
Michalovského basketbalistu ulovil extraligový klub 
 
 
Odchovanec Michaloviec a bývalý žiak ZŠ Pavla Horova Roman Skvašik po pôsobení 
v domácom basketbalovom klube 1.BK Michalovce prestúpil do tímu stabilného 
účastníka najvyššej súťaže extraligy mužov Iskra Svit. Jeho nový klub je 
basketbalovou baštou nielen na východnom Slovensku, ale aj v celej republike. 
 
Roman s basketbalom začínal na ZŠ P.Horova, keď sa postupne pod vedením 
učiteľov TV prepracoval do kádra 1.BK Michalovce. Následne reprezentoval klub aj 
mesto Michalovce v kategórii žiakov, kadetov i juniorov. Všimli si ho aj v Žiline, kde 
bol na polročnom hosťovaní v juniorskom družstve Academic Žilina. S týmto 
družstvom ako hráč základnej zostavy obsadil 2.miesto na Majstrovstvách Slovenska 
Juniorov 2015. Následne v lete už smerovali jeho ďalšie kroky do družstva mužov  
Iskry Svit. Predtým ste ho mohli vídať na michalovských palubovkách, kde nielen 

s číslom dresu 12 ale aj prezývkou ´dvanájstka ´ úspešne hájil farby 1.BK 
Michalovce. Za jeho výsledkom je nielen talent a svedomitosť na tréningoch, ale aj 
tvrdá drina nad rámec tréningov. V klube trénoval pod taktovkou MUDr. Rakovského 
a neskôr jeho kroky usmerňoval Mgr. Marinko Svitlica. Momentálne Roman zbiera 
cenné skúsenosti a snaží sa etablovať v kádri mužov a popri tom ďalšiu energiu 
a dôležitosť venuje aj dokončeniu štúdia na Gymnáziu D.Tatarku v Poprade. Veríme, 
že sa Romanovi splnia jeho sny a svoj talent bude rozvíjať aj naďalej a stane sa tak 
platným hráčom. Držíme mu spoločne palce a dúfame, že jeho kroky budú 
nasledovať aj ďalší odchovanci tejto školy a klubu 1.BK Michalovce. 
  
 
Vizitka Romana Skvašika : 
 
Meno a Priezvisko : Roman Skvašik  
Dátum narodenie : 9.11.1996 
Výška : 192cm 
Váha : 84kg 
Znamenie : Škorpión 
Aktuálny klub : Iskra Svit, hosťovanie : PU Akademik Prešov   
Škola: Gymnázium D.Tatarku Poprad  
Hráčska kariéra : 1.BK Michalovce, ŽU Academic Žilina, Iskra Svit 
Post: krídlo, rozohrávač  
Úspechy : vicemajster na Majstrovstvách Slovenska juniorov v sezóne 2014/15, 

 v roku 2013 ocenený medzi najlepšími športovcami mesta Michalovce, 
Športový vzor: Bogdan Bogdanovič, Lebron James 
Najobľúbenejší klub : Fenerbahce Istanbul, Golden State Warriors 
Charakter: "športový cholerik" :D 
Záujmy: všetkého okolo čoho sa točí basketbal, gitara, pečenie 


