SLOVENSKÁ
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FEDERÁCIA

ROZHODNUTIE
Disciplinárnej komisie SVF
Disciplinárna komisia Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej Dl<), v disciplinárnom konaní
začatom na základe písomného podnetu člena riadiaceho orgánu,
vo veci: disciplinárneho previnenia trénera, z dôvodu jeho konania voči rozhodkyni, v zmysle článku 6
ods. 1 písm. a), článku 7 a článku 20 ods. 1 písm. b) disciplinárneho poriadku SVF (DP SVF) rozhodla
nasledovne:
previnilcovi:
Rastislav Filípek,
asistent trénera družstva FIIT Trnava B,
sa udeľuje
pokarhanie
za menej závažné previnenie
agresívne slovné správanie sa
voči rozhodkyni Ivane Chamulovej
po zápasochl. ligy žien
medzi družstvami ŠVK Pezinok - FIIT Trnava B dňa 03.11.2019

Odôvodnenie:
Disciplinárnej komisii Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej DK) bol dňa 04.12.2019
doručený podnet na začatie disciplinárneho konania. Podnet podala dňa 18.11.2019 Ivana
Chamulová, ako rozhodkyňa v stretnutí 1. ligy žien ZZ15/2, ktorý sa hral v Pezinku dňa 03.11.2019
medzi ŠVK Pezinok - FilT Trnava B, voči asistentovi trénera ženského volejbalového družstva 1. ligy,
HIT Trnava B, Rastislavovi Filípkovi (licencia č. 809, reg. č. 00000611).
Predmetom podnetu boli nešportové prejavy Rastislava Filípka voči rozhodkyni, v čase po skončení
zápasu, pri zapisovateľskom stolíku, kde sa agresívnym tónom a veľmi vysokou intenzitou hlasu
snažil o rozhovor, obmedzoval osobný priestor rozhodkyne a pokračoval v monológu.
V podnete negatívne hodnotila športové, ale i ľudské správanie Rastislava Filípka, s názorom, že
osoba s takýmto správaním k športu vôbec nepatrí.
Zisťovaním cez súťažného riaditeľa bolo skonštatované, že v zápise o stretnutí nebola uvedená žiadna
poznámka k prípadnému incidentu, neboli zaznamenané ani žiadne tresty trénera hostí.
DK si vyžiadala cez súťažného riaditeľa aj vyjadrenia ďalších zúčastnených strán.
Dňa 06.12.2019 sa vyjadril Peter Václavek, hlavný usporiadateľ, uvedený v protokole o stretnutí. Vo
svojom vyjadrení uviedol, že oba zápasy prebiehali v nervóznej atmosfére, avšak po skončení zápasu,
pri incidente, uvedeného v podnete, nebol prítomný, bol v priestore šatní.
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Dňa 05.12.2019 sa vyjadril Ladislav Popeláš, tréner ŠVK Pezinok. Vyjadril sa k výkonu rozhodkyne
Ivany Chamulovej, aj to, že Rastislav Filípek neustále zasahoval do plynulosti stretnutia, bez trestu zo
strany rozhodkyne. Po skončení stretnutia uvádza asi 10 minútový monológ Rastislava Filípka voči
rozhodkyni, ktorý bol vedený nevulgárne, bez kriku, no dosť nátlakovo na psychiku a hlavne točiaci sa
dookola o tom istom a bez konca. Incident sa skončil psychickým zrútením a plačom rozhodkyne.
Dňa 04.12.2019 sa vyjadril Mgr. Eduard Štamm, prezident ŠVK Pezinok. Uviedol, že bol priamym
účastníkom incidentu. K stretnutiu uviedol, že Rastislav Filípek často slovne útočil na rozhodkyňu,
zosmiešňoval ju. Po zápase slovne útočil na rozhodkyňu, používal nevybrané slová, narušoval jej
komfortnú intímnu zónu. K samotnej fyzickej inzultácii nedošlo. Eduard Štamm požiadal Rastislava
Filípka, aby opustil halu, zdôraznil, že sa musel fyzicky vtláčať medzi Rastislava Filípka a rozhodkyňu.
Dňa 06.12.2019 sa vyjadril Pavol Mančák, hlavný tréner HIT Trnava B (email: mapalo29(5)vahoo.com).
Uviedol, že k žiadnemu incidentu neprišlo. Tréner Rastislav Filípek sa neúspešne, prostredníctvom
kapitánky, snažil protestovať proti mnohým nesprávnym rozhodnutiam rozhodkyne. Počas zápasu
neboli použité žiadne vulgarizmy ani iné urážlivé slová. Jediný incident bol medzi divákom a trénerom
po stretnutí, keď si tréner Rastislav Filípek s rozhodkyňou Ivanou Chamulovou vysvetľovali pravidlá a
sporné situácie. Divák fyzicky obmedzoval trénera. Ani po zápase neboli použité žiadne vulgárne
alebo urážlivé slová.

V zmysle článku 7 Pokarhanie ods. 1 a 2 DP SVF:
1. Pokarhanie je najnižším trestom ukladaným jednotlivcom alebo klubom. Pokarhanie sa ukladá v
prípadoch menej závažných alebo ojedinelých previnení.
2. Jednotlivcovi je možné udeliť pokarhanie maximálne jedenkrát za súťažný ročník.
DK začala disciplinárne konanie voči previnilcovi z dôvodu jeho konania voči rozhodkyni, v čase
uvedenom vyššie.
Na základe predložených vyjadrení má disciplinárna komisia za dostatočne preukázané, že zo strany
previnilca došlo v predmetnom zápase k takému správaniu voči rozhodkyni, ktoré napĺňa znaky
previnenia. Previnenie možno označiť za menej závažné.
Je zrejmé, že išlo o nevhodné správanie previnilca voči rozhodkyni, v priebehu zápasu a aj po
skončení zápasu. Rozhodkyňa sama vyhodnotila správanie previnilca počas zápasu bez potrestania.
Následná komunikácia po skončení zápasu nebola zo strany rozhodkyne zaznamenaná v zápise
o stretnutí. Z vyjadrení DK nevyhodnocuje správanie sa Rastislava Filípka vtákom rozsahu, aby mohli
byť použité niektoré zo závažnejších disciplinárnych trestov v zmysle DP SVF.
Išlo o správanie, ktoré mohla rozhodkyňa vyhodnotiť poznámkou v zápise o stretnutí, priamo po
zápase. DK sa rovnako zamýšľala na podstatne oneskorenom podaní podnetu zo strany rozhodkyne.
Vo vzťahu k Rastislavovi Filípkovi je pri akomkoľvek opakovaní podobného správania počas stretnutia
aj po jeho skončení a jeho hodnoverného zaznamenania uvažovať ako o vulgárnom a hrubom
správaní voči rozhodkyni.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať písomne odvolanie na odvolací orgán Arbitrážnu komisiu
Slovenskej volejbalovej federácie, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie nemá odkladný účinok. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto
rozhodnutie preskúmať súdom.
V Bratislave, dňa 04.02.2020
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Peter Štetka
člen DK SVF
Rozhodnutie sa doručí:
1. Rastislav Filípek, asistent ženského volejbalového družstva HIT Trnava B
2. Slovenská volejbalová federácia
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