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Rozhodnutie HK SBL č. 001/221202 
 

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

podnetu pána Borisa Gabaru zo dňa 01.12.2022 týkajúceho sa vyjadrenia p. 

Romana Kováčika v médiách po zápase Niké SBL medzi družstvami BC Prievidza – 

Inter Bratislava konaného dňa 30.11.2022 v Prievidzi 

 

rozhodla: 

 

Funkcionárovi klubu - členovi vedenia klubu BC Prievidza pánovi Romanovi 

Kováčikovi sa udeľuje pokuta vo výške 300,- € (slovom tristo eur).  
 

Funkcionár klubu - člen vedenia klubu BC Prievidza pán Roman Kováčik je 

povinný uhradiť správny poplatok vo výške 70,- € (slovom sedemdesiat eur). 

 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 370,- € (slovom 

tristosedemdesiat eur) 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 p. B. Gabaru zaoberala článkom, ktorý bol 
uverejnený na internetovej stránke,https://pdbasket.com/novinka/vyjadrenie-clena-
vedenia-klubu-romana-kovacik-20221201 a info@bcprievidza.sk dňa 01.12.2022. 

 
V článku sa mimo iného píše "Nebaví ma robiť basketbal, keď sa 7 dní v týždni 
snažíte zohnať peniaze, aby to tu fungovalo, podporujete hráčov, vyčistíte im 
žalúdok, keď pokašlú zápas, zháňate posily, snažíte sa baviť divákov, pracujete na 
propagácii a marketingu, a potom prídu traja páni, nad ktorých nikto nemá a všetko 
pokazia. Je mi jasné, že koše za nás nikto dávať nebude, ale stačilo by, keby pískajú 
spravodlivo. Najhoršie je, že my ani nevieme, čo sa s tým dá robiť. Rozhodcovia 
patria pod zväz a potrebujeme podporu zväzu, aby v tomto smere nastolil poriadok. 
Som veľmi znechutený a nebaví nás už tolerovať, že nám rozhodcovia podpilujú 
nohy na vlastnej palubovke. Nebolo to prvýkrát." Týmto citátom porušil článok 17.17. 
v Hracom poriadku, kde sa píše: "Členovia SBA sa počas hracieho obdobia nemôžu 
vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, športových odborníkov 
a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takého 
vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti. /kritizovať v médiách výkon 
rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod."  
 

Následne sa k danému článku vyjadril pán Martin Boško, ktorý k veci uviedol : 
„Nezaslali sme podnet tentoraz, lebo je to škoda papiera." 
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Podľa čl. 17 bodu 17.17 Hracieho poriadku SBA:„ Členovia SBA sa počas hracieho 
obdobia nemôžu vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, 
športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak 
je dôsledkom takéhoto vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti 
/kritizovať v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod.“ 
 

Podľa čl. 1 bodu 1.23 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Negatívne 
vyjadrovanie sa v médiách k činnosti a postupom hráčov, športových odborníkov a 
iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takéhoto 
vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách výkon 
rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./ “   

 
+ najvyššia súťaž  300 – 
3.500 €  
ostatné  1 - 6 zápasov ZPČ 
a alebo 30 - 200 € 

 

V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA:„ Za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 

70,-Eur.“ 

 

Po preskúmaní predmetného internetové článku má HK SBL za to, že pán Roman 

Kováčik porušil Hrací poriadok SBA a Disciplinárny poriadok SBA tým, že sa 

negatívne vyjadril v médiách k činnosti športových odborníkov a iných členov SBA v 

súvislosti s hodnotením výkonov rozhodcov, ktorého dôsledkom bolo poškodzovanie 

dobrého mena a povesti. 

 

Pri udeľovaní trestu HK SBL zohľadnila skutočnosť, že pán Roman Kováčik sa 

podobného previnenia dopustil prvýkrát.  

 

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

rozhodnutia. 

 

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

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

 

V Bratislave dňa 02.12.2022 
  
 
                           

                                                                                                       

JUDr. Tomáš Homola            Ing. Dalibor Hlivák v.r.         Ing. Ivan Malár 
predseda HK SBL                        DR SBL         sekretár HK SBL             
                                                         

 

 

 


