
Rozhodnutia HK SBL – december 2022 
 

Zverejnené 02.12.2022 
 

Rozhodnutie HK SBL č. 001/221202 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej ligy (ďalej len „HK SBL“) sa na základe 

podnetu pána Borisa Gabaru zo dňa 01.12.2022 týkajúceho sa vyjadrenia p. 

Romana Kováčika v médiách po zápase Niké SBL medzi družstvami BC Prievidza – 

Inter Bratislava konaného dňa 30.11.2022 v Prievidzi 

 

rozhodla: 

 

Funkcionárovi klubu - členovi vedenia klubu BC Prievidza pánovi Romanovi 

Kováčikovi sa udeľuje pokuta vo výške 300,- € (slovom tristo eur).  
 

Funkcionár klubu - člen vedenia klubu BC Prievidza pán Roman Kováčik je 

povinný uhradiť správny poplatok vo výške 70,- € (slovom sedemdesiat eur). 

 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 370,- € (slovom 

tristosedemdesiat eur) je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 

00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: 
 
 
HK SBL sa na základe podnetu p. B. Gabaru zaoberala článkom, ktorý bol 
uverejnený na internetovej stránke,https://pdbasket.com/novinka/vyjadrenie-clena-
vedenia-klubu-romana-kovacik-20221201 a info@bcprievidza.sk dňa 01.12.2022. 

 
V článku sa mimo iného píše "Nebaví ma robiť basketbal, keď sa 7 dní v týždni 
snažíte zohnať peniaze, aby to tu fungovalo, podporujete hráčov, vyčistíte im 
žalúdok, keď pokašlú zápas, zháňate posily, snažíte sa baviť divákov, pracujete na 
propagácii a marketingu, a potom prídu traja páni, nad ktorých nikto nemá a všetko 
pokazia. Je mi jasné, že koše za nás nikto dávať nebude, ale stačilo by, keby pískajú 
spravodlivo. Najhoršie je, že my ani nevieme, čo sa s tým dá robiť. Rozhodcovia 
patria pod zväz a potrebujeme podporu zväzu, aby v tomto smere nastolil poriadok. 
Som veľmi znechutený a nebaví nás už tolerovať, že nám rozhodcovia podpilujú 
nohy na vlastnej palubovke. Nebolo to prvýkrát." Týmto citátom porušil článok 17.17. 
v Hracom poriadku, kde sa píše: "Členovia SBA sa počas hracieho obdobia nemôžu 
vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, športových odborníkov 
a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takého 
vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti. /kritizovať v médiách výkon 
rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod."  
 

Následne sa k danému článku vyjadril pán Martin Boško, ktorý k veci uviedol : 
„Nezaslali sme podnet tentoraz, lebo je to škoda papiera." 
 

https://pdbasket.com/novinka/vyjadrenie-clena-vedenia-klubu-romana-kovacik-20221201
https://pdbasket.com/novinka/vyjadrenie-clena-vedenia-klubu-romana-kovacik-20221201
mailto:info@bcprievidza.sk


Podľa čl. 17 bodu 17.17 Hracieho poriadku SBA:„ Členovia SBA sa počas hracieho 
obdobia nemôžu vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, 
športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak 
je dôsledkom takéhoto vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti 
/kritizovať v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod.“ 
 

Podľa čl. 1 bodu 1.23 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Negatívne 
vyjadrovanie sa v médiách k činnosti a postupom hráčov, športových odborníkov a 
iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takéhoto 
vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách výkon 
rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./ “   

 
+ najvyššia súťaž  300 – 
3.500 €  
ostatné  1 - 6 zápasov ZPČ 
a alebo 30 - 200 € 

 

V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA:„ Za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 

70,-Eur.“ 

 

Po preskúmaní predmetného internetové článku má HK SBL za to, že pán Roman 

Kováčik porušil Hrací poriadok SBA a Disciplinárny poriadok SBA tým, že sa 

negatívne vyjadril v médiách k činnosti športových odborníkov a iných členov SBA v 

súvislosti s hodnotením výkonov rozhodcov, ktorého dôsledkom bolo poškodzovanie 

dobrého mena a povesti. 

 

Pri udeľovaní trestu HK SBL zohľadnila skutočnosť, že pán Roman Kováčik sa 

podobného previnenia dopustil prvýkrát.  

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBL rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

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 06.12.2022 
 

Rozhodnutie HK SBL č. 002/221206 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej ligy (ďalej len „HK SBL“) vo veci oznámenia 

1. rozhodcu stretnutia Niké SBL č. 43. BC Komárno – BC Prievidza zo dňa 

03.12.2022 p. Petra Ženiša 

 

rozhodla: 

 



1./ Hráčovi družstva BC Komárno p. Luka Gašićovi zakazuje výkon pretekárskej 

činnosti na 2 súťažné stretnutia v súťaži Niké SBL a zároveň udeľuje pokutu vo 

výške 50,- € (slovom päťdesiat eur),  

 

2./ Trénerovi družstva BC Komárno p. Zlatkovi Jovanovićovi zakazuje výkon 

funkcie na 2 súťažné stretnutia v súťaži Niké SBL a zároveň udeľuje pokutu vo 

výške 100,- € (slovom jednosto eur).  

 

Hráč družstva L. Gašić a tréner družstva Z. Jovanović, resp. BC Komárno sú 

povinní uhradiť správny poplatok vo výške 70,- € (slovom sedemdesiat eur), 

každý po 35,- € (slovom tridsaťpäť eur). 

 

Pokutu v uvedených výškach a správny poplatok v celkovej výške 70,- € je potrebné 

uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, 

a to na základe vystavenej faktúry.  

 

Odôvodnenie: HK SBL sa na svojom zasadaní dňa 06.12.2022 zaoberala 
oznámením 1. rozhodcu stretnutia p. Petra Ženiša, ktoré sa týkalo incidentu v rámci 
stretnutia Niké SBL č. stretnutia č. 43. medzi družstvami BC Komárno – BC Prievidza 
zo dňa 03.12.2022. 
 
Bod 1. V 34 minúte stretnutia podľa vyjadrení rozhodcov došlo k nasledovným 
skutočnostiam: „Počas stretnutia došlo zo strany hráča na adresu rozhodcov 
k hrubému nešportovému správaniu vystúpením z pozície lavičky domácich."  
Bod 2. V 34 minúte stretnutia podľa vyjadrení rozhodcov došlo k nasledovným 
skutočnostiam „Počas stretnutia  bola trénerovi  BC Komárno, p. Jovanovičovi za 
protesty udelená technická chyba a následne za nešportové správanie mu bola 
udelená diskvalifikačná chyba. Následne v protestoch hrubým spôsobom pokračoval 
pri odchode zo ŠH. 
 
Dňa 04.12.2022 bolo HK SBL doručené vyjadrenie trénera BC Komárno p. Z. 
Jovanovića: „Rešpektujem rozhodnutie o vylúčení v zápase BC Komárno - BC 
Prievidza z dňa 3.12.2022 kvôli mojej reakcii a touto cestou cestou sa chcem ešte 
raz ospravedlniť. Naskytá sa však otázka, prečo každý zápas v domácej lige končí 
príbehmi o rozhodcoch a nie o basketbale? Prosím vás, ako jeden z trénerov 
slovenskej reprezentacie, aby ste nám porozumeli, že 7 dní v týždni pracujeme a 
dávame do tejto práce všetko, a potom prídu rozhodnutia rozhodcov, ktoré priamo 
ovplyvňujú výsledok a nás všetkých, ktorí z tejto práce žijeme. Aká je naša 
zodpovednosť, taká je aj zodpovednosť troch rozhodcov na ihrisku. 
 
Uvádzam príklad: V Alpsko jadranskom pohári (kde sú oba tímy zo Slovenska v top 
8) nemáme problémy s rozhodcami, strieľame o 15 striel na zápas viac ako v 
domácej súťaži a pritom hrajú tí istí hráči v Alpe Adria Cup, ktorí hrajú aj v našej lige. 
Chcem len kritériá a zodpovednosť na oboch stranách a dúfam, že keď sa to vyrieši, 
liga bude aj vďaka tomuto napredovať. 
Prosím pochopte, že emocionálne reakcie ľudí pri športe sú normálne a šport a 
emócie patria k sebe." 
 
Dňa 04.12.2022 bolo HK SBL doručené vyjadrenie hráča BC Komárno p. L. Gašića: 
„Chcem sa len ospravedlniť rozhodcom za moje správanie včera večer po 



rozhodnutí, ktoré vydali. Mrzí ma, že som tak zareagoval a takéto správanie sa už 
určite nebude opakovať“. 
 
V súlade s čl. 3. a bodom 3.6. Disciplinárneho poriadku SBA: „Hrubé nešportové 
správanie - je opakovaný spontánny, vedomý a cielený prejav: 
- neverbálnej komunikácie-gestikulácia smerujúca k vyhrážaniu sa fyzickému násiliu 
- neverbálny prejav komunikácie znižujúci dôstojnosť inej osoby (napr. zdvihnutý 

prostredník a pod.) 
- verbálny prejav v správaní prejavujúci sa v hrubých vulgarizmoch 
- verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby 
- verbálny prejav smerujúci k vyhrážaniu. “ 
 

V súlade s čl. 7. a a bodom 7.2.1. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
70,-Eur.“ 
 
Bod č. 1  
V súlade s čl. 1. a bodom 1.5. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Hrubé 
nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity.“                                                            

                     1-4 zápasy ZPČ  
                     pokuta od 30 do 100,- €   

Bod č. 2 
V súlade s čl. 3. a bodom 3.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Hrubé 
správanie, zosmiešňovanie alebo provokovanie, zvlášť nešportové správanie, 
šarvátka, podnecovanie agresivity.“                                                            

                   2-6 zápasov ZVF  
                   pokuta od 100 do 500,- €   

 
Bod č. 1  
V súlade s čl. 4. bodom 4.12. Disciplinárneho poriadku SBA: „Osoba potrestaná ZPČ 
sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Bod č. 2  
V súlade s čl. 4. a bodom 4.17. Disciplinárneho poriadku SBA: Osoba potrestaná 
ZVF sa nesmie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie 
v danej súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne so ZVF aj ZPČ.“ 
 

Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov incidentu, má HK 

SBL za to, že hráč družstva BC Komárno p. Luka Gašić a tréner družstva BC 

Komárno p. Zlatko Jovanović sa v priebehu stretnutia č. 43. Niké SBL medzi 

družstvami BC Komárno – BC Prievidza dňa 03.12.2022 dopustili disciplinárneho 

previnenia – „Hrubé nešportové správanie“.  Pri udeľovaní trestu HK SBL zohľadnila 

skutočnosť, že hráč p. Luka Gašić a tréner BC Komárna p. Zlatko Jovanović sa za 

svoje previnenia zúčastneným stranám ospravedlnili a zároveň sa disciplinárneho 

previnenia dopustili počas prebiehajúcej sezóny prvýkrát. 

 



Na základe vyššie uvedeného, HK SBL rozhodla v súlade s čl. 1., bodom 1.5., čl. 3, 

bodom 3.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1. SBA, tak ako je uvedené vo 

výroku tohto 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 09.12.2022 
 

Rozhodnutie HK SBL č. 003/221209 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej ligy (ďalej len „HK SBL“) vo veci žiadosti 

predsedu klubu BC Komárno pána Bobana Tomića 

 

rozhodla: 

 

1./ Hráčovi dužstva BC Komárno p. Luka Gašićovi sa odpúšťa zvyšok trestu za 

finančnú kompenzáciu.  

 

Na základe Rozhodnutia č. 002/221206 BC Komárno uhradilo pokutu dňa 

08.12.2022 vo výške 50,00 € (slovom päťdesiat eur).  

Zároveň zo strany BC Komárno bola uhradená dňa 08.12.2022 finančná 

kompenzácia 332,00 Eur (slovom tristotridsaťdva eur). Uvedené sumy boli 

pripísané na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX) dňa  09.12.2022.  

 

2./ Trénerovi dužstva BC Komárno p. Zlatkovi Jovanovićovi sa odpúšťa zvyšok 

trestu za finančnú kompenzáciu.  

 

Na základe Rozhodnutia č. 002/221206 BC Komárno uhradilo pokutu dňa 

08.12.2022 vo výške 100,00 € (jednosto eur).  

Zároveň zo strany BC Komárno bola uhradená dňa 08.12.2022 finančná 

kompenzácia 332,00 Eur (slovom tristotridsaťdva eur). Uvedené sumy boli 

pripísané na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX) dňa  09.12.2022.  

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBL sa zaoberala žiadosťou predsedu klubu BC Komárno p. Bobana Tomića o 

odpustenie zvyšku trestu v bode 1./ hráčovi p. Luka Gašićovi a v bode 2./ trénerovi, 

a to v súlade s čl. 7.3. a 7.3.1. Disciplinárneho poriadku SBA. 

 

HK SBL Rozhodnutím č. 002/221206 zo dňa 06.12.2022 zastavila bodom č. 1 

hráčovi p. Luka Gašićovi výkon športovej činnosti na dve súťažné stretnutia vo 

všetkých súťažiach SBL. 



HK SBL Rozhodnutím č. 002/221206 zo dňa 06.12.2022 zastavila bodom č. 2 

trénerovi p. Zlatkovi Jovanovićovi výkon funkcie na dve súťažné stretnutia vo 

všetkých súťažiach SBL. 

 

Podľa čl. 7. bodu 7.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po 

uplynutí polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného 

účastníka povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je 

za každý jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca:  „Najvyššie súťaže 332 €“. 

   

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k tomu, že pán Luka 

Gašić ako aj p. Zlatko Jovanović neboli v tejto sezóne disciplinárne potrestaní a za 

svoje správanie sa ospravedlnili, HK SBL rozhodla o odpustení zvyšku trestu. 

 

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 22.12.2022 
 

Rozhodnutie HK SBL č. 004/221221 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej ligy (ďalej len „HK SBL“) vo veci 

doručeného listu z FIBA - National Basketball Federation zo dňa 21.12.2022  

 

rozhodla: 

 

Hráčovi družstva Iskra Svit p. Avramovičovi Sašovi zakazuje výkon 

pretekárskej činnosti od 21.12.2022 až do obdržania informácie z FIBA - 

National Basketball Federation o uvoľnení jeho pretekárskej činnosti, a to vo 

všetkých súťažiach SBA. 

 

Odôvodnenie: 
 

HK SBL sa na svojom zasadaní zaoberala listom z FIBA - National Basketball 
Federation zo dňa 21.12.2022 týkajúcim sa dočasného zastavenia pretekárskej 
činnosti hráčovi družstva Iskra Svit p. Avramovičovi Sašovi. 
 

V liste, ktorý bol na SBA doručený dňa 21.12.2022 sa uvádza, že FIBA - 
National Basketball Federation dočasne pozastavila hráčovi družstva Iskra Svit p. 
Avramovičovi Sašovi vykonávanie akýchkoľvek aktivít súvisiacich s basketbalom na 
národnej a/alebo medzinárodnej úrovni. 
 

V zmysle aktuálne platných predpisov FIBA je SBA povinná rešpektovať 
rozhodnutia jej nadriadeného orgánu FIBA - National Basketball Federation. 
 

HK SBL rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia na základe 

listu z FIBA - National Basketball Federation zo dňa 21.12.2022. 

 



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

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

 


