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ROZHODNUTIE 

     Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Mgr. Rastislavom Javorským na základe 
podnetu rozhodcov a na základe zistených skutočností v súvislosti so zápasom EUROVIA SBL č. PO- 36   KB 
Košice a BK Levickí Patrioti, ktorý sa uskutočnil dňa 2.5.2018       

 
rozhodol, že: 

 
p.  Miljan Čurovič, tréner KB Košice, Opálova 2, 040 01 Košice 

 
sa uznáva vinným, tým, že 

 
 po zápase  EUROVIA SBL č. PO- 36 sa hrubo správal k rozhodcom stretnutia, čím sa dopustil disciplinárneho 
previnenia za čo sa mu ukladá, v zmysle bodu 3.3  Prílohy č.1 DP SBA  

 
disciplinárny trest: zákaz výkonu funkcie (ZVF) na 2 zápasy a pokutu pokutu 250,- € (slovom: 

dvestopäťdesiateur) Trest ZVF s podmienečným odkladom do 31.5.2018 
 

Upozornenie: Pokutu v celkovej výške 250,- € (slovom: dvestopäťdesiateur) je Miljan Čurovič, resp. KB Košice 

povinné uhradiť na účet SBL Tatra banka a.s. SK3511000000002943458278 do 5 dní od doručenia tohto 

rozhodnutia. V prípade nedodržania stanovenej lehoty uhradenia peňažného plnenia pokuty je potrestanému 

za disciplinárny priestupok zakázaný výkon funkcie alebo zastavenia pretekárskej činnosti, a to až do úplného 

zaplatenia uloženej pokuty. 

Odôvodnenie rozhodnutia: na základe podnetu rozhodcov a vlastného zistenie, že sa Miljan Čurovič 

bezprostredne po zápase hrubo nešportovo správal k rozhodcom stretnutia. Pri udelení výšky trestu som 

prihliadal na okolnosti vzniku tejto situácie ako aj na prejavenú ľútosť.  

Účastníci konania: 1. Miljan Čurovič 

                                      2. družstvo KB Košice 
                                      3. rozhodcovia stretnutia (Kukelčík, Fuska, Šarišský) 
 

Poučenie: V zmysle bodu 9.2.6. 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  3.5.2018 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Rastislav Javorský v.r. 
                                                                                                                Disciplinárny riaditeľ SBL 

mailto:javorsky.rasto@gmail.com


 
 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 

 Olympionikov 2, 971 01 Prievidza 1, IČO: 45 743 860 

tel: +421 905 998 773, email: javorsky.rasto@gmail.com , web: basketliga.sk 

                                                                                                                                 HK SBL 

mailto:javorsky.rasto@gmail.com

