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Rozhodnutie DR  č.18-1/2017/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROZHODNUTIE 

     Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Mgr. Rastislavom Javorským na základe 
Rozhodnutia OK SBL č.2/2018 a na základe zistených skutočností zo zápasu EUROVIA SBL č. SF 9 BK Inter 
Bratislava a  KB Košice, ktorý sa uskutočnil dňa 21.4.2018       
 

rozhodol, že: 
 

hráč družstva KB Košice, Vladimír Djordjevič 
 

sa uznáva vinným, tým, že 
 

 v zápase  EUROVIA SBL č. SF 9 svojim konaním naplnil skutkovú podstatu previnenia definovaného v DP SBA 
bod. 3.4. Nešportové správanie.  V súlade s Prílohou č.1 DP SBA za toto previnenie nie je možné udeliť 
disciplinárny trest v disciplinárnom konaní. 

 
Odôvodnenie rozhodnutia: na základe Rozhodnutia OK SBL č.2/2018 a  vlastného zisťovania som zistil, že 

v 25. minúte zápasu EUROVIE SBL č. SF 9 hráč Vladimír Djordjevič nezdvorilým správaním voči súperovi dopustil 

nešportového správania. Uvedené konanie hráča Djordjeviča nebolo potrestané rozhodcami počas stretnutia.  

Rozhodnutie OK SBL č.2/2018 vo svojej výrokovej časti konštatuje, že konanie Vladimíra Djorjeviča „nie je 

možno definovať ako inzultáciu, pretože nedošlo k naplneniu jej pojmových znakov ani samotného rozsahu 

inzultácie v zmysle 3.časti DP SBA. Tak isto z obrazového záznamu predmetného stretnutia nie je možné 

preukázať, že došlo k pľuvaniu disciplinárne obvineného na protihráča, ako je uvedené v Kontrolnom formulári 

zo stretnutia.“ 

Rozhodnutie OK SBL č.2/2018 zaviazal prvostupňový orgán „posudzovať rozsah previnenia disciplinárne 

obvineného tak, ako je presne definovaný v DP SBA, teda ako skutkové podstaty podľa miery previnenia v 

rozsahu: nešportové správanie, hrubá hra, hrubé správanie, príp. podnecovanie agresivity“. Na základe 

zistených skutočností nie je možné skutok definovať ako hrubá hra, hrubé správanie, podnecovanie agresivity, 

pretože nedošlo k naplneniu ich pojmových znakov v zmysle 3. časti DP SBA. 

K posudzovanej situácii sa mali možnosť opakovane vyjadriť všetci účastníci konania. Všetkými vyjadreniami 

som sa zaoberal, a to vyjadreniami doručenými disciplinárnym orgánom, ako aj mediálne vyjadrenia 

jednotlivých účastníkov konania. 

Účastníci konania: 1. Vladimír Djordjevič 
                                  2. KB Košice 
                                  3. BK Inter Bratislava 
                                  4. rozhodcovia stretnutia ( Fuska, Šarišský, Pipiška) 
 

Poučenie: V zmysle bodu 7. Disciplinárneho poriadku SBA proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 

v lehote 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie voči rozhodnutiu nemá odkladný účinok. 
 

V Spišskej Novej Vsi  28.4.2018 

 

 

                                                                                                    Mgr. Rastislav Javorský v.r. 
                                                                                                                Disciplinárny riaditeľ SBL 
                                                                                                                                 HK SBL 
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