
O d v o l a c i a  k o m i s i a  S B L  
JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

 

          Rozhodnutie odvolacej komisie SBL č. 3/2018 
 

 

Odvolacia komisia SBL (ďalej len „OK SBL“) vo veci odvolania p. Michala 
Ondruša proti Rozhodnutiu DR č. 19/2017/18 zo dňa 28.04.2018   

 

rozhodla: 

 

Rozhodnutie DR č. DR č. 19/2017/18 zo dňa 28.04.2018  sa mení nasledovne: 

 

Manažérovi BK Inter Bratislava p. Michalovi Ondrušovi sa podľa bodu 3.27 

Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA ukladá pokuta vo výške 300,- €.  

 

Odôvodnenie:  

 

Dňa 03.05.2018 bolo v zmysle čl. 7 DP SBA doručené Odvolanie p. Michala 

Ondruša zo dňa 02.05.2018 proti vyššie uvedenému rozhodnutiu na odvolací orgán. 

 

OK SBL sa na začiatku zasadnutia zaoberala skutočnosťou, či boli splnené 

podmienky na podanie odvolania, a síce: 

- či odvolanie bolo podané v lehote; 

- či odvolanie podali účastníci konania; 
- označenie orgánu, ktorého rozhodnutie sa napáda; 
- či v odvolaní bolo uvedené rozhodnutie, ktoré sa napadá; 
- odôvodnenie odvolania; 
- rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup  
prvostupňového orgánu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha; 
- odvolanie musí byť zaslané na vedomie prvostupňovému orgánu; 
- úhrada poplatku. 
 

OK SBL zistila, že odvolaním sa môže zaoberať, nakoľko: 

- odvolanie bolo podané v lehote; 

- odvolanie podali účastníci konania – účastníkom konania je osoba, ktorej sa 

rozhodnutie týka; 

- v odvolaní označili orgán, ktorého rozhodnutie napadli; 

- odvolanie obsahovalo označenie rozhodnutia, ktoré sa napáda; 

- odvolanie bolo odôvodnené; 

- odvolanie obsahovalo rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto 

rozhodnutie alebo postup  prvostupňového orgánu považuje za nesprávny a čoho sa 

odvolateľ domáha; 

- odvolanie bolo zaslané prvostupňovému orgánu; 

- bol zaplatený poplatok za podanie odvolania. 



 

V Odvolaní zo dňa 02.05.2018 p. Ondruš uviedol: „Predmetné rozhodnutie je 

individuálnym zlyhaním disciplinárneho riaditeľa SBL p. Rastislava Javorského, preto 

ho žiadam zrušiť v celom rozsahu. Všetko, čo som povedal a všetko čo bolo 

uverejnené v médiách, bola pravda a za tým si stojím. Potvrdil to aj odvolací orgán, 

ktorý obidve kontroverzné rozhodnutia p. Javorského zrušil, čím mi dal za pravdu. 

Osobná ješitnosť a zášť nepatria do rozhodovania disciplinárneho orgánu. Dokonca 

zastávam názor, že pokiaľ DR SBL poškodzuje meno celej organizácie SBL, t.j. 

meno všetkých klubov SBL, formou svojich rozhodnutí, je povinný za svoje 

rozhodnutia a chyby zniesť kritiku a vyvodiť osobnú zodpovednosť. Uložiť najvyšší 

trest v sezóne 2017/2018 za to, že som povedal niečo, čo sa mu práve nepáči, 

považujem za nehoráznosť.“ 

 

Dňa 03.05.2018 bolo OK SBL doručené vyjadrenie p. Javorského, v ktorom sa 

uvádzalo „ Rozhodnutie som vydal na "Stanovisko k fraške v Eurovia SBL", ktoré 

bolo zverejnené na webovej stránke BK Inter Bratislava a následne na basket.sk. 

Prikladám ho v prílohe. Na článok ma upozornila osoba, ktorá nepracuje priamo 

"okolo" basketbalu. Následne sa mi ozvalo niekoľko priateľov, ale aj obchodných 

partnerov, ktorí boli prekvapení a rozhorčení z toho ako sa u mne vyjadrujú v 

oficiálnom vyhlásení. Vo vyjadrení sa nenapáda len rozhodnutie, ktoré som urobil 

ako DR SBL, ale je napadnutá moja osoba, môj charakter, moja osobná intergrita. 

Ďalším, rovnako dôležitým, dôvodom na vydanie rozhodnutie je, že v stanovisku sa 

hanlivo vyjadruje p. Ondruš aj o OK SBL a menovite o jej členov. Som presvedčený 

že došlo naplneniu pojmových znakov v zmysle bodu 1.22 Príloha k Disciplinárnemu 

poriadku č.1. Výška pokuty nie je na najnižšej hranici nakoľko pri udelení najnižšej 

pokuty som zohľadňoval aj spontánny, emočný prejav potrestaných pri trestoch 

udelených v predchádzajúcich rokoch. V tomto prípade túto "poľahčujúcu okolnosť" 

nie je možné uplatniť. 

 

 Po oboznámení s napadnutým rozhodnutím, s odvolaním p. Ondruša, 

ako aj so samotným textom označeným ako „Stanovisko k fraške v Eurovia SBL“ OK 

SBL konštatuje: 

 

 Napadnutým Rozhodnutím DR č. 19/2017/18 zo dňa 28.04.2018  (ďalej len 

„Rozhodnutie“) bol p. Ondruš  uznaný vinným, že vo vyjadrení pre média zo dňa 

28.04.2018 porušil predpisy SBA tým, že sa negatívne vyjadril v médiách k činnosti 

orgánov SBA (HK SBL, OK SBL), čím sa dopustil disciplinárneho previnenia za čo 

mu prvostupňový orgán uložil, v zmysle bodu 1.22 Prílohy DP SBA disciplinárny trest 

finančnej pokuty vo výške 500,00 € v zmysle bodu 1.22 Prílohy DP SBA. 

 

Po doručení odvolania disciplinárne obvineného, predloženého vyjadrenia p. 

Javorského, OK SBL zistila, že vyjadrovanie p. Ondruša ako manažéra BK Inter 

Bratislava v médiách naplnilo skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia uvedenú 

v 3. časti „Previnenia funkcionárov BK, funkcionárov zápasu a trénerov“ v bode 3.27 

http://basket.sk/


Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, a nie bodu 1.22 tejto prílohy, ako bolo 

uvedené vo výroku prvostupňového rozhodnutia, nakoľko p. Ondruš sa pre média 

vyjadroval ako generálny manažér (funkcionár) a nie ako člen družstva.  

 

OK SBL sa však plne stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu v tom, že 

p. Ondruš sa negatívne vyjadroval v médiách k činnosti a postupom iných členov 

SBA (disciplinárnych orgánov). Túto skutočnosť potvrdil aj v texte svojho odvolania, 

v ktorom výslovne uviedol, že „všetko, čo bolo uverejnené v médiách, bola pravda 

a za tým si stojím“.   Na  základe jeho vyjadrenia v médiách a aj z obsahu jeho 

odvolania je zrejmé, že disciplinárne obvinený sa disciplinárneho previnenia dopustil 

a OK SBL má preukázané, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho 

previnenia v zmysle v bodu 3.27 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, tak 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

OK SBL sa ďalej zaoberala primeranosťou výšky udeleného trestu 

v prvostupňovom konaní a konštatuje, že p. Ondrušovi nebolo udelené v priebehu 

hracieho obdobia 2017/18 a ani v posledných rokoch žiadne  disciplinárne opatrenie. 

Na základe tejto skutočnosti OK SBL považuje disciplinárny trest udelený vo výške 

finančnej pokuty 500,00 € za neprimerane vysoký.  

 

OK SBL posudzovala všetky okolnosti, ktoré sú podstatné pre posúdenie 

rozsahu disciplinárnej zodpovednosti disciplinárne obvineného. Z hľadiska zmeny 

výšky uloženého disciplinárneho opatrenia bola zohľadnená aj vyššie uvedená 

skutočnosť, že disciplinárne obvinenému nebolo počas aktuálneho súťažného 

ročníka a ani v priebehu posledných rokov uložené žiadne disciplinárne opatrenie.  

   

OK SBL má za to, že uložené disciplinárne opatrenie je postačujúce a 

primerané aj na spodnej hranici sadzby a  bude v plnej miere plniť aj výrazný 

výchovný a prevenčný charakter na disciplinárne obvineného.  

 

Na základe vyššie uvedeného OK SBL rozhodla, že v zmysle ustanovenia 

bodu 3.20. Štatútu Hracej komisie SBA sa rozhodnutie prvostupňového 

disciplinárneho orgánu mení, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.  

V Bratislave dňa 21.05.2018 

 

 

 JUDr. Lucia Gálová v. r.  

 predseda odvolacej komisie SBL   
                                                         


