
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – december 2019 

 
Zverejnené 03.12.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 29/191202 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Vráble o udelenie výnimky na značenie časti 

basketbalového ihriska (trojbodové územie a vymedzené územie) v novej telocvični 

Gymnázia, Školská 26 vo Vrábloch  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z povoľuje odohrať zostávajúce domáce stretnutia družstva BK 

Vráble – MS v telocvični Gymnázia, Školská 26 vo Vrábloch. 

2. HK SBA – Z udeľuje výnimku na značenie časti basketbalového ihriska – 

trojbodové územie a vymedzené územie, ktoré nezodpovedá momentálne 

platným pravidlám basketbalu. 

3. Stále začiatky domácich stretnutí družstva BK Vráble – MS v súťaži Staršie 

minižiačky U12 – Západ : Sobota 10:00, 11:30 hod., telocvičňa Gymnázia, 

Školská 26, Vráble  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení odohrať domáce stretnutia družstva BK 

Vráble – MS v sezóne 2019/2020 v telocvični Gymnázia vo Vrábloch. Nakoľko pri 

daní do užívania telocvične bolo zistené, že čiary basketbalového ihriska boli 

namaľované ešte podľa „starých“ pravidiel a časový priestor na premaľovanie čiar je 

len počas letných prázdnin, BK Vráble požiadal HK SBA – Z o udelenie výnimky. 

Vzhľadom na to, že družstvo BK Vráble štartuje v súťaži Staršie minižiačky U12 

mimo súťaž, do konca súťaže zostáva družstvu odohrať 3 zápasy v domácom 

prostredí a v kategórii Starších minižiačok je v súlade s čl. 12.3. Pravidiel pre 

minibasketbal „Kôš z mimo vymedzeného územia - Kôš dosiahnutý z mimo 

vymedzeného územia má hodnotu 3 bodov“ t.j. nieje podstatná vzdialenosť 

trojbodovej čiary, HK SBA – Z sa rozhodla, že výnimku udelí a umožní odohrať 

stretnutia vo Vrábloch.  

 

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 06.12.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 30/191205 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutia 



č.A32 a č.A35 B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava „čierni“ súťaže Mladší žiaci U13 – 

Západ, skupina A zo dňa 07.12.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 

– Západ, skupina A č.A32 a č.A35 B.S.C. Bratislava – Inter Bratislava 

„čierni“ z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 10.12.2019 (Utorok), 15:00 a 16:30 hod., ŠH, Domkárska 6, 

Bratislava. 

 

BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ, skupina B medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter Bratislava mládež 

/účasť družstva Interu na medzinárodnom turnaji v Ostrave v termíne 6.12. – 

8.12.2019/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 
Zverejnené 09.12.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 31/191209 
 

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

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

súťažiach SBA 

rozhodla : 

 

HK SBA – Z udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ 2.liga Muži Západ 

BK EXIT Nitra     -  17 eur (zo dňa 5.10.19 – hráč Takáč, 30.11.19 lavička družstva) 

 

TJ Iskra Partizánske    -  51 eur (zo dňa 5.10.19 – hráč Varady L., 19.10.19 hráč Horňan) 



        (zo dňa 16.11.19 – hráč Šadibol) 
        (zo dňa 30.11.19 – hráči Sasko Michal a Trčo Michal) 

 

MBK AŠK Slávia Trnava    -  17 eur (zo dňa 16.11.19 – hráč Tkáč a 30.11.19 – lavička dr.) 

 

2./ tréneri družstiev 

a/ 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 Východ 

PU Akademik Prešov    -  30 eur (2 x Mikuláš Majcher 23.11.2019) 

 

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

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

 

Odôvodnenie: HK SBA – Z rozhodla o udelení pokút družstvám a trénerovi v súlade 

s čl. 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 – Zoznam ukladaných 

trestov a sankcií. 

 
Ustanovenia Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 – Zoznam ukladaných trestov a 

sankcií : 

2. Previnenia kolektívnych členov SBA 
2.1. Technická chyba družstva (bez extraligových hráčov a všetkých trénerov, na ktorých sa vzťahuje 
samostatné ustanovenie o trestoch za TCH, v prípade družstiev žiactva a mini sa sem počítajú len 
TCH lavičky) - každá druhá TCH v hracom období     Extraliga 67 € 

1.liga 34 € 
ostatné 17 € 

Technickou chybou družstva sa rozumie akákoľvek TCH, ktorú obdržal ktorýkoľvek príslušník družstva 
/ hráč, tréner, osoba sprevádzajúca družstvo - lavička /. 

 
3. Previnenia funkcionárov BK, funkcionárov zápasu a trénerov 
3.1. Technická chyba trénera, asistenta trénera 

po udelení druhej technickej chyby      30 €, 
po udelení tretej technickej chyby      40 €, 
následne po udelení každej ďalšej technickej chyby vždy o 10 € viac. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 32/191209 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Lokomotíva Sereď o zmenu termínu stretnutí 5x5 

a 3x3 č.18 a č.x18 BK Lokomotíva Sereď – BK Klokani Ivanka pri Dunaji súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ zo dňa 21.12.2019 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ č.18 a č.x18 BK Lokomotíva Sereď – BK Klokani 

Ivanka pri Dunaji z pôvodného termínu 21.12.2019 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 14.12.2019 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., telocvičňa 

ZŠ J.Fándlyho, Sereď. 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Lokomotíva Sereď 

/pracovná zaneprázdnenosť trénerky BK Lokomotíva Sereď v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 
Zverejnené 18.12.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 33/191217 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti ŠBK Šamorín o zmenu termínu stretnutí č.Z52 a č.Z56 BK Klokani Ivanka 

pri Dunaji – ŠBK Šamorín súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ zo dňa 25.01.2020 

2. základe oznámenia ŠŠK B.S.C. Bratislava o termíne dohrávaného stretnutia 

č.A32 a č.A35 B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava „čierni“ súťaže Mladší žiaci U13 

– Západ, skupina A pôvodne zo dňa 07.12.2019 (rozhodnutím HK SBA – 

Z č.30/191205 zmenené na 10.12.2019) 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ č.Z52 a č.Z56 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – ŠBK Šamorín 

z pôvodného termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

08.02.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri 

Dunaji. 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Šamorín /nedostatok hráčok 

družstva Šamorína v pôvodnom termíne z dôvodu striedavého štartu 6 hráčok 

v družstve Žiačok ŠBK „GREEN“ Šamorín, ktoré hrá na 2.turnaji EGBL v Košiciach 



v termíne 23.1. – 26.1.2020/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z ruší rozhodnutie č.30/191205 zo dňa 05.12.2019 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 

– Západ, skupina A č.A32 a č.A35 B.S.C. Bratislava – Inter Bratislava 

„čierni“ z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) /rozhodnutím HK SBA – 

Z č.30/191205 zmenené na 10.12.2019/ na nový termín, ktorým bude 

22.12.2019 (Nedeľa), 12:00 a 13:30 hod., ŠH, Domkárska 6, Bratislava. 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o opätovnom schválení zmeny termínu stretnutia 

súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, skupina B medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter 

Bratislava mládež /účasť družstva Interu na medzinárodnom turnaji v Ostrave 

v termíne 6.12. – 8.12.2019 a obsadenosť ŠH Domkárska v náhradnom termíne 

10.12.2019/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 34/191218 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí 

5x5 a 3x3 č.23 a č.x23 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK AŠK Slávia Trnava súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ zo dňa 11.01.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ č.23 a č.x23 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK 

AŠK Slávia Trnava z pôvodného termínu 11.01.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 12.01.2020 (Nedeľa), 11:00 a 12:30 hod., telocvičňa 

ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 5x5 a 3x3 súťaže 



Mladšie minižiačky U11 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji /obsadenosť telocvične ZŠ v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

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

 

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

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

 
Zverejnené 20.12.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 35/191220 
 

 

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

SBA - Z“) na základe oznámenia MBK Stará Turá a žiadosti BKM Junior UKF Nitra o 

zmenu termínu stretnutí č.S20 a č.S23 MBK Stará Turá – BKM Junior UKF Nitra 

súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred zo dňa 07.12.2019 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Stred č.S20 a č.S23 MBK Stará Turá – BKM Junior UKF Nitra 

z pôvodného termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

04.04.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., ŠH, Športová 503, Stará Turá. 

 

V súlade s čl.7.18. Hracieho poriadku SBA: 

 „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 

v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky 

oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí.“ 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM Junior UKF Nitra /nedostatok 

hráčok BKM Junior UKF Nitra v pôvodnom termíne z dôvodu vysokej chorobnosti/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

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

 



 
 



 
 
 


