupnosť 

ŠH – absencia tréningového procesu z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom 

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

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – 

Chlapci skupina C č.31., č. 32. a č. 33. medzi družstvami B.S.C. Holíčska – 

B.S.C. Turnianska – B.S.C. Lachova z pôvodného termínu 18. – 18.02.2023 

(Sobota/Nedeľa) /3. termín/ na nový termín, ktorým bude 11.02.2022 (Sobota), 

10:00, 10:45 a 11:30 hod., ŠH Domkárska 6, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – Chlapci skupina C medzi 

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

odôvodnenej žiadosti Školského ŠK B.S.C. Bratislava /lepšia účasť hráčov 

jednotlivých družstiev vzhľadom na pôvodný termín, ktorý koliduje so začiatkom 

školských prázdnin/. 

 

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

U11 – skupina Stred č. S22. a č. S24. BKM Žilina – Slávia ŠKP Banská 

Bystrica z pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 19.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., ZŠ Budatín, ul. Slovenských 

dobrovoľníkov, Žilina.  

 

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 oznámenia Basketbalového klubu mládeže Žilina – Závodie a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže 

Žiaci U14 – skupina Východ č. 7. Rožňavskí vlci – 1.BK Michalovce 



z pôvodného termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.02.2023 (Sobota), 11:00 hod., ŠH Štítnická, Rožňava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže Žiaci U14 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti 1. BASKET KLUB Michalovce  /kalamitná situácia 

na cestách 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 08.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 83/230208 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti „Basketbalovej akadémie Čaňa“ zo dňa 02.02.2023 

o zmenu termínu stretnutí č. V50. a č. V54. súťaže Mladšie minižiačky U11 – 

skupina Východ zo dňa 04.02.2023 

2. žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová o zmenu termínu stretnutí 

č. G13., č. G14. a č. G15. súťaže Starší minižiaci U12 – skupina GOLD zo dňa 

18.02.2023 /2. termín/ 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V50. a č. V54. YOUNG ANGELS U11 Košice – BA 

Čaňa z pôvodného termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 16.04.2023 (Nedeľa), ZŠ M.Lechkého, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti „Basketbalovej akadémie Čaňa“ /nedostatok hráčok 

z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve BA Čaňa v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

– skupina GOLD č. G13., č. G14. a č. G15. medzi družstvami ŠBK Handlová 

– MBA Prievidza – IMC Slovakia Považská Bystrica z pôvodného termínu 

18. – 18.02.2023 (Sobota/Nedeľa) /2. termín/ na nový termín, ktorým bude 



22.02.2022 (Streda), 14:00, 15:30 a 17:00 hod., ZŠ Mierové námestie, 

Handlová. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl. 7.2.3 je Školský basketbalový klub Handlová, 

ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť 

zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za 

rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová 

/nedostupnosť telocvične ZŠ z dôvodu konania turnaja CEYBL 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 09.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 84/230209 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia 1.BASKET KLUB Michalovce o zmene termínu stretnutia č. 11. 

súťaže Žiaci U14 – nadstavbová skupina Východ zo dňa 18.02.2023 

2. oznámenia Akadémie pohybu a predchádzajúcej žiadosti Mestského BK 

Ružomberok, s.r.o. zo dňa 03.02.2023 o zmenu termínu stretnutí č. S25. a č. 

S28. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Stred zo dňa 04.02.2023 

/pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 

75/230127/ 

3. žiadosti Školského basketbalového klubu Junior Levice o zmenu termínu 

stretnutia č. 14. nadstavbovej časti súťaže Žiaci U14 – skupina Západ zo dňa 

19.02.2023 

4. žiadosti „Basketbalová akadémia Čaňa“ o zmenu termínu stretnutí č. V57. a č. 

V60. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 11.03.2023 

5. oznámenia „Basketbalová akadémia Čaňa“ a predchádzajúcej žiadosti 

Školského športového klubu TYDAM Košice zo dňa 15.12.2022 o zmenu 

termínu stretnutí č. V27. a č. V30. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo 

dňa 18.12.2022 /pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Región č. 56/221212/ 

 

rozhodla : 

 



1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže 

Žiaci U14 – skupina Východ č. 11. 1.BK Michalovce – RIM Basket Košice z 

pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

19.02.2023 (Nedeľa), 10:00 hod., ŠH Gymnázia P.Horova, Masarykova 1, 

Michalovce. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región 

rozhodla o zmene termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže Žiaci U14 – skupina 

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

na základe oznámenia 1. BASKET KLUB Michalovce a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje opätovnú zmenu termínu stretnutí súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Stred č. S25. a č. S28. AKAPO Lučenec – ORAVA 

BasCats zo zmeneného termínu 04.02.2023 (Sobota) /pôvodne 17.12.2022 – 

zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 75/230127/ na nový termín, ktorým 

bude 19.02.2023 (Nedeľa), 11:00, 12:30 hod., ŠH  Fándlyho, Lučenec. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej zmene termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Mestského basketbalového klubu 

Ružomberok s.r.o. /kalamitná situácia na cestách v zmenenom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže 

Žiaci U14 – skupina Západ č. 14. ŠBK Junior Levice – MBK Karlovka 

Bratislava z pôvodného termínu 19.02.2023 (Nedeľa) na nový termín, ktorým 

bude 16.02.2023 (Štvrtok), 18:00 hod., Dom športu, Levice. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl. 7.2.3 je Školský basketbalový klub Junior 

Levice, ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný 

uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej 

faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia nadstavbovej časti súťaže Žiaci U14 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti Školského basketbalového klubu Junior Levice 

/obsadenosť hracích priestorov družstva Levíc v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V57. a č. V60. BA Čaňa – TYDAM UPJŠ U14 z pôvodného 



termínu 11.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 18.02.2023 

(Sobota), 13:00 a 14:30 hod., 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 

odôvodnenej žiadosti „Basketbalová akadémia Čaňa“ /obsadenosť telocviční v Čani 

a Košiciach s ohľadom na dohrávku stretnutí č. V27. a č. V30. súťaže Žiačok U14 – 

skupina Východ/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

5. HK SBA – R schvaľuje opätovnú zmenu termínu stretnutí súťaže súťaže 

Žiačky U14 – skupina Východ č. V27. a č. V30. TYDAM UPJŠ U14 – BA Čaňa 

zo zmeneného termínu 18.12.2022 (Nedeľa) /pôvodne 17.12.2022 – zmenené 

rozhodnutím HK SBA – Región č. 56/221212/ na nový termín, ktorým bude 

11.03.2023 (Sobota), Medická č. 4, VŠ Internáty, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Školského športového klubu TYDAM Košice 

/nedostatok hráčok družstva TYDAM-u z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 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 10.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 85/230210 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď o zmenu termínu 

stretnutí č. Z67. a č. Z71. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ zo 

dňa 04.03.2023 

2. oznámenia a predchádzajúcej žiadosti Školského športového klubu BASKET 

Stará Ľubovňa zo dňa 27.01.2023 o zmenu termínu stretnutí č. V38. a č. V41. 

súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 28.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z67. a č. Z71. BK Lokomotíva Sereď – BK AŠK 



Slávia Trnava z pôvodného termínu 04.03.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 26.02.2023 (Nedeľa), 9:00 a 10:30 hod., ŠH Sokolovňa, Sereď. 

 

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 Asociácie športových klubov Lokomotíva Sereď /účasť 

na medzinárodnom turnaji EGBL v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V38. a č. V41. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – TYDAM 

UPJŠ U14 z pôvodného termínu 28.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 12.02.2023 (Nedeľa), 10:00 a 12:00 hod., ZŠ Komenského 6, Stará 

Ľubovňa. 

 

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 

odôvodnenej žiadosti Školského športového klubu BASKET Stará Ľubovňa 

/nedostatok hráčok družstva ŠŠK BASKET z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 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 13.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 86/230213 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti MI talents, o.z. o zmenu termínu stretnutí č. Z9. a č. Z10. súťaže 

Starší  minižiaci U12 – nadstavbová skupina Západ zo dňa 18.02.2023 

2. oznámenia BK Dolný Kubín a predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu 

Košice, o.z. zo dňa 04.02.2023 o zmenu termínu stretnutia č. 40. súťaže 2.liga 

Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Východ zo dňa 04.02.2023 

3. oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice o zmene termínu 

stretnutí č. V45. a č. V48. súťaže Mladšie žiačky U13 – Východ zo dňa 

18.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

– nadstavbová skupina Západ č. Z9. a č. Z10. MIBA Stupava – MBK 



Karlovka Bratislava z pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 15.02.2023 (Streda), 16:30, 17:45 hod., ZŠ, Hlavná 37, 

Vysoká pri Morave. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl. 7.2.3 je MI talents, o.z., ktorý žiada o zmenu 

termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť zvýšené náklady na 

rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za rozhodovanie 

stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – nadstavbová 

skupina Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MI talents, o.z. /nedostatočný počet 

hráčov z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 40. BK Dolný Kubín – RB Košice 

z pôvodného termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.03.2023 (Sobota), 17:00 hod., Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný 

Kubín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia BK Dolný Kubín a predchádzajúcej 

odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. /kalamitná poveternostná 

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

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V45. a č. V48. TYDAM UPJŠ U13-MS – BAM Poprad z 

pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

19.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Ondavská 21 (Medická č. 4), VŠ 

internáty, Košice, pri Novej nemocnici. 

 

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 oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice 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 14.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 87/230214 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Považskobystrického basketbalu OZ o zmenu termínu stretnutí č. 

G19., G20. a č. G21. súťaže Mladší žiaci U13 – skupina GOLD zo dňa 25.-

26.02.2023 /3. turnaje/ 

2. žiadosti Školského basketbalového klubu GALAXY Košice o zmenu termínu 

stretnutí č. G25., G26. a č. G27. súťaže Starší minižiaci U12 – skupina GOLD 

zo dňa 11.-12.03.2023 /3. turnaje/ 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Mladší 

žiaci U13 – skupina GOLD č. G19., č. G20. a č. G21. medzi družstvami ŠBK 

GALAXY Košice – IMC Slovakia Považská Bystrica – BKM Iskra Svit 

z pôvodného termínu 25.-26.02.2023 (Sobota/Nedeľa) na nový termín, 

ktorým bude 26.03.2023 (Nedeľa), Iskra aréna, Svit.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Mladší žiaci U13 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti Považskobystrického basketbalu OZ /nedostatok 

hráčov družstva IMC z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Starší 

minižiaci U12 – skupina GOLD č. G25., č. G26. a č. G27. medzi družstvami 

ŠBK GALAXY Košice – IMC Slovakia Považská Bystrica – Biosaurus 

Basketball Academy Komárno z pôvodného termínu 11.-12.03.2023 

(Sobota/Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 19.03.2023 (Nedeľa), DSA, 

sídlisko Rozkvet, Považská Bystrica.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Starší minižiaci U12 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti Školského basketbalového klubu GALAXY Košice 

/nedostatok hráčov družstva GALAXY z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 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 15.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 88/230215 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia a predchádzajúcej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. zo 

dňa 31.01.2023 o zmenu termínu stretnutí č. V44. a č. V47. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Východ zo dňa 11.02.2023 

2. oznámenia YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. o zmene termínu stretnutí č. 

V50. a č. V53. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 25.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Východ č. V44. a č. V47. YOUNG ANGELS U12 Košice – 

TYDAM UPJŠ U12 z pôvodného termínu 11.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 05.03.2023 (Nedeľa), ZŠ M.Lechkého, Košice. 

 

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 odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. /účasť družstva YA 

na turnaji v Poľsku v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V50. a č. V53. YOUNG ANGELS U14 Košice – BA Čaňa 

z pôvodného termínu 25.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

26.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ M. Lechkého, Košice. 

 

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 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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 16.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 89/230216 
 



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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Školského športového klubu TYDAM Košice zo dňa 

15.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. V26. a č. V29. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Východ zo dňa 17.12.2022 

2. predchádzajúcej žiadosti Asociácie športových klubov Lokomotíva Sereď zo 

dňa 14.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. B26. a č. B29. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Západ B zo dňa 17.12.2022 

3. predchádzajúcej žiadosti Mestského basketbalového klubu Ružomberok, s.r.o. 

zo dňa 04.02.2023 o zmenu termínu stretnutí č. S39. a č. S42. súťaže Mladšie 

žiačky U13 – skupina Stred zo dňa 04.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Východ č. V26. a č. V29. BAM Poprad – TYDAM Jazero U12 

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

26.02.2023 (Nedeľa), 9:30, 10:45 hod., Aréna Poprad. 

 

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 odôvodnenej žiadosti Školského športového klubu TYDAM Košice 

/nedostatočný počet hráčok z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve TYDAM 

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

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U12 – skupina Západ B č. B26. a č. B29. BK Vráble – BK Lokomotíva Sereď 

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

05.03.2023 (Nedeľa), 14:00, 15:30 hod., Gymnázium Vráble. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Asociácie športových klubov Lokomotíva Sereď 

/nedostatočný počet hráčok BK Lokomotíva z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve 

U11 a U12 v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Stred č. S39. a č. S42. BKM Žilina – MBK Ružomberok z pôvodného 

termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 26.02.2023 

(Nedeľa), ZŠ Budatín, ul. Slovenských dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Mestského basketbalového klubu Ružomberok, s.r.o. 

/kalamitná poveternostná situácia na cestách v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom 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 17.02.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – Región č. 90/230217 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia a predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu mládeže 

Bardejov /HK – R č. 72/230123/ a žiadosti „Basketbalovej akadémie Čaňa“ zo 

dňa 05.02.2023 o opätovnú zmenu termínu stretnutí č. V39. a č. V42. súťaže 

Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 05.02.2023 

2. oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice a predchádzajúcej 

žiadosti Školského ŠK BASKET Stará Ľubovňa zo dňa 04.02.2023 o zmenu  

termínu stretnutí č. V51. a č. V55. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina 

Východ zo dňa 05.02.2023 /zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 

76/230130/ 

 

rozhodla : 

 

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

U14 – skupina Východ č. V39. a č. V42. BKM Bardejov U14 – BA Čaňa 

zo zmeneného termínu 05.02.2023 (Nedeľa) /pôvodne 28.01.2023 – zmenené 

rozhodnutím HK SBA Región č. 72/230123/ na nový termín, ktorým bude 

19.02.2023 (Nedeľa), 09:00, 11:00 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, Bardejov.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti „Basketbalovej akadémie Čaňa“ /nedostatok hráčok 

BA z dôvodu vysokej chorobnosti a zranení hráčok v zmenenom termíne/ 

a predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov /nedostupnosť 

ŠH v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody o novom termíne stretnutí a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje opätovnú zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – skupina Východ č. V51. a č. V55. TYDAM Košice – ŠŠK 



BASKET Stará Ľubovňa z pôvodného termínu 05.02.2023 (Nedeľa) /zmenené 

rozhodnutím HK SBA – Región č. 76/230130 z pôvodného termínu 04.02.2023/ 

na nový termín, ktorým bude 19.02.2023 (Nedeľa), 14:00, 15:30 hod., Medická 

4, VŠ internáty, Košice, pri Novej Nemocnici.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – 

skupina Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia Školského ŠK TYDAM Košice 

a predchádzajúcej žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa /kalamitná poveternostná 

situácia na cestách v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody o novom 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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – Región č. 91/230217 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Mestského basketbalového klubu Kežmarok o zmenu termínu 

stretnutia č. 44. súťaže 2.liga Muži a Mladí muži U23 – skupina Východ zo dňa 

18.02.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2.liga Muži a Mladí 

muži U23 – skupina Východ č. 44. BK MŠK Kežmarok – BK ŠPD Rožňava 

z pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

25.02.2023 (Sobota), 18:00 hod., Mestská športová hala Vlada Jančeka, ul. 

Nižná brána 19, Kežmarok.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga Muži a Mladí muži U23 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti Mestského športového klubu Kežmarok 

/obsadenosť športovej haly v Kežmarku v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

o novom 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 20.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 92/230220 
 



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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice o zmene termínu 

stretnutí č. V49. a č. V52. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 

25.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ č. V49. a č. V52. TYDAM UPJŠ U14 – CBK U14 

z pôvodného termínu 25.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

26.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Ondavská 21 (Medická č. 4), 

vysokoškolské internáty, Košice, pri Novej nemocnici. 

 

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 Školského športového klubu TYDAM Košice 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 22.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 93/230221 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu mládeže JUNIOR Univerzity 

Konštantína Filozofa Nitra zo dňa 14.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. 

B27. a č. B30. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ B zo dňa 

17.12.2022 

2. predchádzajúcej žiadosti Basketbalovej akadémie mládeže Poprad zo dňa 

31.01.2023 o zmenu termínu stretnutí č. S45. a č. S48. súťaže Žiačky U14 – 

skupina Stred zo dňa 11.02.2023   

3. predchádzajúcej žiadosti Akadémie pohybu zo dňa 10.02.2023 o zmenu 

termínu stretnutí č. S44. a č. S47. súťaže Staršie minižiačky U12– skupina 

Stred zo dňa 11.02.2023   

4. žiadosti MI talents, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 15. súťaže Mladší žiaci 

U13 – nadstavbová skupina Západ zo dňa 25./26.02.2023 (3. turnaje)  

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Západ B č. B27. a č. B30. BKM Junior Nitra – MBK Stará Turá 



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

05.03.2023 (Nedeľa), 09:30, 11:30 hod., ZŠ Na Hôrke, Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu mládeže JUNIOR Univerzity 

Konštantína Filozofa /nedostatok hráčok v družstve BKM Junior UKF z dôvodu 

vysokej chorobnosti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Stred č. S45. a č. S48. BAM Poprad – ORAVA BasCats 

z pôvodného termínu 11.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

27.02.2023 (Pondelok), 16:30, 17:30 hod., Aréna Poprad. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Basketbalová akadémia mládeže 

Poprad, ktorá žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinná 

uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej 

faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

 

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 

odôvodnenej žiadosti Basketbalovej akadémie mládeže Poprad /obsadenosť Arény 

Poprad v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U12 – skupina Stred č. S44. a č. S47. BKM Žilina – AKAPO Lučenec 

z pôvodného termínu 11.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

04.03.2023 (Sobota), 11:00, 12:45 hod., ZŠ Budatín, Slovenských 

dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti Akadémie pohybu /nedostatok hráčok z dôvodu 

vysokej chorobnosti v družstve AKAPO v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – 

nadstavbová skupina Západ č. 15. BK MBK AŠK Slávia Trnava – MIBA 

Stupava (MS) z pôvodného termínu 25./26.02.2023 (Sobota/Nedeľa) (3. 



turnaje) na nový termín, ktorým bude 10.03.2023 (Piatok), 16:00 hod., hala 

Slávie, Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je MI talents, o.z., ktorý žiada o zmenu 

termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť zvýšené náklady na 

rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za rozhodovanie 

stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – nadstavbová skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti MI talents, o.z. /nedostatok hráčov družstva MIBA 

z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom 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 23.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 94/230223 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 47. 

súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Východ zo dňa 

04.03.2022 

2. oznámenia BK Nové Mesto nad Váhom a predchádzajúcej žiadosti Mestského 

športového klubu Žiar nad Hronom, spol. s r.o. zo dňa 08.02.2022 o zmenu 

termínu stretnutí 6.turnaja č. S34.,S35. a S36. súťaže Mladší minižiaci U11 – 

skupina Stred zo dňa 12.02.2022 

 

rozhodla : 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 47. RB Košice – BK ŠPD 

Rožňava z pôvodného termínu 04.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 05.03.2023 (Nedeľa), 14:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, 

Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.ligy Mužov a Mladých mužov U23 – 

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. 

/obsadenosť ŠH Lokomotíva v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 



 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší minižiaci 

U11 – skupina Stred č. S36. BK NMnV-MS – BKM SPU Nitra z pôvodného 

termínu 11./12.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 26.02.2023 

(Nedeľa), 11:00 hod., V.ZŠ, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci U11 – skupina Stred medzi 

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

odôvodnenej žiadosti Mestského športového klubu Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

/nedostatok hráčov družstva BK MŠK v pôvodnom termíne/, oznámenia BK Nové 

Mesto nad Váhom, 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 27.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 95/230227 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Športového klubu basketbalu dievčat Spišská Nová Ves o zmene 

termínu stretnutí č. V67. a č. V71. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina 

Východ zo dňa 04.03.2023 

2. oznámenia Basketbalového klubu mládeže Bardejov o zmene termínu 

stretnutí č. V51. a č. V54. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Východ zo 

dňa 04.03.2023 

3. predchádzajúcej žiadosti „Basketbalovej akadémie Čaňa“ zo dňa 08.12.2022 

o zmenu termínu stretnutí č. V21. a č. V24. súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Východ zo dňa 10.12.2022  

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V67. a č. V71. ŠKBD Spišská Nová Ves – BA Čaňa 

z pôvodného termínu 04.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

05.03.2023 (Nedeľa), 15:30, 17:00 hod., MŠH, Spišská Nová Ves. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe oznámenia ŠKBD Spišská Nová Ves a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 



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

skupina Východ č. V51. a č. V54. BKM Bardejov U13 – BA Čaňa 

z pôvodného termínu 04.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

05.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, Bardejov. 

 

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 oznámenia BK mládeže Bardejov a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V21. a č. V24. BA Čaňa – BKM Bardejov U13 

z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

19.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ Pionierska, Čaňa. 

 

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 oznámenia BK mládeže Bardejov, predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti 

„Basketbalová akadémia Čaňa“ /nedostatok hráčok BA z dôvodu vysokej chorobnosti 

v družstve v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne dohrávaných 

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 28.02.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 96/230228 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti IBAS-u zo dňa 01.01.2023 o zmenu termínu stretnutí 

č. Z33. a č. Z37. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ zo dňa 

07.01.2023 

2. opätovnej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. o zmenu termínu 

stretnutí č. V44. a č. V47. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ zo 

dňa 05.03.2022 (pôvodne 11.02.2023 – zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Región č. 88/230215 bod 1.) 

3. predchádzajúcej žiadosti BK Inter Bratislava mládež zo dňa 19.01.2023 

o zmenu termínu stretnutí II. turnaja – A č. G14., č. G15. a č. G18. súťaže 

Žiaci U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto zo dňa 04.-05.02.2023 

4. komunikácie medzi klubmi YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Basketbalový 

klub mládeže Bardejov o termíne stretnutí č. V65. a č. V69. súťaže Mladšie 



minižiačky U11 – skupina Východ zo dňa 04./05.03.2023 (HK – R č. 

27/221019 – výmena poradia stretnutí/ 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z33. a č. Z37. BK Lokomotíva Sereď – IBAS 

Bratislava MS z pôvodného termínu 07.01.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 12.03.2023 (Nedeľa), 11:45, 13:15 hod., ŠH Sokolovňa, Sereď. 

 

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 predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti IBAS-u /nedostatok hráčok IBAS-u 

z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje opätovnú zmenu termínu stretnutí súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Východ č. V44. a č. V47. YOUNG ANGELS U12 

Košice – TYDAM UPJŠ U12 zo zmeneného termínu 05.03.2023 (Nedeľa) 

(pôvodne 11.02.2023 – zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 88/230215 

bod 1.) na nový termín, ktorým bude 03.03.2023 (Piatok), 17:00, 18:30 hod.,  

ZŠ M.Lechkého, Košice. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť 

zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za 

rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej 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 odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 

/požiadavka vedenia ZŠ M.Lechkého o uvoľnenie telocvične v termíne 4. – 7.3.2023 

z dôvodu nevyhnutných opráv/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia II. turnaja – A súťaže Žiaci 

U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto č. G18. Inter Bratislava – ŠBK 

GALAXY Košice z pôvodného termínu 04. – 05.02.2023 (Sobota-Nedeľa) na 

nový termín, ktorým bude 03.03.2023 (Piatok), 18:00 hod., ŠH Trnávka, 

Vietnamská 21/A, Bratislava. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je BK Inter Bratislava mládež, ktorý 

žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť 



zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za 

rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia II. turnaja – A súťaže Žiaci U14 – skupina GOLD 

o 1. – 8 . miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter Bratislava mládež /účasť 

družstva Interu na turnaji EYBL v Budapešti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

U11 – skupina Východ č. V65. a č. V69. BKM Bardejov U11 – YOUNG 

ANGELS U11 KE z pôvodného termínu 04./05.03.2023 (Sobota/Nedeľa – 

rozhodnutie HK SBA – Región č. 27/221019) na nový termín, ktorým bude 

14.05.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ŠH MIER, Bardejov.  

 

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 komunikácie medzi klubmi Bardejova a Košíc /časová obsadenosť ŠH, 

možnosti dopravy a nedostatok hráčok z dôvodu školských prázdnin/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom 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.  

 


