
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – marec 2023 

 
Zverejnené 02.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 97/230301 
 

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

SBA - R“) na základe : 

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

16.02.2023 o zmenu termínu stretnutí č. V60. a č. V64. súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – skupina Východ zo dňa 18.02.2023 

2. predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov zo dňa 

24.02.2023 o zmenu termínu stretnutí č. V51. a č. V54. súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ zo dňa 25.02.2023  

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V60. a č. V64. YOUNG ANGELS U11 KE – CBK U11 

z pôvodného termínu 18.02.2023 na nový termín, ktorým bude 25.03.2023 

(Sobota), 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 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. /nedostatok hráčok 

z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve YAKE 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 súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V51. a č. V54. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – BKM 

Bardejov U14 z pôvodného termínu 25.02.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 03.03.2023 (Piatok), 17:30, 19:00 hod., ZŠ Komenského 6, Stará 

Ľubovňa. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Basketbalový klub mládeže 

Bardejov, 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 Basketbalového klubu mládeže Bardejov /nedostatok hráčok 



družstva BKM Bardejov 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.  

 

Zverejnené 03.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 98/230303 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Basketbalovej akadémie mládeže Poprad o zmenu termínu stretnutí č. 

S57. a č. S60. súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 11.03.2023 

2. žiadosti Basketbalovej akadémie mládeže Poprad o výmenu poradia stretnutí 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred č. S29. a č. S31. zo dňa 

18.03.2023 a č. S41. a č. S43. zo dňa 06.05.2023 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Stred č. S57. a č. S60. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BAM Poprad 

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

12.03.2023 (Nedeľa), 10:00 a 12:00 hod., Gymnázium J.G. Tajovského, 

Banská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

žiadosti Basketbalovej akadémie mládeže Poprad, vzájomnej dohody družstiev 

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

 

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

Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred č. S29. a č. S31. zo dňa 18.03.2023 

a č. S41. a č. S43. zo dňa 06.05.2023 medzi družstvami Slávia ŠKP Banská 

Bystrica a BAM Poprad. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

19.03.2023 (Nedeľa) č. S29. a č. S31. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BAM 

Poprad (pôvodne v Sobotu v Poprade) 

06.05.2023 (Sobota) č. S41. a č. S43. BAM Poprad – Slávia ŠKP Banská 

Bystrica (pôvodne v Banskej Bystrici) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – 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 termíne 18.03.2023/, 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 07.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 99/230307 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Športového klubu basketbalu dievčat Spišská Nová Ves o zmenu 

termínu stretnutí č. S56. a č. S59. súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 

11.03.2023 

2. predchádzajúcej žiadosti Športového klubu basketbalu dievčat Spišská Nová 

Ves zo dňa 17.02.2023 o opätovnú zmenu termínu stretnutí č. S26. a č. S29. 

súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 19.02.2023 

3. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 50. 

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

18.03.2023 

4. 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 stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Stred č. S56. a č. S59. ŠKBD Spišská Nová Ves – ORAVA BasCats 

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

09.03.2023 (Štvrtok), 16:00 a 17:30 hod., SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská 

Nová Ves. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Športový klub basketbalu dievčat 

Spišská Nová Ves, 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 Stred medzi 

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

žiadosti Športového klubu basketbalu dievčat Spišská Nová Ves, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 



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

U14 – skupina Stred č. S26. a č. S29. ORAVA BasCats – ŠKBD Spišská 

Nová Ves zo zmeneného termínu 19.02.2023 (Nedeľa) (zmenené rozhodnutím 

HK SBA – Región č. 73/230124 z pôvodného termínu 17.12.2022) na nový 

termín, ktorým bude 08.03.2023 (Streda), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ M.Hattalu, 

Dolný Kubín. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 pri zmene termínu z víkendu na 

pracovný deň, je potrebné uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré 

budú súčasťou mesačnej faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

Nakoľko pôvodne bola prekážka na strane družstva Oravy a v náhradnom 
termíne zase na strane SNV, družstvá budú znášať zvýšené náklady na 
polovicu. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia 

Región  rozhodla o opätovnej 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 Športového klubu basketbalu 

dievčat Spišská Nová Ves nedostatok hráčok družstva ŠKBD z dôvodu vysokej 

chorobnosti v družstve v zmenenom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 50. Slávia Hvar sport resort 

Košice B – RB Košice z pôvodného termínu 18.03.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 15.03.2023 (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. 

 

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

U11 – skupina Stred č. S34. BKM SPU Nitra – BK MŠK Žiar nad Hronom a č. 

S35. BK MŠK Žiar nad Hronom – BK NMnV-MS z pôvodného termínu 

11./12.02.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 10.03.2023 (Piatok), 

16:00 a 17:00 hod., V.ZŠ, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom. 



 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Mestský športový klubu Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o., 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 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 08.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 100/230308 
 

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. V25. a č. V28. súťaže Staršie 

minižiačky U12 – skupina Východ zo dňa 17.12.2022 

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

zo dňa 04.03.2023 o zmenu termínu stretnutí č. S50. a č. S53. súťaže Mladšie 

žiačky U13 – skupina Stred zo dňa 04.03.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Východ č. V25. a č. V28. TYDAM UPJŠ U12 – BKM Bardejov 

U12 z pôvodného termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

10.03.2023 (Piatok), 17:30, 18:45 hod., Ondavská 21 (Medická č. 4), VŠ 

Internáty, Košice, pri Novej Nemocnici. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je Školský športový klub TYDAM 

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 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-u 

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 Mladšie žiačky U13 – 

skupina Stred č. S50. a č. S53. BK AS Trenčín MS – MBK Ružomberok 

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

19.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Mestská ŠH na Sihoti, Mládežnícka 

1, Trenčín. 

 

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. 

/dopravná nehoda trénera MBK 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 09.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 101/230309 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Školského basketbalového klubu Junior Levice o zmenu termínu 

stretnutí č. V11. a č. V12. súťaže Starší minižiaci U12 – nadstavbová skupina 

Východ zo dňa 11.03.2023 

2. žiadosti Basketbalového klubu Pezinok o zmenu termínu stretnutí č. 16., č. 17. 

a č. 18. 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 Starší minižiaci U12 

– nadstavbová skupina Východ č. V11. a č. V12. MBK VICTORIA Žilina – 

ŠBK Junior Levice z pôvodného termínu 11.03.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 18.03.2023 (Sobota), 10:30, 12:00 hod., ZŠ Limbová, 

sídlisko Solinky, Žilina.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – nadstavbová 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Školského basketbalového klubu 



Junior Levice /účasť družstva ŠBK na medzinárodnom turnaji EYBL 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 Mladší 

žiaci U13 – nadstavbová skupina Západ č. 16., č. 17. a č. 18. medzi 

družstvami Basketbalový klub Pezinok – BK Lokomotíva Sereď – ŠINTER 

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

ktorým bude 18.03.2023 (Sobota), 9:00, 10:30 a 12:00 hod., ŠH SOŠ, 

Komenského 27, Pezinok.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 3. 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 Basketbalového klubu Pezinok 

/nedostatok hráčov družstva BK Pezinok 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 10.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 102/230310 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti o.z. ŠINTER o zmenu termínu stretnutí č. M34. a č. M36. súťaže 

Žiačky U14 – skupina Západ MS zo dňa 25.03.2023 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Západ MS č. M34. a č. M36. ŠINTER Basket-MS – BKM Petržalka-

MS z pôvodného termínu 25.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

26.03.2023 (Nedeľa), 9:30, 11:00 hod., ŠH Domkárska 6, 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 

žiadosti o.z. ŠINTER /obsadenosť ŠH Domkárska 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 13.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 103/230313 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová o zmenu termínu stretnutí 

III. turnaja – A č. G25. – G30. súťaže Žiaci U14 – skupina GOLD o 1. – 8. 

miesto zo dňa 18.-19.02.2023 

2. oznámenia Považskobystrického basketbalu OZ o zmene termínu stretnutia  

a žiadosti Tréningového strediska mládeže Slávia Žilina o zmenu miesta 

konania stretnutí súťaže Žiaci U14 – nadstavbová skupina Východ zo dňa 01. 

a 02.04.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia III. turnaja – A súťaže Žiaci 

U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto č. G30. Inter Bratislava – ŠBK 

GALAXY Košice z pôvodného termínu 18. – 19.02.2023 (Sobota-Nedeľa) na 

nový termín, ktorým bude 17.03.2023 (Piatok), 17:00 hod., ZŠ Belehradská 

21, Košice, sídlisko Ťahanovce. 

 

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. 

Školský basketbalový klub Handlová, ako pôvodný organizátor turnaj 

znáša náklady na rozhodcov za stretnutie č. G30. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia III. 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 Školského basketbalového klubu 

Handlová /organizácia turnaja CEYBL v Handlovej v pôvodnom termíne/, oznámenia 

Školského basketbalového klubu GALAXY Košice, vzájomnej dohody družstiev 

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

 

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

nadstavbová skupina Východ č. 21. IMC Slovakia Považská Bystrica – TSM 

Slávia Žilina z pôvodného termínu 01.04.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 02.04.2023 (Nedeľa), DSA, sídlisko Rozkvet, Považská 

Bystrica. 

 

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

nadstavbová skupina Východ č. 6. TSM Slávia Žilina – IMC Slovakia 



Považská Bystrica zo zmeneného termínu 02.04.2023 (Nedeľa) (pôvodne 

04.02.2023 – zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 75/230127) na nový 

termín, ktorým bude 02.04.2023 (Nedeľa), DSA, sídlisko Rozkvet, Považská 

Bystrica. 

 
Poznámka : Náklady na rozhodcov za stretnutie č. 6 znáša pôvodný organizátor 

stretnutia Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu a zmene miesta konania stretnutí súťaže Žiaci U14 – 

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

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Tréningového strediska 

mládeže Slávia Žilina obsadenosť hracích priestorov/ a oznámenia 

Považskobystrického basketbalu OZ, 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. 104/230313 
 

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

SBA - R“) na základe zápisu v kontrolnom formulári stretnutia č. S59. ŠKBD Spišská 

Nová Ves – ORAVA BasCats súťaže Žiačky U14 – skupina Stred zo dňa 09.03.2023 

vo veci nedohrania predmetného stretnutia  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R v súlade s čl. 8.4. a čl. 15.3.5. Hracieho poriadku SBA 

kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Stred č. S59. ŠKBD 

Spišská Nová Ves – ORAVA BasCats zo dňa 09.03.2023 s výsledkom 0:20 

v prospech družstva ORAVA BasCats bez priznania bodu družstvu ŠKBD 

Spišská Nová Ves. 

 

2. HK SBA – R v súlade čl. 3.21. časť 3. „Previnenia funkcionárov BK, 

funkcionárov zápasu a trénerov“ Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 

1 udeľuje trénerovi družstva ŠKBD Spišská Nová Ves p. PAVĽÁKOVI 

Richardovi trest zastavenia výkonu funkcie na dve stretnutie v súťaži Žiačky 

U14 – skupina Stred.  

 

V zmysle Disciplinárneho poriadku čl.7.2.3 je ŠKBD Spišská Nová Ves 

povinný uhradiť správny poplatok za prerokovávanie disciplinárneho 

previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 17 €.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o hracích dôsledkoch a treste za disciplinárne previnenie trénera družstva 



ŠKBD Spišská Nová Ves v stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Stred v zmysle čl. 

7.2.3. Disciplinárneho poriadku SBA, čl. 3.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

SBA č. 1 a čl. 8.4. a čl. 15.3.5. Hracieho poriadku SBA na základe zápisu rozhodcov 

stretnutia p. Mačáka E. a p. Bučkovek K. v kontrolnom formulári stretnutia, vyjadrenia 

národného školiteľa p. Gabaru B. a vyjadrenia trénera ŠKBD p. Pavľáka R. v tomto 

znení : 

Zápis k KFS : „Stretnutie prerušené v 2.štvrtine v 3.minúte z dôvodu 2.TCH trénera, 

hra nepokračovala, tréner nechcel opustiť hraciu plochu. V hale chýbal hlavný 

usporiadateľ. Stretnutie bolo ukončené.“ 

 

Stanovisko trénera ŠKBD Sp. Nová Ves : „K 2. technickej chybe došlo z dôvodu, 

že hlavný rozhodca zapískal faul po klaksóne (24 s) a k tomu ešte uznal kôs. Moja 

reakcia bola, prečo zapískal faul, keď bolo po klaksóne a zato mi udelil 2. technickú 

chybu. Mohol uznať svoju chybu, neurobil to. Neprišiel mi podať žiadne vysvetlenie 

k predčasnému ukončeniu zápasu.“ 

 

Vyjadrenie národného školiteľa p. B. Gabaru : „Podľa aktuálne platných pravidiel 

– článok 38.3.2. platí, že : 
38.3.2. Kedykoľvek je vinník vylúčený podľa článku týchto pravidiel, musí odísť a ostať v šatni družstva 

počas celého stretnutia alebo, ak si želá, môže opustiť budovu. 

Takže keď vylúčený tréner neodišiel, rozhodcovia správne ukončili stretnutie.“ 

 

Znenie príslušných článkov Hracieho poriadku SBA, Disciplinárneho poriadku 

SBA a Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 

 
Disciplinárny poriadok SBA 

7.2. Za prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny 

      poplatok:  

      7.2.3. Nižšie súťaže 17 €. 

 

Príloha k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 

3.21. Neopustenie hracej plochy, lavičky a hľadiska po vylúčení   2 - 8 zápasov ZVF 

 

Hrací poriadok SBA 

8.4. Ak dôjde na ihrisku k výtržnostiam, šarvátkam, k nerešpektovaniu príkazu rozhodcu, k opusteniu 

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

ukončení stretnutia. V prípade inzultácie rozhodcu, vždy ukončí stretnutie. Predčasné ukončenie 

stretnutia zapíše rozhodca do zápisu s uvedením dôvodu svojho rozhodnutia. Zápis o stretnutí 

uzavrú mimo priestoru ihriska. Okrem toho zašle HK, najneskôr v prvý pracovný deň po 

predčasnom ukončení stretnutia, písomné vyjadrenie so zdôvodnením. Takéto vyjadrenie v tej 

istej lehote zašle aj technický komisár /ak je delegovaný/. O výsledku predčasne ukončeného 

stretnutia a ďalších hracích dôsledkoch rozhodne HK. 

15.3. O kontumácii stretnutia HK rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak: 

15.3.5. ak vinou družstva bolo stretnutie predčasne ukončené, okrem prípadu, kedy 

k ukončeniu 

            došlo z dôvodu že počet hráčov na ihrisku bol nedostatočný 

 

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. 105/230313 
 

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

SBA - R“) vo veci pokračovania súťaže Žiačky U14, Play-off v súvislosti 

s neodohratými stretnutiami základnej časti 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Východ  

z termínu 11.03.2023 (pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutiami HK – R č. 

84 a č. 56) č. V27. TYDAM UPJŠ U14 – BA Čaňa s výsledkom 0:20 

v prospech družstva BA Čaňa s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM UPJŠ 

U14.  

 

2. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Východ  

z termínu 11.03.2023 (pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutiami HK – R č. 

84 a č. 56) č. V30. TYDAM UPJŠ U14 – BA Čaňa s výsledkom 0:20 

v prospech družstva BA Čaňa s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM UPJŠ 

U14.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Žiačky U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami Play-off, 

a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti súťaže, tak 

HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčok družstva 

TYDAM UPJŠ U14, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

3. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Východ  

z termínu 26.02.2023 (pôvodne 25.02.2023 – zmenené rozhodnutiami HK – R č. 

88) č. V50. YOUNG ANGELS U14 KE – BA Čaňa s výsledkom 20:0 

v prospech družstva YOUNG ANGELS U14 KE s priznaním 1 bodu družstvu 

BA Čaňa.  

 

4. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Východ  

z termínu 26.02.2023 (pôvodne 25.02.2023 – zmenené rozhodnutiami HK – R č. 

88) č. V53. YOUNG ANGELS U14 KE – BA Čaňa s výsledkom 20:0 

v prospech družstva YOUNG ANGELS U14 KE s priznaním 1 bodu družstvu 

BA Čaňa.  

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Žiačky U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami Play-off, 

a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti súťaže, tak 

HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčok družstva 

BA Čaňa, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

5. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Západ  

z termínu 25.02.2023 č. Z50. BK AŠK Slávia Trnava – IBAS Bratislava 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK AŠK Slávia Trnava s priznaním 1 

bodu družstvu IBAS Bratislava.  

 

6. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – skupina Západ  

z termínu 25.02.2023 č. Z53. BK AŠK Slávia Trnava – IBAS Bratislava 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK AŠK Slávia Trnava s priznaním 1 

bodu družstvu IBAS Bratislava.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Žiačky U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami Play-off, 

a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti súťaže, tak 

HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu nedostatočného počtu hráčok družstva IBAS Bratislava, preto HK 

SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

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. 106/230313 
 

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

SBA - R“) vo veci pokračovania súťaže Staršie minižiačky U12, Play-off v súvislosti 

s neodohratými stretnutiami základnej časti 

 

rozhodla : 



 

1. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 26.02.2023 (pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutím 

HK – R č. 89/230216) č. V26. BAM Poprad – TYDAM Jazero U12 s výsledkom 

20:0 v prospech družstva BAM Poprad s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM 

Jazero U12.  

 

2. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 26.02.2023 (pôvodne 17.12.2022 – zmenené rozhodnutím 

HK – R č. 89/230216) č. V29. BAM Poprad – TYDAM Jazero U12 s výsledkom 

20:0 v prospech družstva BAM Poprad s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM 

Jazero U12.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Staršie minižiačky U12 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

Play-off, a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti 

súťaže, tak HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčok družstva 

TYDAM Jazero U12, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

3. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 29.01.2023 (pôvodne 28.01.2023 – zmenené rozhodnutím 

HK – R č. 72/230123) č. V39. TYDAM Jazero U12 – YOUNG ANGELS U12 KE 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva YOUNG ANGELS U12 KE 

s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM Jazero U12.  

 

4. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 29.01.2023 (pôvodne 28.01.2023 – zmenené rozhodnutím 

HK – R č. 72/230123) č. V42. TYDAM Jazero U12 – YOUNG ANGELS U12 KE 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva YOUNG ANGELS U12 KE 

s priznaním 1 bodu družstvu TYDAM Jazero U12.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 



Nakoľko súťaž Staršie minižiačky U12 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

Play-off, a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti 

súťaže, tak HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčok družstva 

TYDAM Jazero U12, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

5. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 11.02.2023 č. V43. BMK Bardejov – TYDAM Jazero U12 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Bardejov s priznaním 1 bodu 

družstvu TYDAM Jazero U12.  

 

6. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina 

Východ  z termínu 11.02.2023 č. V46. BMK Bardejov – TYDAM Jazero U12 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Bardejov s priznaním 1 bodu 

družstvu TYDAM Jazero U12.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Staršie minižiačky U12 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

Play-off, a stretnutia neboli dohrané do termínu posledného kola základnej časti 

súťaže, tak HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčok družstva 

TYDAM Jazero U12, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

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 15.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 107/230315 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z81. a Z85. súťaže 

Mladšie žiačky U13 – skupina Západ zo dňa 01.04.2023  

 

rozhodla : 

 

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

skupina Západ č. Z81. a č. Z85. BK Slovan Bratislava – IBAS Bratislava MS 

z pôvodného termínu 01.04.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 



29.03.2023 (Streda), 16:15 a 17:45 hod., SjF STU, Nám. Slobody 17, 

Bratislava. 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je BK Slovan Bratislava, 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 žiačky U13 – skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava /účasť družstva Slovana na 

medzinárodnom turnaji vo Wisle v Poľsku 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 17.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 108/230316 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí č. PO2. a č. 

PO7. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ, I.kolo Play-off zo dňa 

25.03.2023 

2. oznámenia Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka Bratislava 

a predchádzajúcej žiadosti MI talents, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 13. 

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, I.kolo Play-off č. PO2. a č. PO7. BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji – BK AŠK Slávia Trnava z pôvodného termínu 25.03.2022 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 26.03.2023 (Nedeľa), 10:00, 11:45 hod., ZŠ SNP 3, 

Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

I.kolo Play-off medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji /obsadenosť 

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

SBA. 



 

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

nadstavbová skupina Západ č. 13. MIBA Stupava (MS) – MBK Karlovka 

Bratislava z pôvodného termínu 25./26.02.2023 (Sobota/Nedeľa) (3. turnaje) 

na nový termín, ktorým bude 21.03.2023 (Utorok), 17:00 hod., ZŠ A.Dubčeka, 

Majerníkova, Bratislava. 

 

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. 

 

Náklady na rozhodcov za stretnutie č. 13 znáša Basketbalový klub MBK 

AŠK Slávia Trnava ako pôvodný organizátor turnaja. 

  

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 21.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 109/230321 
 

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. S34. a č. 

S36. súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 01.04.2023 

2. oznámenia a predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu MBK AŠK Slávia 

Trnava zo dňa 26.11.2022 o zmenu termínu stretnutia č. 19. súťaže 2.liga 

Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ zo dňa 03.12.2022 

3. predchádzajúcej žiadosti 1.BASKET KLUBU Michalovce zo dňa 04.02.2023 

o zmenu termínu stretnutia  č. 10. súťaže Žiaci U14 – nadstavbová skupina 

Východ zo dňa 05.02.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Stred č. S34. a č. S36. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BKM 

Žilina  z pôvodného termínu 01.04.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 



bude 02.04.2023 (Nedeľa), 10:30 a 11:30 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 Stred 

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

základe oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 19. BK MBK AŠK Slávia Trnava – 

BBK Bánovce nad Bebravou z pôvodného termínu 03.12.2022 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 25.03.2023 (Sobota), 18:00 hod., hala Slávie, 

Rybníkova 14, Trnava. 

 

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 a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti BK 

MBK AŠK Slávia Trnava /obsadenosť ŠH Slávia z dôvodu konania turnaja CEYBL v 

pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia a miesta konania 

nadstavbovej časti súťaže Žiaci U14 – skupina Východ č. 10. AKAPO 

Lučenec – 1.BK Michalovce z pôvodného termínu 05.02.2023 (Nedeľa) na 

nový termín, ktorým bude 01.04.2023 (Sobota), 12:00 hod., Gymnázium 

P.Horova, Masarykova, Michalovce. 

 

Poznámka : Na základe dohody družstiev uhradí náklady na rozhodcov za 

stretnutie č. 10. 1. BASKET KLUB 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 odôvodnenej žiadosti 1.BASKET KLUBu Michalovce /nepriaznivá 

poveternostná 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 23.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 110/230323 
 



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. 54. 

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

25.03.2022 

 

rozhodla : 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 54. RB Košice – BK MŠK 

Kežmarok z pôvodného termínu 25.03.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 26.03.2023 (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. 

 

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. 111/230323 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Basketbalového klubu mládeže Bardejov o výmenu poradia stretnutí 

č. VPO1., č. VPO4. zo dňa 25.03.2023 a č. VPO7., č. VPO10. zo dňa 

15.04.2023 súťaže Žiačky U14 – skupina Východ, I.kolo Play-off  

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ, I.kolo Play-off č. VPO1., č. VPO4. zo dňa 25.03.2023 a č. 

VPO7., č. VPO10. zo dňa 15.04.2023 medzi družstvami BKM Bardejov U14 

a ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

25.03.2023 (Sobota), 9:30, 11:00 hod., ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa  

č. VPO1., č. VPO4. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – BKM Bardejov U14 

(pôvodne v Bardejove)  

 

15.04.2023 (Sobota), Bardejov  

č. VPO7., č. VPO10. BKM Bardejov U14 – ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa 

(pôvodne v Starej Ľubovni)  

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí I.kola Play-off 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 

/obsadenosť ŠH MIER v Bardejove v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

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

 

Zverejnené 27.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 112/230327 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina o zmenu termínu 

stretnutí č. V15. a č. V16. súťaže Starší minižiaci U12 – nadstavbová skupina 

Východ zo dňa 01.04.2023 

2. žiadosti Mládežníckej basketbalovej akadémie Prievidza o zmenu miesta 

konania stretnutia VI. turnaja – B č. G71. súťaže Žiaci U14 – skupina GOLD 

o 1. – 8. miesto zo dňa 01.-02.04.2023 

3. predchádzajúcej žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová zo dňa 

16.03.2023 o zmenu termínu stretnutí V. turnaja – A č. G53. súťaže Žiaci U14 

– skupina GOLD o 1. – 8. miesto zo dňa 18.-19.03.2023 

4. žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová o zmenu termínu stretnutí 

č. SPO1. a č. SPO3. súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred, I.kolo Play-off, 

semifinále  zo dňa 01.04.2023 

 

rozhodla : 

 

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

– nadstavbová skupina Východ č. V15. a č. V16. MBK VICTORIA Žilina – 

1.BK Michalovce z pôvodného termínu 01.04.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 15.04.2023 (Sobota), 12:30, 13:50 hod., ZŠ Limbová, sídlisko 

Solinky, Žilina.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – nadstavbová 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Mládežníckeho basketbalového 

klubu Victoria Žilina /obsadenosť telocvične ZŠ basketbalovými súťažami v kategórii 

U14 a U17 v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 



2. HK SBA – R schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia VI. turnaja – B 

súťaže Žiaci U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto č. G71. ŠBK Handlová – 

MBA Prievidza z pôvodného miesta a termínu 01. – 02.04.2023 (Sobota-

Nedeľa) Bratislava na nové miesto, ktorým bude 02.04.2023 (Nedeľa), 10:00 

hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 

BK Inter Bratislava mládež, ako pôvodný organizátor turnaj znáša náklady 

na rozhodcov za stretnutie č. G71. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene miesta konania stretnutia VI. 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 Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza /šetrenie nákladov na dopravu/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom mieste konania stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

U14 – skupina GOLD o 1. – 8. miesto č. G53. ŠBK Handlová – MBA 

Prievidza z pôvodného termínu 18. – 19.03.2023 (Sobota-Nedeľa) na nový 

termín, ktorým bude 30.03.2023 (Štvrtok), 15:30 hod., ZŠ S. Chalupku, 

Prievidza. 

 

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. 

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava, ako pôvodný organizátor turnaj 

znáša náklady na rozhodcov za stretnutie č. G53. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia V. 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 Školského basketbalového klubu 

Handlová /nedostatok hráčov z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve 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 žiačky U13 – 

skupina Stred, I.kolo Play-off, semifinále č. SPO1. a č. SPO3. ŠBK Handlová 

– MBK Ružomberok z pôvodného termínu 01.04.2023 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 02.04.2023 (Nedeľa), 12:00, 13:30 hod., ZŠ Mierové 

námestie, Handlová.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred, I.kolo Play-



off, semifinále medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Školského basketbalového klubu Handlová  

/účasť trénera družstva ŠBK na turnaji U12M v Košiciach 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 29.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 113/230328 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Školského ŠK B.S.C. Bratislava zo dňa 22.02.2023 

o zmenu termínu stretnutí č. G25., G26. a č. G27. súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina GOLD zo dňa 25.-26.02.2023 /3. turnaje/ 

 

rozhodla : 

 

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

žiaci U13 – skupina GOLD č. G25., č. G26. a č. G27. medzi družstvami 

Biosaurus Basketball Academy Komárno – MBK Liptovský Mikuláš – B.S.C. 

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

termín, ktorým bude 29.04.2023 (Sobota), ŠH Domkárska, Bratislava.  

 

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 Školského ŠK B.S.C. Bratislava /nedostatok hráčov 

družstva B.S.C. 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.  

 


