
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – január 2020 

 
Zverejnené 03.01.2020 
 

Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 36/200102 
 

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

SBA - Z“) na základe zápisu v KFS zo stretnutia 2.ligy mužov – Západ č. 24 MBK 

AŠK Slávia Trnava – TJ Iskra Partizánske zo dňa 14.12.2019 a podnetu rozhodcov 

p. Čomaja a p. Rybana vo veci hrubého nešportového správania hráča TJ Iskra 

Partizánske p. Martina Trča voči rozhodcovi p.Rybanovi  

 

rozhodla : 

 

HK SBA – Z v súlade s čl. 3.6. Disciplinárneho poriadku SBA /Hrubé nešportové 

správanie/ a bodom 1.5. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 udeľuje hráčovi  

družstva TJ Iskra Partizánske p. Martinovi Trčovi trest zastavenia pretekárskej 

činnosti na 2 súťažné stretnutia v súťaži 2.ligy mužov a pokutu vo výške 40,00 

Eur (slovom štyridsať eur).  

 

p. Martin Trčo je v zmysle čl. 8.2. bodu 8.2.3. Disciplinárneho poriadku SBA 

povinný uhradiť správny poplatok 17,00 Eur za prerokovávanie disciplinárneho 

previnenia disciplinárnym orgánom. 

 

Správny poplatok a pokutu v celkovej výške 57,00 Eur je potrebné uhradiť na 

základe vystavenej faktúry z SBA. 

    

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o udelení pokuty a zastavení pretekárskej činnosti 

hráča na základe podnetu a vyjadrení rozhodcov stretnutia v súlade s čl.1.5. Prílohy 

k Disciplinárnemu poriadku č. 1 tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. HK SBA 

– Z prihliadala aj na vyjadrenie zástupcu TJ Iskra Partizánske, nakoľko sa hráč 

odmietol vyjadriť k predmetným skutočnostiam.  

 

Súčasne HK SBA – Z upozorňuje p. Martina Trča, že počas výkonu ZPČ 

v zmysle čl. 5.10., čl. 5.11. a čl. 5.12. Disciplinárneho poriadku SBA : 

 
 

Podľa čl. 3.6. Disciplinárneho poriadku SBA a bodu 1.5. Prílohy k Disciplinárnemu 

poriadku č.1 je disciplinárnym previnením : 



 
 

 
 

Podľa čl. 8.2. Disciplinárneho poriadku : 

 
 

Vyjadrenie rozhodcu stretnutia p. Čomaja : 
V sobotu 14.12. na zápase 2. ligy mužov medzi družstvami MBK AŠK Slávia Trnava a TJ Iskra 
Partizánske došlo k vylúčeniu hráča hostí č. 10 Trčo Martin. Už v polovici prvej štvrtiny bol daný hráč 
upozornený na nevhodné správanie a nešportové prejavy, za čo mu neskôr bude udelená technická 
chyba. Počas 2. štvrtiny sa dožadoval verdiktu od rozhodcov. Situáciu sme obidvaja vyriešili ako "no 
call", čo sa spomenutému hráčovi nepáčilo a vehementne sa dožadoval faulu a kričal na môjho kolegu 
p. Rybana, citujem: "Čo nebol faul, budeš to už pískať alebo nie", za čo mu bola udelená technická 
chyba. Táto situácia sa dala vyriešiť aj pokojnejšie a normálne sa mohol spýtať rozhodcu, prečo nebol 
faul. Na technickú chybu však reagoval slovami, citujem: "Choď do ****", za čo mu bola udelená 
diskvalifikačná chyba. Počas odchodu z telocvične tieto ale aj iné vulgarizmy neustále používal.  
 
Po zápase prišiel za nami ku stolíku a začal sa p. Rybanovi vyhrážať, citujem: "Počkaj, keď prídeš do 
Partizánskeho", "Počkám si ťa vonku", "Zariadim, aby si si už v živote nezapískal".  

 

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. 37/200102 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti MŠK BK Žiar nad Hronom o zmenu termínu stretnutí 

č.13 BK Lokomotíva Sereď – RIM Basket Košice a č.14 MBA Prievidza – MŠK BK 

Žiar nad Hronom súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto /2. turnaj A – Žiar nad Hronom/ zo 

dňa 11.01.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. 

miesto /2. turnaj A – Žiar nad Hronom/ č.13 a č.14 z pôvodného termínu 

11.01.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 10.01.2020 (Piatok), 

nasledovne :  

č.14 MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom 15:00 hod., MŠH, Žiar nad 

Hronom. 



č.13 BK Lokomotíva Sereď – RIM Basket Košice 17:00 hod., MŠH, Žiar nad 

Hronom. 

 

MŠK BK Žiar nad Hronom je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

o 1. – 8. miesto /2. turnaj A – Žiar nad Hronom/ medzi jednotlivými družstvami v 

súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MŠK 

BK Žiar nad Hronom /kapacitné možnosti športovej haly/, 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 04.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 38/200103 
 

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

SBA - Z“) na základe oznámenia BKM Iskra Svit o zmene termínu stretnutí č.V32 

a č.V35  BKM Iskra Svit B – BK MŠK Kežmarok súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti 

U17 – Východ zo dňa 11.01.2020 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže 2.liga Juniori 

U19 a Kadeti U17 – Východ č.V32 a č.V35  BKM Iskra Svit B – BK MŠK 

Kežmarok z pôvodného termínu 11.01.2020 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 12.01.2020 (Nedeľa), 12:00 a 13:30 hod., Iskra Aréna, 

Štefánikova 35, Svit. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže 2.liga 

Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe oznámenia BKM Iskra Svit 

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.  

 
Zverejnené 07.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 39/200106 
 



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

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

č.B14 a č.B16 Inter Bratislava „žltí“ – ŠBK JUNIOR Levice súťaže Mladší žiaci U13 – 

Západ, skupina B zo dňa 18.01.2020 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ, skupina B č.B14 a č.B16 Inter Bratislava „žltí“ – ŠBK 

JUNIOR Levice z pôvodného termínu 18.01.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 19.01.2020 (Nedeľa), 9:00 a 10:30 hod., EUROVIA 

aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava. 

 

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 

/obsadenosť EUROVIA arény 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 10.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 40/200109 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Inter Bratislava mládež a MŠK BK Žiar nad Hronom o zmenu 

termínu stretnutí č.25 – č.30 3.turnaja – A (Sereď) súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. 

miesto medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď, MBK Victoria Žilina, Inter 

Bratislava a MŠK BK Žiar nad Hronom zo dňa 01.02.2020 a 02.02.2020 

2. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutí č.10, č.11. a č.12 (2.turnaj) 

súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ medzi družstvami BKM SPU Nitra, MBK 

AŠK Slávia Trnava a Inter Bratislava zo dňa 18.01.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 3.turnaja – A č.25, č.26, 

č.27, č.28, č.29 a č.30 medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď, MBK Victoria 

Žilina, Inter Bratislava a MŠK BK Žiar nad Hronom súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. 

miesto z pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) a 02.02.2020 (Nedeľa) na 

nový termín, ktorým bude 15.02.2020 (Sobota) a 16.02.2020 (Nedeľa), ŠH 

Sokolovňa, Sereď. 

 



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 3.turnaja – A 

súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto B medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

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

Bratislava mládež a MŠK BK Žiar nad Hronom /účasť družstiev Interu Bratislava 

a MŠK BK Žiar nad Hronom na turnaji CYBL U14 v Českej Třebovej 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 2.turnaja č.10, č.11 a č.12 

medzi družstvami BKM SPU Nitra, MBK AŠK Slávia Trnava a Inter Bratislava 

súťaže Mladší minižiaci U11 – Západ z pôvodného termínu 18.01.2020 

(Sobota) na nový termín, ktorým bude 19.01.2020 (Nedeľa), Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 2.turnaja súťaže 

Mladší minižiaci U11 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe žiadosti BKM SPU Nitra, 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 17.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 41/200116 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č.Z67 a č.Z71 BK Vráble 

– MS – BK Slovan Bratislava – MS súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ zo 

dňa 22.02.2020  

2. žiadosti ŠBK Handlová o zmenu termínu stretnutí č.S25 a č.S28 AKAPO Lučenec 

- MS – ŠBK Handlová súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred zo dňa 25.01.2020 

3. oznámenia MBK AŠK Slávia Trnava o zmene termínu stretnutí č.Z9 a č.Z11 MBK 

AŠK Slávia Trnava – BKM SPU Nitra súťaže Žiaci U14 – Západ zo dňa 

08.02.2020  

 

rozhodla : 



 

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

U12 – Západ č.Z67 a č.Z71 BK Vráble – MS – BK Slovan Bratislava – MS 

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

29.02.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., telocvičňa Gymnázia, Školská 26, 

Vráble. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Staršie 

minižiačky U12 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava – MS 

/nedostatok hráčok 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 Mladšie žiačky 

U13 – Stred č.S25 a č.S28 AKAPO Lučenec – MS – ŠBK Handlová 

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

23.01.2020 (Štvrtok), 15:00 a 16:30 hod., ŠH, Fándlyho, Lučenec. 

 

ŠBK Handlová je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  rozhodcom 

a to na základe vystavenej faktúry.   

 

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 ŠBK Handlová /nedostatok hráčok 

ŠBK Handlová v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 – Západ 

č.Z9 a č.Z11 MBK AŠK Slávia Trnava – BKM SPU Nitra z pôvodného termínu 

08.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 09.02.2020 (Nedeľa), 09:30 

a 11:00 hod., hala Slávie, Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

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 oznámenia MBK AŠK Slávia Trnava, 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. 42/200117 
 



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

SBA - Z“) na základe žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutia 

č.A51 a č.A54 MBK AŠK Slávia Trnava – Inter Bratislava „čierni“ súťaže Mladší žiaci 

U13 – Západ, skupina A zo dňa 01.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ, skupina A č.A51 a č.A54 MBK AŠK Slávia Trnava – Inter 

Bratislava „čierni“ z pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 12.02.2020 (Streda), 16:20 a 17:30 hod., hala 

Slávie, Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

MBK AŠK Slávia Trnava 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 A medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava 

/nedostatok hráčov z dôvodu účasti na turnaji v Čechách 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 20.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 43/200120 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti MBK Karlovka Bratislava o zmenu termínu stretnutia 

č.A50 a č.A53 BK Lokomotíva Sereď – MBK Karlovka Bratislava súťaže Mladší žiaci 

U13 – Západ, skupina A zo dňa 01.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ, skupina A č.A50 a č.A53 BK Lokomotíva Sereď – MBK 



Karlovka Bratislava z pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 26.01.2020 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 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 A medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MBK Karlovka Bratislava 

/účasť družstva na turnaji v Srbsku – Belehrad v termíne 30.1. – 2.2.2020/, 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 22.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 44/200121 
 

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

SBA - Z“) na základe žiadosti BK MŠK Kežmarok o zmenu termínu stretnutí č.V39 

a č.V42 BK MŠK Kežmarok – 1. BK Humenné súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 

– Východ  zo dňa 25.01.2020   

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže 2.liga Juniori 

U19 a Kadeti U17 – Východ č.V39 a č.V42 BK MŠK Kežmarok – 1. BK 

Humenné z pôvodného termínu 25.01.2020 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 01.02.2020 (Sobota), 11:00 a 13:00 hod., MŠH V.Jančeka, 

Nižná brána 19, Kežmarok. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže 2.liga 

Juniori U19 a Kadeti U17 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe žiadosti BK MŠK Kežmarok /kolízia 

termínov s vyššou súťažou U19 – nedostatok hráčov a zaneprázdnenosť trénera 

družstva MŠK v termíne 25.1. a 26.1.2020/, 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. 45/200122 
 

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

SBA - Z“) na základe : 



1. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí č.Z58 a č.Z62 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Széchenyi Kosárlabda A. SE súťaže Mladšie 

žiačky U13 – Západ zo dňa 15.02.2020  

2. žiadosti BK Gabko Senec o zmenu termínu stretnutí č.B18 a č.B20 BK Gabko 

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

dňa 01.02.2020 (HK – Z č.24/191115)  

 

rozhodla : 

 

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

U13 – Západ č.Z58 a č.Z62 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Széchenyi 

Kosárlabda A. SE z pôvodného termínu 15.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 16.02.2020 (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 

/obsadenosť telocvične 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 žiaci U13 – 

Západ, skupina B č.B18 a č.B20 BK Gabko Senec – ŠBK Junior Levice 

z pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

08.02.2020 (Sobota), 14:00 a 15:30 hod., telocvičňa ZŠ A.Molnára 

Szencziho, Senec. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 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. /účasť družstva 

Senca na turnaji v Belehrade v termíne 30.1. – 2.2.2020/, 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 30.01.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 46/200127 
 

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

SBA - Z“) na základe : 



1. žiadosti RIM Basket o.z. a BA Čaňa o zmenu termínu stretnutí č.31, č.35 

a č.36  3. turnaja B súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto zo dňa 01.02.2020 resp. 

02.02.2020 

2. žiadosti BK Lokomotíva Sereď o zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 č.32 

a č.x32 BK AŠK Slávia Trnava – BK Lokomotíva Sereď súťaže Mladšie 

minižiačky U11 – Západ zo dňa 15.02.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. 

miesto /3. turnaj B – Čaňa/ č.31, č.35 a č.36 z pôvodného termínu 

01.02.2020 (Sobota) resp. 02.02.2020 na nový termín, ktorým bude 

31.01.2020 (Piatok), nasledovne :  

č.31 B.S.C. Bratislava – RIM Basket Košice 18:00 hod., ZŠ, Pionierska, Čaňa 

č.35 MBA Prievidza – RIM Basket Košice 16:00 hod., ZŠ, Pionierska, Čaňa 

č.36 BA Čaňa – B.S.C. Bratislava 14:00 hod., ZŠ, Pionierska, Čaňa 

 

BA Čaňa je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  rozhodcom a to na 

základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

o 1. – 8. miesto /3. turnaj B – Čaňa/ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti RIM Basket o.z. 

/dohrávanie stretnutí kategórie U13 – striedavý štart hráčov v termíne 02.02.2020/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

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

minižiačky U11 – Západ č.32 a č.x32 BK AŠK Slávia Trnava – BK 

Lokomotíva Sereď z pôvodného termínu 14.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 09.02.2020 (Nedeľa), 14:00 a 15:30 hod., hala Slávie, 

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 Lokomotíva Sereď 

/nedostatočný počet hráčok z dôvodu termínu jarných prázdnin/, 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 01.02.2020 



 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 47/200131 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BKM Junior UKF Nitra o zmenu termínu stretnutí 5x5 a 3x3 č.31 

a č.x31 ŠBK Šamorín – BKM junior UKF Nitra súťaže Mladšie minižiačky U11 

– Západ zo dňa 15.02.2020 

2. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutí č.Z44 a č.Z47 BKM SPU 

Nitra B J – Strojár Malacky J súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – Západ 

zo dňa 08.02.2020 

3. žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutia č.A56 a č.A59 

Inter Bratislava „čierni“ – BK Lokomotíva Sereď súťaže Mladší žiaci U13 – 

Západ, skupina A zo dňa 15.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

minižiačky U11 – Západ č.31 a č.x31 ŠBK Šamorín – BKM Junior UKF 

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

bude 09.02.2020 (Nedeľa), 15:00 a 16:30 hod., Športcentrum SAMARIA, 

Veterná 18, Šamorín. 

 

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 BKM Junior UKF Nitra 

/nedostatočný počet hráčok z dôvodu termínu jarných prázdnin/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

 

2. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže 2.liga Juniori U19 

a Kadeti U17 – Západ č.Z44 a č.Z47 BKM SPU Nitra B J – Strojár Malacky 

J z pôvodného termínu 08.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.02.2020 (Sobota), 15:00 a 17:00 hod., SPU Nitra, ul. Čsl. armády 1, 

Nitra. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže 2.liga 

Juniori U19 a Kadeti U17 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM SPU Nitra 

/obsadenosť športových hál a súbeh súťaží DL Juniori a 2. ligy Juniorov/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 



 

 

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

– Západ, skupina A č.A56 a č.A59 Inter Bratislava „čierni“ – BK 

Lokomotíva Sereď z pôvodného termínu 15.02.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 11.02.2019 (Utorok), 12:00 a 13:30 hod., EUROVIA 

aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava. 

 

BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady  

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry.   

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutia súťaže Mladší 

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

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

/termínová kolízia s turnajom Žiakov – striedavý štart hráčov oboch družstiev 

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.  

 


