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Rozhodnutie DR  č.9/2019/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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. 116 medzi MBK Rieker COM-
therm Komárno a Iskra Svit, ktorý sa uskutočnil dňa 18.01.2020       

 
rozhodol, že: 

 
hráč klubu  Iskra Svit  Isiah JOHNSON 

 
sa uznáva vinným, tým, že 

 
v zápase  SBL č. 116 porušil Disciplinárny poriadok SBA, že počas stretnutia sa dopustil nešportového správania, 
za čo mu bola udelená druhá Technická chyba  hráča, čím sa dopustil disciplinárneho previnenia za čo sa mu 
ukladá, v zmysle bodu 11.1.1 Prílohy  DP SBA č. 1.  
 

disciplinárny trest: Vylúčenie hráča v stretnutí, ktoré si svojou povahou nevyžaduje ďalšie 
disciplinárne konanie a pokuta 100,- € (slovom: jednosto eur) 
 

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

Svit  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 resp. druhého a ďalšieho vylúčenia v stretnutí 

upozorňuje účastníkov konania na možnosť postupu v súlade s bodom  11. 1. 2 (ZPČ) až na 2 zápasy + do 180,- € 

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 26 min zápasu  SBL č. 116  došlo k situácii, že po odpískaní  

nešportovej osobnej chyby v zápase hráčovi Djordjevičovi na hráča Johnsona, sa následne faulovaný hráč 

domáhal nešportovým správaním uznania koša a provokoval nešportovým správaním hráčov okolo seba. Po 

odpískaní druhej TCH hráč odmietal opustiť lavičku. Až po dohovorení členov družstva Svitu, Hlavného 

usporiadateľa došlo k opusteniu lavičky a následne opustil priestory Športovej haly, čím sa dopustil 

disciplinárneho previnenia.  

Účastníci konania: 1. Isiah JOHNSON 

                                      2. klub Iskra Svit 
                                      3. rozhodcovia stretnutia (Ženiš, Kukelčík,  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 22.01.2020 

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


