
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – máj 2022 
 

Zverejnené 04.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 66/220503 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MBK Karlovka Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. 32., č. 33. 

a č. 35. súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ zo dňa 22.01.2022, 3.turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného 3. turnaja 

súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ, stretnutia č. 32., č. 33. a č. 35. medzi 

družstvami MBK Karlovka Bratislava, Biosaurus Basketball Academy 

Komárno a MŠK BK Žiar n/Hronom z pôvodného termínu 22.01.2022 

(Sobota) na nový termín, ktorým bol 01.05.2022 (Nedeľa), 12:00, 13:30 

a 15:00 hod., hala Majerníková, ŽS Dubčeka, Bratislava/Dlhé Diely. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaného turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ medzi 

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

základe oznámenia MBK Karlovka Bratislava a predchádzajúcej žiadosti TJ Step 

Komárno /karanténne opatrenia v družstve BBA Komárno v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a dodatočným doložením 

komunikácie medzi družstvami z dôvodu nepriradenia e-mailovej adresy HK SBA – 

Západ do pôvodnej komunikácie. Nakoľko je v súťaži Mladších žiakov U11 – Západ 

ešte vysoké množstvo neodohratých stretnutí z dôvodu karantény, HK SBA – Západ 

rozhodla o dodatočnom schválení. 

 

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. 67/220503 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MBK Karlovka Bratislava o termíne dohrávaného stretnutia č. 14. 

súťaže Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 27.10.2021 /zmenené 

rozhodnutím HK-Z č.11/211021 z pôvodného termínu 30.10.2021/, 2. turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného stretnutia 

súťaže Starší minižiaci U12 – Západ č. 14. ŠBK Junior Levice – MBK 



Karlovka Bratislava zo zmeneného termínu 27.10.2021 /zmenené 

rozhodnutím HK-Z č.11/211021 z pôvodného termínu 30.10.2021/ (Streda) na 

nový termín, ktorým bude 07.05.2022 (Sobota), 14:00 hod., hala ZŠ Dubčeka, 

Majerníkova, Bratislava. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša ŠŠK B.S.C. Bratislava ako pôvodný 

organizátor turnaja 

 

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 MBK Karlovka Bratislava a predchádzajúcej žiadosti ŠBK 

Junior Levice /karanténne opatrenia v družstve ŠBK Junior Levice 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 06.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 68/220506 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MI talents, o.z. o zmene termínu stretnutia č. 24. súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ, skupina o 5. – 9 miesto zo dňa 22.05.2022 

2. žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava o zmenu termínu konania 7. turnaja A súťaže 

Mladší minižiaci U11 – Západ zo dňa 14.05.2022 

3. oznámenia o.z. Považskobystrický basketbal o termíne dohrávaného 

stretnutia č. 27. súťaže Mladší žiaci U13 – Západ zo dňa 23.10.2021, 2.turnaj  

 

rozhodla : 

 

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

– Západ, skupina o 5. – 9. miesto č. 24. MIBA Stupava/Lozorno – BK Vráble-

MS z pôvodného termínu 22.05.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

21.05.2022 (Sobota), 14:00 hod., telocvičňa ZŠ s MŠ, Hlavná 37, Vysoká pri 

Morave. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina 

o 5. – 9 . miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia MI talents, o.z., vzájomnej dohody družstiev 

o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 



2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu konania 7. turnaja A súťaže Mladší 

minižiaci U11 – Západ (č.s. 73., 74., 75., 76., 77., 78.) medzi družstvami 

B.S.C. Bratislava, MBK Karlovka Bratislava, Inter Bratislava a MŠK BK Žiar 

nad Hronom z pôvodného termínu 14.05.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 15.05.2022 (Nedeľa), 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 

hod., telocvičňa ZŠ, Holíčska 50, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu konania 7. turnaja A súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ, 

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

základe žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava /obsadená telocvičňa v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne turnaja a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje termín dohrávaného stretnutia súťaže Mladší žiaci 

U13 – Západ č. 27. IMC Slovakia Považská Bystrica – MIBA 

Stupava/Lozorno z pôvodného termínu 23.10.2021 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 09.05.2022 (Pondelok), 17:00 hod., telocvičňa DSA, sídlisko 

Rozkvet, Považská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaného stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – Západ medzi 

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

základe oznámenia o.z. Považskobystrický basketbal a predchádzajúcej žiadosti MI 

talents, o.z. /karanténne opatrenia v družstve MIBA 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 08.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 69/220508 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia Šamorínskeho basketbalového klubu o termíne dohrávaných 

stretnutí č. 5. a č. 7. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina o 1. – 4. 

miesto zo dňa 02.04.2022 

2. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z26. a č. Z30. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ zo dňa 28.05.2022 

3. oznámenia Šamorínskeho basketbalového klubu o termíne dohrávaných 

stretnutí č. Z58. a č. Z62. súťaže Žiačky U14 – Západ zo dňa 12.02.2022 

 

rozhodla : 



 

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

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina o 1. – 4. miesto č. 5. a č. 7. 

ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji z pôvodného termínu 

02.04.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 29.05.2022 (Nedeľa), 10:00, 

12:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaných stretnutí súťaže Mladšie žiačky 

U13 – Západ, skupina o 1. – 4 . miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 

7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe oznámenia a predchádzajúcej 

ŠBK Šamorín /nedostatok hráčok v družstve ŠBK Šamorín v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U12 – Západ č. Z26. a č. Z30. BK Slovan Bratislava – BK Vráble z 

pôvodného termínu 28.05.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

22.05.2022 (Nedeľa), 11:00, 12:30 hod., telocvičňa SjF STU, Námestie 

Slobody, 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 

žiadosti BK Slovan Bratislava /zaneprázdnenosť trénera družstva Slovana 

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

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

súťaže Žiačky U14 – Západ č. Z58. a č. Z62. ŠBK Šamorín – BK Lokomotíva 

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

bude 13.05.2022 (Piatok), 16:30, 18:15 hod., Športcentrum SAMARIA, 

Veterná 18, Šamorín. 

 

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 a predchádzajúcej ŠBK Šamorín /karanténne opatrenia 

v družstve ŠBK Šamorín 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 70/220508 
 



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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže 2.liga mužov, Final-four a v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 167/220118 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže 2.liga Muži – Západ z termínu 

02.10.2021 č. 1. BBK Bánovce nad Bebravou – B.S.C. Bratislava 23 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BBK Bánovce nad Bebravou 

s priznaním 1 bodu družstvu B.S.C. Bratislava 23.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže 2.liga Muži – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 27. BK DSG Dunajská Streda – MBK AŠK Slávia Trnava 

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

1 bodu družstvu BK DSG Dunajská Streda.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže 2.liga Muži – Západ z termínu 

05.02.2022 č. 29. B.S.C. Bratislava 23 – BBK Bánovce nad Bebravou 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva BBK Bánovce nad Bebravou 

s priznaním 1 bodu družstvu B.S.C. Bratislava 23.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže 2.liga Muži – Západ z termínu 

19.02.2022 č. 36. BBK Bánovce nad Bebravou – MBK AŠK Slávia Trnava 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BBK Bánovce nad Bebravou 

s priznaním 1 bodu družstvu MBK AŠK Slávia Trnava.  

 

5. HK SBA – Z v súlade s čl. 7.31 Hracieho poriadku SBA kontumuje stretnutie 

súťaže 2.liga Muži – Západ z termínu 30.04.2022 č. 41. BK DSG Dunajská 

Streda – B.S.C. Bratislava 23 s výsledkom 0:20 v prospech družstva B.S.C. 

Bratislava 23 bez priznania 1 bodu družstvu BK DSG Dunajská Streda.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže 2.liga Muži – Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 167/220118, podľa čl. 10 

bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA a podľa čl. 7.31., čl. 21. bodu 21.8. Hracieho 

poriadku SBA. 

 

Rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 167/220118 bol určený termín 07.05.2022 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 2.liga Mužov pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami Final-four, 

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. 7.31. Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 

48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné stretnutie nenastúpi, pričom toto 

svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré nie je možné takéto 

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

ktoré sa neuskutoční. Voči takémuto družstvu budú prípadne uplatnené hracie 

dôsledky a trest v zmysle DP, ak je zaslaný dôvod neakceptovateľný“ 

Stretnutie č. 41 bolo kontumované z dôvodu nedostupnosti ŠH v Dunajskej 

Strede v náhradnom termíne určenom rozhodnutím HK SBA – Západ č. 40/220308. 

 

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 09.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 71/220509 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Žiaci U14, Finálový turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 2.4.2022/3.4.2022 č. 20. B.S.C. Bratislava – AKAPO Lučenec 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva B.S.C. Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu AKAPO Lučenec.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 2.4.2022/3.4.2022 č. 21. MBK Karlovka Bratislava – AKAPO 

Lučenec s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK Karlovka Bratislava 

s priznaním 1 bodu družstvu AKAPO Lučenec.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 2.4.2022/3.4.2022 č. 24. AKAPO Lučenec – MBA Prievidza 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu 

družstvu AKAPO Lučenec.  

 



4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 23.4.2022/24.4.2022 č. 31. MBA Prievidza – RIM Basket Košice 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu 

družstvu RIM Basket Košice.  

 

5. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 23.4.2022/24.4.2022 č. 33. RIM Basket Košice – AKAPO Lučenec 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva AKAPO Lučenec s priznaním 1 bodu 

družstvu RIM Basket Košice.  

 

6. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

z termínu 23.4.2022/24.4.2022 č. 35. Inter Bratislava – RIM Basket Košice 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu RIM Basket Košice.  

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. 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 Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 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.“ 

 

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. 72/220509 
 

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

SBA - Z“) na základe telefonického oznámenia TJ STROJÁR Malacky o odhlásení 

družstva Strojár Malacky zo súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ z dôvodu 

nedostatočného počtu hráčov  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z vyraďuje družstvo Stojár Malacky zo súťaže Mladší minižiaci 

U11 – Západ  



2. Ruší stretnutia družstva Stojár Malacky v súťaži Mladší minižiaci U11 – 

Západ 

3. V súlade s čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1. udeľuje TJ 

Strojár Malacky pokutu 200 € (slovom dvesto eur) za odstúpenie družstva z 

príslušnej súťaže po vyžrebovaní; uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na 

základe vystavenej faktúry z SBA 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o vyradení družstva zo súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ a v súlade s 

čl.2.20. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 73/220509 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia TJ Step Komárno o termíne dohrávaných stretnutí č. 7. a č. 12. 

súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ zo dňa 13.11.2021, 1.turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného stretnutia 1. 

turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ, č. 7. Biosaurus Basketball 

Academy Komárno – MBA Prievidza z pôvodného termínu 13.11.2022 

(Sobota) na nový termín, ktorým bude 12.05.2022 (Štvrtok), 16:00 hod., 

telocvičňa ZŠ S.Chalupku, Prievidza. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša MBA Prievidza ako pôvodný 

organizátor turnaja 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného stretnutia 1. 

turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ, č. 12. MŠK BK Žiar nad 

Hronom – Biosaurus Basketball Academy Komárno z pôvodného termínu 

13.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 12.05.2022 (Štvrtok), 18:15 

hod., telocvičňa ZŠ M.R.Štefánika, Žiar nad Hronom. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša MBA Prievidza ako pôvodný 

organizátor turnaja 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí 1. turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – 

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

SBA, na základe oznámenia a predchádzajúcej žiadosti TJ Step Komárno 

/karanténne opatrenia v družstve BBA Komárno v pôvodnom termíne/, vzájomnej 



dohody družstiev o termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

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

 
Zverejnené 13.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 74/220512 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Vráble o termíne dohrávaných stretnutí č. Z50. a č. Z54. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ zo dňa 29.01.2022 

 

rozhodla : 

 

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

súťaže Staršie minižiačky U12– Západ č. Z50. a č. Z54. BK Vráble – BK AŠK 

Slávia Trnava z pôvodného termínu 29.01.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 29.05.2022 (Nedeľa), 11:00, 12:30 hod., ŠH Gymnázia, Školská 

26, Vráble. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu – termíne dohrávaných stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia a predchádzajúcej žiadosti BK Vráble 

/karanténne opatrenia v družstve BK Vráble 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 75/220513 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MBK Stará Turá o zmenu termínu stretnutí č. 27. a č. 30. súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ, skupina o 5. – 9. miesto zo dňa 21.05.2022 

2. oznámenia MBA Prievidza o termíne dohrávaného stretnutia č. 9. súťaže 

Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 16.10.2021, 1. turnaj  

 

rozhodla : 

 

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

U11– Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 27. a č. 30. Piešťanské Čajočky-MS – 



MBK Stará Turá z pôvodného termínu 21.052022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 12.06.2022 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Diplomat aréna, 

Piešťany. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ, skupina 

o 5. – 9. miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe žiadosti MBK Stará Turá /pracovná zaneprázdnenosť 

trénerov MBK na M-SR v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného stretnutia 

súťaže Starší minižiaci U12 – Západ č. 9. IMC Slovakia Považská Bystrica – 

MBA Prievidza z pôvodného termínu 16.10.2021 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 18.05.2022 (Streda), 15:30 hod., telocvičňa ZŠ S.Chalupku, 

Prievidza. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša MBA Prievidza ako pôvodný 

organizátor turnaja 

 

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 MBA Prievidza a predchádzajúcej žiadosti o.z. 

Považskobystrický basketbal /karanténne opatrenia v družstve Považskej Bystrice 

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 16.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 76/220516 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Mladší žiaci U13, Finálový turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

9.10.2021 č. 11. ŠBK Junior Levice – Inter Bratislava s výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠBK Junior Levice s priznaním 1 bodu družstvu Inter 

Bratislava.  

 



2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

9.10.2021 č. 12. MBK AŠK Slávia Trnava – Inter Bratislava s výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBK AŠK Slávia Trnava s priznaním 1 bodu družstvu 

Inter Bratislava.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

9.10.2021 č. 15. Inter Bratislava – MBK Karlovka Bratislava s výsledkom 

0:20 v prospech družstva MBK Karlovka Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu Inter Bratislava.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

23.10.2021 č. 26. Inter Bratislava – MIBA Stupava/Lozorno s výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu MIBA 

Stupava/Lozorno.  

 

5. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

23.10.2021 č. 28. ŠBK Junior Levice – Inter Bratislava s výsledkom 0:20 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu ŠBK 

Junior Levice.  

 

6. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

23.10.2021 č. 29. Inter Bratislava – IMC Slovakia Považská Bystrica 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu IMC Slovakia Považská Bystrica.  

 

7. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

06.11.2021 č. 34. B.S.C. Bratislava – IMC Slovakia Považská Bystrica 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva B.S.C. Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu IMC Slovakia Považská Bystrica.  

 

8. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

06.11.2021 č. 36. IMC Slovakia Považská Bystrica – Inter Bratislava 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu 

družstvu IMC Slovakia Považská Bystrica.  

 

9. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 80. MBK Karlovka Bratislava – MBK AŠK Slávia Trnava 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK Karlovka Bratislava 

s priznaním 1 bodu družstvu MBK AŠK Slávia Trnava.  

 

10. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 82. B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka Bratislava s výsledkom 

20:0 v prospech družstva B.S.C. Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu 

MBK Karlovka Bratislava.  

 



11. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 85. MBA Prievidza – MIBA Stupava/Lozorno s výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu družstvu MIBA 

Stupava/Lozorno.  

 

12. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 88. MBA Prievidza – Inter Bratislava s výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu družstvu Inter 

Bratislava.  

 

13. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022 č. 89. Inter Bratislava – MIBA Stupava/Lozorno s výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu MIBA 

Stupava/Lozorno.  

 

14. HK SBA – Z ruší stretnutie č. 86. Inter Bratislava – Biosaurus Basketball 

Academy Komárno-MS súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 

29.01.2022.  

 

15. HK SBA – Z ruší stretnutie č. 87. MIBA Stupava/Lozorno – Biosaurus 

Basketball Academy Komárno-MS súťaže Mladší žiaci U13 – Západ 

z termínu 29.01.2022.  

 

16. HK SBA – Z ruší stretnutie č. 90. Biosaurus Basketball Academy Komárno-

MS – MBA Prievidza súťaže Mladší žiaci U13 – Západ z termínu 29.01.2022.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zrušení neodohratých stretnutí družstva „MIMO SÚŤAŽ“ a kontumácií 

stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – Západ medzi jednotlivými družstvami, podľa čl. 10 

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

a v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č.167/220118 („Všetky neodohrané zápasy 

do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 

15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. 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“.) 

V prípade kontumácie stretnutia č. 80. rozhodla HK SBA – Západ na základe 

predloženia komunikácie družstiev a žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava o zrušenie 

stretnutia. 

 

Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 – Západ 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.“ 

 

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. 77/220516 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia AŠK Lokomotíva Sereď o termíne dohrávaných stretnutí č. Z43. 

a č. Z47. súťaže Žiačky U14 – Západ pôvodne zo dňa 15.01.20221 

 

rozhodla : 

 

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

Západ č. Z43. a č. Z47. BK Lokomotíva Sereď – MBK Stará Turá 

z pôvodného termínu 15.01.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

25.05.2022 (Streda), 16:00, 17:30 hod., ŠH Sokolovňa, Sereď. 

 

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 AŠK Lokomotíva Sereď, 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/. 

 

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 18.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 78/220517 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Mladší minižiaci U11, Minifestival  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 13.11.2021 č. 8. B.S.C. Bratislava – MŠK BK Žiar nad Hronom  

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

družstvu B.S.C. Bratislava a MŠK BK Žiar nad Hronom.  

 



2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 13.11.2021 č. 9. MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu 

družstvu MŠK BK Žiar nad Hronom.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 13.11.2021 č. 10. Biosaurus Basketball Academy Komárno – 

B.S.C. Bratislava s výsledkom 0:20 v neprospech oboch družstiev 

s priznaním 1 bodu družstvu B.S.C. Bratislava a Biosaurus Basketball 

Academy Komárno.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 13.11.2021 č. 11. B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza s výsledkom 

0:20 v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu družstvu 

B.S.C. Bratislava.  

 

5. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 22.1.2022 č. 26. B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza s výsledkom 

20:0 v prospech družstva B.S.C. Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu 

MBA Prievidza.  

 

6. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 22.1.2022 č. 27. MBK AŠK Slávia Trnava – MBA Prievidza 

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

1 bodu družstvu MBA Prievidza.  

 

7. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ 

z termínu 22.1.2022 č. 30. MBA Prievidza – Inter Bratislava s výsledkom 

0:20 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním 1 bodu družstvu MBA 

Prievidza.  

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o  kontumácií stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ medzi 

jednotlivými družstvami, podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA a podľa čl. 

21. bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA a v súlade s rozhodnutím HK SBA – 

Centrálna č.167/220118 („Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať 

po vzájomnej dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 

cez HK SBA – Z alebo V. 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 Mladší minižiaci U11 – Západ pokračuje Minifestivalom, 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 22.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 79/220523 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Starší minižiaci U12, Finálový turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

z termínu 30.10.2021 č. 12. MBA Prievidza – Biosaurus Basketball Academy 

Komárno s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 

1 bodu družstvu Biosaurus Basketball Academy Komárno.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

z termínu 20.11.2021 č. 21. ŠBK Junior Levice – IMC Slovakia Považská 

Bystrica s výsledkom 0:20 v prospech družstva IMC Slovakia Považská 

Bystrica s priznaním 1 bodu družstvu ŠBK Junior Levice.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

z termínu 05.02.2022 č. 51. MBK Karlovka Bratislava – ŠBK Junior Levice s 



výsledkom 0:20 v prospech družstva ŠBK Junior Levice s priznaním 1 bodu 

družstvu MBK Karlovka Bratislava.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Starší minižiaci U12 – Západ 

z termínu 09.04.2022 č. 77. ŠBK Junior Levice – MBK AŠK Slávia Trnava s 

výsledkom 20:0 v prospech družstva ŠBK Junior Levice s priznaním 1 bodu 

družstvu MBK AŠK Slávia Trnava.  

 
5. HK SBA – Z ruší stretnutie č. 10. Biosaurus Basketball Academy Komárno – 

BKM SPU Nitra-MS súťaže Starší minižiaci U12– Západ z termínu 

30.10.2021.  

 

6. HK SBA – Z ruší stretnutie č. 11. BKM SPU Nitra-MS – MBA Prievidza 

súťaže Starší minižiaci U12 – Západ z termínu 30.10.2021.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zrušení neodohratých stretnutí družstva „MIMO SÚŤAŽ“ a kontumácií 

stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – Západ medzi jednotlivými družstvami, podľa 

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

poriadku SBA a v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č.167/220118 („Všetky 

neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode družstiev 

najneskôr do termínu 22.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V. 

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 Starší minižiaci U12 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.  

 
Zverejnené 23.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 80/220523 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica o termíne dohrávaných stretnutí č. Z42. 

a č. Z46. súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ pôvodne zo dňa 15.01.2022 

 

rozhodla : 

 

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

minižiačky U12 – Západ č. Z42. a č. Z46. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – MBK 

Stará Turá  z pôvodného termínu 15.01.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 28.05.2022 (Sobota), 11:00, 12:30 hod., telocvičňa Strednej 

zdravotníckej školy, Banská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaných stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ  

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

na základe oznámenia BK ŠKP 08 Banská Bystrica, 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/. 

 

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

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

 
Zverejnené 25.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 81/220524 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MI talents, o.z. o zmenu termínu stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – 

Západ, skupina o 5. – 9. miesto č. 26. zo dňa 04.06.2022 



2. oznámenia IBAS o termíne dohrávaných stretnutí č. B9. a č. B11. súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ „B“ pôvodne zo dňa 12.02.2022 (zmenené rozhodnutím HK 

SBA – Západ č. 23/220125 z pôvodného termínu 18.12.2021) 

 

rozhodla : 

 

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

– Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 26. IBAS Bratislava-MS – MIBA 

Stupava/Lozorno z pôvodného termínu 04.06.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 28.05.2022 (Sobota), 13:30 hod., telocvičňa ZŠ Cádrova 23, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina 

o 5. – 9. miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

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

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

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U13 – Západ „B“ č. B9. a č. B11. IBAS Bratislava-MS – BK Vráble-MS zo 

zmeneného termínu 12.02.2022 (Sobota) /zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Západ č. 23/220125 z pôvodného termínu 18.12.2021/ na nový termín, ktorým 

bude 05.06.2022 (Nedeľa), 11:00, 12:30 hod., telocvičňa ZŠ, Cádrova 23, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

na základe oznámenia a predchádzajúcej žiadosti IBAS /karanténne opatrenia 

v družstve IBAS-u v náradnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o 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 – Západ č. 82/220525 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu o zmenu termínu stretnutí č. 21. 

a č. 23. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina o 1. – 4. miesto zo dňa 

04.06.2022 

 

rozhodla : 

 



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

Západ, skupina o 1. – 4. miesto č. 21. a č. 23. ŠBK Šamorín – BK Slovan 

Bratislava z pôvodného termínu 04.06.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 01.06.2022 (Streda), 16:30, 18:00 hod., Športcentrum SAMARIA, 

Veterná 18, Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, skupina o 1. 

– 4 . miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Šamorínskeho basketbalového klubu 

/služobné cesta trénera ŠBK 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 30.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 83/220530 
 

 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Žiačky U14, Finálový turnaj  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – Západ z termínu 

28.05.2022 č. Z26. ŠBK Šamorín – MBK Stará Turá s výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠBK Šamorín s priznaním 1 bodu družstvu MBK Stará 

Turá.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiačky U14 – Západ z termínu 

28.05.2022 č. Z30. ŠBK Šamorín – MBK Stará Turá s výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠBK Šamorín s priznaním 1 bodu družstvu MBK Stará 

Turá.  

 

3. HK SBA – Z ruší stretnutie č. Z35. MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava 

B-MS súťaže Žiačky U14 – Západ z pôvodného termínu 11.12.2021 

/rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 určené dohrať do 28.05.2022/.  

 

4. HK SBA – Z ruší stretnutie č. Z39. MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava 

B-MS súťaže Žiačky U14 – Západ z pôvodného termínu 11.12.2021 

/rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 určené dohrať do 28.05.2022/.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zrušení neodohratých stretnutí družstva „MIMO SÚŤAŽ“ a kontumácií 

stretnutí súťaže Žiačky U14 – Západ medzi jednotlivými družstvami, podľa čl. 10 



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

a v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č.165/220114 („Všetky neodohrané zápasy 

je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 28.05.2022. 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 Žiačky U14 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.  

 
Zverejnené 31.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 84/220530 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. o zmenu termínu stretnutí č. PO6. a č. PO8. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred, Play off pôvodne zo dňa 04.06.2022 

 



rozhodla : 

 

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

U11 – Stred, Play off č. PO6. a č. PO8. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – MBK 

Ružomberok z pôvodného termínu 04.06.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 15.06.2022 (Streda), 16:30, 17:45 hod., Banská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred, Play off 

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

základe žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. /pracovná zaneprázdnenosť trénera MBK 

na Majstrovstvách SR Kadetiek 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.  

 


