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Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci
nedisciplinovaného správania sa hráčov juniorskej reprezentácie SR počas reprezentačného
sústredenia v NSTC v Bratislave v mesiaci máj 2020, takto

rozhodla

hráči –
Dalibor Diko – reg. č. 10317 / databáza hráčov SSTZ /,
Filip Delinčák – reg. č. 10342,
Adam Klajber – reg. č. 10369,
Kamil Pach – reg. č. 10480,
ako hráči juniorskej reprezentácie SR počas reprezentačného sústredenia NSTC v Bratislave
v nočných hodinách zo dňa 28. na 29.5.2020 nedodržali stanovenú večierku, v skorých
ranných hodinách dňa 29.5.2020 boli v ubytovacích priestoroch NSTC reprezentačným
trénerom Ing. Grígelom nájdení na cudzej izbe pri požívaní alkoholických nápojov, pričom
pri následnej dychovej skúške na požitie alkoholických nápojov vykonanej dňa 29.5.2020
o 09.15 hod., ktorú vykonali pracovníci sekretariátu SSTZ mali pozitívnu hodnotu hráči –
Dalibor Diko, Filip Delinčák a Adam Klajber,
čím

sa d o p u s t i l i

disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 5.2.1 a 2. Disciplinárneho poriadku, / ďalej len DP /,
s poukázaním na čl. 1 bod 7 Stanov SSTZ
a v súlade s ustanovením článkov 5.4.3. a čl. 5.4.3.2 až 4 DP sa im ukladá disciplinárny trest –

Dalibor Diko
-

zákaz reprezentácie SR na dobu 10 mesiacov,
zastavenie pretekárskej činnosti pre všetky majstrovské súťaže v rámci SR na
dobu 5 mesiacov,

Filip Delinčák , Adam Klajber
- obaja zákaz reprezentácie SR na dobu 3 mesiacov s podmienečným odkladom
výkonu so skúšobnou dobou v trvaní 10 mesiacov,
Kamil Pach
- zákaz reprezentácie SR na dobu 1 mesiac s podmienečným odkladom výkonu so
skúšobnou dobou v trvaní 5 mesiacov.

Odôvodnenie:
DK dňa 4.6.2020 obdržala písomný podnet SSTZ na začatie disciplinárneho konania
voči vyššie uvedeným hráčom za konanie, skutok, ktorý je v podstate uvedený vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
DK si vyžiadala podklady pre rozhodnutie – e-mailové vyjadrenia reprezentačného
trénera juniorov Ing. Grígela, písomné hodnotenie sústredenia reprezentačným trénerom zo
dňa 31.5.2020, ako aj záznam o vykonaní dychových skúšok zo dňa 29.5.2020. Zároveň DK
vyžiadala aj vyjadrenia dotknutých hráčov a ich zákonných zástupcov.
Za účelom náležitého zistenia skutkového stavu DK vykonala zasadnutie na ktorom
podali ústne vyjadrenia reprezentačný tréner juniorov Ing. Grígel ako aj pracovníčka
sekretariátu SSTZ Mgr. Majdeková.
Z vykonaného šetrenia je možné konštatovať, že v dňoch 25- 29.5.2020 sa v NSTC
Bratislave konalo sústredenie juniorskej reprezentácie SR, ktorého sa aktívne zúčastnili hráči
Diko, Delinčák, Klajber a Pach.
Poslednú noc sústredenia / z 28. na 29.5.2020 / reprezentačný tréner juniorov Ing.
Grígel pri kontrole dodržiavania večierky okolo 01.00-02.00 hod. zistil, že menovaní hráči sa
nenachádzali vo svojej izbe a boli nájdení na vedľajšej izbe pri požívaní alkoholických
nápojov.
Dňa 29.5.2020 po telefonickom ohlásení tejto okolnosti zákonným zástupcom hráčov,
boli u uvedených hráčov vykonané dychové skúšky na prítomnosť alkoholu, pričom
prítomnosť alkoholu bola zistená u hráčov Dika, Delinčáka, Klajbera ešte v ranných hodinách
o 09.15 hod.
Z písomného vyjadrenia hráčov, resp. zákonných zástupcov hráčov Delinčáka,
Klajbera a Pacha vyplýva, že situácia ich mrzí, vyjadrili nad ňou ľútosť, prebrali ich so
svojimi synmi a uviedli, že do budúcnosti sa takéto okolnosti opakovať nebudú.
Zákonný zástupcovia hráča Dika oznámili, že nemajú potrebu – ani ich syn – sa
k danej situácii vyjadrovať, lebo syn dostane aj tak najvyšší trest ako posledne.
DK považuje za nesporne preukázané, že hráči juniorskej reprezentácie SR sa
dopustili konania uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Týmto konaním mimo
porušenia uvedených ustanovení DP porušili aj čl. 1 bod 7 Stanov SSTZ, ktorý uvádza, že

v činnosti SSTZ sa uplatňujú mimo iného princípy fair-play, olympiazmu, slušnosti,
zákonnosti a porušili aj všeobecne uznávané právne normy vo vzťahu ku požitiu
alkoholických nápojov mladistvými osobami / osoba do 18 roku veku / .
Takéto konanie hráčov juniorskej reprezentácie ST počas reprezentačného sústredenia
DK hodnotí ako závažné porušenie športovej morálky a princípov fair-play v podmienkach
slovenskej reprezentácie.
V zmysle č.l. 5.4.3.2 DP zákaz reprezentácie sa vzťahuje na hráčov
- Pri porušení povinnosti reprezentanta
- Pri porušení všeobecne uznávaných právnych noriem.
Pri ukladaní trestov DK zvážila okolnosti skutku, individualizovala uložené tresty aj na
základe následkov konania hráčov, pričom nie je možné opomenúť, že hráč Dalibor Diko bol
za obdobné previnenie súvisiace s požitím alkoholických nápojov počas reprezentačnej akcie
juniorov už v minulosti disciplinárne potrestaný. Je možné konštatovať, že toto potrestanie
nemal na hráča dostatočný preventívny a výchovný účinok.
Hráči Delinčák, Klajber a Pach doteraz disciplinárne potrestaní neboli.
Na záver je potrebné uviesť, že reprezentácia SR je cťou a vrcholným ocenením
výkonnosti hráča, reprezentanti SR by mali byť príkladom aj po stránke športovej morálky,
pričom nie je možné si nevšimnúť, že v ostatnej dobe k disciplinárnym previneniam dochádza
prevažne a opakovane v prostredí juniorskej reprezentácie SR.
Keďže predseda DK JUDr. Zoltán Gallo vyslovil zaujatosť vo vzťahu k rozhodovaniu
o previnení a treste ku hráčovi Adamovi Klajberovi, nakoľko tento je hráčom jeho
materského oddielu Geológ Rožňava, pri prerokovaní a rozhodovaní o disciplinárnom
previnení vo vzťahu k hráčovi Adamovi Klajberovi DK postupovala v súlade s ustanovením §
20 Zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od oznámenia
rozhodnutia na Výkonný výbor SSTZ. Peňažný vklad pre podanie odvolania je
20,-Eur.
Odvolanie nemá odkladný účinok.

JUDr. Zoltán Gallo
Predseda DK SSTZ
MUDr. Jozef Kmeť MPH
Podpredseda DK SSTZ
Michal Zachar
Člen DK SSTZ

Na vedomie:
-

Hráči – cestou zákonných zástupcov na uvedené e-mailové adresy
Sekretariát SSTZ
Ing. Roman Grígel
Jaromír Truksa
STO Nižná

