


Z histórie ŠBK
Je to presne päťdesiat rokov, keď 

bol v Šamoríne založený basketbalo-
vý klub. Tvorili ho starší dorastenci zo 
strednej všeobecnovzdelávacej školy. 
Onedlho začali hrať basketbal aj ženy. 
Cieľom oboch družstiev bolo, aby hra-

li  basketbal nie len na školskej úrovni. 
Začiatkom sedemdesiatych rokov bol 
basketbal v tomto žitnoostrovskom 
meste veľmi populárny. Dôkazom 
toho je počet družstiev v klube TJ Slá-
via Šamorín. Až osem tímov bolo vtedy 
zaradených do majstrovských súťaží.

Kvalitatívny zlom nastal po vý-
stavbe  novej  haly  T-18  na  Ve-
ternej  ulici  (v  roku 1974). Druž-
stvo mužov, ako aj družstvo žien sa 
stali  majstrami kraja a postúpili do 
vyšších súťaží. Najlepšie výsledky  
šamorínského basketbalu v tom  čase 
dosahovali  mládežnícke družstvá.   
V kategórii  žiačok a mladších doras-
teniek  na Majstrovstvách  Sloven-
ska  dosiahli  dvakrát  4. , jedenkrát  
5. a dvakrát 6. miesto.

V roku 1991 došlo k rozdeleniu TJ 
Slávia Šamorín. Vznikol nový klub 
Šamorínsky basketbalový klub.

Historickým mílnikom basketba-
lového oddielu sa stal 11. október 
roku 1994. Vtedy sa odohral v na-
šom meste prvý prvoligový zápas. 
BK Filozof Šamorín (klub vznikol zlú-
čením ŠBK a TJ Slávia Filozof Brati-
slava) zdolal Lokomotívu Bratislava   
o 20  bodov.

 Prvý rok pod prvoligovými košmi 
sme absolvovali úspešne, keď sme 
spomedzi 12 družstiev obsadili 
ôsme miesto.

V nasledujúcich rokoch Šamorín 
pravidelne účinkoval v najvyššej sú-
ťaži, dostal sa aj do pohárovej Eu-
rópy. Koncom minulého desaťročia 
prišiel malý útlm a vypadnutie z Ex-
traligy. Od sezóny 2009/2010 je ŠBK 
opäť účastníkom najvyššej súťaže. 
V roku 2012 obsadil Šamorín tretie 
miesto, čo je najväčším úspechom  
v päťdesiatročnej histórií klubu.

Slávia Šamorín po postupe do II. ligy



Aj v súčasnosti je práca zameraná  
hlavne na vzbudenie záujmu o pra-
videlné športovanie medzi mladými 
dievčatami v Šamoríne. Prvoradým 
cieľom je vychovať zdatnú hráčsku 
základňu, zdravú mládež,  ktorá by 
úspešne reprezentovala ŠBK, mesto 
Šamorín, výbery Slovenska v mládež-
níckych kategóriách, aby najlepšie 
hráčky vhodne doplnili extraligové 
družstvo žien a nadviazali by na pred-
chádzajúce úspechy Šamorínskeho 
basketbalového klubu v EXTRALIGE, 
ale aj reprezentačných družstvách Slo-
venska v rôznych kategóriách. 

Súčasnosť 
v Šamorínskom  
basketbalovom klube

Úspechy mládežníckych 
tímov
■ juniorky sa stali v sezóne 
2010/2011 majsterkami Slovenska
■ kadetky sa stali v sezóne 
2009/2010 majsterkami  
Slovenska, v sezónach 2007/2008 
a 2013/2014 boli druhé  
a v sezóne 2011/2012 tretie
■ staršie žiačky získali v sezóne 
2012/2013 prvé miesto, v sezóne 
2011/2012 druhé. 
■ mladšie žiačky sa stali majsterka-
mi Slovenska v sezóne 2011/2012.

Romana Vyňuchalová 
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Basketbalová hala  
je práve vo výstavbe 

Bugár Béla



Ženy
V sezóne 2009/2010 si basketbalo-

vé družstvo žien ako víťaz I. ligy, opäť 
vybojovalo postup do Extraligy  žien  
Slovenska. 

V  sezóne 2010/2011 sme ako no-
váčik, dosiahli vytýčený cieľ - záchranu  
v Extralige pre Šamorín, okres Dun. 
Streda a celý Žitný ostrov a naše druž-
stvo obsadilo veľmi pekné 7. miesto.

V sezóne 2011/2012 sa v Extrali-
ge Slovenska vybojovaním 3. mies-
ta dosiahol historický úspech v de-
jinách šamorínskeho basketbalu.  
V Slovenskom pohári naše ženy zís-

Majstri SR 2012-2013

kali 3. miesto a bron-
zovú medailu. Naša hráčka 
Tímea Sujová sa stala najlepšou 
strelkyňou v extralige žien a spolu  
s Romanou Vyňuchalovou sa stali re-
prezentantkami Slovenska.

V sezóne 2012/2013 po základnej 
časti extraligy družstvo skončilo na 3. 
mieste, tak získalo právo štartu v spo-
ločnej Maďarsko – Slovenskej lige, za 
účasti štyroch najlepších družstiev Ma-
ďarska a Slovenska. V tejto spoločnej 
lige (hral sa 1. ročník) naše družstvo 
obsadilo 5. miesto, keď sme predbehli 
také družstvá ako Miskolc, Pécs a Pieš-
ťany. V play-off o majstra SR naše ženy 
obsadili konečné 4. miesto a v Sloven-
skom pohári veľmi pekné 3. miesto. 
Hráčka Timea Sujová sa stala najlepšou 
strelkyňou extraligy a prvé miesto ob-
sadila aj v hernej produktivite.

Extraligová sezóna 2013/14 žien 
bola vypísaná spolu so súťažou MEL 
– Stredoeuropská liga, kde malo právo 
štartovať päť najlepších družstiev Ma-
ďarska (Sopron, PINK Pécs, PEAC Pécs, 
Miskolc, Cegléd) a Slovenska (Good 
Angels Košice, Ružomberok, Piešťa-
ny, Šamorín, Spišská n. Ves) a majster 
Chorvátska Novi Zagreb. Naša podko-
šová hráčka Romana Vyňuchalová sa 
stala najlepšou strelkyňou Extraligy, Tí-
mea Sujová druhou najlepšou strelky-
ňou a Amy Jaschke štvrtou najlepšou 
strelkyňou. Naše družstvo v MEL skon-
čilo z jedenástich družstiev na 9. mies-
te. V extralige sme získali aj po play-off 
z 9. družstiev 4. miesto. V Slovenskom 
pohári naše družstvo skončilo na 5. 
mieste.



Juniorky
Medzi najúspešnejšie družstvá 

patria  aj juniorky v kategórii nar. 
1993/1994, ktoré sa zúčastnili Maj-
strovstvách Slovenska vo svojich 
kategóriách v rokoch 2005, 2006, 
2007 a 2008. V sezóne 2010/2011 
juniorky na záverečnom turnaji vy-
bojovali 1. miesto – a stali sa majster-
kami Slovenska!

V sezóne 2013/2014 - junior-
ky ročník 1995/96 – štartovali pod 
menom MBK A. Dubčeka a svo-
je majstrovské zápasy hrali v Bra-
tislave v Karlovke. V lige junioriek, 
kde štartovalo 6 družstiev, obsadili  
3. miesto. 

Najznámejšie
hráčky
Tímea Sujová (reprezentantka SR)
Romana Vyňuchalová (repr. SR)
Katarína Safaritová (repr. SR)
Sabina Oroszová 
(je blízko k angažmánu vo WNBA)

Anikó Hushegyiová, Nikoleta Fekete-
ová, Kinga Csóková, Angelika Slamová,  
Michaela Raková, Krisztina Lelkes,  
Alexandra Hašková, Júlia Lelkes,  
Bronislava Mareková, Viktória Óváriová 
(mládežnícke reprezentantky SR)



Trojnásobné majsterky

V sezóne 2007/2008 na záverečnom 
turnaji Majstrovstiev Slovenska v Ša-
moríne družstvo kadetiek obsadilo veľ-
mi pekné druhé miesto.  

V sezóne 2009/2010 v kategórií 
kadetiek naše družstvo vybojovalo  
1. miesto v dlhodobej súťaži Sloven-
skej ligy kadetiek a stali sa majsterka-
mi Slovenska.

V sezóne 2011/2012, ročník 1996, 97 
a mladšie v dorasteneckej lige kadetky 
na M-SR získali bronzovú medailu.

V sezóne 2013/2014 naše družstvo 
kadetky, ročník 1997, 98 a mladšie na 
M SR kadetky 2. a 4. 5. 2014 v Šamoríne 
obsadilo veľmi cenné druhé miesto. 
Na základe doteraz dosiahnutých vý-
sledkov (majster SR v kategórií ml. žiač-
ky v r. 2011, majster SR v kategórii žiač-
ky v r. 2012, majster SR v kat. st. žiačky  
v r. 2013, a 2.miesto na M SR ka-
detky 2014) môžeme vyhodno-
tiť tento kolektív ročník 1997, 98, 
za najúspešnejší kolektív a Alber-
ta Diósiho za najlepšieho trénera 
v ŠBK Šamorín v sezóne 2011/2012  
a 2013/2014.

V sezóne 2011/2012 staršie žiač-
ky (ročník 1997 a mladšie) na Maj-
strovstvách Slovenska starších žiačok  
v B. Bystrici získali strieborné medaily. 
Žiačky (ročník 1998 a mladšie) získali ti-
tul Majster Slovenska.

V tejto kategórií naše družstvo ako 
majster Slovenska, dostalo pozva-
nie na neoficiálne ME klubov U-14 

Kadetky

Žiačky

Naše  nádeje

Júlia
Lelkes



Družstvo staršie mini

Družstvo mladšie mini

Ďalšie naše družstvá staršie mini roč-
ník 2002 a mladšie, mladšie mini roč-
ník 2003 a mladšie získávajú skúsenos-
ti v oblastných súťažiach západ.

Do basketbalovej prípravke (ročníky 
2005, 2006, 2007) sú zapojené ďalšie 
3 skupiny dievčat v celkovom počte 90 
osôb.

Prípravky

do Moskvy v termíne 02.-09. 12. 
2012, na ktorých sa zúčastnili majster  
Španielska, Česka, Maďarska, Ukrajiny,  
Estónska, Lotyšska,  domáce družstvo 
Moskovská oblasť a naše družstvo ŠBK 
Šamorín. Dievčatá veľmi vzorne repre-
zentovali náš klub, naše mesto Šamorín 
ako aj celé Slovensko, keď z 8. družstiev 
obsadilo 6. miesto. Júĺia Lelkes bola 
vyhodnotená ako najužitočnejšia hráč-
ka turnaja.

V sezóne 2012/2013 družstvo starších 
žiačok ročník 1998 a mladšie na M SR 
st. žiačok 10. až 12. 5. 2013 v Šamoríne 
získali titul Majster SR. 

Naše  nádeje

Alexandra 
Hašková



Naše reprezentantky  
Slovenskej republiky 
v basketbale:
ŽENY:
Tímea Sujová 
hrala na ME v basketbale žien v r. 2013, 
Romana Vyňuchalová
hrala na ME v r. 2013
Katarína Safaritová
hrala na ME v r. 2003, ME junioriek v 1996 
3.miesto, MS junioriek 1997 2. miesto

MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE:
Anikó Hushegyiová – hrala na ME U18
Sabína Oroszová – hrala na ME U18, U20
Nikoleta Feketeová – hrala na ME U20
Kinga Csóková – hrala na ME U20
Angelika Slamová – hrala na ME U16, U18, 
U20
Michaela Raková – hrala na ME U16, U18
Krisztina Lelkes – hrala na ME U16
Alexandra Hašková – reprezentácia U16, U17
Júlia Lelkes – hrala na ME U16, na MS U17
Bronislava Mareková – hrala na MS U17
Viktória Óváriová – hrala na ME U16

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili  
o rozvoj šamorínskeho basketbalu:
Ľudovít Méry, dlhé roky preseda odie-
lu a zakladateľ ŠŠS v basketbale (Škol-
ské športové stredisko – bolo zrušené 
v r.1991), má najväčšiu zásluhu na posta-
vení ŠH T-18.

Ing. František Nagy, súčasný predseda 
klubu, aj tréner mládežníckych družstiev

Mgr. Albert Diósi, riaditeľ a šéftréner 
klubu, tréner kadetiek a prípraviek  

Nemožno tiež nespomenúť prácu  
ďalších funkcionárov a trénerov:

Ing. Tibor Pogány manažér BK,  
manažér družstva žien Sporiteľňa Ša-
morín, tréner  a vedúci družstva  mužov.

Jozef Ivičič -tréner družstva žien
Peter Kovačik -tréner družstva žien
Mária Diósiová – trénerka prípravky
Ľubica Nagyová – trénerka prípravky

Tímea 
Sujová



Vedenie  
Šamorínskeho  
basketbalového  
klubu
PREDSEDA
Ing. František Nagy
Riaditeľ klubu a hlavný tréner
Mgr. Albert Diósi
Generálny manežer
Karol Kardoš
Člen výboru
zodpovedná za priebeh súťaží
MVDr. Júlia Lelkes

V SEZÓNE 2014/2015:
Tréner družstva extraligy žien  
Stanislav Onuška
Asistent
Martina Gyurcsi
Tréner družstva junioriek
Marian Guzikiewich
Tréner družstva kadetiek
Mgr. Albert Diósi
Tréner mladšie žiačky  
a staršie mini  
(2002 a mladšie, 2003 a mladšie)
Ing. František Nagy
Tréner mladšie mini  
(2004 a mladšie)
Mgr. Albert Diósi

Adresa klubu:
Športová hala, Veterná ul. 18, 
931 01 Šamorín
IČO: 311 039 79
Čú. 1706423456/0200

Margita Ághová – Polačková 
dlhodobo hráčka aj trénerka žien 
a dorastencov.
Ing. Dalibor Hlivák
tréner kadetiek a junioriek

Hráčky, ktoré pôsobili v prvoligových 
kluboch na Slovensku a v zahraničí:
Renáta Renertová – Csicsayová, 
Mária Janecová, 
Alžbeta Sárosfaiová, 
Katarína Tátošová, 
Júlia Kovácsová, 
Katarína Safaritová
Anikó Hushegyiová

Angela 
Slamová



Filozofia klubu
V našom klube sa veľká pozor-

nosť venuje výchove mládeže, vlast-
nej hráčskej základne, aby z naších 
zverejkýň vyrastali hráčky, ktoré 
budú Šamorínsky basketbalový klub, 
mesto Šamorín, Žitný ostrov ale aj 
Slovensko vzorne reprezentovať nie 
len doma, ale i v zahraničí na rôz-
nych basketbalových podujatiach.

Práve prácou so 4 – 5-ročnými 
mladými dievčatami chceme do-
siahnuť to, aby si už v predškolskom 
veku obľúbili  pohyb a pobyt v kolek-
tíve, aby sa šport stal súčasťou  ich 
každodenných  aktivít a základom 
zdravého spôsobu života. Takýmto 
zmysluplným využitím voľného času 
môžeme predísť tomu, aby naše deti 
stále „sedeli“ pred počítačmi čí tele-
víziou. Aj keď sa z nich nestanú ex-
traligové  hráčky, získajú celoživotné 
skúsenosti, kontakty, naučia sa bojo-
vať, dodržiavať pravidlá. Cestovaním 
na zápasy resp. na turnaje spoznajú 
športovú i kultúrnu úroveň iných ná-
rodov. Chceme dosiahnuť, aby si na-
šli svoje vzory aj medzi športovcami, 
aby sa vzájomne podporovali, poučili 
sa z prehier, aby sa vedeli tešiť z ví-
ťazstva. Keď je dieťa na tréningu resp. 

na zápase, je pod dozorom,  netúla 
sa, nedroguje.

V Šamoríne a v okolí chlap-
ci majú možnosť kolektívneho 
športu v rámci futbalu. My ponú-
kame možnosť dievčatám, aby 
športovali, aby sa rozvíjali, aby  
sa dobre cítili medzi svojimi roves-
níčkami, aby sme my ako rodičia, 
starí rodičia a ostatní členovia rodiny 
mohli byť na ne hrdí.  

Obraciame sa na Vás so zdvorilou 
žiadosťou o finančnú i morálnu pod-
poru.

Najväčšie osobnosti  
klubu
■ Ľudovít Méry - dlhé roky 
predseda oddielu, má najväčšiu 
zásluhu na postavení ŠH T-18.

■ František Nagy - súčasný  
predseda klubu a tréner mládež-
níckych  družstiev

■ Albert Diósi - riaditeľ a šéftréner 
klubu, tréner žien, kadetiek  
a prípraviek




