
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – február 2020 

 
Zverejnené 06.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 48/200205 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutia č.B21 a č.B23 BKM SPU 

Nitra – ŠBK Junior Levice súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, skupina B zo dňa 

15.02.2020 

2. oznámenia ŠBK Junior Levice o novom termíne stretnutí č.20 a č.23 medzi 

družstvami ŠBK Junior Levice a AKAPO Lučenec súťaže Mladší minižiaci U11 

– Stred pôvodne  zo dňa 18.01.2020 

3. žiadosti Gabko n.f. o zmenu termínu stretnutia č.B22 a č.B24 BK Gabko 

Senec – Inter Bratislava „žltí“ súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, skupina B zo 

dňa 15.02.2020 

rozhodla : 

 

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

Západ, skupina B č.B21 a č.B23 BKM SPU Nitra – ŠBK Junior Levice 

z pôvodného termínu 15.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.02.2019 (Utorok), 16:45 a 18:00 hod., telocvičňa ZŠ, Škultétyho 1, Nitra. 

 

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 BKM SPU Nitra 

/nedostatok hráčov z dôvodu jarných prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 

– Stred č.20 AKAPO Lučenec – ŠBK Junior Levice a č.23 ŠBK Junior Levice 

– AKAPO Lučenec z pôvodného termínu 18.01.2020 (Sobota) /2.turnaj, 

Lučenec/ na nový termín, ktorým bude 07.02.2019 (Piatok), 17:00 a 18:15 

hod., telocvičňa ZŠ, Saratovská 85, Levice. 

 

Finančné náklady na rozhodcov znáša AKAPO Lučenec ako pôvodný 

usporiadateľ turnaja, na ktorom sa mali stretnutia odohrať. 

  

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 Mladší 

minižiaci U11 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe oznámenia ŠBK Junior Levice a odôvodnenej žiadosti 

AKAPO Lučenec /nedostatok hráčov z dôvodu vysokej chorobnosti hráčov Lučenca v 



pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

 

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

Západ, skupina B č.B22 a č.B24 BK Gabko Senec – Inter Bratislava „žltí“ 

z pôvodného termínu 15.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.02.2019 (Streda), 17:00 a 18:30 hod., telocvičňa ZŠ A. Molnára Szencziho, 

Senec. 

 

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 Gabko n.f. /nedostatok 

hráčov z dôvodu jarných prázdnin v pôvodnom termíne/, 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 14.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 49/200214 
 

 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji a predchádzajúcej 

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 08.02.2020 

(pôvodne 25.01.2020, zmenené rozhodnutím HK SBA – Z č.33/191217) 

 

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 zo zmeneného termínu 08.02.2020 (pôvodne 25.01.2020 

/Sobota/, zmenené rozhodnutím HK SBA – Z č.33/191217) na nový 

termín, ktorým bude 02.04.2020 (Štvrtok), 18:00 a 19:30 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 BK Klokani Ivanka pri Dunaji 

/nedostatok hráčok z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve v zmenenom termíne/ 

a pôvodnej 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.33/191217 bod 1 zo dňa 17.12.2019 

 

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

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

 

V Bratislave dňa 14.02.2020 

 

 

 
 Ing. Daniel Babiš  Marián Adamec 
 predseda HK SBA - Z    sekretár HK SBA - Z     
 
 
 
 
 



 
 



 
 
Zverejnené 15.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 50/200214 
 

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

SBA - Z“) na základe zápisu v Kontrolnom formulári stretnutí č. 20 BK Junior 

Komárno – MBK AŠK Slávia Trnava a č. 21 MBK Karlovka Bratislava – MBK AŠK 

Slávia Trnava  súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ zo dňa 08.02.2020 

o skutočnosti, že družstvo MBK AŠK Slávia Trnava nastúpilo na predmetné stretnutia 

s nedostatočným počtom  hráčov (8 hráčov) 

 

rozhodla: 

 



1. HK SBA - Z v súlade s čl. 12.2.1. a čl. 12.2.2. Pravidiel pre minibasketbal 

platných pre sezónu 2019/2020 kontumuje stretnutie súťaže Mladší 

minižiaci U11 – Západ zo dňa 08.02.2020 č. 20 BK Junior Komárno – MBK 

AŠK Slávia Trnava s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do priebežnej 

tabuľky družstvu MBK AŠK Slávia Trnava. 

2. HK SBA - Z v súlade s čl. 12.2.1. a čl. 12.2.2. Pravidiel pre minibasketbal 

platných pre sezónu 2019/2020 kontumuje stretnutie súťaže Mladší 

minižiaci U11 – Západ zo dňa 08.02.2020 č. 21 MBK Karlovka Bratislava – 

MBK AŠK Slávia Trnava s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do 

priebežnej tabuľky družstvu MBK AŠK Slávia Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o kontumácií predmetných stretnutí súťaže Mladší 

minižiaci U11 Západ v súlade s čl.12.2.21. a čl. 12.2.2 Pravidiel pre minibasketbal 

platných pre sezónu 2019/2020. 
12.2. Minimálny počet členov družstva  
12.2.1. Každé družstvo musí mať v zápise o stretnutí uvedených a na zápase prítomných minimálne 
10 hráčov.  
12.2.2. Ak družstvo nesplní podmienku uvedenú v ustanovení 12.2.1. týchto pravidiel, tak sa zápas 

uskutoční s menším počtom hráčov, pričom družstvo nemusí dodržať ustanovenia o striedaní hráčov v 

bode 7. Družstvu s nedostatočným počtom hráčov sa následne udelí kontumačná prehra s výsledkom 

0:20, bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky súťaže. Pokuta sa v tomto prípade neudeľuje. 

Družstvo MBK AŠK Slávia Trnava malo na predmetných stretnutiach prítomných iba 

8 hráčov, preto HK SBA – Z rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

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 19.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 51/200218 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď o zmenu termínu stretnutí č.A2 

a č.A4 BK Lokomotíva Sereď – BK Gabko Senec súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, 

skupina 1. – 4. zo dňa 29.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ, skupina 1. – 4. č.A2 a č.A4 BK Lokomotíva Sereď – BK 

Gabko Senec z pôvodného termínu 29.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 07.03.2020 (Sobota), 11:00 a 12:30 hod., ŠH 

Sokolovňa, Sereď. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

žiaci U13 – Západ, skupina 1. – 4. medzi jednotlivými družstvami v súlade s 



čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti AŠK 

Lokomotíva Sereď /pracovná cesta trénera BK Lokomotíva Sereď a časti hráčov – 

finálový turnaj CEYBL U18 v Písku v pôvodnom termíne/, 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 20.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 52/200219 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BKM Piešťany o zmenu termínu stretnutí č.Z75 a č. Z79 Piešťanské 

Čajočky – BKM Žilina–Hájik súťaže Žiačky U14 – Západ zo dňa 08.03.2020 

2. žiadosti BKM Žilina – Závodie o zmenu termínu stretnutí č.Z66 a č. Z70 BKM 

Žilina–Hájik – BK AŠK Slávia Trnava súťaže Žiačky U14 – Západ zo dňa 

22.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

Západ č.Z75 a č. Z79 Piešťanské Čajočky – BKM Žilina–Hájik 

z pôvodného termínu 08.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

25.04.2020 (Sobota), 14:00 a 15:30 hod., Diplomat aréna, Kuzmányho 19, 

Piešťany. 

 

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 Žiačky U14 

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

na základe odôvodnenej žiadosti BKM Piešťany /účasť družstva Piešťanské Čajočky 

na turnaji EGBL v Šamoríne v termíne 6. – 8.3.2020/, vzájomnej dohody družstiev 

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

 

 

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

Západ č.Z66 a č. Z70 BKM Žilina–Hájik – BK AŠK Slávia Trnava 

z pôvodného termínu 22.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 



04.04.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., telocvičňa ZŠ Budatín, 

Slovenských dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

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 Žiačky U14 

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

na základe odôvodnenej žiadosti BKM Žilina – Závodie /nedostatočný počet hráčok 

BKM z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve v pôvodnom termíne/, 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 22.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 53/200221 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí 5x5 

a 3x3 č.42 a č.x42 BK AŠK slávia Trnava – IBAS Bratislava súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ zo dňa 28.03.2020 

 

rozhodla : 

 

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

minižiačky U11 – Západ č.42 a č.x42 BK AŠK slávia Trnava – IBAS 

Bratislava z pôvodného termínu 28.03.2020 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 07.03.2020 (Sobota), 13:00 a 14:30 hod., hala Slávie Trnava, 

Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

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 AŠK Slávia Trnava 

/obsadenosť ŠH 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 24.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 54/200224 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí č.B3 a č.B6 MBK 

AŠK Slávia Trnava – BKM SPU Nitra súťaže Mladší žiaci U13 – Západ, 

skupina o 5. – 9. miesto zo dňa 29.02.2020 

2. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí č.Z75 a č.Z79 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK AŠK Slávia Trnava súťaže Mladšie žiačky 

U13 – Západ zo dňa 14.03.2020  

 

rozhodla : 

 

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

– Západ, skupina o 5. – 9. miesto č.B3 a č.B6 MBK AŠK Slávia Trnava – 

BKM SPU Nitra z pôvodného termínu 29.02.2020 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 01.03.2020 (Nedeľa), 09:00 a 10:30 hod., hala Slávie Trnava, 

Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

žiaci 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 MBK AŠK Slávia 

Trnava /obsadenosť ŠH v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

 

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

U13 – Západ č.Z75 a č.Z79 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK AŠK Slávia 

Trnava z pôvodného termínu 14.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 15.03.2020 (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 súťaže Mladšie 

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

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

/striedavý štart hráčok Ivanky v kategórii Mladšie minižiačky v pôvodnom termíne/, 

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 25.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 55/200225 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Junior Komárno o zmenu termínu stretnutia č.Z13 a č.Z15 BKM 

SPU Nitra – BK Junior Komárno súťaže Žiaci U14 – Západ zo dňa 07.03.2020 

 

rozhodla : 

 

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

Západ  č.Z13 a č.Z15 BKM SPU Nitra – BK Junior Komárno z pôvodného 

termínu 07.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 03.03.2020 

(Utorok), 17:00 a 18:30 hod., telocvičňa ZŠ, Škultétyho 1, Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 – 

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

na základe odôvodnenej žiadosti BK Junior Komárno /termínová kolízia so súťažou 

Starších žiakov U15 – striedavý štart hráčov ako aj organizácia turnaja v kategórii 

U12 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 27.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 56/200226 
 

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

SBA - Z“) na základe podnetu a zápisu v kontrolnom formulári stretnutia rozhodcu 

Bruna Samuela Fábera o nespoľahlivom výkone asistentov rozhodcov v stretnutí č. 

38 B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto zo dňa 

22.02.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z upozorňuje ŠŠK B.S.C. Bratislava, že v súlade s čl. 11.7.4. 

Hracieho poriadku je usporiadateľský BK povinný „zabezpečiť 

asistentov rozhodcov v súlade s predpismi SBA a podľa ďalších 



pokynov HK a predložiť ku kontrole potvrdenie o školení asistentov 

rozhodcov“. 

2. V súlade s čl. 11.6. Hracieho poriadku SBA „BK nesie plnú 

zodpovednosť za prácu asistentov rozhodcov“. 

3. V prípade opakovania nespoľahlivého výkonu asistentov rozhodcov 

počas stretnutí organizovaných ŠŠK B.S.C. Bratislava, pristúpi HK SBA 

– Z k riešeniu v súlade s čl. 6.4. Disciplinárneho poriadku SBA.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

sa na svojom zasadaní zaoberala podnetom rozhodcu stretnutia súťaže Žiaci U14 

o 1. – 8. miesto p. Bruna Samuela Fábera o skutočnosti, že stretnutie bolo odohraté 

bez riadne vyškolených asistentov rozhodcov a ich výkon bol hodnotený ako „zlý“. 

HK SBA – Západ pristúpila k upozorneniu ŠŠK B.S.C. Bratislava. 

 

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 28.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 57/200227 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK PU Akademik Prešov o zmenu termínu a miesta 

konania stretnutí č.V56 a č.V59 BK PU Akademik Prešov – BK MŠK Kežmarok 

súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ zo dňa 07.03.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu a miesta konania stretnutí súťaže 

2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ č.V56 a č.V59 BK PU Akademik 

Prešov – BK MŠK Kežmarok z pôvodného termínu 07.03.2020 (Sobota) 

a miesta Prešov na nový termín, ktorým bude 08.03.2020 (Nedeľa), 11:00 

a 13:00 hod., a miesto MŠH V.Jančeka, Nižná brána 19, Kežmarok. 

 

Na základe dohody družstiev uhradí BK MŠK Kežmarok náklady na rozhodcov. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu a miesta konania stretnutí 

súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ medzi jednotlivými družstvami v 

súlade s čl. 7.1. a čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej 

žiadosti BK PU Akademik Prešov /nedostupnosť telocvične ZŠ Májové námestie 1 

z dôvodu jarných prázdnin/, vzájomnej dohody družstiev a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA a BK MŠK Kežmarok. 

 

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

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


