
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – január 2023 

 
Zverejnené 02.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 62/230102 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK DSG Dunajská Streda o zmenu termínu stretnutia č. 28. súťaže 

2.liga Muži a Mladí muži U23 – skupina Západ zo dňa 14.01.2023 

2. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. A50. a A53. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – skupina Západ A zo dňa 25.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 28. BK DSG Dunajská Streda – 

BBK Bánovce nad Bebravou z pôvodného termínu 14.01.2023 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 07.01.2023 (Sobota), 19:00 hod., MŠH, 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 MŠH 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 Staršie minižiačky 

U12 – skupina Západ A č. A50. a č. A53. BK Slovan Bratislava – BKM 

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

bude 29.01.2023 (Nedeľa), 9:00 a 10:30 hod., SŠ odevná, Tokajícka 24, 

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 BK Slovan Bratislava /nedostatok hráčok z dôvodu 

školských prázdnin 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 03.01.2023 



 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 63/230103 
 

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

SBA - R“) vo veci neobdržania hlásenia výsledkov a scanov zápisov o stretnutí 

1.termínu Mikroligy U10 dievčatá a Mikroliga U10 chlapci : 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R vyzýva klub MI talents, o.z. – organizátor 1.turnaja súťaže 

Mikroliga U10 dievčatá, skupina A z termínu 04.12.2022 o zaslanie 

výsledkov stretnutí č. 1. – č. 6. (zúčastnené družstvá BK Lokomotíva Sereď, 

MIBA Stupava Funky Cats Girls, ŠBK Šamorín, BKM Junior Nitra) a scanov 

zápisov o stretnutí.  

 

2. HK SBA – R vyzýva klub AŠK Lokomotíva Sereď – organizátor 1.turnaja 

súťaže Mikroliga U10 dievčatá, skupina A z termínu 04.12.2022 o zaslanie 

výsledkov stretnutí č. 9. BK AŠK Slávia Trnava – BKM Petržalka a č. 12. BKM 

Petržalka – IBAS Bratislava a scanov zápisov o stretnutí.  

 

3. HK SBA – R vyzýva Školský športový klub TYDAM Košice – organizátor 

1.turnaja súťaže Mikroliga U10 dievčatá, skupina B z termínu 10.12.2022 

o zaslanie výsledkov stretnutí č. 1. – č. 6. (zúčastnené družstvá TYDAM 

Košice, BAM Poprad, CBK U10, TYDAM JAZERO Košice) a scanov zápisov 

o stretnutí.  

 

4. HK SBA – R vyzýva Školský ŠK B.S.C. Bratislava – organizátor 1.turnaja 

súťaže Mikroliga U10 chlapci, skupina C z termínu 04.12.2022 o zaslanie 

výsledkov stretnutí č. 1. – č. 6. (zúčastnené družstvá Inter Bratislava yellow, 

Inter Bratislava Black, B.S.C. Holíčska, B.S.C. Turnianska) a scanov zápisov 

o stretnutí.  

 

5. HK SBA – R vyzýva klub MI talents, o.z. – organizátor 1.turnaja súťaže 

Mikroliga U10 chlapci, skupina C z termínu 04.12.2022 o zaslanie výsledkov 

stretnutí č. 7., č. 8., a č. 9. (zúčastnené družstvá MIBA Záhorská Bystrica Turbo 

Snales, B.S.C. Lachova, MIBA Stupava City Dogs Boys) a scanov zápisov 

o stretnutí.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

žiada organizátorov 1.termínov súťaže Mikroligy U10 chlapcov a dievčat 

o nahlásenie výsledkov stretnutí s prihliadnutím na s čl. 9.1. a 11.7.17. Hracieho 

poriadku SBA resp. na základe e-mailu zo dňa 22.11.2022 „Doplnené propozície 

k súťaži Mikroliga U10“ bod 3 a upozornenia formou e-mailu od 

hkregion@slovakbasket.sk , ktoré zasielala HK SBA – Región každému 

usporiadateľovi turnajov pred konaním prvých turnajov.  

 

mailto:hkregion@slovakbasket.sk


V zmysle prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 čl. 2.5. Nerešpektovanie poriadkov 

SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA je oprávnená HK SBA – Región udeliť pokutu 

vo výške 67 – 166 €. 

V zmysle čl. 6.13. Neskoré zaslanie zápisu o stretnutí sa udeľuje pokuta 4 €, 

v prípade nezaslania do 7 dní – zastavenie pretekárskej činnosti. 

V zmysle čl. 6.14. Nenahlásenie výsledku stretnutia v súlade s predpismi SBA – 

pokuta 7 €. 

 

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 09.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 64/230109 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov zo dňa 

15.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. V26. a č. V29. súťaže Žiačky U14 – 

Východ zo dňa 17.12.2022 

2. žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica o zmenu termínu stretnutí č. S27. a č. 

S30. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Stred zo dňa 07.01.2023 

3. oznámenia Basketbalového klubu mládeže Piešťany o zmene termínu 

stretnutí č. Z42. a č. Z46. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ zo 

dňa 21.01.2023 

4. oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice o zmene termínu 

stretnutí č. V32. a č. V35. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 

14.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ č. V26. a č. V29. YOUNG ANGELS U14 Košice – BKM 

Bardejov U14  z pôvodného termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 22.01.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ Mateja Lechkého, 

Jána Pavla II č. 1, 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 

odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov /nedostatočný počet 

hráčok z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve Bardejova 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 Mladšie žiačky U13 – 

skupina Stred č. S27. a č. S30. Slávia ŠKP Banská Bystrica – MBK 

Ružomberok z pôvodného termínu 07.01.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 15.01.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Gymnázium J. G. 

Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica. 

 

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 BK ŠKP 08 Banská Bystrica /nedostupnosť telocvične 

z dôvodu školských prázdnin 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 minižiačky 

U11 – skupina Západ č. Z42. a č. Z46. Piešťanské Čajočky-MS – BA Spartak 

Myjava z pôvodného termínu 21.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 22.01.2023 (Nedeľa), 9:00, 10:30 hod., Diplomat aréna, Piešťany. 

 

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 Piešťany /nedostupnosť 

Diplomat arény z dôvodu konania SP žien v pôvodnom termíne/, a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V32. a č. V35. TYDAM UPJŠ U14 – BKM Bardejov U14 

z pôvodného termínu 14.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.01.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Medická č. 4, VŠ 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 10.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 65/230110 
 

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

SBA - R“) na základe : 



1. oznámenia Basketbalového klubu mládeže Bardejov o zmene termínu 

stretnutí č. V31. a č. V34. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ zo 

dňa 14.01.2023 

2. oznámenia Basketbalovej akadémie Čaňa o zmene termínu stretnutí č. V44. 

a č. V48. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ zo dňa 21.01.2023 

3. žiadosti BK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí č. B44. a č. B47. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ B zo dňa 11.02.2023 

4. predchádzajúcej žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu zo dňa 

14.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. A25. a č. A28. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Západ A zo dňa 18.12.2023 /HK – R č. 13/ 

a opätovnej žiadosti o schválenie termínu dohrávky spojenej s výmenou 

poradia stretnutí 

5. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 35. 

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

21.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Východ č. V31. a č. V34. BKM Bardejov U12 – YOUNG 

ANGELS U12 Košice z pôvodného termínu 14.01.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 15.01.2023 (Nedeľa), 9:00, 10:30 hod., ŠH MIER, 

Mlynská 1, Bardejov. 

 

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 oznámenia Basketbalového klubu mládeže Bardejov a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U11 – skupina Východ č. V44. a č. V48. BA Čaňa – CBK U11 z pôvodného 

termínu 21.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 22.01.2023 

(Nedeľa), 9:30, 11:00 hod., ZŠ Pionierska 33, Čaňa. 

 

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 Basketbalovej akadémie Čaňa a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U12 – skupina Západ B č. B44. a č. B47. MBK Stará Turá – BK AŠK Slávia 

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

bude 26.02.2023 (Nedeľa), 11:00, 13:00 hod., Mestská športová hala, Stará 

Turá. 



 

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 BK AŠK Slávia Trnava /účasť družstva Slávie Trnava 

na medzinárodnom turnaji v Poľsku v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

Staršie minižiačky U12 – skupina Západ A č. A25. a č. A28. zo dňa 

18.12.2022 /HK - R č. 13/ a zmenu termínu a výmenu poradia stretnutí č. 

A55. a č. A58 zo dňa 11.03.2023 medzi družstvami ŠBK Šamorín a BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

19.02.2023 (Nedeľa)  

č. A25. a č. A28. BK Klokani Ivanka pri Dunaji – ŠBK Šamorín (pôvodne 

18.12.2022 v Šamoríne) 

12.03.2023 (Nedeľa), 9:30, 11:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín  

č. A55. a č. A58. ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji (pôvodne 

11.03.2023 v Ivanke pri Dunaji)  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu a výmene poradia 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 Šamorínskeho basketbalového 

klubu /nedostatok hráčok v oboch družstvách z dôvodu nepriaznivej zdravotnej 

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

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

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 35. RB Košice – Slávia Hvar 

sport resort Košice B z pôvodného termínu 21.01.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 18.01.2023 (Streda), 20:30 hod., ŠH Lokomotíva, 

Čermeľská cesta 1, Košice. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Basketbalový klub Košice, 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 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 odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. 

/nedostatok hráčov v družstve RB 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 12.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 66/230112 
 

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

SBA - R“) vo veci pokračovania súťaže Starší minižiaci U12, nadstavbová časť 

v súvislosti s neodohratými stretnutiami 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R ruší stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Východ 

z termínu 10.12.2022 /4.turnaj/ č. V16. BKM Iskra Svit – RIM Basket Košice.  

 

2. HK SBA – R ruší stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Východ 

z termínu 10.12.2022 /4.turnaj/ č. V17. RIM Basket Košice – 1.BK Michalovce.  

 

3. HK SBA – R ruší stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Východ 

z termínu 10.12.2022 /4.turnaj/ č. V18. 1.BK Michalovce – BKM Iskra Svit.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zrušení stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami s prihliadnutím na čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA. 

 
7.31. Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné 

stretnutie nenastúpi, pričom toto svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré nie je 

možné takéto stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení tohto stretnutia, 

ktoré sa neuskutoční. Voči takémuto družstvu budú prípadne uplatnené hracie dôsledky a trest v 

zmysle DP, ak je zaslaný dôvod neakceptovateľný. 

 

Nakoľko súťaž Starší minižiaci U12 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a neprišlo k dohode družstiev 

na termíne dohrávky do začiatku nadstavbových častí súťaže, tak HK SBA – Región 

rozhodla o zrušení stretnutí z dôvodu, že výsledky 4.turnaja by nemali vplyv na 

zloženie a rozdelenie družstiev do nadstavbových skupín. 4. turnaj súťaže bol 

posledným kolom základnej časti súťaže. 
(Stretnutia – 4.turnaj nebol odohratý z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov 

družstiev Michaloviec /organizátor turnaja/ a RIM Basket Košice.  

 

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. 67/230112 
 



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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica o zmene termínu stretnutí č. S14. a č. 

S16. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 21.01.2023 

2. žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice o zmenu termínu stretnutí č. 

V55. a č. V58. súťaže Žiačky U14 – Východ zo dňa 11.03.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Stred č. S14. a č. S16. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BK 

Nové Mesto nad Váhom – MS z pôvodného termínu 21.01.2023 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 22.01.2023 (Nedeľa), 11:00, 12:00 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 Basketbalového klubu mládeže Piešťany /nedostupnosť 

Diplomat arény z dôvodu konania SP žien v pôvodnom termíne/, a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V55. a č. V58. CBK U14 – ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa  

z pôvodného termínu 11.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

10.03.2023 (Piatok), 15:00, 16:30 hod., ZŠ Juhoslovanská, Košice. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je CBK Minibuseuropa Ťahanovce 

Košice,  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 Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

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

odôvodnenej žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice /obsadenosť telocvične  

z dôvodu konania medzinárodného vzpieračského podujatia 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 17.01.2023 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 68/230116 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Basketbalovej akadémie mládeže Poprad o zmene termínu 

stretnutí č. S21. a č. S23. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo 

dňa 18.02.2023 

2. žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu o zmenu termínu stretnutí č. 43., 

č. 44. a č. 45. súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá skupina A zo dňa 11. – 

12.02.2023 /3. termín/ 

3. oznámenia BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmene termínu stretnutia č. 32. 

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

21.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Stred č. S21. a č. S23. BAM Poprad – BK Nové Mesto nad 

Váhom – MS z pôvodného termínu 18.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 19.02.2023 (Nedeľa), 12:30, 13:30 hod., Aréna Poprad, Uherova 

4680/2, Poprad.  

 

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 Basketbalovej akadémie mládeže Poprad /obsadenosť Arény 

Poprad v pôvodnom termíne/, a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

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

Dievčatá skupina A č. 43., č. 44. a č. 45. medzi družstvami ŠBK Šamorín – 

BKM Junior Nitra – BKM Petržalka z pôvodného termínu 11. – 12.02.2023 

(Sobota/Nedeľa) /3. termín/ na nový termín, ktorým bude 11.03.2023 (Sobota), 

Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia 

Región  rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu 

/nedostupnosť ŠH v pôvodnom termíne/. 

 

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

muži U23 – skupina Západ č. 32. BK MBK AŠK Slávia Trnava – ŠBK 

Handlová z pôvodného termínu 21.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 22.01.2023 (Nedeľa), 16:30 hod., hala Slávie, Rybníkova 14, Trnava.  

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

na základe oznámenia BK MBK AŠK Slávia Trnava /obsadenosť haly Slávie 

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 18.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 69/230117 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Basketbalovej akadémie Spartak Myjava o.z. o zmene termínu 

stretnutí č. Z51. a č. Z55. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ zo 

dňa 04.02.2023 

2. žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice o zmenu termínu stretnutí č. 

V43. a č. V46. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 11.02.2023  

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z51. a č. Z55. BA Spartak Myjava – MBK Stará Turá 

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

05.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Mestská športová hala, Myjava.  

 

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 Basketbalovej akadémie Spartak Myjava o.z. /školenie trénerky 

BA v pôvodnom termíne/, a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Východ č. V43. a č. V46. CBK U14 – BKM Bardejov U14 

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

25.01.2023 (Streda), 16:30 a  18:30 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, Bardejov. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je CBK Minibuseuropa Ťahanovce 

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

uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej 

faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša poriadajúci klub CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce 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 

odôvodnenej žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice /účasť družstva CBK 

na medzinárodnom turnaji 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 19.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 70/230118 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. zo dňa 

11.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. V26. a č. V30. súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – skupina Východ zo dňa 11.12.2022 /HK – R č. 53/221205 

bod 6./ 

2. žiadosti BK DSG Dunajská Streda o zmenu termínu stretnutia č. 30. súťaže 

2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ zo dňa 21.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V26. a č. V30. ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG 

ANGELS U11 Košice z pôvodného termínu 11.12.2022 (Nedeľa – zmenené 

rozhodnutím HK SBA – R č. 53/221205  bod 6. z pôvodného termínu 

10.12.2022) na nový termín, ktorým bude 28.01.2023 (Sobota), 12:00, 13:30 

hod., ŠH, 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 odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. /nepriaznivá 

poveternostná situácia – nemožnosť vycestovať 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. 30. BK DSG Dunajská Streda – 

BK mdlé káčery Nitra z pôvodného termínu 21.01.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 28.01.2023 (Sobota), 18:30 hod., MŠH, Trhovisko, 

Dunajská Streda. 



 

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 BK DSG Dunajská Streda 

/obsadenosť ŠH 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 20.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 71/230120 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia BK Inter Bratislava mládež a predchádzajúcej žiadosti Gabko n.f. 

o zmenu termínu stretnutí č. Z37., Z38. a č. Z39. súťaže Mladší minižiaci U11 

– skupina Západ zo dňa 17.12.2022 /4. turnaje/ 

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

S51. a č. S54. súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 25.02.2023 

3. oznámenia MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. a žiadosti TSM Slávia Žilina 

o zmene termínu stretnutí č. 13., č. 14. a č. 15. súťaže Mikroliga U10 – Chlapci  

skupina C zo dňa 21. - 22.01.2023 /II. termín/ 

4.  žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica o zmenu termínu stretnutí č. S39. a č. 

S42. súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 28.01.2023 

5. predchádzajúcej žiadosti BC Komárno zo dňa 05.01.2023 o zmenu termínu 

stretnutí č. Z34. a č. Z38. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ zo dňa 

07.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z37., Z38. a č. Z39. medzi družstvami B.S.C. 

Bratislava Blue MS – BK Gabko Senec – Inter Bratislava z pôvodného 

termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 29.01.2023 

(Nedeľa), 09:30, 11:00 a 12:30 hod., ŠH Trnávka, Vietnamská 21/A, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti Gabko n.f. /nedostatok hráčov družstva BK Gabko 

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. S51. a č. S54. IMC Slovakia Považská Bystrica – ŠKBD 

Spišská Nová Ves z pôvodného termínu 25.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 04.02.2023 (Sobota), 13:00 a  14:30 hod., DSA, sídlisko 

Rozkvet, Považská 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 

odôvodnenej žiadosti Považskobystrického basketbalu OZ /nedostatok hráčok 

družstva IMC 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 Mikroliga U10 – 

Chlapci skupina D č.13., č. 14. a č. 15. medzi družstvami BK MŠK Žiar nad 

Hronom – BBK Bánovce nad Bebravou – TSM Slávia Žilina z pôvodného 

termínu 21. – 22.01.2023 (Sobota/Nedeľa) /2. termín/ na nový termín, ktorým 

bude 28.01.2022 (Sobota), od 8:30 hod., ZUS Aréna pri futbalovom štadióne, 

Partizánska 10, Žiar nad Hronom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

odôvodnenej žiadosti TSM Slávia Žilina /nedostatok hráčov v pôvodnom termíne/. 

 

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

skupina Stred č. S39. a č. S42. ŠKBD Spišská Nová Ves – Slávia ŠKP 

Banská Bystrica z pôvodného termínu 28.01.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 29.01.2023 (Nedeľa), 13:00 a 14:30 hod., Mestská ŠH, Spišská 

Nová Ves. 

 

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 

žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Západ č. Z34. a č. Z38. BC Komárno MS – UNI GYŐR NKA z 

pôvodného termínu 07.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

25.02.2023 (Sobota), 09:00, 11:00 hod., MŠH, Športová 1, Komárno. 

 

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 BC Komárno /nedostatok hráčok z dôvodu školských 

prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 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 24.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 72/230123 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Školského ŠK TYDAM Košice o zmene termínu stretnutí č. V39. 

a č. V42. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ zo dňa 28.01.2023 

2. žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov o zmenu termínu stretnutí č. 

V39. a č. V42. súťaže Žiačky U14 – skupina Východ zo dňa 28.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Východ č. V39. a č. V42. TYDAM Jazero U12 – YOUNG 

ANGELS U12 Košice z pôvodného termínu 28.01.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 29.01.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:45 hod., Medická 4, VŠ 

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 oznámenia Školského ŠK TYDAM Košice a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

Východ č. V39. a č. V42. BKM Bardejov U14 – BA Čaňa z pôvodného termínu 

28.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 05.02.2023 (Nedeľa), 15:00, 

16:30 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, Bardejov.  

 

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 Basketbalového klubu mládeže Bardejov /nedostupnosť ŠH 

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 25.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 73/230124 
 

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

SBA - R“) na základe : 

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

zo dňa 16.12.2022 o zmenu termínu stretnutí č. S26. a č. S29. súťaže Žiačky 

U14 – skupina Stred zo dňa 17.12.2022 

2. žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí II. turnaja – B 

č. G19. – G24. súťaže Žiaci U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto zo dňa 04.-

05.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Stred č. S26. a č. S29. ORAVA BasCats – ŠKBD Spišská Nová Ves 

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

19.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Stredná zdravotnícka škola, 

M.Hattalu, Dolný Kubín - Brezovec. 

 

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 Mestského basketbalového klubu Ružomberok, s.r.o. 

/nedostatok hráčok 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 II. turnaja – B súťaže Žiaci 

U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto č. G19. – č. G24. medzi družstvami 

ŠBK Handlová - BK MBK AŠK Slávia Trnava - MBK VICTORIA Žilina - BKM 

Iskra Svit z pôvodného termínu 04. – 05.02.2023 (Sobota-Nedeľa) na nový 

termín, ktorým bude 29. – 30.04.2023 (Sobota-Nedeľa), Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí II. turnaja – B 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 MBK AŠK Slávia Trnava 

/obsadenosť hracích priestorov v Trnave 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 26.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 74/230125 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica o zmene termínu stretnutí č. S17. a č. 

S19. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 04.022023 

2. žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutí č. G22. a č. 

G24. súťaže Mladší žiaci U13 – skupina GOLD zo dňa 25.-26.02.2023 

 

rozhodla : 

 

1. 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 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 05.02.2023 (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 súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia 3.turnaja súťaže Mladší 

žiaci U13 – skupina GOLD č. G22. Inter Bratislava – BK MŠK Žiar nad 

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

termín, ktorým bude 22.02.2023 (Streda), 15:30 hod., MŠH ZUS aréna, Žiar 

nad Hronom.  

 

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.  

BK Inter Bratislava mládež znáša náklady na cestovné náhrady rozhodcom. 

MBA Prievidza ako pôvodný organizátor turnaja znáša náklady na 

rozhodcov (bez cestovných náhrad, ktoré hradí BK Inter Bratislava mládež). 

 

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

žiaci U13 – skupina GOLD č. G24. MBA Prievidza – Inter Bratislava 

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

ktorým bude 21.02.2023 (Utorok), ZŠ S. Chalupku, Prievidza.  

 



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 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 BK Inter Bratislava mládež /účasť družstva Interu 

na medzinárodnom turnaji v rakúskom Traiskirchene 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 27.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 75/230127 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Akadémie pohybu zo dňa 15.12.2022 o zmenu 

termínu stretnutí č. S25. a č. S28. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Stred zo dňa 17.12.2022 

2. žiadosti Tréningového strediska mládeže Slávia Žilina o zmenu termínu 

stretnutia  č. 6. súťaže Žiači U14 – nadstavbová skupina Východ zo dňa 

04.02.2023 

3. žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov o zmenu termínu stretnutí č. 

V37. a č. V40. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ zo dňa 

28.01.2023 

 

rozhodla : 

 

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

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

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

04.02.2023 (Sobota), 10:30, 12:00 hod., ŠH  Fándlyho, Lučenec. 

 

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 /nedostatočný počet 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. 



 

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

Žiaci U14 – skupina Východ č. 6. TSM Slávia Žilina – IMC Slovakia Považská 

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

bude 02.04.2023 (Nedeľa), Žilina. 

 

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 TSM Slávia Žilina /obsadenosť hracích priestorov 

ŠH v Žiline 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 Staršie minižiačky 

U12 – skupina Východ č. V37. a č. V40. BKM Bardejov U12 – BAM Poprad 

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

12.03.2023 (Nedeľa), 09:00, 10:30 hod., ŠH MIER, Bardejov. 

 

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 Basketbalového klubu mládeže Bardejov /obsadenosť 

ŠH MIER v Bardejove 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 31.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 76/230130 
 

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. V51. a č. V55. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ zo 

dňa 04.02.2023 

2. žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí č. 7., č. 8. a č. 

9. 2.turnaja nadstavbovej časti súťaže Mladší žiaci U13 – nadstavbová 

skupina Západ zo dňa 11.-12.02.2023 

3. oznámenia Školského ŠK B.S.C. Bratislava a predchádzajúcej žiadosti 

Basketbalového klubu Pezinok zo dňa 16.12.2022 o zmenu termínu stretnutí 

č. Z34., Z35. a č. Z36. súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ zo dňa 

17.12.2022 /4. turnaje/ 

 

rozhodla : 



 

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

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

Stará Ľubovňa z pôvodného termínu 04.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 05.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:30 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 minižiačky U11 – 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. 

 

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

žiaci U13 – nadstavbová skupina Západ č. 7., č. 8. a č. 9. medzi družstvami 

BK MBK AŠK Slávia Trnava – BK Lokomotíva Sereď – ŠINTER BAsket 

z pôvodného termínu 11.-12.02.2023 (Sobota/Nedeľa) na nový termín, 

ktorým bude 04.02.2023 (Sobota), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., ŠH Sokolovňa, 

Sereď. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 2. turnaja 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 BK MBK AŠK Slávia Trnava /účasť 

družstva Trnavy na medzinárodnom turnaji CEYBL v Brandýs nad Labem v termíne 

10.-12.2.2023/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 

– skupina Západ č. Z34., Z35. a č. Z36. medzi družstvami B.S.C. Bratislava – 

Basketbalový klub Pezinok U11 – MIBA Stupava U-11 z pôvodného termínu 

17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 04.02.2023 (Nedeľa), 10:00, 

11:15 a 12:30 hod., ZŠ Holíčska 50, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Pezinok /nedostatok hráčov 

družstva BK Pezinok z dôvodu vysokej chorobnosti 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.  

 



          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 77/230131 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BKM JUNIOR UKF Nitra o zmenu termínu stretnutí č. Z60. a č. Z64. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ zo dňa 18.02.2023 

2. žiadosti BKM Petržalka – Five Stars o zmenu termínu stretnutí č. M25. a č. 

M27. súťaže Žiačky U14 – skupina Západ MS zo dňa 25.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Západ č. Z60. a č. Z64. BKM Junior Nitra – ŠBK Šamorín  

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

08.03.2023 (Streda), 16:30, 18:00 hod., ZŠ Na Hôrke 30, Nitra. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Basketbalový klub mládeže JUNIOR 

Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, 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 Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti BKM JUNIOR UKF Nitra /nedostatok hráčok z dôvodu 

začiatku jarných 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 súťaže Žiačky U14 – 

skupina Západ MS č. M25. a č. M27. BKM Petržalka-MS – Piešťanské 

Čajočky-MS  z pôvodného termínu 25.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 19.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Evanjelické lýceum, 

Vranovská 2, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

odôvodnenej žiadosti BKM Petržalka – Five Stars /nedostatok hráčok z dôvodu 

jarných prázdnin a zatvorenia telocvične 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.  

 


