
Rozhodnutia HK SBL – marec 2023 
 

Zverejnené 24.03.2023 
 

Rozhodnutie HK SBL č. 005/230324 
 

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

podnetu 1. rozhodcu stretnutia Pavla Fusku zo dňa 19.03.2023 týkajúceho sa 

incidentu v závere stretnutia Niké SBL č. 104. medzi družstvami Patrioti Levice 

a Spišskí Rytieri konaného dňa 18.03.2023 v Leviciach. 

 

rozhodla: 

 

Previnenie č. 1. Previnenia usporiadateľa / BK /  

V súlade s ustanovením bodu 6.11. usporiadateľovi BK klubu BK Patrioti 

Levice s.r.o. – hlavnému usporiadateľovi klubu BK Patrioti Levice s.r.o. p. 

Ivančovi sa udeľuje pokuta vo výške 498,- €.  

 

Previnenie č. 2. Prejavy obecenstva 

V  súlade s ustanovením bodu 7.1. usporiadateľovi BK klubu BK Patrioti Levice 

s.r.o. – hlavnému usporiadateľovi klubu BK Patrioti Levice s.r.o. p. Ivančovi 

sa udeľuje pokuta vo výške 100,- €.  

 

Hlavný usporiadateľ klubu BK Patrioti Levice s.r.o. p. Ivančo je povinný uhradiť 

správny poplatok vo výške 70,- €. 

 

Uvedené pokuty a správny poplatok spolu v celkovej výške 668,- € 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 1. rozhodcu stretnutia pána p. Fusku zaoberala 
incidentom v závere stretnutia SBL č. 104. medzi družstvami Patrioti Levice a Spišskí 
Rytieri konaného dňa 18.03.2023 v Leviciach. Podnet bol na HK SBL doručený dňa 
19.03.2023 a boli v ňom uvedené nasledovné skutočnosti: 
 
Bod č. 1  
„ Počas odchodu do šatní po zápase v sprievode SBS došlo k opľutiu mojej osoby 2 
divákmi z balkóna, ktorý sa nachádzali nad východom z priestoru haly. Svedkami 
incidentu boli príslušníci SBS“ 
Bod č. 2  
„ 4,1 sekundy pred koncom 4.štvrtiny zápasu č.104. Patrioti Levice vs SPIŠSKÍ 
RYTIER, priletela prázdna plastová fľaša zo sektora divákov do priestoru lavičky 
hostí. Divák bol stotožnený a vykázaný z haly.“  
 
Následne HK SBL vyzvala generálneho manažéra usporiadateľského klubu BK 
Patrioti Levice s.r.o., pána Ladislava Garaja, aby sa  k podnetu vyjadril. 



Ku skutočnostiam uvádzaným v podnete a tiež v kontrolnom formulári z predmetného 
stretnutia p. Garaj uviedol: 
 
„ K prvému bodu previnenia  sa mi ťažko vyjadruje, keďže nemám žiadnych svedkov, 
čo by to opľutie videli. Pred koncom zápasu som hlavnému usporiadateľovi J. 
Ivančovi nariadil, aby rozhodcov do kabíny vyprevadili štyria členovia  
SBS, keďže bola v hale hustejšia atmosféra. Rozhodcov vyprevádzali 3  
členovia SBS a hlavný usporiadateľ. Keďže všetko vyzeralo v poriadku,  
hl. usporiadateľ sa krátko pred tým, ako vošli rozhodcovia do pod vchodu  
otočil. Rozhodcovia nešli do kabíny jednotne, ale boli rozťahaní,  
členovia SBS nezaznamenali pri odchode nič zvláštne, akurát vykrikovanie  
dvoch fanúšikov z hora z tribúny, ktorá je nad podchodom do šatní. Keď  
prišli do kabíny, rozhodca im povedal, že ho niekto opľul, ale že to  
nedá do zápisu, keď to pôjde člen SBS za nimi vyriešiť.. " 
 
„K druhému bodu previnenia uviedol, že 4,1 sekundy pred koncom zápasu po 
vyrovnávajúcom koši Levíc, kedy bola v hale radostná eufória a nie nejaký hnev na 
rozhodcov, alebo súpera priletela za lavičku hostí prázdna plastová fľaška, odrazila 
sa až pred lavičku. Na vyzvanie hlavného rozhodcu sa mladý divák priznal a bez  
nejakého bránenia sa a vzdorovania opustil hľadisko v sprievode usporiadateľskej 
služby. Podľa vyjadrenia člena SBS  "14 - ročný chlapec po zápase plakal, podľa 
jeho slov vyhodil fľašu v eufórii, nie s cieľom niekoho trafiť." 
 
 
Podľa čl. 6 bodu 6.11 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 : Previnenia 
usporiadateľa /BK/ usporiadateľa zápasu. „Nedostatočná ochrana priamych 
účastníkov zápasu v chránených priestoroch“ 

                     +  166 – 3.320 €  
 

Podľa čl. 7 bodu 7.1 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1 : Prejavy 
obecenstva  „Hádzanie nebezpečných predmetov na hraciu plochu, ktoré môžu 
spôsobiť zranenie“   

 
                       +  100 – 1.000 €  

 

V súlade s čl. 8 bodom 8.2. a bodom 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA:„ Za 
prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený 
správny poplatok 70,- €.“ 
 

Po preskúmaní predmetného podnetu p. Fusku má HK SBL za to, že hlavný 
usporiadateľ zápasu p. Ivančo porušil Hrací poriadok SBA tým, že nezabezpečil 
dostatočnú ochranu priamych účastníkov zápasu v chránených priestoroch 
a dostatočne nezamedzil hádzaniu nebezpečných predmetov na hraciu plochu, ktoré 
môžu spôsobiť zranenie. 
 
Pri udeľovaní trestu HK SBL zohľadnila skutočnosť, že hlavný usporiadateľ pán 

Ivančo sa podobného previnenia dopustil prvýkrát a tiež, že sa k predmetným 

podaniam vyjadril klub BK Patrioti Levice s.r.o..   

 

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

rozhodnutia. 



 

HK SBL zároveň vyzýva usporiadateľský klub BK Patrioti Levice s.r.o., aby do 
budúcna urobil dostatočné opatrenia, nech sa podobná situácia už neopakuje. 
 

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

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

 


