
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Západ – marec 2020 

 
Zverejnené 03.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 58/200303 
 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutí č.Z57. a č.Z60. BKM SPU 

Nitra „B“ J – MBK AŠK Slávia Trnava „B“ súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti 

U17 – Západ zo dňa 07.03.2020   

2. žiadosti 1.BK Humenné o zmenu termínu stretnutí č.V57. a č.V60. 1.BK 

Humenné – BKM Iskra Svit „B“ súťaže 2.liga Juniori U19 a Kadeti U17 – 

Východ zo dňa 07.03.2020  

3. žiadosti Széchenyi Kosárlabda A.SE Györ o zmenu termínu a miesta konania 

stretnutí č.Z68 a č.Z72 Széchenyi Kosárlabda A.SE – ŠBK Šamorín súťaže 

Mladšie žiačky U13 – Západ zo dňa 29.02.2020  

4. žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutí č.49 – č.54 

5.turnaja – A (Bratislava - Inter) súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto medzi 

družstvami MBA Prievidza, MBK Victoria Žilina, Inter Bratislava a RIM Basket 

Košice zo dňa 14.03.2020 a 15.03.2020 

 

rozhodla : 

 

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

a Kadeti U17 – Západ č.Z57. a č.Z60. BKM SPU Nitra „B“ J – MBK AŠK 

Slávia Trnava „B“ z pôvodného termínu 07.03.2020 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 15.03.2020 (Nedeľa), 09:00 a 11:00 hod., telocvičňa ZŠ, 

Škultétyho 1, Nitra. 

 

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 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s 

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

/kolízia termínov s vyššou súťažou U19 a 1.ligou mužov – striedavý štart hráčov 

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 2.liga Juniori U19 

a Kadeti U17 – Východ č.V57. a č.V60. 1.BK Humenné – BKM Iskra Svit „B“ 

z pôvodného termínu 07.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.03.2020 (Nedeľa), 10:30 a 12:00 hod., MŠH, Humenné. 

 



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 odôvodnenej žiadosti 1.BK Humenné 

/nedostupnosť MŠH v Humennom v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA 

a BKM IskraSvit. 

 

 

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

Mladšie žiačky U13 – Západ č.Z68 a č.Z72 Széchenyi Kosárlabda A.SE – 

ŠBK Šamorín z pôvodného termínu 29.02.2020 (Sobota) a miesta Györ na 

nový termín, ktorým bude 22.04.2020 (Streda), 17:30 a 19:00 hod., 

Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. 

a čl.7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Széchenyi 

Kosárlabda A.SE Györ /termínová kolízia so súťažou, ktorú hrá Györ v Maďarsku 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA a ŠBK Šamorín. 

 

 

4. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutí 5.turnaja – A č.49, č.50, č.51, 

č.52, č.53 a č.54 medzi družstvami MBA Prievidza, MBK Victoria Žilina, Inter 

Bratislava a RIM Basket Košice súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto 

z pôvodného termínu 14.03.2020 (Sobota) a 15.03.2020 (Nedeľa) na nový 

termín, ktorým bude 27.03.2020 (Piatok) /o 15:00 hod. č.52 a 19:00 hod. č.51/ 

a 28.03.2020 (Sobota) /o 09:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hod./, EUROVIA aréna 

(Pasienky), Trnavská cesta 29, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí 5.turnaja – A 

súťaže Žiaci U14 o 1. – 8. miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

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

/účasť družstiev Interu Bratislava na finálovom turnaji CEYBL U14 v nemeckej Jene 

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 05.03.2020 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 59/200305 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti BK Inter Bratislava mládež o zmenu termínu stretnutia č.41 B.S.C. 

Bratislava – Inter Bratislava súťaže Žiaci U14 o 1.– 8.miesto, 4.turnaj – A zo 

dňa 22.02.2020 

 

rozhodla : 

 

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

8.miesto, 4.turnaj – A č.41 B.S.C. Bratislava – Inter Bratislava 

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

18.03.2020 (Streda), 15:30 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 schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiaci U14 

o 1. – 8.miesto 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 turnaji EYBL v Budapešti v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA a 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 60/200305 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 

1. žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutia č.44 MBK AŠK 

Slávia Trnava – BK Klokani Ivanka pri Dunaji súťaže 2.liga Muži – Západ zo 

dňa 14.03.2020 



2. žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí č.B15 a č.B18 

MBK AŠK Slávia Trnava – Inter Bratislava „žltí“ súťaže Mladší žiaci U13 – 

Západ, o 5. – 9.miesto zo dňa 28.03.2020 

3. žiadosti TJ Step Komárno o zmenu termínu stretnutia č.Z6 a č.Z8 BK Junior 

Komárno – MS – MBK AŠK Slávia Trnava súťaže Žiaci U14 – Západ zo dňa 

25.01.2020 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – Z schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2.liga Muži – 

Západ č.44 MBK AŠK Slávia Trnava – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 

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

15.03.2020 (Nedeľa), 15:00 hod., hala Slávie, Hajdóczyho ul., Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ 

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

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MBK AŠK Slávia Trnava 

/obsadenosť haly Slávie Trnava 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, o 5. – 9.miesto č.B15 a č.B18 MBK AŠK Slávia Trnava – Inter 

Bratislava „žltí“ z pôvodného termínu 28.03.2020 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 29.03.2020 (Nedeľa), 15:00 a 16:30 hod., hala Slávie, 

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, 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 haly Slávie Trnava v pôvodnom termíne/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA a BK Inter Bratislava mládež. 

 

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

Západ č.Z6 a č.Z8 BK Junior Komárno – MS – MBK AŠK Slávia Trnava 

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

15.03.2020 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., MŠH, Športová 1, Komárno. 

 

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 Žiaci U14 – 

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

na základe odôvodnenej žiadosti TJ Step Komárno /termínová kolízia s vyššou 

súťažou U15 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 09.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 61/200309 
 

 

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

SBA - Z“) na základe : 



1. oznámenia a predchádzajúcej žiadosti AKAPO Lučenec o zmenu termínu 

stretnutí č.19 a č.22 AKAPO Lučenec – MBK VICTORIA Žilina súťaže Mladší 

minižiaci U11 – Stred zo dňa 18.01.2020, 2.turnaj – Lučenec 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – Stred č.19 AKAPO Lučenec – MBK VICTORIA Žilina a č.22 MBK 

VICTORIA Žilina – AKAPO Lučenec z pôvodného termínu 18.01.2020 

(Sobota) na nový termín, ktorým bude 21.03.2020 (Sobota), 11:30 a 12:30 

hod., ŠH ARENA, Nám. Artézskych prameňov, Lučenec. 

 

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 odôvodnenej žiadosti AKAPO Lučenec /nedostatok hráčov 

z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve Lučenca 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.  

 


