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 Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci 
nedisciplinovaného správania sa hráčov Národného stolnotenisového centra  Bratislava / ďalej 
len NSC /, v mesiaci júl 2019, počas sústredenia juniorskej reprezentácie pred MEJ v Ostrave 
takto 

r o z h o d l a 

 

hráči –  

Adam Brat / nar. 1998 / 
Tibor Špánik / nar. 1999 / 
Michal Pavolka / nar. 1995 / 
 
ako hráči zaradení do NSC, počas sústredenia juniorskej reprezentácie SR pred MEJ 
v Ostrave, kde pôsobili ako sparingpartneri dňa 5. 7. 2019  prišli na ubytovňu v priestoroch 
stolnotenisovej haly na ul. Černockého v Bratislave, kde bola ubytovaná aj juniorská 
reprezentácia SR,  v skorých ranných hodinách po požití alkoholických nápojov,  boli hluční, 
toho dňa sa nezúčastnili plánovaného tréningového procesu,  
 

č í m     sa   d o p u s t i l i 
 

disciplinárneho previnenia v zmysle  čl. 5.2.2. Disciplinárneho poriadku, / ďalej len DP / 
a porušenia športovej morálky. 
Každému z uvedených hráčov sa v zmysle čl. 5.4.1. DK ukladá disciplinárny trest 
napomenutie. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 DK obdržala v mesiaci júl 2019 podanie VV SSTZ - návrh na začatie disciplinárneho 
konania na hráčov Adama Brata, Tibora Špánika, Michala Pavolku za konanie, ktoré je 
opísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
 DK si vyžiadala podklady pre rozhodnutie – e-mailové vyjadrenia J. Truksu – 
zodpovedného za vedenie NSC,  R.  Grigela / aj opakovane /,  trénera reprezentácie juniorov 
SR, ako aj e-mailové vyjadrenia všetkých dotknutých hráčov Adama Brata, Tibora Špánika, 
Michala Pavolku. 
 Za účelom čo najpresnejšieho zistenia skutkového stavu DK nariadila aj ústne 
pojednávanie na deň 25.1.2020, ktorého sa zúčastnili a podali ústne vyjadrenia všetci prítomní 



J. Truksa, R. Grigel, hráči - A. Brat, T. Špánik. M. Pavolka sa ospravedlnil pre študijné 
povinnosti.  

V rámci disciplinárneho konania bolo zistené, že po ústnej dohode hráčov zaradených 
do NSC A. Brat, T. Špánik, M. Pavolka s vedúcim centra a zároveň trénerom reprezentácie 
mužov J. Truksom boli títo hráči v dňoch  1-5. 7. 2019 v rámci svojho tréningového procesu 
v koordinácii  s trénerom reprezentácie  juniorov SR – Grigelom k dispozícii ako 
sparingpartneri juniorskej reprezentácie. 

 
Aj napriek zisteniu, že v posledný deň sústredenia  5. 7. 2019  / piatok / sparing už 

nebol plánovaný, hráči výrazným spôsobom porušili zásady športovej morálky, keď po 
zrejme predchádzajúcom požití alkoholických nápojov došli na ubytovňu v komplexe ŠH 
v skorých ranných hodinách, boli hluční, v tomto čase v susedných izbách spali juniorskí 
reprezentanti SR s trénerom a v ten deň  7.2019  bez ospravedlnenia neabsolvovali tréningový 
proces naplánovaný v NSC,  ani ako prípadní sparingovia v rámci sústredenia juniorskej 
reprezentácie.   

Uvedení hráči vo svojom písomnom vyjadrení uviedli, že ako sparingovia neboli 
viazaní písomnou zmluvou, išlo o „dobrovoľnú činnosť vo voľnom čase“ a nie sú zodpovední 
trénerovi juniorskej reprezentácie. V rámci ústneho prejednania veci hráči  A. Brat, T. Špánik, 
uviedli,  že skorým ranným príchodom mohli narušiť sústredenie juniorskej reprezentácie, 
ktorá bola ubytovaná vo vedľajších izbách.  V dôsledku neskorého príchodu na ubytovňu, 
neabsolvovali plánovanú tréningovú jednotku v ten deň nakoľko na ňu neboli náležite fyzicky 
pripravení. Obaja uznali, že išlo v tomto smere z ich strany o pochybenie, ktoré ich mrzí.  

 
DK vyhodnotila ich správanie ako závažný prípad porušenia športovej morálky 

v zmysle čl. 5.2.2. DP. Pri rozhodovaní o treste DK prihliadala na okolnosť, že ide o prvé 
disciplinárne previnenie uvedených hráčov, títo v konečnom dôsledku svoje zlyhanie priznali 
a oľutovali.  

Vzhľadom na tieto okolnosti DK uložila najmiernejšiu formu trestu,  a to napomenutie 
v zmysle čl. 5.4.1. DP každému z uvedených hráčov osobitne. 

 
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    


