SLOVENSKÁ VOLEJBALOVÁ
FEDERÁCIA
Rozhodnutie
Disciplinárnej komisie SVF
V Bratislave, dňa 26.10.2018
Disciplinárna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (DK SVF), v disciplinárnom konaní
začatom na základe písomného podnetu člena riadiaceho orgánu, vo veci neoprávneného štartu
hráča Michala Kováča, v zmysle ustanovení článku 9 ods. 3 písm. a) a článku 10 ods. 2 písm. a)
disciplinárneho poriadku SVF (DP SVF) rozhodla nasledovne:
previnilcovi Michalovi Kováčovi
ukladá
trest zákazu činnosti jednotlivca
na jeden mesiac
a
previnilcovi Zdenekovi Hauerovi
ukladá
trest zákazu výkonu funkcie trénera
na 5 mesiacov
za to, že
Michal Kováč, reg. preukaz číslo 6185, nar. 02.10.2006, hráč materského klubu OZ Šport Žilina,
neoprávnene nastúpil ako hráč VO AC UNIZA Žilina v stretnutí štvorkového volejbalu žiakov medzi VO
AC UNIZA Žilina a Rachmaninka Liptovský Mikuláš B, ktoré sa odohralo dňa 07.10.2018
a Zdenek Hauer ako tréner VO AC UNIZA Žilina umožnil neoprávnený štart hráča Michala Kováča
a podpísal zápis o stretnutí resp. zoznam hráčov, na ktorom nefiguruje hráč Michal Kováč.
Odôvodnenie:
Dňa 15.10.2018 bol DK SVF od súťažného riaditeľa SVF Ľuba Stražaya poslaný podnet na začatie
disciplinárneho konania vo veci neoprávneného štartu hráča Michala Kováča v stretnutí štvorkového
volejbalu žiakov medzi VO AC UNIZA Žilina a Rachmaninka Liptovský Mikuláš B, ktoré sa odohralo dňa
07.10.2018. Ako podklady bola poslaná aj fotodokumentácia preukazujúca tento neoprávnený štart.
DK začala disciplinárne konanie voči previnilcovi Michalovi Kováčovi ako hráčovi, ktorý sa dopustil
neoprávneného štartu.
DK začala disciplinárne konanie voči previnilcovi Zdenekovi Hauerovi ako trénerovi VO AC UNIZA
Žilina, ktorý umožnil neoprávnený štart hráča Michala Kováča a podpísal zápis o stretnutí resp.
zoznam hráčov, na ktorom nefiguruje hráč Michal Kováč.

DK SVF rozhoduje v zmysle ustanovení DP SVF. Bolo naplnené ustanovenie článku 16 DP SVF týkajúce
sa začatia disciplinárneho konania. DK SVF má v zmysle článku 20 DP SVF spoľahlivo zistené, že sa stal
skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho konania a dospela k záveru, že došlo k zavineniu zo
strany označených previnilcov.
Pokiaľ ide o previnilca Michala Kováča, DK SVF postupovala podľa článku 9 ods. 3 písm. a)
(umožňujúci uloženie trestu zákazu činnosti jednotlivca na 1 až 6 mesiacov) a vzhľadom na mladistvý
vek a záujem neobmedzovať hráča v ďalšej hráčskej činnosti, DK SVF uložila trest v najnižšej možnej
trestnej sadzbe.
V zmysle § 9 Občianskeho zákonníka, maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú
svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. DK SVF má za to,
že previnilec Michal Kováč si je vedomý, že je hráčom klubu OZ Šport Žilina a že nastupuje na zápas za
klub VO AC UNIZA Žilina, teda, že ide o jeho neoprávnený štart v zápase. DK SVF zároveň berie na
vedomie, že tak musel konať na základe pokynov trénera VO AC UNIZA Žilina.
Pokiaľ ide o previnilca Zdeneka Hauera, vzhľadom na to, že ide o previnenie osoby, ktorá bola na
stretnutí v konkrétnej funkcii, postupuje DK SVF pri určení trestu za konkrétne previnenie, podľa
článku 10 DP SVF. Ustanovenie článku 10 odsek 2 písm. a) DP SVF ustanovuje možnosť trestu 2 až 8
mesiacov. DK SVF uložila trest v strede možnej trestnej sadzby.
Pre úplnosť DK SVF konštatuje, že vo veci druhého údajného previnenia – neoprávneného štartu
hráča Michala Šímu v stretnutí 1.ligy mužov medzi VO AC UNIZA Žilina a Mládež aktívne Trnava dňa
06.10.2018 – nebolo preukázané toto previnenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s platnými ŠTD SVF.
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