
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – jún 2022 
 

Zverejnené 02.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 85/220601 
 

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

SBA - Z“) vo veci neodohraných stretnutí č. 5. a č. 7. súťaže Mladšie žiačky U13 – 

Západ, skupina o 1. – 4. miesto zo dňa 29.05.2022 / rozhodnutie HK SBA – Západ 

č.69/220508/ 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, 

skupina o 1. – 4.miesto z termínu 29.05.2022 č. 5. ŠBK Šamorín – BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji s výsledkom 0:20 v prospech družstva BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji bez priznania 1 bodu družstvu ŠBK Šamorín.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, 

skupina o 1. – 4.miesto z termínu 29.05.2022 č. 7. ŠBK Šamorín – BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji s výsledkom 0:20 v prospech družstva BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji bez priznania 1 bodu družstvu ŠBK Šamorín.  

 

3. Šamorínsky basketbalový klub je povinný uhradiť cestovné náhrady 

a odmenu rozhodcom za obe stretnutia na základe faktúry vystavenej z 

SBA. 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácii stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina o 1. – 4. 

miesto. Rozhodnutím HK SBA – Západ č. 69/220508 bol určený na základe dohody 

družstiev termín dohrávaných stretnutí. K riadne schváleným stretnutiam sa dostavilo 

družstvo hostí a obaja delegovaní rozhodcovia. Domáce družstvo ŠBK Šamorín sa 

k stretnutiu nedostavilo ani po uplynutí čakacej doby /zdôvodnenie neúčasti zástupcu 

družstva ŠBK Šamorín na stretnutiach : „organizačný skrat v družstve U13/. 

 
Vyjadrenie prvého rozhodcu stretnutí p. Mateja Mauroviča : „Dňa 29.5.2022 o 09:20 hod. 

sa dostavili rozhodcovia, hráčky a tréner družstva BK Klokani Ivanka pri Dunaji pred objekt ŠC 
Samaria, kde čakali do 10:15 hod. Vchod do objektu bol po celý uvedený čas uzavretý a neprišiel nik z 
družstva ŠBK Šamorín. O 10:15 hod. rozhodcovia, hráčky a tréner družstva BK Klokani Ivanka pri 
Dunaji odišli. 
Podľa informácie trénera družstva BK Klokani Ivanka pri Dunaji, tréner družstva ŠBK Šamorín do 
telefónu uviedol, že na predmetné zápasy zabudli.“ 

  

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.“ 

 

https://goo.gl/maps/pfEvmJZxAZNRAN3o8
https://goo.gl/maps/pfEvmJZxAZNRAN3o8


Podľa čl. 15.2. a 15.2.2. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov a 

previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre 

bez priznania jedného bodu.“ 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA: „O kontumácii stretnutia HK 

rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 

stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 

stanovených predpismi SBA“.  

 

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

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

 
Zverejnené 06.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 86/220606 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Mladšie žiačky U13, Finálový turnaj 

a ukončenia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, 

skupina o 1. – 4. miesto z termínu 21.05.2022 č. 17. BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji – ŠBK Šamorín s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji s priznaním 1 bodu družstvu ŠBK Šamorín. 

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, 

skupina o 1. – 4. miesto z termínu 21.05.2022 č. 19. BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji – ŠBK Šamorín s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji s priznaním 1 bodu družstvu ŠBK Šamorín. 

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“ 

z termínu 05.02.2022 č. B17. ŠINTER Vrakuňa-MS – BK Vráble-MS 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva BK Vráble-MS s priznaním 1 bodu 

družstvu ŠINTER Vrakuňa-MS.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“ 

z termínu 05.02.2022 č. B19. ŠINTER Vrakuňa-MS – BK Vráble-MS 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva BK Vráble-MS s priznaním 1 bodu 

družstvu ŠINTER Vrakuňa-MS.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina „B“ 

a skupina o 1. – 4. miesto medzi jednotlivými družstvami, podľa čl. 10 bodu 10.2. 

Hracieho poriadku SBA a podľa čl. 21. bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA. 

 



Nakoľko súťaž Mladšie žiačky U13 pokračuje Finálovým turnajom, podľa čl. 21 bodu 

21.8. Hracieho poriadku SBA „V prípade, ak budú končiť časti jednotlivých súťaží a 

nebude časový priestor na dohrávanie stretnutí, ktoré boli odložené z dôvodu 

ochorenia COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované v neprospech družstva, 

kvôli ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne.“ 

 

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.“ 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov a 

previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre 

s priznaním jedného bodu.“ 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA: „O kontumácii stretnutia HK 

rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 

stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 

stanovených predpismi SBA“.  

 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 

zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 

súvislosti s nariadením MUDr. Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z čl. 

15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 

družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku 

karantény, prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu 

priznaný jeden bod. 

 

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. 87/220606 
 

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

SBA - Z“) vo veci ukončenia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ a v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 s prihliadnutím na rozhodnutie HK 

SBA – Západ č. 39/220307, ktorým sa umožnilo dohrávanie vybraných stretnutí aj po 

termíne 05.03.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

A z termínu 29.01.2022 (rozhodnutím HK SBA – Západ č.22/220124 zmenené 

z pôvodného termínu 17.11.2021) č. 1. a č. 4. MBK Stará Turá – IBAS 

Bratislava-MS s výsledkom 0:20 v prospech družstva IBAS Bratislava-MS 

s priznaním 1 + 1 bodu družstvu MBK Stará Turá.  



 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

A z termínu 18.12.2021 č. 31. a č. 34. IBAS Bratislava-MS – MBK Stará Turá 

s výsledkom 0:20 v neprospech oboch družstiev s priznaním 1 + 1 bodu 

družstvu MBK Stará Turá a IBAS Bratislava-MS.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

A z termínu 05.02.2022 č. 50. a č. 53. BA Spartak Myjava-MS – MBK Stará 

Turá s výsledkom 0:20 v neprospech oboch družstiev s priznaním 1 + 1 

bodu družstvu MBK Stará Turá a BA Spartak Myjava-MS.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií neodohratých stretnutí stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – Západ A medzi jednotlivými družstvami v súlade s rozhodnutím HK SBA – 

Centrálna č. 165/220114, podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA a podľa čl. 

21 bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA. 

 

Rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 bol určený termín 05.03.2022 na 

dohrávanie stretnutí, ktoré sa neodohrali pred lockdownom.  

„Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné 

za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej 

komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho 

neprospech.“ 

 

Nakoľko súťaž Mladšie minižiačky U11 – Západ pokračuje nadstavbovou časťou 

stretnutiami v skupinách o 1. – 4. miesto a 5. – 9. miesto, podľa čl. 21 bodu 21.8. 

Hracieho poriadku SBA „V prípade, ak budú končiť časti jednotlivých súťaží a nebude 

časový priestor na dohrávanie stretnutí, ktoré boli odložené z dôvodu ochorenia 

COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované v neprospech družstva, kvôli 

ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne.“ 

 

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.“ 

 

Keďže do skupiny o 5. - 9. miesto si družstvá prenášali výsledky zo základnej 

skupiny, ktoré odohrali medzi sebou, HK SBA – Západ umožnila rozhodnutím HK 

SBA – Západ č. 39/220307 dohrávanie chýbajúcich stretnutí zo skupiny A. Nakoľko 

sa tieto stretnutia nedohrali, HK SBA – Západ pristúpila k ich kontumácii.  

 

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 10.06.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 88/220610 
 

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

SBA - Z“) vo veci ukončenia súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ 

z termínu 30.10.2021 č. Z12. a č. Z16. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – IBAS 

Bratislava-MS s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica s priznaním 1 + 1 bodu družstvu IBAS Bratislava-MS.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ 

z termínu 28.05.2022 (pôvodne 27.11.2021) č. Z28. a č. Z32. IBAS Bratislava-

MS – BK AŠK Slávia Trnava s výsledkom 0:20 v prospech družstva BK AŠK 

Slávia Trnava  s priznaním 1 + 1 bodu družstvu IBAS Bratislava-MS.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ 

z termínu 29.01.2022 č. Z51. a č. Z55. MBK Stará Turá – IBAS Bratislava-MS 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK Stará Turá s priznaním 1 + 1 

bodu družstvu IBAS Bratislava-MS.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácii stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114, 

podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA a podľa čl. 21 bodu 21.8. Hracieho 

poriadku SBA. 

 

Rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 bol určený termín 11.06.2022 na 

dohrávanie stretnutí, ktoré sa neodohrali pred lockdownom.  

„Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné 

za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej 

komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho 

neprospech.“ 

 

Podľa čl. 21 bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA „V prípade, ak budú končiť časti 

jednotlivých súťaží a nebude časový priestor na dohrávanie stretnutí, ktoré boli 

odložené z dôvodu ochorenia COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované v 

neprospech družstva, kvôli ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne.“ 

 

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.“ 

 



Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov a 

previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre 

s priznaním jedného bodu.“ 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA: „O kontumácii stretnutia HK 

rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 

stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 

stanovených predpismi SBA“.  

 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 

zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 

súvislosti s nariadením MUDr. Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z čl. 

15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 

družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku 

karantény, prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu 

priznaný jeden bod. 

 

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

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

 
Zverejnené 14.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 89/220614 
 

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

SBA - Z“) vo veci udelenia technických chýb družstvám a trénerom v nižších  

súťažiach SBA 

 

rozhodla : 

 

HK SBA – Z udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ 2.liga mužov 

B.S.C. Bratislava U23   -  17 eur  (zo dňa 16.10.2021, 30.10.2021) 

       

BK Klokani Ivanka pri Dunaji  -  17 eur  (zo dňa 16.10.2021, 16.10.2021) 

      -  17 eur  (zo dňa 13.11.2021, 02.04.2022) 

 

b/ Mladšie žiačky U13 

BK Gabko Senec-MS   -  17 eur  (zo dňa 10.03.2022, 14.05.2022) 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji  -  17 eur  (zo dňa 19.03.2022, 04.06.2022) 

 

2./ tréneri 

a/ Mladšie žiačky U13  

BK Klokani Ivanka pri Dunaji  Zoltán Žambor 

-  30 eur  (zo dňa 19.03.2022, 07.05.2022) 



 

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

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

 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám, hráčom 

a trénerom v súlade s čl. 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 

 

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

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

 


