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      Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci 
porušenia životosprávy a povinnosti reprezentanta SR takto 

 
r o z h o d l a : 

 
 

 
juniorskí reprezentanti SR 
 
Samuel Cyprich 
Martin Kysel 
Dalibor Diko 
Samuel Fečo 
 
 

Dňa 20.5.2018 na Seneckých jazerách v posledný deň medzinárodného turnaja Slovak 
Junior Open 2018 , ktorého sa zúčastnili ako hráči – juniorskí reprezentanti SR, v priestoroch 
hotela Junior vo večerných hodinách požívali alkoholické nápoje, boli hluční, nedodržali 
stanovenú večierku a následne znečistili izbu, v ktorej boli ubytovaní,  

 
č í m    sa    d o p u s t i l i 

 
disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 5.2.1. Disciplinárneho poriadku / ďalej len DP / 
a v súlade s ustanovením čl. 5.4.3.2 až 4 DP sa im ukladá disciplinárny trest 
 

- Samuel Cyprich, Martin Kysel 
Zákaz reprezentácie SR na dobu 3 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu so 
skúšobnou dobou v trvaní 12 mesiacov,  

- Dalibor Diko 
Zákaz reprezentácie SR  na dobu 3 mesiacov s podmienečným odkladom výkonu so 
skúšobnou dobu v trvaní 8 mesiacov,   

- Samuel Fečo 
Zákaz reprezentácie SR na dobu 1 mesiaca s podmienečným odkladom výkonu so 
skúšobnou dobou v trvaní 3 mesiacov.  

 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 
DK v mesiaci jún 2018 obdržala uznesenie VV SSTZ z ktorého vyplynul podnet na 

disciplinárne konanie voči vyššie uvedeným hráčom.  



Je potrebné uviesť, že súčasťou tohto uznesenia neboli žiadne materiály z ktorých by 
bolo možné vyvodiť akého skutkového previnenia sa hráči dopustili.   

DK za účelom zistenia skutkového stavu si vyžiadala vyjadrenia reprezentačného 
trénera juniorov Roman Grígel., ako aj jedného z klubových trénerov – Štefana Eštoka, ktorý 
bol neoficiálnym členom realizačného tímu juniorskej reprezentácie, vyžiadala si písomné 
stanoviská dotknutých hráčov, ich rodičov ako aj ich materských oddielov.  

Na základe takto zhromaždených materiálov na DK má preukázané, že hráči Samuel 
Cyprich, Martin Kysel, Dalibor Diko, Samuel Fečo sa v dňoch 17-20.5.2018 zúčastnili 
medzinárodného stolnotenisového turnaja Slovak Junior Open 2018 na Seneckých jazerách 
a to ako reprezentanti SR v kategórii juniorov.  

Dňa 20.5.2018 v neskorých večerných hodinách v priestoroch hotela Junior, kde bola 
celá reprezentačná výprava ubytovaná, požili alkoholické nápoje, vizuálne vykazovali znaky 
požitia alkoholických nápojov, prekročili vedením prípravy, stanovenú večierku, na chodbách 
hotela boli hluční, a keď na základe  upozornenia člena výpravy reprezentácie SR odišli na 
izbu, túto znečistili a na druhý deň ráno ubytovací priestor opustili bez toho, aby izbu upravili. 
 V zmysle čl. 5.4.3.2 DP zákaz reprezentácie sa vzťahuje na hráčov 

- pri porušení povinnosti reprezentanta      
- pri porušení všeobecne uznávaných právnych noriem. 

 
 

Je nesporné to, že uvedení hráči konaním opísaným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 
porušili čl. 1 bod 7. Stanov SSTZ, ktorý uvádza, že v činnosti SSTZ sa uplatňujú mimo iného 
princípy fair play, olympizmu, slušnosti, zákonnosti a porušili aj „všeobecne uznávané právne 
normy“ a to už len keď vo vzťahu k požitiu alkoholických nápojov mladistvými osobami / 
osoba do 18 rokov veku / a takéhoto konania sa dopustili ako aktívni členovia 
reprezentačného družstva SR juniorov na reprezentačnej akcii. 
 V zmysle čl. 5.4.3.2 až 4 DP je možné zákaz reprezentácie analogicky uložiť až na 
dobu  18 mesiacov,  trest nie dlhší ako 3 mesiace je možné podmienečne odložiť na skúšobnú 
dobu v trvaní 3 až 12 mesiacov.  
 DK dôsledne zvážila všetky okolnosti skutku, skutočnosť, že uvedení hráči doteraz 
neboli disciplinárne trestaní a ich materské oddiely zaslali kladné hodnotenia ich správania 
v kluboch a uložila diferencované tresty zákazu reprezentácie s podmienečným odkladom 
výkonu zákazu činnosti podľa miery zavinenia, ktoré vyplynulo zo šetrenia DK. 
 
   
P o u č e n i e : 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. Disciplinárny trest teda začína plynúť 
  dňom doručenia tohto rozhodnutia dotknutým hráčom / ich zákonným  
  zástupcom /. 
  
 
 
 

                                                              Disciplinárna komisia 
                                                                        Slovenského stolnotenisového zväzu 
                                                                                    JUDr. Zoltán Gallo 
                                                                                           predseda 
       



                                                                                                               
 
 
Rozhodnutie sa zasiela:  
Samuel Cyprich  
Martin Kysel 
Dalibor Diko 
Samuel Fečo  / všetkým cestou zákonných zástupcov / 
SSTZ Bratislava - sekretariát 
 
 
 
 

 
 

 


