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Rozhodnutie DR  č.6/2019/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROZHODNUTIE 

     Disciplinárny orgán HK SBL v zastúpení disciplinárnym riaditeľom Ing. Daliborom Hlivákom na základe 
podnetu rozhodcov stretnutia a na základe zistených skutočností zo zápasu SBL č. 63 medzi BK Slávia Žilina 
a Patrioti Levice, ktorý sa uskutočnil dňa 27.11.2019       

 
rozhodol, že: 

 
hráč klubu  Patrioti Levice Boris BOJANOVSKÝ 

 
sa uznáva vinným, tým, že 

 
v zápase  SBL č. 63 porušil Disciplinárny poriadok SBA, že počas stretnutia sa dopustil hrubého nešportového 
správania, za čo mu bola udelená Diskvalifikačná chyba hráča, čím sa dopustil disciplinárneho previnenia za čo 
sa mu ukladá, v zmysle bodu 1.2  Prílohy  DP SBA č. 1.  
 

disciplinárny trest: zákaz pretekárskej činnosti (ZPČ) na 1 zápas a pokuta 100,- € (slovom: jednosto 
eur) 
 

Upozornenie: Pokutu v celkovej výške 100,- € (slovom: jednosto eur) je Boris BOJANOVSKÝ – hráč  alebo klub 

Patrioti Levice povinné uhradiť na účet SBL Tatra banka a.s. 2943458278/1100 do 3 dní od doručenia tohto 

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

za disciplinárny priestupok zákaz výkonu činnosti, a to až do úplného zaplatenia uloženej pokuty.  V prípade 

opakovaného rovnomerného porušenia priestupku DR SBL upozorňuje účastníkov konania na možnosť postupu 

v súlade s bodom 1.2 (ZPČ) až na 2 zápasy  + do 100,- € v súlade s DP SBA - SBL.  

Odôvodnenie rozhodnutia: na základe zápisu rozhodcov stretnutia, jednotlivých stanovísk účastníkov a 

vlastného zistenia z videozáznamu som zistil, že v 29 min zápasu  SBL č. 63  došlo k situácii, že po odpískaní  

osobnej chyby v zápase hráčovi O. TOTOVI  samotný faulujúci hráč O. TOT úmyselne zozadu strčil do hráča hostí 

B. Bojanovského - hráč Patrioti Levice. Následne hráč hostí B. Bojanovský hrubým nešportovým správaním a to 

úmyselným chytením rukou ( od lakťa dole  ) hráča  domácich O. Tota v mieste krku, čím sa dopustil hrubého 

nešportového správania, za čo mu bola udelená následná Diskvalifikačná chyba, čím sa dopustil disciplinárneho 

previnenia a následne opustil priestory Športovej haly.  

Účastníci konania: 1. Boris BOJANOVSKÝ 

                                      2. klub Patrioti Levice 
                                      3. rozhodcovia stretnutia (Ženiš,  Lamoš,  Bartoš 
 

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 Bratislave dňa 29.11.2019 

                                                                                                        Ing. Dalibor Hlivák   v.r. 
                                                                                                                Disciplinárny riaditeľ SBL 
                                                                                                                                 HK SBL 


