
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – marec 2022 
 

Zverejnené 01.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 36/220228 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z74. a č. Z78. 

súťaže Žiačky U14 – Západ zo dňa 12.03.2022 

2. oznámenia MBA Prievidza o termíne dohrávaného stretnutia súťaže Žiaci U14 

– Stred č. S11. zo dňa 27.10.2021 /rozhodnutie HK SBA – Západ č. 11/   

 

rozhodla : 

 

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

č. Z74. a č. Z78. BK Slovan Bratislava B-MS – BK Slovan Bratislava A  

z pôvodného termínu 12.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

09.03.2022 (Streda), 16:00, 17:30 hod., telocvičňa Združená SŠ odevná, 

Tokajícka 24, Bratislava. 

 

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 BK Slovan Bratislava /stretnutia medzi A a B družstvom klubu/, vzájomnej 

dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

súťaže Žiaci U14 – Stred č. S11. MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza 

z pôvodného termínu 27.10.2021 (Streda) /zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Západ č. 11/  na nový termín, ktorým bude 05.03.2022 (Sobota), 12:30 hod., 

telocvičňa ZŠ S.Chalupku, 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, predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti MŠK 

Žiar nad Hronom, spol. s r.o. /karanténne opatrenia v družstve Žiaru nad Hronom 

v zmenenom 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 03.03.2022 



 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 37/220303 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia ŠBK Junior Levice o termíne dohrávaného stretnutia č. 20. súťaže 

Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 20.11.2021, 3.turnaj  

 

rozhodla : 

 

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

minižiaci U12 – Západ č. 20. BKM SPU Nitra-MS – ŠBK Junior Levice 

z pôvodného termínu 20.11.2021 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

05.03.2022 (Sobota), 10:30  hod., telocvičňa ZŠ Škultétyho, Nitra. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša Považskobystrický basketbal o.z. 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 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/. 

 

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

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

 
Zverejnené 07.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 38/220307 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutia č. Z28. 

súťaže Žiaci U14 – Západ pôvodne zo dňa 05.03.2022 

 

rozhodla : 

 

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

Západ  č. Z28. MBK AŠK Slávia Trnava – Inter Bratislava z pôvodného 

termínu 05.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 10.03.2022 

(Štvrtok), 18:30 hod., Mestská športová hala, Rybníkova ul., Trnava. 

 

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 BK MBK AŠK Slávia Trnava /nedostatok hráčov z dôvodu zvýšenej 

chorobnosti v družstve Trnavy v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

Nakoľko sa žrebovanie nadstavbovej časti súťaže uskutoční 08.03.2022 a výsledok 

stretnutia č.Z28. nemá vplyv na konečné poradie družstiev, Hracia komisia SBA – 

Západ súhlasila s dohrávkou stretnutia.  

 

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

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

 
Zverejnené 08.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 39/220307 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ, 

nadstavbová časť a v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 

 

rozhodla : 

 

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

A z termínu 22.01.2022 č. 44. a č. 47. MBK Stará Turá – ŠBK Šamorín 

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

bodu družstvu ŠBK Šamorín.  

 

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

A z termínu 19.02.2022 č. 57. a č. 60. MBK Stará Turá – BKM Petržalka-Five 

Stars s výsledkom 0:20 v prospech družstva BKM Petržalka-Five Stars 

s priznaním 1 + 1 bodu družstvu MBK Stará Turá.  

 

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

A z termínu 18.12.2021 č. 33. a č. 36. BA Spartak Myjava-MS – ŠBK Šamorín. 

 
4. HK SBA – Z ruší stretnutia súťaže Mladšie minižiačky U11 – Západ 

A z termínu 05.03.2022 č. 25. a č. 28. ŠBK Šamorín – IBAS Bratislava-MS. 

 
5. HK SBA – Z umožňuje dohrávať nasledovné stretnutia súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ A aj po termíne 05.03.2022 : 

č. 1.   a č. 4.   MBK Stará Turá – IBAS Bratislava-MS  

č. 31. a č. 34. IBAS Bratislava-MS – MBK Stará Turá 

č. 37. a č. 40. BA Spartak Myjava-MS – IBAS Bratislava-MS 

č. 50. a č. 53. BA Spartak Myjava-MS – MBK Stará Turá 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií, zrušení a možnosti dohrávania stretnutí súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – 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 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 prenášajú výsledky zo základnej 

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

chýbajúcich stretnutí zo skupiny A.  

 

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. 40/220307 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MBK Victoria Žilina o zmenu termínu stretnutia č. S28. súťaže Žiaci 

U14 – Stred pôvodne zo dňa 05.03.2022 

2. oznámenia BK Slovan Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. Z42. a č. 

Z46. súťaže Žiačky U14 – Západ pôvodne zo dňa 15.01.2022 

3. žiadosti BK DSG Dunajská Streda o zmenu termínu stretnutia č. 41. súťaže 

2.liga mužov – Západ pôvodne zo dňa 19.03.2022 

4. oznámenia IBAS o zmenu termínu – termíne dohrávaných stretnutí č. B18. 

a č. B20. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ „B“ zo dňa 05.02.2022 

 

rozhodla : 

 



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

S28. MBK Victoria Žilina – AKAPO Lučenec z pôvodného termínu 

05.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 10.03.2022 (Štvrtok), 16:00 

hod., telocvičňa ZŠ Limbová, Sídlisko Solinky, Žilina. 

 

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 oznámenia 

MBK Victoria Žilina a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti Akadémia pohybu 

/karanténne opatrenia v družstve Lučenca – pozitivita trénera v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

Nakoľko sa žrebovanie nadstavbovej časti súťaže uskutoční 08.03.2022 a výsledok 

stretnutia č.S28. nemá vplyv na konečné poradie družstiev, Hracia komisia SBA – 

Západ súhlasila s dohrávkou stretnutia.  

 

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

Západ č. Z42. a č. Z46. BK Slovan Bratislava B-MS – Piešťanské Čajočky 

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

13.03.2022 (Nedeľa), 9:30, 11:00 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/. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2.liga muži – Západ 

č. 41. BK DSG Dunajská Streda – B.S.C. Bratislava 23 z pôvodného termínu 

19.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 30.04.2022 (Sobota), 18:30 

hod., MŠH, Dunajská Streda - Trhovisko. 

 

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 oznámenia 

MBK Victoria Žilina a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti Akadémia pohybu 

/karanténne opatrenia v družstve Lučenca – pozitivita trénera v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

Západ „B“ č. B18. a č. B20. IBAS Bratislava-MS – BK Gabko Senec-MS 



z pôvodného termínu 05.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

10.03.2022 (Štvrtok), 15:45, 17:15 hod., telocvičňa ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

 

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 

oznámenia IBAS a predchádzajúcej odôvodnenej žiadosti Gabko n.f. /karanténne 

opatrenia v družstve Senca 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 09.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 41/220308 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Žiaci U14, nadstavbová časť a v súlade 

s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 167/220118 

 

rozhodla : 

 

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

13.11.2021 č. Z18. B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka Bratislava 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva MBK Karlovka Bratislava 

s priznaním 1 bodu družstvu B.S.C. Bratisava.  

 

2. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

02.10.2021 č. S3. MBA Prievidza – AKAPO Lučenec s výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním 1 bodu družstvu AKAPO 

Lučenec.  

 

3. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

03.10.2021 č. S4. MŠK BK Žiar nad Hronom – AKAPO Lučenec s výsledkom 

20:0 v prospech družstva MŠK BK Žiar nad Hronom s priznaním 1 bodu 

družstvu AKAPO Lučenec.  

 

4. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

16.10.2021 č. S6. ŠKP BBC Banská Bystrica – AKAPO Lučenec 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva ŠKP BBC Banská Bystrica 

s priznaním 1 bodu družstvu AKAPO Lučenec.  

 
5. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

13.11.2021 č. S18 ŠKP BBC Banská Bystrica – MBA Prievidza s výsledkom 

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

BBC Banská Bystrica.  



 
6. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

14.11.2021 č. S19 ŠKP BBC Banská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom 

s výsledkom 0:20 v prospech družstva MŠK BK Žiar nad Hronom 

s priznaním 1 bodu družstvu ŠKP BBC Banská Bystrica.  

 
7. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

14.11.2021 č. S20 AKAPO Lučenec – MBA Prievidza s výsledkom 20:0 

v prospech družstva AKAPO Lučenec s priznaním 1 bodu družstvu MBA 

Prievidza.  

 
8. HK SBA – Z kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – Stred z termínu 

19.02.2022 č. S21 AKAPO Lučenec – ŠKP BBC Banská Bystrica 

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

družstvu ŠKP BBC Banská Bystrica.  

 
9. HK SBA – Z umožňuje dohrávať nasledovné stretnutie súťaže Žiaci U14 – 

Stred aj po termíne 06.03.2022 : 

       č. S12. ŠKP BBC Banská Bystrica – MBK Victoria Žilina  

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií a možnosti dohrávania stretnutí súťaže Žiaci U14 – Západ 

a Žiaci U14 – Stred 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. 

21 bodu 21.8. Hracieho poriadku SBA. 

 

Rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 167/220118 bol určený termín 06.03.2022 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 Žiaci U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami v skupinách 

o 1. – 8. miesto a 9. – 15. 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 9. - 15. miesto si družstvá prenášajú výsledky zo základnej 

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

chýbajúceho stretnutia č. S12 zo skupiny Stred.  

 

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. 42/220309 
 

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

SBA - Z“) vo veci pokračovania súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, nadstavbová 

časť a v súlade s rozhodnutím HK SBA – Centrálna č. 165/220114 

 

rozhodla : 

 

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

A z termínu 04.12.2021 č. 26. a č. 29. MBK Stará Turá – MIBA 

Stupava/Lozorno s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK Stará Turá 

s priznaním 1 + 1 bodu družstvu MIBA Stupava/Lozorno.  

 

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

A z termínu 05.02.2022 č. 50. a č. 53. MBK Stará Turá – BK Klokani Ivanka 

pri Dunaji s výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK Stará Turá 

s priznaním 1 + 1 bodu družstvu BK Klokani Ivanka pri Dunaji.  

 
3. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ 

A z termínu 05.02.2022 č. 51. a č. 54. ŠBK Šamorín – MIBA Stupava/Lozorno 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva ŠBK Šamorín s priznaním 1 + 1 

bodu družstvu MIBA Stupava/Lozorno.  

 
4. HK SBA – Z kontumuje stretnutia súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ 

A z termínu 19.02.2022 č. 56. a č. 59. MIBA Stupava/Lozorno – MBK Stará 

Turá s výsledkom 20:0 v prospech družstva MIBA Stupava/Lozorno 

s priznaním 1 + 1 bodu družstvu MBK Stará Turá.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o kontumácií, zrušení a možnosti dohrávania stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – 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 žiačky U13 – 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.“ 

 

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

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

 
Zverejnené 12.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 43/220312 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MŠK Žiar nad Hronom o zmenu termínu stretnutí I. turnaja A č. 5. a č. 

6. súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto pôvodne zo dňa 

19.03.2022/20.03.2022 

 

rozhodla : 

 

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

o 1. – 8. miesto I. turnaja A č. 5. MBA Prievidza – Rim Basket Košice 

z pôvodného termínu 19.03.2022/20.032022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 18.03.2022 (Piatok), 18:00 hod., ZUS aréna, Žiar nad Hronom. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14, skupina 

o 1. – 8. miesto I. turnaja A č. 6. MBK Karlovka Bratislava – MŠK BK Žiar 

nad Hronom z pôvodného termínu 19.03.2022/20.032022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 18.03.2022 (Piatok), 16:00 hod., ZUS aréna, Žiar nad 

Hronom. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí i. turnaja A súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. 

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

na základe odôvodnenej žiadosti MŠK Žiar nad Hronom s.r.o. /obsadenosť ZUS 



arény v Žiari nad Hronom 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 16.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 44/220315 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

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

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

13.02.2022 

2. oznámenia BA Spartak Myjava o.z. o termíne stretnutí č. 2. a č. 5. súťaže 

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

19.03.2022 

3. oznámenia BKM Žilina – Závodie o termíne stretnutí č. 43. a č. 46. súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Stred pôvodne zo dňa 19.03.2022 

4. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z82. a č. Z86. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ zo dňa 26.03.2022 

5. oznámenia BK DSG Dunajská Streda o zmene termínu - termíne stretnutia č. 

34. súťaže 2.liga mužov – Západ pôvodne zo dňa 19.02.2022 

6. žiadosti o.z. ŠINTER a Gabko n.f. o zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ, skupina o 5. – 9. miesto č. 6. zo dňa 02.04.2022 a č. 21. 

zo dňa 21.05.2022 

 

rozhodla : 

 

1. 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 13.02.2022 (Nedeľa) /zmenené 

rozhodnutím HK SBA – Západ č.28/220209 z pôvodného termínu 08.01.2022/ 

na nový termín, ktorým bude 22.05.2022 (Nedeľa), miesto a čas nahlási 

organizátor dodatočne na základe obsadenosti priestorov. 

 

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 oznámenia BA Spartak Myjava o.z., predchádzajúcej 

odôvodnenej žiadosti IBAS /karanténne opatrenia v družstve IBAS v pôvodnom 

i náhradnom termíne/ 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/ a v súlade s rozhodnutím HK 

SBA – Západ č.39/220307. 

 

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

U11 – Západ, skupina o 5. – 9. miesto č. 2. a č. 5. BA Spartak Myjava-MS – 

Piešťanské Čajočky-MS z pôvodného termínu 19.03.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 20.03.2022 (Nedeľa), 14:00, 15:30 hod., Mestská 

športová hala, Športová 503, Stará Turá. 

 

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. 7.1. a 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia BA Spartak Myjava o.z., /obsadenosť ŠH na 

Myjave v pôvodnom termíne/ a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

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

U11 – Stred č. 43. a č. 46. BKM Žilina – ORAVA BasCats z pôvodného 

termínu 19.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 20.03.2022 

(Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., telocvičňa ZŠ Budatín, Slovenských 

dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu 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 BKM Žilina – Závodie a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

U12– Západ č. Z82. a č. Z86. BK Vráble – BK Slovan Bratislava z pôvodného 

termínu 26.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 27.03.2022 

(Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., telocvičňa Gymnázia, Školská 26, Vráble. 

 

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, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

mužov – Západ č. 34. BK DSG Dunajská Streda – MŠK BO Holíč 

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

26.03.2022 (Sobota), 18:00 hod., ŠH Dunajská Streda, Trhovisko. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.liga mužov – Západ medzi jednotlivými 



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

žiadosti BK DSG Dunajská streda /obsadenosť ŠH v Dunajskej Strede v pôvodnom 

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

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

        U13 – Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 6. BK Gabko Senec-MS – ŠINTER    

        Vrakuňa-MS z pôvodného termínu 02.04.2022 (Sobota) na nový termín,  

        ktorým bude 19.03.2022 (Sobota), 13:00 hod., telocvičňa ZŠ Železničná 14,  

        Bratislava – Vrakuňa. 

Poznámka : organizátor stretnutia č. 6 /náklady na rozhodcov/ : Gabko n.f. 

 

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

U13 – Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 21. ŠINTER Vrakuňa-MS – BK 

Gabko Senec-MS z pôvodného termínu 21.05.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 19.03.2022 (Sobota), 15:00 hod., telocvičňa ZŠ 

Železničná 14, Bratislava – Vrakuňa. 

Poznámka : organizátor stretnutia č. 21 /náklady na rozhodcov/ : o.z. 

ŠINTER 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí 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 o.z. ŠINTER a Gabko n.f. /voľný termín na 

odohratie stretnutí z dôvodu karanténnych opatrení v družstvách pôvodných súperov 

družstiev Senca a Vrakune v termíne 19.03.2022 a 20.03.2022/, vzájomnej dohody 

družstiev o zmene termínu 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 17.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 45/220316 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

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

Žiačky U14 – Západ zo dňa 27.03.2022 /zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Z č.34/22021/ 

2. žiadosti IBAS o zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ, 

skupina o 5. – 9. miesto č. 3. zo dňa 19.03.2022 a č. 20. zo dňa 08.05.2022 

3. oznámenia IBAS o termíne dohrávaných stretnutí č. Z43. a č. Z47. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – Západ pôvodne zo dňa 15.01.2022 



4. žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava o zmenu miesta konania stretnutia č. 10. I. 

turnaja B súťaže Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. miesto zo dňa 19.03.2022 resp. 

20.03.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z ruší bod 3. rozhodnutia HK SBA – Západ č.34/220221, 

stretnutia  súťaže Žiačky U14 – Západ č. Z81. a č. Z85. Piešťanské 

Čajočky – BK Klokani Ivanka pri Dunaji-MS sa odohrajú v pôvodne 

vyžrebovanom termíne 26.03.2022 (Sobota), 12:00, 14:00 hod., Diplomat 

aréna, Piešťany. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o opätovnej 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 /zmena dostupnosti Diplomat arény 

v Piešťanoch/, vzájomnej dohody družstiev o zmene termínu stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

– Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 3. IBAS Bratislava-MS – ŠINTER Vrakuňa-

MS z pôvodného termínu 19.03.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

02.04.2022 (Sobota), 14:00 hod., telocvičňa ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

 

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

– Západ, skupina o 5. – 9.miesto č. 20. ŠINTER Vrakuňa-MS – IBAS Bratislava-

MS z pôvodného termínu 08.05.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

02.04.2022 (Sobota), 15:30 hod., telocvičňa ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

Poznámka : organizátor stretnutia č. 20 /náklady na rozhodcov/ : o.z. ŠINTER 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí 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 IBAS /nedostupná telocvičňa ZŠ Cádrova 

v pôvodnom termíne (č.s. 3) a časová úspora a logistika (č.s. 20)/, vzájomnej dohody 

družstiev o zmene termínu stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

minižiačky U12 – Západ č. Z43. a č. Z47. IBAS Bratislava-MS – BK Vráble 

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

20.03.2022 (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 Staršie minižiačky U12 – Západ  

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



na základe oznámenia IBAS, 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/. 

 

4. HK SBA – Z schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia I. turnaja B súťaže 

Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. miesto č. 10. Inter Bratislava – B.S.C. Bratislava 

z pôvodného miesta konania Lučenec na nové miesto a termín, ktorým bude 

20.03.2022 (Nedeľa), 10:00 hod., ŠH Domkárska, Bratislava. 

 

Poznámka : Náklady na rozhodcov znáša organizátor I. turnaja B – AKAPO 

Lučenec  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene miesta konania stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava /komplikovaná 

dopravná situácia a šetrenie nákladov na ubytovanie/, vzájomnej dohody družstiev 

o zmene miesta konania stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA a poriadajúceho klubu AKAPO Lučenec. 

 

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

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

 
Zverejnené 19.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 46/220319 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o výmenu organizátora II. turnaja 

A zo dňa 02. – 03.04.2022 a IV. turnaja B zo dňa 07. – 08.05.2022 súťaže 

Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje výmenu organizátora II. turnaja A a IV. turnaja B 

súťaže Žiaci U14, skupina o 1. – 8. miesto nasledovne : 

 

II. turnaj A : termín konania 02. – 03.04.2022, organizátor RIM Basket o.z. 

stretnutia č. 13., 14., 15., 16., 17. a 18., miesto konania Košice 

  

IV. turnaj B : termín konania 07. – 08.05.2022, organizátor BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves, stretnutia č. 43., 44., 45., 46., 47. a 48., miesto konania 

Spišská Nová Ves 

 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o výmene organizátorov stretnutí II. a IV. turnaja súťaže Žiaci U14 – 

skupina o 1. – 8. miesto medzi družstvami Spišskej Novej Vsi a Košíc v súlade s čl. 

7.1. a 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK 04 AC 

LB Spišská Nová Ves /obsadenosť športovej haly v Spišskej Novej Vsi inými 

športovými podujatiami v pôvodne vyžrebovanom termíne 02. – 03.04.2022/, 

vzájomnej dohody družstiev o výmene organizátora 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 22.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 47/220322 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MBK Ružomberok, s.r.o. o termíne dohrávaných stretnutí č. 21. 

a č. 24. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred zo zmeneného termínu 

30.01.2022 /zmenené rozhodnutím HK SBA – Západ č. 23/220125 

z pôvodného termínu 22.01.2022/ 

 

rozhodla : 

 

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

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Stred č. 21. a č. 24. ORAVA BasCats – 

MBK Ružomberok zo zmeneného termínu 30.01.2022 (Nedeľa) /zmenené 

rozhodnutím HK SBA – Západ č. 23/220125 z pôvodného termínu 22.01.2022/ 

na nový termín, ktorým bude 26.03.2022 (Sobota), 09:00, 10:30 hod., 

telocvičňa Strednej zdravotníckej školy, M. Hattalu, Dolný Kubín. 

 

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 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 24.03.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 48/220324 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia BK Klokani Ivanka pri Dunaji o termíne stretnutí č. 5. a č. 7. súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ, skupina o 1. - 4.miesto pôvodne zo dňa 

02.04.2022 

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

stretnutia č. 56. súťaže Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 05.03.2022, 

7.turnaj  

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

stretnutia č. 25. súťaže Mladší žiaci U13 – Západ zo dňa 23.10.2021, 2.turnaj  

4. žiadosti ŠBK Junior Levice o zmenu miesta konania č. 122. súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ zo dňa 26.03.2022, stretnutie 2 družstiev  

 

rozhodla : 

 

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

minižiačky U11 – Západ, skupina o 1. – 4. miesto č. 5. a č. 7. BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji – BK AŠK Slávia Trnava z pôvodného termínu 

02.04.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 03.04.2022 (Nedeľa), 

10:00, 11:30 hod., telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – 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 BK Klokani Ivanka pri Dunaji /obsadenosť 

telocvične v pôvodnom termíne/ a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

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

minižiaci U12 – Západ č. 56. ŠBK Junior Levice – IMC Slovakia Považská 

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

bude 26.03.2022 (Sobota), 13:00  hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet, 

Považská Bystrica. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša BKM SPU Nitra 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 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. 



 

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

U13 – Západ č. 25. ŠBK Junior Levice – IMC Slovakia Považská Bystrica 

z pôvodného termínu 23.10.2021 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

26.03.2022 (Sobota), 11:30  hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet, 

Považská Bystrica. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša BK Inter Bratislava mládež ako 

pôvodný organizátor turnaja 

 

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 

ŠBK Junior Levice /karanténne opatrenia v družstve Levíc v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – Z schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia súťaže Mladší žiaci 

U13 – Západ č. 122. ŠBK Junior Levice – IMC Slovakia Považská Bystrica 

z termínu 26.03.2022 (Sobota) a miesta Levice na nové miesto, ktorým bude 

dňa 26.03.2022 (Sobota), 10:00  hod., telocvičňa DSA, sídlisko Rozkvet, 

Považská Bystrica. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša ŠBK Junior Levice ako pôvodný 

organizátor stretnutia 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene miesta konania 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 žiadosti ŠBK Junior Levice /technické problémy s basketbalovou doskov 

v telocvični v Leviciach/ 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 28.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 49/220328 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia MBK Stará Turá o termíne dohrávaných stretnutí č. Z76. a č. Z80. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ zo dňa 12.03.2022 

 



rozhodla : 

 

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

súťaže Staršie minižiačky U12– Západ č. Z76. a č. Z80. MBK Stará Turá – 

BK Vráble z pôvodného termínu 12.03.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 03.04.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., MŠH, Športová 503, 

Stará Turá. 

 

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 MBK Stará Turá 

/karanténne opatrenia v družstve Starej Turej 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 30.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 50/220329 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. oznámenia ŠŠK B.S.C. Bratislava o termíne dohrávaného stretnutia č. 50. súťaže 

Starší minižiaci U12 – Západ zo dňa 05.02.2022, 6.turnaj  

2. žiadosti MBK Karlovka Bratislava o zmenu miesta konania stretnutia č. 23. II. 

turnaja B súťaže Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. miesto zo dňa 02.04.2022 resp. 

03.04.2022 

3. oznámenia MBK Karlovka Bratislava o termíne dohrávaných stretnutí č. 91., č. 92. 

a č. 93. súťaže Mladší žiaci U13 – Západ zo dňa 26.02.2022, 7.turnaj  

 

rozhodla : 

 

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

minižiaci U12 – Západ č. 50. B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka Bratislava 

z pôvodného termínu 05.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

01.04.2022 (Piatok), 16:00  hod., telocvičňa ZŠ Holíčska, Bratislava. 

 

Poznámka : náklady na rozhodcov znáša ŠBK Junior Levice 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 ŠŠK B.S.C. Bratislava a predchádzajúcej žiadosti MBK 

Karlovka Bratislava karanténne opatrenia v družstve MBK Karlovka v pôvodnom 

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

delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu miesta konania stretnutia II. turnaja B súťaže 

Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. miesto č. 23. B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka 

Bratislava z pôvodného miesta konania Prievidza na nové miesto a termín, 

ktorým bude 03.04.2022 (Nedeľa), 11:00 hod., hala Majerníková, ŽS 

Dubčeka, Bratislava/Dlhé Diely. 

 

Poznámka : Náklady na rozhodcov znáša MBK Karlovka Bratislava  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o zmene miesta konania stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina o 1. – 8. 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MBK Karlovka Bratislava /šetrenie nákladov 

na ubytovanie/, vzájomnej dohody družstiev o zmene miesta konania stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA a poriadajúceho klubu MBA 

Prievidza. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu – termín dohrávaného 7. turnaja 3 

družstiev súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, stretnutia č. 91., č. 92. a č. 93. 

medzi družstvami MBA Prievidza, Inter Bratislava a MBK Karlovka 

Bratislava z pôvodného termínu 26.02.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 10.04.2022 (Nedeľa), 9:00, 10:30 a 12:00 hod., hala Majerníková, ŽS 

Dubčeka, Bratislava/Dlhé Diely. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

rozhodla o termíne dohrávaného turnaja 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 MBK Karlovka Bratislava a predchádzajúcej žiadosti BK Inter 

Bratislava mládež /karanténne opatrenia v družstve Interu 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.  

 


