SLOVENSKÝ ZVÄZ POZEMNÉHO HOKEJA
SLOVAK HOCKEY ASSOCIATION
SLOWAKISCHER HOCKEY VERBAND

sp. zn.: DK-PSZPH 02/2017

Predsedníctvo SZPH
v pôsobnosti komisie pre slovenskú reprezentáciu a disciplinárnej komisie SZPH
vydáva toto stanovisko a udeľuje trest vo veci
nezúčastnenia sa Majstrovstiev Európy mužov v dňoch 30.7.-5.8.2017
hráč: Michal Romanec
klub: KPH Rača
Vychádzajúc:
1. z interných a všeobecných právnych predpisov, ktorými je zväz viazaný a ktorými sa riadi, najmä:
A. Súťažný poriadok SZPH, platný od 1.4.2014
Bod XIX. Zásady štátnej reprezentácie, článok 101 podľa ktorého pokiaľ je športovec členom
reprezentačného družstva, je jeho povinnosťou zúčastňovať sa všetkých akcií, súvisiacich s
činnosťou reprezentačného družstva. Nedodržanie tohto ustanovenia rieši na návrh trénera
komisia pre slovenskú reprezentáciu. Ak takú komisiu nemáme, toto ustanovenie rieši P-SZPH,
B. Disciplinárny poriadok SZPH, platný od 22.1.2015
Článok 2, bod 1. podľa ktorého jednotlivec môže byť potrestaný napomenutím, peňažnou
pokutou, ukončením činnosti, vylúčením z hokeja.
Článok 5, bod 5. podľa ktorého pri posudzovaní disciplinárna komisia (ďalej „DK“) prihliada na
poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Medzi priťažujúce okolnosti patrí najmä prípad, keď bol
previnilec v poslednej dobe disciplinárne potrestaný. Na predchádzajúce tresty uloženým DK
nemožno ako priťažujúcu okolnosť prizerať, ak od nich ubehla doba dlhšia ako dva roky,
C. Štatút reprezentanta, vydaný MŠVVaŠ
Čl. III Povinnosti reprezentanta:
a) reprezentant SR je povinný dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku na
podujatiach, na ktoré bol nominovaný príslušným národným športovým zväzom (ďalej len
„NŠZ“);
c) zúčastňovať sa na podujatiach reprezentácie (sústredenia, spoločné tréningy, regenerácia,
domáce a zahraničné súťaže a pod.), na ktoré bol riadne nominovaný;
h) ospravedlniť svoju neúčasť na podujatiach písomnou formou, vrátane zdôvodnenia trénerovi
reprezentácie, resp. výkonnému orgánu príslušného NŠZ;
u) oznámiť výkonnému orgánu príslušného NŠZ písomnou formou vzdanie sa reprezentácie.
Čl. IV Strata štatútu reprezentanta
Reprezentant stratí štatút reprezentanta Slovenskej republiky:
c) na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu NŠZ o vylúčení z reprezentácie;
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f) odmietnutím nominácie do reprezentácie;
g) v prípade neospravedlnenej neúčasti na príprave alebo na súťaži, na ktoré ho NŠZ riadne
nominoval,
D. Zákon o športe č. 440/2015 Z.z.
Podľa § 96 ods. 1 písm. a) zákona o športe, priestupku sa dopustí športovec, ktorý sa odmietne
ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na
ktorú bol riadne nominovaný NŠZ alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v
posledných dvoch rokoch použité verejné prostriedky.
Podľa § 96 ods. 6 za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 100 eur do
5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky,
2. z výsledkov predošlých disciplinárnych konaní a iných konaní za roky 2015 - 2017:
žiadne disciplinárne konania v sledovanom období,
3. z vlastného šetrenia vzniknutej situácie, najmä:
A. vyjadrenie reprezentačného trénera;
B. list doručený dňa 27.7.2017 o 14:22 hod. reprezentačnému trénerovi
„ospravedlnenie“, t. j. necelé dva dni pred odchodom na ME do Chorvátska,

s názvom

so zreteľom na podstatu štátnej reprezentácie, ktorá je vecou národnej hrdosti, rozvíja povedomie o
kultúrnej identite, vzťah k vlasti, jej tradíciám a hodnotám; je vyjadrením morálnej sily a osobnostnej
vyspelosti športovca, s ktorou je spojená aj jeho zodpovednosť za naplnenie poslania - byť vzorom
úspešného športovca - človeka a inšpiráciou pre mladých slovenských športovcov i pre ostatných
občanov Slovenskej republiky; je pre každého reprezentanta príležitosťou prispieť k rozvoju
slovenského športu, odvďačiť sa mu za starostlivosť, ktorú od začiatku svojej športovej kariéry dostával
a podporiť tým výchovu, rozvíjanie talentu a schopností ďalších generácií mladých talentovaných
športovcov,
a vzhľadom na úlohy SZPH, ktorými nie je len zabezpečenie organizovaného pozemného hokeja na
Slovensku, ale aj vytváranie podmienok k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými
vlastnosťami, vedenie mladej generácie k úcte pred výsledkami a hodnotami vytvorenými
predchádzajúcimi generáciami a vytváranie podmienok pre záchranu a uchovanie tohto dedičstva,
Predsedníctvo SZPH dospelo k záveru, že konanie - prijatie nominácie do reprezentačného
družstva, aktívne zúčastňovanie sa sústredení a následné oznámenie „Bohužiaľ sa na ME
nezúčastníme s bratom“ mailom reprezentačnému trénerovi necelé dva dni pred odchodom na
Majstrovstvá Európy s odôvodnením, ktoré sa zakladá na dezinformáciách, pocitoch a dojmoch, a ktoré
bez akýchkoľvek predložených dôkazov znevažuje prácu a úsilie väčšiny aktívne zapojených členov do
diania v pozemnom hokeji na Slovensku, nehovoriac o neúcte voči vlastným spoluhráčom
z reprezentačného družstva a negatívnom vzore pre ďalšie generácie, je v našom hnutí pre
ktoréhokoľvek člena neakceptovateľné.
Priťažujúcou okolnosťou je aj fakt, že v dôsledku tohto konania, Slovensko prišlo o možnosť
lepšieho umiestnenia vo svetovom rebríčku, reprezentačné družstvo odohralo ME bez hráčov na
striedanie, prípadne s počtom hráčov 9+1, pričom takýto stav vrhá veľmi zlé svetlo na reprezentáciu
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Slovenska, na pozemný hokej na Slovensku na medzinárodnej scéne a v neposlednom rade,
dôsledkom takéhoto konania sú zatvorené dvere pred spoluprácou so zahraničnými odborníkmi.
Predsedníctvo SZPH šetrením zistilo, že boli porušené viaceré predpisy SZPH, došlo
k hrubému porušeniu povinnosti reprezentanta vyplývajúce zo štatútu reprezentanta a zároveň boli
naplnené podmienky straty štatútu reprezentanta. Bohužiaľ, nie je možné vyčísliť škody ani pomenovať
všetky negatívne dôsledky, ktoré toto konanie napáchalo na dobrom mene Slovenského zväzu
pozemného hokeja v zahraničí.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a aj vzhľadom k tomu, že za sledované obdobie rokov
2015-2017 sa menovaný hráč Michal Romanec nedopustil priestupku voči disciplinárnemu poriadku,

Predsedníctvo SZPH udeľuje trest:
podmienečné vylúčenie z reprezentačného družstva mužov SR na obdobie 1 rok,
a zároveň navrhuje Konferencii SZPH, aby rozhodla o udelení trestu:
úhrada nákladov spojených s prípravou a účasťou na ME v Chorvátsku, 30.7.-5.8.2017.

Poučenie:
Voči tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. V prípade priestupku voči disciplinárnemu poriadku
o naplnení porušenia podmienky rozhodne P-SZPH podľa povahy priestupku.
V Bratislave, dňa 02.11.2017
Predsedníctvo SZPH
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