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Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci
nedisciplinovaného správania sa hráča juniorskej reprezentácie Samuela Feča pri odchode
z dejiska MEJ v Ostrave v mesiaci júl 2019 takto
rozhodla

hráč – Samuel Fečo – reg.č. 10264 / databáza hráčov SSTZ /
Ako hráč juniorskej reprezentácie SR v priebehu MEJ v Ostrave dňa 14.7.2019 bez súhlasu
vedenia juniorskej reprezentácie opustil výpravu a svojvoľne z dejiska MEJ odcestoval
domov,
čím

sa d o p u s t i l

Disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 5.2.2. Disciplinárneho poriadku, / ďalej len DP /
s poukazom na čl. 1 ods. 7 Stanov SSTZ
hráčovi Samuelovi Fečovi sa v zmysle čl. 5.4.3., 5.4.3.2 až 4. DP ukladá disciplinárny
trest:
-

zákaz reprezentácie SR na dobu 12 mesiacov
zastavenie pretekárskej činnosti pre všetky majstrovské súťaže v rámci SR na dobu 3
mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 12 mesiacov.
Odôvodnenie:

DK obdržala v mesiaci august 2019 podanie VV SSTZ - návrh na začatie
disciplinárneho konania na hráča Samuela Feča za konanie, ktoré je v podstate opísané vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
DK si vyžiadala podklady pre rozhodnutie – e-mailové vyjadrenia E.Ódorovej – v tom
čase vedúcej výpravy reprezentácie SR na MEJ v Ostrave, zároveň športovej riaditeľky SSTZ,
Romana Grígela – reprezentačného trénera juniorov, samotného hráča Samuela Feča, ako aj
jeho rodičov.

Za účelom čo najpresnejšieho zistenia skutkového stavu DK nariadila aj ústne
pojednávanie na deň 25.1.2020, ktorého sa zúčastnili a podali ústne vyjadrenia Roman Grígel
a Jaromír Truksa – reprezentačný tréner mužov a člen vedenia výpravy SR na MEJ v Ostrave.
V rámci disciplinárneho konania bolo zistené, že v dňoch 7-16.7.2019 sa konali MEJ
v Ostrave, kde hráč Samuel Fečo bol nominovaný ako hráč juniorskej reprezentácie SR.
Vedenie výpravy Slovenskej reprezentácie pred odchodom vydalo pokyn pre všetkých
rodičov a účastníkov MEJ v ktorej stanovilo základné organizačné podmienky a rámec
a z ktorej jednoznačne vyplýva, mimo iného, aj požiadavka jednotného príchodu aj odchodu
z dejiska MEJ pre všetkých členov výpravy reprezentácie SR s tým, že predpokladaný odchod
z Ostravy je 15-17.7.2019 so spoločným príchodom celej výpravy do Bratislavy, odkiaľ si
rodičia mládežníckych reprezentantov vyzdvihnú svoje deti.
Nutnosť a požiadavka spoločného príchodu aj odchodu bola daná aj vytvorením
tímového ducha, spoločného povzbudzovania, pomoci, súdržnosti a pozitívneho nastavenia v
rámci mládežníckeho reprezentačného kolektívu.
Potom ako hráč Samuel Fečo svoje aktívne hráčske pôsobenie na MEJ ukončil dňa
14.7.2019, jeho rodičia kontaktovali vedenie výpravy s tým, že z dejiska MEJ chcú spolu so
synom odísť.
Aj napriek výslovného nesúhlasu vedenia výpravy spoločne so svojim synom dňa
14.7.2019 opustili výpravu aj dejisko šampionátu, odišli domov, pričom viacerí hráči
reprezentácie boli ešte v kategóriach jednotlivcov aj štvorhier stále „v hre“.
Okrem hráča Samuela Feča celá výprava reprezentácie SR sa riadila pokynmi vedenia
výpravy.
Z vyjadrenia rodičov ako aj hráča S. Feča vyplynulo, že dňa 14.7.2019 odohral svoj
posledný zápas a aj keď boli oboznámení s organizačným pokynom vedenia výpravy na
spoločný odchod, požiadali p. Ódorovú o uvoľnenie syna Samuela a skorší odchod z dejiska
šampionátu. Aj napriek jej zamietavému stanovisku, so synom ešte toho istého dňa odišli
domov, čo vedeniu výpravy oznámili SMS správou. Nie sú si vedomí žiadneho svojho
pochybenia.
DK uvedené konanie hráča Samuela Feča, keď nerešpektoval záväzné pokyny vedenia
výpravy reprezentácie SR na vrcholnom reprezentačnom podujatí, vyhodnotila ako závažné
porušenie športovej morálky a princípov fair-play v podmienkach slovenskej reprezentácie na
vrcholnej sezónnej akcii – európskom šampionáte.

Pri rozhodovaní o treste DK prihliadla aj na okolnosť, že u hráča S. Feča to nie je
prvé disciplinárne previnenie v súvislosti s jeho pôsobením v mládežníckych reprezentáciach
SR.

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:
- Samuel Fečo
- Ing. Roman Grígel
- Jaromír Truksa
- VV SSTZ
- MSTK Vranov nad Topľou – JUDr. Anton Hajduk

