
 H R A C I A  K O M I S I A  S B L  
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

E - mail office: hksba@slovakbasket.sk  

 

Rozhodnutie HK SBL č. 002/221206 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej ligy (ďalej len „HK SBL“) vo veci oznámenia 

1. rozhodcu stretnutia Niké SBL č. 43. BC Komárno – BC Prievidza zo dňa 

03.12.2022 p. Petra Ženiša 
 

rozhodla: 
 

 

1./ Hráčovi družstva BC Komárno p. Luka Gašićovi zakazuje výkon pretekárskej 

činnosti na 2 súťažné stretnutia v súťaži Niké SBL a zároveň udeľuje pokutu vo 

výške 50,- € (slovom päťdesiat eur),  

 

2./ Trénerovi družstva BC Komárno p. Zlatkovi Jovanovićovi zakazuje výkon 

funkcie na 2 súťažné stretnutia v súťaži Niké SBL a zároveň udeľuje pokutu vo 

výške 100,- € (slovom jednosto eur).  
 

Hráč družstva L. Gašić a tréner družstva Z. Jovanović, resp. BC Komárno sú 

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

každý po 35,- € (slovom tridsaťpäť eur). 
 

Pokutu v uvedených výškach a správny poplatok v celkovej výške 70,- € 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 svojom zasadaní dňa 06.12.2022 zaoberala 
oznámením 1. rozhodcu stretnutia p. Petra Ženiša, ktoré sa týkalo incidentu v rámci 
stretnutia Niké SBL č. stretnutia č. 43. medzi družstvami BC Komárno – BC Prievidza 
zo dňa 03.12.2022. 
 
Bod 1. V 34 minúte stretnutia podľa vyjadrení rozhodcov došlo k nasledovným 
skutočnostiam: „Počas stretnutia došlo zo strany hráča na adresu rozhodcov 
k hrubému nešportovému správaniu vystúpením z pozície lavičky domácich."  

Bod 2. V 34 minúte stretnutia podľa vyjadrení rozhodcov došlo k nasledovným 
skutočnostiam „Počas stretnutia  bola trénerovi  BC Komárno, p. Jovanovičovi za 
protesty udelená technická chyba a následne za nešportové správanie mu bola 
udelená diskvalifikačná chyba. Následne v protestoch hrubým spôsobom pokračoval 
pri odchode zo ŠH. 
 
Dňa 04.12.2022 bolo HK SBL doručené vyjadrenie trénera BC Komárno p. Z. 
Jovanovića: „Rešpektujem rozhodnutie o vylúčení v zápase BC Komárno - BC 
Prievidza z dňa 3.12.2022 kvôli mojej reakcii a touto cestou cestou sa chcem ešte 
raz ospravedlniť. Naskytá sa však otázka, prečo každý zápas v domácej lige končí 
príbehmi o rozhodcoch a nie o basketbale? Prosím vás, ako jeden z trénerov 
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slovenskej reprezentacie, aby ste nám porozumeli, že 7 dní v týždni pracujeme a 
dávame do tejto práce všetko, a potom prídu rozhodnutia rozhodcov, ktoré priamo 
ovplyvňujú výsledok a nás všetkých, ktorí z tejto práce žijeme. Aká je naša 
zodpovednosť, taká je aj zodpovednosť troch rozhodcov na ihrisku. 
 
Uvádzam príklad: V Alpsko jadranskom pohári (kde sú oba tímy zo Slovenska v top 
8) nemáme problémy s rozhodcami, strieľame o 15 striel na zápas viac ako v 
domácej súťaži a pritom hrajú tí istí hráči v Alpe Adria Cup, ktorí hrajú aj v našej lige. 
Chcem len kritériá a zodpovednosť na oboch stranách a dúfam, že keď sa to vyrieši, 
liga bude aj vďaka tomuto napredovať. 
Prosím pochopte, že emocionálne reakcie ľudí pri športe sú normálne a šport a 
emócie patria k sebe." 
 
Dňa 04.12.2022 bolo HK SBL doručené vyjadrenie hráča BC Komárno p. L. Gašića: 
„Chcem sa len ospravedlniť rozhodcom za moje správanie včera večer po 
rozhodnutí, ktoré vydali. Mrzí ma, že som tak zareagoval a takéto správanie sa už 
určite nebude opakovať“. 
 
V súlade s čl. 3. a bodom 3.6. Disciplinárneho poriadku SBA: „Hrubé nešportové 
správanie - je opakovaný spontánny, vedomý a cielený prejav: 
- neverbálnej komunikácie-gestikulácia smerujúca k vyhrážaniu sa fyzickému násiliu 
- neverbálny prejav komunikácie znižujúci dôstojnosť inej osoby (napr. zdvihnutý 

prostredník a pod.) 
- verbálny prejav v správaní prejavujúci sa v hrubých vulgarizmoch 
- verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby 
- verbálny prejav smerujúci k vyhrážaniu. “ 
 

V súlade s čl. 7. a a bodom 7.2.1. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
70,-Eur.“ 
 
Bod č. 1  
V súlade s čl. 1. a bodom 1.5. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Hrubé 
nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity.“                                                            

                     1-4 zápasy ZPČ  
                     pokuta od 30 do 100,- €   

Bod č. 2 
V súlade s čl. 3. a bodom 3.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Hrubé 
správanie, zosmiešňovanie alebo provokovanie, zvlášť nešportové správanie, 
šarvátka, podnecovanie agresivity.“                                                            

                   2-6 zápasov ZVF  
                   pokuta od 100 do 500,- €   

 
Bod č. 1  
V súlade s čl. 4. bodom 4.12. Disciplinárneho poriadku SBA: „Osoba potrestaná ZPČ 
sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Bod č. 2  
V súlade s čl. 4. a bodom 4.17. Disciplinárneho poriadku SBA: Osoba potrestaná 
ZVF sa nesmie počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 



chránených a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie 
v danej súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne so ZVF aj ZPČ.“ 
 

Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov incidentu, má HK 

SBL za to, že hráč družstva BC Komárno p. Luka Gašić a tréner družstva BC 

Komárno p. Zlatko Jovanović sa v priebehu stretnutia č. 43. Niké SBL medzi 

družstvami BC Komárno – BC Prievidza dňa 03.12.2022 dopustili disciplinárneho 

previnenia – „Hrubé nešportové správanie“.  Pri udeľovaní trestu HK SBL zohľadnila 

skutočnosť, že hráč p. Luka Gašić a tréner BC Komárna p. Zlatko Jovanović sa za 

svoje previnenia zúčastneným stranám ospravedlnili a zároveň sa disciplinárneho 

previnenia dopustili počas prebiehajúcej sezóny prvýkrát. 

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBL rozhodla v súlade s čl. 1., bodom 1.5., čl. 3, 

bodom 3.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1. SBA, 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 06.12.2022 
  
 
                           

                                                                                                       

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

 

 

 

 


