
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – február 2022 
 

Zverejnené 01.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 25/220131 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Slovan Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. Z33. a č. 

Z37. súťaže Žiačky U14 – Západ pôvodne zo dňa 11.12.2021 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

Západ č. 33. a č. 37. BK Slovan Bratislava A – BK Klokani Ivanka pri Dunaji-

MS z pôvodného termínu 11.12.2021 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

19.02.2022 (Sobota), 11:00, 12:30 hod., telocvičňa Združená SŠ odevná, 

Tokajícka 24, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Žiačky U14 – Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia BK Slovan Bratislava, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA, v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o spôsobe dohrávania stretnutí 

jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu a pred lockdownom/. 

 

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

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

 
Zverejnené 04.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 26/220203 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia ŠBK Junior Levice o termíne dohrávaného stretnutia č. 13. súťaže 

Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 27.10.2021, 2.turnaj /pôvodne 

30.10.2021 – rozhodnutie HK SBA – Západ č. 11/211021 bod 2./ 

2. žiadosti BKM Petržalka – Five Stars o zmenu termínu stretnutí č. A49. a č. 

A52. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „A“ zo dňa 05.02.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaného stretnutia súťaže Starší 

minižiaci U12 – Západ č. 13. B.S.C. Bratislava – ŠBK Junior Levice 

z pôvodného termínu 27.10.2021 (Streda) /pôvodne 30.10.2021 – 



rozhodnutie HK SBA – Západ č. 11/211021 bod 2./ na nový termín, ktorým 

bude 05.02.2022 (Sobota), 11:30  hod., telocvičňa ZŠ Saratovská 85, 

Levice. 

 

Poznámka : na základe dohody družstiev znáša náklady na rozhodcov ŠBK 

Junior Levice 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaného stretnutia súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia ŠBK Junior Levice, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA, v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – C č. 167/220118 „o spôsobe dohrávania stretnutí 

jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu a pred lockdownom/. 

 

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

U12 – Západ č. Z58. a č. Z62. BK Slovan Bratislava – IBAS Bratislava-MS 

z pôvodného termínu 12.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.02.2022 (Piatok), 16:00, 17:30 hod., telocvičňa SjF STU, Nám. Slobody 17,  

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava, vzájomnej dohody družstiev o zmene 

termínu 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 07.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 27/220207 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Slovan Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. A31. a č. 

A34. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ pôvodne zo dňa 18.12.2021 

2. oznámenia BKM Piešťany o zmene termínu - termíne dohrávaných stretnutí č. 

Z51. a č. Z55. súťaže Žiačky U14 – Západ pôvodne zo dňa 29.01.2022 

3. oznámenia Považskobystrický basketbal OZ o zmene termínu - termíne 

dohrávaných stretnutí č. 52., č.53. a č. 54. 6.turnaja súťaže Starší minižiaci 

U12 – Západ pôvodne zo dňa 05.02.2022 

 

rozhodla : 

 



1. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ „A“ č. A31. a č. A34. BK Slovan Bratislava – BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji z pôvodného termínu 18.12.2021 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 13.02.2022 (Nedeľa), 11:00, 12:30 hod., 

telocvičňa Združená SŠ odevná, Tokajícka 24, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia MBK Stará Turá, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA, v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o spôsobe dohrávania stretnutí 

jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu/. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaných stretnutí 

súťaže Žiačky U14 – Západ č. 51. a č. 55. Piešťanské Čajočky – BK 

Lokomotíva Sereď z pôvodného termínu 29.01.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 13.02.2022 (Nedeľa), 14:30, 16:30 hod., Diplomat aréna, 

Piešťany. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu - termíne dohrávaných stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe oznámenia BKM Piešťany a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti 

AŠK Lokomotíva Sereď /nedostatok hráčok z dôvodu karantény v družstve Serede 

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

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 6. turnaja súťaže Starší 

minižiaci U12 – Západ č. 52., č. 53. a č. 54. medzi družstvami IMC Slovakia 

Považská Bystrica, Inter Bratislava a MBK AŠK Slávia Trnava z pôvodného 

termínu 05.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 12.02.2022 

(Sobota), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet 2047, 

Považská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí 6.turnaja súťaže Starší minižiaci U12 – Západ  

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

základe odôvodnenej žiadosti Považskobystrického basketbalu OZ /nedostatok 

hráčov družstva Považskej Bystrice z dôvodu karanténnych opatrení v družstve 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 



Zverejnené 10.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 28/220209 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Klokani Ivanka pri Dunaji o termíne dohrávaných stretnutí č. 

B10. a č. B12. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „B“ pôvodne zo dňa 

18.12.2021 

2. oznámenia BA Spartak Myjava o.z. o termíne dohrávaných stretnutí č. A37. 

a č. A40. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „A“ pôvodne zo dňa 

08.01.2022 

3. žiadosti BKM Piešťany o zmenu termínu stretnutí č. B6. a č. B8. zo dňa 

05.03.2022 súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „B“  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ „B“ č. B10. a č. B12. BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji – BKM Junior UKF Nitra z pôvodného termínu 18.12.2021 (Sobota) 

na nový termín, ktorým bude 23.02.2022 (Streda), 16:00, 17:30 hod., 

telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

„B“ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe oznámenia BK Klokania Ivanka pri Dunaji, vzájomnej dohody 

družstiev o termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA, v súlade s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o spôsobe 

dohrávania stretnutí jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu a pred 

lockdownom/. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ „A“ č. A37. a č. A40. BA Spartak Myjava-MS – IBAS 

Bratislava-MS z pôvodného termínu 08.01.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 13.02.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ŠH Myjava, Milana 

Marečka 293, Myjava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

„A“ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe oznámenia BA Spartak Myjava o.z., vzájomnej dohody družstiev 

o termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA, 

v súlade s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o spôsobe dohrávania 

stretnutí jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu a pred lockdownom/. 

 



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

U11 – Západ „B“ č. B6. a č. B8. Piešťanské Čajočky-MS – BKM Junior UKF 

Nitra /rozhodnutie HK SBA – Západ č.23 bod 2 o výmene poradia stretnutí/ 

z pôvodného termínu 05.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.02.2022 (Utorok), 16:30, 18:00 hod., Diplomat aréna, Piešťany. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „B“ 

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

základe odôvodnenej žiadosti BKM Piešťany /neprítomnosť trénerov družstva Nitry 

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

o zmene termínu 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 11.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 29/220211 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Vráble o zmenu termínu stretnutí č. B5. a č. B7. zo dňa 

05.03.2022 súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“  

2. žiadosti MŠK Žiar nad Hronom o zmenu termínu stretnutia č. S24. zo dňa 

20.02.2022 súťaže Žiaci U14 – Stred  

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ „B“ č. B5. a č. B7. BK Vráble-MS – ŠINTER Vrakuňa-MS 

z pôvodného termínu 05.03.2022 (Sobota) /rozhodnutie HK SBA – Centrálna 

č.165 – 2021-22/ na nový termín, ktorým bude 26.02.2022 (Sobota), 10:00, 

12:30 hod., telocvičňa Gymnázia, Školská 26, Vráble. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“ medzi 

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

odôvodnenej žiadosti BK Vráble /nedostatok hráčok z dôvodu jarných prázdnin 

pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – Stred č. 

S24. MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina z pôvodného termínu 

20.02.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 18.02.2022 (Piatok), 17:00 

hod., ZUS aréna, Partizánska 154/10, Žiar nad Hronom. 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – Stred medzi jednotlivými 

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

Žiar nad Hronom, spol. s r.o., vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 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 15.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 30/220214 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmene termínu - termíne 

dohrávaných stretnutí č. A44. a č. A47. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ 

„A“ pôvodne zo dňa 22.01.2022 

2. žiadosti IBAS o zmenu termínu stretnutí č. 55. a č. 58. súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ „A“ zo dňa 19.02.2022 

3. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. A55. a č. A58. 

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ zo dňa 19.02.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaných stretnutí 

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ č. A44. a č. A47. BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji – ŠBK Šamorín z pôvodného termínu 22.01.2022 (Sobota) 

na nový termín, ktorým bude 24.02.2022 (Štvrtok), 17:00, 18:30 hod., 

telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu - termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky 

U13 – Západ „A“ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia BK Klokani Ivanka pri Dunaji 

a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti ŠBK Šamorín /nedostatok hráčok z dôvodu 

karantény v družstve Šamorína v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U11 – Západ „A“ č. 55. a č. 58. IBAS Bratislava-MS – ŠBK Šamorín 

z pôvodného termínu 19.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

20.02.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa ZŠ, Cádrova 23, 

Bratislava. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „A“ 

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

základe  žiadosti IBAS, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

Západ „A“ č. A55. a č. A58. BK Slovan Bratislava – ŠBK Šamorín 

z pôvodného termínu 19.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

20.02.2022 (Nedeľa), 13:30, 15:00 hod., telocvičňa Združená SŠ odevná, 

Tokajícka 24, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ medzi 

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

odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava /obsadenosť telocvične v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 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 17.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 31/220215 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti Gabko n.f. o zmenu termínu stretnutia č. Z24. súťaže Žiaci U14 – 

Západ zo dňa 20.02.2022 

2. oznámenia MI talents, o.z. o termíne dohrávaných stretnutí č. A39. a č. A42. 

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ pôvodne zo dňa 30.01.2022 

/zmenené rozhodnutím HK SBA – Západ č.22/220124 pôvodne zo dňa 

08.01.2022/ 

3. oznámenia MBK Karlovka Bratislava o zmene termínu - termíne dohrávaných 

stretnutí č. 25., č. 26. a č. 27. 3.turnaja súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

pôvodne zo dňa 20.11.2021 

4. oznámenia MBK Ružomberok, s.r.o. o termíne dohrávaných stretnutí č. 25. 

a č. 28. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred pôvodne zo dňa 05.02.2022 

5. žiadosti Gabko n.f. o zmenu termínu stretnutia č. Z26. súťaže Žiaci U14 – 

Západ pôvodne zo dňa 05.03.2022 

 

rozhodla : 

 

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

č. Z24. Levy Senec – MBK AŠK Slávia Trnava z pôvodného termínu 



20.02.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 18.02.2022 (Piatok), 16:30 

hod., telocvičňa ZŠ s VjM A.Molnára, Senec. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – Západ medzi jednotlivými 

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

žiadosti Gabko n.f. /nedostupnosť telocvične ZŠ v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky 

U13 – Západ „A“ č. A39. a č. A42. MIBA Stupava/Lozorno – BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji z pôvodného termínu 30.01.2022 /zmenené rozhodnutím HK 

SBA – Západ č.22/220124 pôvodne zo dňa 08.01.2022/ na nový termín, ktorým 

bude 20.02.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Vranovská 2, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia MI talents, o.z. a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji /nedostatok hráčok BK Klokani Ivanka pri Dunaji z dôvodu 

karanténnych opatrení v družstve v náhradnom termíne 30.01.2022/, vzájomnej 

dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA, v súlade s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o 

spôsobe dohrávania stretnutí jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu/. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaných stretnutí 3. 

turnaja súťaže Starší minižiaci U12 – Západ č. 25., č. 26. a č. 27. medzi 

družstvami MBK Karlovka Bratislava, Inter Bratislava a Biosaurus 

Basketball Academy Komárno z pôvodného termínu 20.11.2021 (Sobota) na 

nový termín, ktorým bude 19.02.2022 (Sobota), 9:00, 10:15 a 11:30 hod., hala 

ZŠ Dubčeka, Majerníková, Bratislava - Dlhé Diely. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaných stretnutí 3. turnaja súťaže Starší 

minižiaci U12 – Západ  medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia MBK Karlovka Bratislava – organizátor 

a predchádzajúcich odôvodnených žiadostí MBK Karlovka Bratislava a TJ Step 

Komárno /nedostatok hráčov družstiev z dôvodu karanténnych opatrení v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu - termín dohrávaných stretnutí 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred č. 25. a č. 28. MBK Ružomberok – 

BKM Žilina z pôvodného termínu 05.02.2022 (Sobota) na nový termín, 



ktorým bude 19.02.2022 (Sobota), 10:00, 11:30 hod., ŠH T18, Plavisko, 

Ružomberok. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti MBK Ružomberok, 

s.r.o. /nedostatok hráčok z dôvodu karantény družstva MBK v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

5. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – Západ  

č. Z26. MBK Karlovka Bratislava – Levy Senec z pôvodného termínu 

05.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 20.02.2022 (Nedeľa), 12:00 

hod., hala ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova, Bratislava – Dlhé Diely. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – Západ medzi jednotlivými 

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

žiadosti Gabko n.f. /nedostatok hráčov v pôvodnom termíne z dôvodu jarných 

prázdnin/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 32/220217 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MBA Prievidza o zmene termínu - dohrávka stretnutia č. S3. 

súťaže Žiaci U14 – Stred zo dňa 14.11.2021 /zmenené z pôvodného termínu 

02.10.2021 rozhodnutím HK SBA – Západ č.17/211108/ 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávky stretnutia súťaže 

Žiaci U14 – Stred č. S3. MBA Prievidza – AKAPO Lučenec z pôvodného 

termínu 14.11.2021 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 20.02.2022 

(Nedeľa), 11:45 hod., telocvičňa ZŠ S.Chalupku 312/12, Prievidza. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaného stretnutia súťaže Žiaci U14 – 

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

na základe oznámenia MBA Prievidza a predchádzajúcej žiadosti AKAPO Lučenec 

/karanténne opatrenia v družstve AKAPO Lučenec v pôvodnom termíne – nedostatok 



hráčov/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 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 18.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 33/220218 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia AKAPO Lučenec o zmene termínu - dohrávka stretnutia č. S20. 

súťaže Žiaci U14 – Stred zo dňa 06.02.2022 /resp. 14.11.2021/ 

2. oznámenia MI talents, o.z. o termíne dohrávaných stretnutí č. A43. a č. A46. 

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ pôvodne zo dňa 22.01.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z ruší rozhodnutie HK SBA – Západ č.32/220217  

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávky stretnutia súťaže 

Žiaci U14 – Stred č. S.20. AKAPO Lučenec – MBA Prievidza z pôvodného 

termínu 06.02.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 20.02.2022 

(Nedeľa), 11:00 hod., ŠH ARENA, Nám. Artézskych prameňov, Lučenec. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaného stretnutia súťaže Žiaci U14 – 

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

na základe oznámenia AKAPO Lučenec a predchádzajúcej žiadosti MBA Prievidza 

/karanténne opatrenia v družstve MBA Prievidza v pôvodnom termíne – nedostatok 

hráčov/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 
3. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky 

U13 – Západ „A“ č. A43. a č. A46. BK Slovan Bratislava – MIBA 

Stupava/Lozorno z pôvodného termínu 22.01.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 19.02.2022 (Sobota), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa SOŠ 

technickej, Vranovská 4, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti MI talents, o.z. 

/nedostatok hráčok MIBA z dôvodu karanténnych opatrení v družstve v pôvodnom 

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

delegačného referenta KR SBA. 



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

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

 

Zverejnené 21.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 34/220221 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti ŠBK Šamorín o zmenu termínu stretnutí č. A25. a č. A28. súťaže 

Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ zo dňa 05.03.2022 

2. oznámenia ŠBK Šamorín o termíne dohrávaných stretnutí č. A38. a č. A41. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ „A“ pôvodne zo dňa 08.01.2022 

3. žiadosti BM Piešťany o zmenu termínu stretnutí č. Z81. a č. Z85. súťaže 

Žiačky U14 – Západ zo dňa 26.03.2022 

4. oznámenia BKM Žilina – Závodie o termíne dohrávaných stretnutí č. 19. a č. 

22. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred pôvodne zo dňa 22.01.2022 

 

rozhodla : 

 

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

Západ „A“ č. A25. a č. A28. ŠBK Šamorín – BK Slovan Bratislava 

z pôvodného termínu 05.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

27.02.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, 

Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „A“ medzi 

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

odôvodnenej žiadosti ŠBK Šamorín /nedostatok hráčok v pôvodnom termíne 

z dôvodu školských jarných prázdnin/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ „A“ č. A38. a č. A41. ŠBK Šamorín – BKM 

Petržalka-Five Stars z pôvodného termínu 08.01.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 25.02.2022 (Piatok), 17:00, 18:30 hod., Športcentrum 

SAMARIA, Veterná 18, Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

„A“ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe oznámenia ŠBK Šamorín, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA, v súlade 



s rozhodnutím HK SBA – C č. 165/220114 /bod 2. „o spôsobe dohrávania stretnutí 

jednotlivých súťaží neodohratých počas lockdownu a pred lockdownom/. 

 

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

č. Z81. a č. Z85. Piešťanské Čajočky – BK Klokani Ivanka pri Dunaji-MS 

z pôvodného termínu 26.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

27.03.2022 (Nedeľa), 12:00, 14:00 hod., Diplomat aréna, Piešťany. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

žiadosti BKM Piešťany /nedostupnosť Diplomat arény v Piešťanoch v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu - termín dohrávaných stretnutí 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred č. 19. a č. 22. BKM Žilina – BK ŠKP 

08 Banská Bystrica z pôvodného termínu 22.01.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 26.02.2022 (Sobota), 10:00, 12:00 hod., telocvičňa ZŠ 

Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe oznámenia a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti BKM Žilina – 

Závodie /nedostatok hráčok z dôvodu karantény družstva Žiliny v pôvodnom 

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

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 

Zverejnené 24.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 35/220224 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MŠK Holíč o zmene termínu – dohrávke stretnutia č. 25. súťaže 

2.liga  Muži – Západ zo dňa 22.01.2022 

2. oznámenia BK Slovan Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. Z58. a č. 

Z62. súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ pôvodne zo dňa 12.02.2022 

resp. 11.02.2022 /rozhodnutie HK-Z č.26/220203/ 

3. oznámenia BK Slovan Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. Z52. a č. 

Z56. súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ pôvodne zo dňa 29.01.2022  

 



rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávky stretnutia súťaže 

2.liga Muži – Západ č. 25. MŠK BO Holíč – B.S.C. Bratislava 23 z pôvodného 

termínu 22.01.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 09.04.2022 

(Sobota), 16:00 hod., ŠH, Kollárova, Holíč. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaného stretnutia súťaže 2.liga  Muži – 

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

na základe oznámenia a predchádzajúcej žiadosti MŠK Holíč /karanténne opatrenia 

v družstve Holíča v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene 

termínu stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

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

U12 – Západ č. Z58. a č. Z62. BK Slovan Bratislava – IBAS Bratislava-MS 

z pôvodného termínu 11.02.2022 (Piatok) /zmenené rozhodnutím HK SBA - 

Západ č.26/220203/ na nový termín, ktorým bude 13.03.2022 (Nedeľa), 11:00, 

12:30 hod., telocvičňa SjF STU, Nám. Slobody 17,  Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

oznámenia BK Slovan Bratislava a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti IBAS-u 

/karanténne opatrenia v družstve IBAS-u v zmenenom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

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

U12 – Západ č. Z52. a č. Z56. BK Slovan Bratislava – BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica z pôvodného termínu 29.01.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 02.04.2022 (Sobota), 11:00, 12:30 hod., telocvičňa SjF STU, Nám. 

Slobody 17,  Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

oznámenia BK Slovan Bratislava a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti BK ŠKP 

08 Banská Bystrica /karanténne opatrenia v družstve Banskej Bystrice v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 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.  

 


