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 Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci 

incidentu  hráča Petra Šeredu na MSR  jednotlivcov v  Bratislave  dňa 28.8.2021  

r o z h o d l a 

hráč  

Peter  Šereda – reg. č. 5288 databázy hráčov SSTZ  

 

Ako hráč -  aktívny účastník MSR jednotlivcov v Bratislave dňa 28.8.2021 v poobedňajších 

hodinách, na schodisku vo vestibule NSTC po odohratí zápasu prvého kola štvorhry, pred 

viacerými osobami verbálne napadol hlavného rozhodcu Ing. Jaroslava Freunda, ktorému 

vulgárne a nevhodným, agresívnym  spôsobom mu vyčítal pochybenia pri žrebovaní súťaží 

štvorhier mužov,  

 

č í m     sa   d o p u s t i l  

 

disciplinárneho previnenia v zmysle  čl. 5.2.1. písm. a/  Disciplinárneho poriadku SSTZ / 

ďalej len DP / s poukázaním na článok 1 bod 7/ Stanov SSTZ- 

V súlade u ustanovením 5.4.1. DP sa mu  ukladá disciplinárny trest  

napomenutie. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

 DK dňa 30.8.2021 obdržala cestou VVSSTZ správu hlavného rozhodcu Ing. Jaroslava 

Freunda z MSR jednotlivcov konaných v dňoch 27.8.-30.8.2021 v NSTC Bratislava, z ktorej 

vyplynul návrh na začatie disciplinárneho konania za skutok, ktorý je v podstate uvedený vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 V tejto správe hlavný rozhodca Ing. Jaroslav Freund v bode „zvláštne udalosti,  

incidenty“, opísal priebeh konfliktu s hráčom Petrom Šeredom. 

„Hráč Peter Šereda pred očami viacerých okoloidúcich hrubo s použitím tých 

najvulgárnejších výrazov vyjadril svoju nespokojnosť voči mne ako hlavnému rozhodcovi 

a Jaroslavovi Zliechovcovi ako zástupcovi hlavného rozhodcu. Pre objasnenie uvádzam, že 

pri nahlasovaní dvojíc do štvorhier sa dodatočne prihlásili dvaja hráči – keďže sa prihlásili 

pred žrebovaním, poznačili sme si ich s tým, že ich zaradíme do zoznamu. Po vyžrebovaní 

štvorhier a následnom zverejnení však obaja dodatočne zaradení hráči obratom reklamovali, 

že neboli vyžrebovaní. Situáciu sme vyriešili tak, že sme zverejnenie ihneď stiahli a vykonali 

nové žrebovanie. Problém vznikol v tom, že dvojica hráčov Šereda-Lelkeš mali v pôvodnom 



vyžrebovaní v prvom kole voľný žreb a po oprave žrebovania dostali súpera. Keďže si 

vyžrebovanie pozreli práve v čase, kedy bolo zverejnené pôvodné žrebovanie, hráč Šereda 

opustil areál haly a šiel domov. To, že budú hrať, zistil asi pol hodiny pred zápasom. Obaja 

hráči sa stihli vrátiť do haly včas a zápas úspešne odohrať“. 

 Za účelom náležitého zistenia skutkového stavu DK zvolala  dňa 8.9.2021 zasadnutie 

na ktorom podali ústne vyjadrenie hlavný rozhodca Ing. Freund, hráč P. Šereda a bývalý 

generálny sekretár a súčasný predseda SSTZ Ing. Anton Hamran.  

 Z týchto vyjadrení je možné ustáliť, že k incidentu došlo v podstate spôsobom, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom Ing. Freund naviac uviedol, že 

rozhodcovia urobili chybu pri žrebovaní štvorhier, keď omylom zabudli zaradiť do žrebovania 

jeden prihlásený pár. Na túto skutočnosť rozhodcovia prišli krátko  po zverejnení zlosovania, 

pričom tento pár potom operatívne dolosovali na voľné miesto v pavúku ku páru P. Šereda- Z. 

Lelkeš.  

 Po odohratí tohto zápasu ho hráč Peter Šereda na schodoch vo vestibule NSTC slovne 

napadol, vulgárne mu nadával, vyjadrujúc nespokojnosť s tým, že o dolosovaní nemal 

vedomosť.  

 Vo vestibule boli prítomní viacerí hráči aj organizační pracovníci, on sa snažil situáciu 

P. Šeredovi vysvetliť, tento však bol značne rozčúlený. Celý tento incident bol veľmi 

nepríjemný.  

 Je pravdou, že po čase Peter Šereda prišiel za ním a ospravedlnil sa mu bez slov, 

podaním ruky.  

 Hráč Peter Šereda uviedol, že videl prvotné losovanie štvorhier a v domnení, že 

v prvom kole majú voľný žreb, išiel domov regenerovať. Až následne mu volal partner zo 

štvorhry, ktorý ho oboznámil zo zmenou žrebovania. Do haly dorazil len tesne pred zápasom, 

nemal čas a priestor na oddych a prípravu na zápasy. Bol rozladený, lebo o zmene ho nikto 

z kompetentných neinformoval. Priznal, že po zápase v návale emócií pri stretnutí s hlavným 

rozhodcom Ing. Freundom, tomuto vyčítal aj za použitia vulgarizmov nesprávny postup. 

Neskôr za ním prišiel a ospravedlnil sa.  

 Situácia ho mrzí, ľutuje svoj výbuch, ale motiváciou bol nesprávny postup rozhodcov. 

 Ing. Anton Hamran, ako bývalý generálny sekretár a súčasný predseda SSTZ uviedol, 

že Peter Šereda vo svojej dlhoročnej hráčskej, reprezentačnej kariére nemal disciplinárne 

problémy a v športovom a mimo športovom živote vždy vystupoval korektne a slušne.  

 DK rozhodovala bez účasti podpredsedu MUDr. Jozefa Kmeťa, ktorý sa ospravedlnil, 

zároveň listom vyjadril svoju predpojatosť nakoľko Peter Šereda je hráčom extraligových 

Vydrian, kde on dlhodobo pôsobil ako funkcionár. Zároveň uviedol, že incident bol 

prejednaný na oddielovej schôdzi, Peter Šereda doposiaľ nemal žiadne problémy 

s vystupovaním a disciplínou, svoje konanie oľutoval a poukázal aj na motív jeho konania.  

 DK považuje za nesporne preukázané, že ku konfliktu došlo tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 Týmto konaním, mimo porušenia ustanovenia čl. 5.2.1. písm. a/ DP, hráč Peter Šereda 

porušil aj čl. 1 bod 7/ Stanov SSTZ, ktorý uvádza, že v činnosti SSTZ sa uplatňuje mimo 

iného princíp fair-play, slušnosť, zákonnosť a svojím správaním porušil aj zásady a normy 

všeobecnej športovej morálky a občianskeho spolužitia. 



 Takéto správanie je neprijateľné a napĺňa znaky uvedeného disciplinárneho 

previnenia. 

 Pri rozhodovaní o treste DK prihliadla na okolnosti skutku, keď motívom konania 

Petra Šeredu bolo určité pochybenie zo strany rozhodcov súťaže a prihliadla tiež na doterajšie 

bezproblémové vystupovanie hráča Petra Šeredu, ako dlhoročného reprezentanta, 

extraligového hráča, trénera reprezentácie, prihliadla na ospravedlnenie a uložila mu 

najmiernejšiu formu trestu, napomenutie.     

 

 

 

Poučenie:     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od oznámenia    

                     rozhodnutia na Výkonný výbor SSTZ. Peňažný vklad pre podanie odvolania je  

                     33,-Eur. 

                     Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

 

 

       JUDr. Zoltán Gallo  

       Predseda DK SSTZ 

       Michal Zachar 

       Člen DK SSTZ    

 

 

 

Doručuje sa:  

Peter Šereda 

Ing. Jaroslav Freund 

sekretariát SSTZ 

SK Vydrany 


