Zápis z rokovania Disciplinárnej komisie
Miesto: Nová Dedinka
Dátum: 20.7.2017
Zúčastnení: Peter Šúry, Etela Krchňáková
Dňa 1.7.2017 obdržala Disciplinárna komisia (ďalej DK) a prezídiu S.F.P. mailom podnet od hráčky
klubu CASSOVIA Jany Lazarovej, ktorý sa týkal mailu od pána Radomíra Trčku z PK Šírava zo dňa
19.6.2017 adresovaného všetkým členským klubom S.F.P.. Oba dokumenty sú prílohou tohoto zápisu. K
riešeniu situácie sme pristupovali zodpovedne a telefonicky sme overovali popísané situácie u možných
svedkov. Preverovaním informácií a skladním mozaiky o popísanej situácii sa vynorili podrobnosti, ktoré
neboli popísané ani v jednom z dokumentov (mail pána Trčku, podnet Jany Lazarovej). Tou
najzásadnejšou bolo, že po telefonáte Lubomírovi Šedivému ten uvedený podnet konzultoval s Martinom
Ševečekom (poverený vedením trénersko metodickej komisie) a ktorý po viacnásobnom preštudovaní
dokumentu k Slovenskej lige klubov (ďalej len SLK) ich výkladom stanovil, že hráči PK Šírava môžu hrať
s nehomologizovanými guľami. V rovnaký deň sa hrala BA skupina.
Šetrením sme dospeli ku spoločnému rozhodnutiu:
- DK trestá hráčov PK Šírava odobratím bodov za účasť na regionálnom kole SLK.
Zdôvodnenie: Vo chvíľach keď organizátor regionálneho kola klub ŽILPEK preveroval oprávnenú
požiadavku hráčky CASSOVIA Jany Lazarovej na preverenie možnosti hrania SLK s
nehomologizovanýmii guľami ju hráči PK Šírava slovne napádali (bližší popis v prílohách). Na
komunikáciu s organizátorom je počas SLK určený výhradne kapitán družstva a ostatní hráči
klubov majú vyčkať na rozhodnutia organizačného výboru a účastných klubov.
- DK trestá klub ŽILPEK napomenutím.
Zdôvodnenie: Zvýhodňovanie PK Šírava a umožneniu odohrania všetkých zápasov v jeden hrací
deň a odmietnutie rovnakej požiadavky klubu CASSOVIA.
- DK požadujeme od klubu SLOPAK v zastúpení vrchným radným Lubomírom Šedivým
odstránenie príspevku na fóre stránky www.slopak.sk zo dňa 20.6.2017 (20:55).
Zdôvodnenie: List bol uverejnený jednostranne bez overovania pravdivosti jeho obsahu a bol
“dojmom” jediného člena PK Šírava pána Radomíra Trčku. Mail bol odoslaný do schránok klubov
a je predpoklad, že “široká” petangová verejnosť informáciu dostala od svojho zástupcu v klube a
mohli sa k popísanej situácii vyjadrovať. DK verí, že aj tento zápis sa k diskutujúcim osobám
dostane a budú môcť prehodnotiť svoje úvahy a konšpirácie o popísanej situácii.
- DK dáva pánovi Radomírovi Trčkovi na zváženie ospravedlnenia hráčke klubu CASSOVIA
pani Jane Lazarovej. S odstupom času má možno na spôsob popisu a rozšírenia
informácií iný postoj.
Návrhy na zapracovanie do dokumentov S.F.P.:
- DK navrhuje doplniť dokument k organizácii SLK o riadny popis akými guľami sa môže hrať.
- DK navrhuje uvádzať v pozvánkach na turnaje regionálneho významu, MSR, SLK, CC aj
informáciu s akými guľami je povolené hrať.
Záver:
DK pevne verí, že aj napriek udeleným trestom si kluby a ich hráči nájdu cestu k užšej spolupráci. Veľa
rokov trval rozvoj petangu na západnom a strednom Slovensku. Od klubov vo východnej časti Slovenska
tiež očakávame užšiu spoluprácu v rozširovaní petangu, vyhľadávaní nových hráčov, podpore nových
klubov. Všetci Vám dôverujeme.
Prílohy:
DK2 príloha 1 - Lazarová Jana podnet na DK 01.07.2017
DK3 Príloha 2 - Trčka Radomír mail 19.06.2017
V Bratislave dňa 21.7.2017
Zapísal Peter Šúry, predseda DK
Overil Etela Krchňáková, člen DK

1. 7.

pétanque club Univerzum

komu: mne, SETICA, Branislav,
prezidium, Cassovia

Vážená disciplinárna komisia SFP,
žiadam vás o prešetrenie situácií, ktoré opisuje p. Trčka vo svojom liste prezídiu a klubom SFP dňa 19.
6. 2017 a ktorá, vraj, nastala v rámci regionálneho kola Slovenskej ligy klubov, ktoré sa konalo v dňoch
17. + 18. Júna 2017 v Martine-Priekope. Tento list je plný nepravdivých a zavádzajúcich informácií a
poškodzuje moje meno spôsobom hraničiacim s porušovaním osobnostných práv a dokonca zákonov
SR (Občiansky zákonník v § 11 priznáva fyzickým osobám právo na ochranu osobnosti;

ohováranie môže byť posúdené ako priestupok, zásah do práva na ochranu osobnosti podľa §
11 Občianskeho zákonníka a v najzávažnejších prípadoch aj ako trestný čin; v trestnoprávnej
rovine platí, že kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť
jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné
vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky).
Tu je pár vysvetlení:

1. Hráči klubu Cassovia sa dostavili na miesto konania sa SLK až na druhé kolo (so súhlasom
organizátora), keďže prvé kolo sme nehrali. To znamená, že gule sme nemohli "reklamovať" skôr.
Prvé kolo SLK sa hralo s necertifikovanými guľami ešte pred naším príchodom. Tu vzniká otázka,
ako mohli organizátori povoliť hráčom hrať s necertifikovanými guľami. Pravidlá SLK hovoria, že
SLK sa riadi Medzinárodnými pravidlami pétanque, ktoré umožňujú hrať iba s licencovanými
guľami.
2. Citujem z listu p. Trčku: "Členka Cassovie p. Lazarová, pravdepodobne v snahe strhnúť všetku
pozornosť na seba nezadlho po preskúmaní situácie prišla s protestom, že SLK možno hrať iba s
certifikovanými guľami a žiada tie zápasy, kde to tak nebolo skontumovať." To, prečo p. Trčka

považuje otázku, či sa môže SLK hrať s nelicencovanými guľami za snahu strhnúť na seba
pozornosť, nechám bez komentára. Opravujem: nebol to protest - bola to otázka. Opravujem:
nežiadala som o kontumáciu žiadnych zápasov. Hlavný organizátor tohto kola SLK, Jerguš
Radačovský, nebol v čase vzniknutia situácie na ihriskách, ani v areáli ligy; nebol vôbec prítomný.
Ním poverení zástupcovia nevedeli odpoveď na túto otázku, ani ju nevedeli veľmi dlho dohľadať,
nevedeli, komu zavolať (volali dokonca Lubošovi Šedivému, ktorý nezastáva v súčasnosti žiadnu
oficiálnu pozíciu v SFP a na konci dňa tvrdili, že nemali kontakt na predsedu ŠTK), na riešenia sa
pýtali mňa. Povedala som, že sa musia obrátiť na oficiálnych predstaviteľov SFP. Nevedeli ani, ako
riešiť situáciu v prípade, že sa SLK skutočne nemôže hrať s nelicencovanými guľami. Napätie sa
stupňovalo. Vyvstala aj otázka, čo so zápasmi, ktoré už boli s nelicencovanými guľami odohraté.
Organizátori sa opäť obrátili s touto otázkou na mňa. Ja som odpovedala, že netuším, ako tú
situáciu majú riešiť (ja som predsa neprišla ako delegát alebo pod., ale ako hráčka), ale spomenula

som, že možno aj kontumáciou zápasov, ale jedným dychom som dodala, že to je na riešenie s
oficiálnymi predstaviteľmi SFP. Organizátori navrhovali, nech sa situácia vyrieši tak, ako sa my,
prítomní, dohodneme, na čo som ich upozornila, že SLK bola schválená VZ SFP a nikto z nás
prítomných nemá právomoc meniť to, čo schválilo VZ SFP. Napriek tomu návrh riešiť situáciu
dohodou medzi účastníkmi odznel opakovane, až nakoniec organizátori stanovili, že sa ďalej hrá aj
s nelicencovanými guľami. Domnievam sa, že organizátori týmto porušili pravidlá SLK.
3. Keďže hľadanie odpovedí trvalo skutočne dlho, napätie vzrastalo. V istom momente, keď som si
išla pre občerstvenie, ma obstáli členovia klubu Šírava a začali na mňa slovne útočiť. Istý pán
Jaroslav (žiaľ, netuším priezvisko) sa na mňa "vyrútil" s vetou, že čo za k.k.tiny my v tej Bratislave
stále vymýšľame na komisiách (neviem, aký konkrétny súvis to malo so mnou, okrem toho, že som
z Bratislavy). Druhý pán (tu netuším ani meno ani priezvisko) sa mi postavil pár centimetrov pred
tvár a dožadoval sa, aby som si zložila okuliare, lebo on mi chce vidieť do očí, keď sa so mnou
rozpráva. Vysvetlila som mu, že sú to okuliare dioptrické (mám zatemňovanie skiel UV filtrami), ale
on sa naďalej agresívne dožadoval, aby som si ich zložila a pomenoval to, že sa s ním rozprávam
"so slnečnými okuliarmi", za úbohé. Táto invektíva skutočne hraničí nielen so slušnými mravmi.
Nikto predsa nemôže slovne napadnúť druhého kvôli tomu, že nosí okuliare!!! Pán Trčka konkrétne
mal tiež problém s tým, aké veci schvaľuje VZ SFP, na čo som reagovala, že VZ je otvorené účasti
všetkých klubov a že keď chcú niečo presadiť, môžu prísť na VZ. Na to argumentoval tým, že vlak
z Východu príde do BA o pol a VZ začína o 9 a tu som mu pripomenula, že napr. naposledy sa
vyhovelo žiadosti prezidenta klubu Cassovia a začiatok VZ posunul. Pán Trčka, riaditeľ pobočky
Tatra banky v Michalovciach (tuším), tiež tvrdil, že oni nemajú peniaze na to, aby si kúpili
licencované gule.
4. Citujem z listu p. Trčku: "Zisťovanie, ako to vlastne v propozíciách súťaže je, zabralo hodinu, ktorá
potom chýbala na konci dňa a posledné sobotňajšie kolo sa dohrávalo len vďaka prisvecovaniu
autom." To je pravda, avšak posledné kolo sa hralo ešte v sobotu kvôli tomu, že klub Šírava pred

konaním sa tohto regionálneho kola SLK požiadal organizátorov, aby sa všetky ich stretnutia
odohrali v sobotu, nakoľko oni nemôžu hrať v nedeľu. Organizátori im vyšli v ústrety. Tu sa mi
natíska otázka, či je korektné takto zvýhodňovať jeden klub. Klub Cassovia napr. podľa pôvodného
rozpisu nehral v sobotu ani prvé kolo, ani posledné. Keď sme žiadali o zaradenie do týchto dvoch
kôl, čo by nám umožnilo odohrať všetky zápasy v jeden deň (sobotu), organizátori nám nevyšli v
ústrety. Privilégium klubu Šírava odohrať všetky stretnutia iba v 1 deň by pritom tým nebolo nijako
porušené. Posledné kolo sa hralo za tmy kvôli požiadavke klubu Šírava a vďaka ústretovosti
všetkých ostatných zúčastnených klubov.
5. Citujem z listu p. Trčku: "Ak by bol protest p.Lazarovej úspešný, mohli sme si už pred poludním
zbaliť kufre a vrátiť sa domov." V istom momente sa niektorí členovia klubu Šírava dokonca
dožadovali, aby som im uhradila náklady za ich účasť v SLK, ak by sa rozhodlo o hraní len s
licencovanými guľami.
6. Citujem z listu p. Trčku: "Počínanie p.Lazarovej vnímam ako vopred pripravené s cieľom nielen stať
sa stredobodom diania ale aj znervózniť organizátorov a súperov." Prosím p. Trčku o vysvetlenie,
ako som mohla, podľa neho, vopred vedieť, že niekto bude chcieť hrať najvyššiu súťaž klubov,
jedinú klubovú súťaž, ktorú máme, s nelicencovanými guľami, a teda si to celé vopred pripraviť.
Organizátori sú moji priatelia, niektorí z nich roky trénovali pod mojim vedením - nevidím jediný
dôvod, prečo by som ich mala chcieť znervózniť, alebo im spôsobiť nejaké neoprávnené
komplikácie. Znervózniť súperov nie je absolútne moja taktika hrania a vedenia zápasov - to vie
každý, kto vie, ako hrám. (Aj) Za tieto invektívy žiadam od p. Trčku ospravedlnenie.

7. Citujem z listu p. Trčku: "Chovanie p.Lazarovej bolo neštandardné aj v zápasoch, tie v ktorých
hrala trvali o 20%-30% dlhšie ako ostatné, aj keď litera pravidiel nebola porušená." Kto vie, ako sa
hrá iný ako rekreačný pétanque tiež vie, že zápasy hrané na vyššej úrovni skutočne trvajú dlhšie.
Pripúšťam, že rekreačnému hráčovi sa to môže zdať "neštandardné". "Litera pravidiel", však,
nebola porušená. A okrem toho, hrala sa najvyššia klubová súťaž, nie rekreačný pétanque.
8. Citujem z listu p. Trčku: "...p.Lazarová je dvojkou medzi ženami a bola kedysi aj prezidentkou SFP.
Od takého človeka by som očakával niečo motivujúce, ale jej správanie bolo presne opačné." Dôvod
mojej účasti na SLK nebolo prísť a motivovať hráčov ostatných klubov - na SLK som prišla hrať za
svoj klub.
9. Citujem z listu p. Trčku: "Takýmto nefér správaním asi ťažko rozšírime počet členov SFP..." Žiadam
p. Trčku o vysvetlenie, akým spôsobom bolo moje konanie nefér.
10. Citujem z listu p. Trčku: "...ide o môj subjektívny pocit - radového člena SFP..." Opravujem:
členmi SFP sú kluby, nie členovia jednotlivých členov SFP.

V prípade zistenia nejakého môjho pochybenia, budem znášať následky, ktoré mi z toho vyvodíte.
V prípade, že zistíte, že p. Trčka zavádza, dovoľte mi požiadať vás, aby ste mu nariadili verejné
ospravedlnenie listom mne, prezídiu a klubom SFP a o vyvodenie prípadných ďalších následkov a
trestov voči ostatným osobám klubu Šírava, ktoré ma opakovane slovne napadli počas konania sa ligy,
menovite Jaroslav ??? a ??? ???. Zároveň vás týmto prosím o zváženie postihu pre Luboša Šedivého,
ktorý bez overenia si pravdivosti obsahu listu p. Trčku, uverejnil tento list na verejnom diskusnom fóre
klubu Slopak (http://slopak.sk/?forum,5), čím tiež prispel k (neoprávnenému) poškodzovaniu mojej
osoby.

Pri posudzovaní celej záležitosti vám môžu pomôcť stanoviská hráčov, ktorí prišli odohrať regionálne
kolo ligy za kluby Lučenec, PAF, Cassovia a Žilpek (okrem Jerguša Radačovského, ktorý v tom čase
nebol prítomný ani v areáli konania sa ligy).

V prípade otázok som vám plne k dispozícii.

Verím vo vaše spravodlivé posúdenie tejto záležitosti.

S pozdravom
Jana Lazarová

19. 6.

Radomír Trčka

<radomirtrcka@gmail.com>

komu: prezidium, kluby

Vážení priatelia,
rád by som sa s Vami podelil so svojimi dojmami z regionálneho kola SLK, ktoré sa uskutočnilo
17.6.2017 v Martine,
Až do príchodu družstva Cassovia Košice bolo všetko v najlepšom poriadku - okrem chladu a dažďa, ale
počasie neovplyvníme. Členka Cassovie p. Lazarová, pravdepodobne v snahe strhnúť všetku pozornosť
na seba nezadlho po preskúmaní situácie prišla s protestom, že SLK možno hrať iba s certifikovanými
guľami a žiada tie zápasy, kde to tak nebolo skontumovať. Zisťovanie, ako to vlastne v propozíciách
súťaže je, zabralo hodinu, ktorá potom chýbala na konci dňa a posledné sobotňajšie kolo sa dohrávalo
len vďaka prisvecovaniu autom. V tejto súvislosti by bolo vhodné informovať, aké podmienky musia
spĺňať certifikované gule a ako sa to dokazuje. Säm mám sadu značky OBUT, ale žiadny písomný
certifikát som pri kúpe neobdržal. Väčšina z nášho PK Šírava Michalovce si gule kúpila v bežnom
obchode so športovými potrebami, predpokladám že ide o necertifikovaný výrobok. Ak by bol protest
p.Lazarovej úspešný, mohli sme si už pred poludním zbaliť kufre a vrátiť sa domov. Časť z nás tak aj
bola nastavená a dalo nám dosť práce aby sme ich presvedčili, že sme si prišli zahrať, stretnúť sa s
priateľmi, potešiť sa z toho, ako blízko pri košone naša hoc aj necertifikovaná guľa pristála aby sme o
chvíľku smútili, keď nám ju súper odtiaľ perfektným hodom odstrelil. Ráno sme vstávali pred štvrtou,
merali cestu do Martina a po pár hodinách sme sa mali vracať späť - to teda nie. Ale na chuti do hry nám
to isto nepridalo a súťaž sme len z povinnosti dohrávali. Sme čistí amatéri a zo známeho olympijskeho
hesla napĺname akurát tú pasáž o účasti. Počínanie p.Lazarovej vnímam ako vopred pripravené s
cieľom nielen stať sa stredobodom diania ale aj znervózniť organizátorov a súperov. Chovanie
p.Lazarovej bolo neštandardné aj v zápasoch, tie v ktorých hrala trvali o 20%-30% dlhšie ako ostatné, aj
keď litera pravidiel nebola porušená. Až doma mi priatelia z PK povedali, že p.Lazarová je dvojkou
medzi ženami a bola kedysi aj prezidentkou SFP. Od takého človeka by som očakával niečo motivujúce,
ale jej správanie bolo presne opačné. Podarilo sa nám dosiahnuť, že niektorí naši členovia prejavili
záujem o účasť na turnajoch v/pri Bratislave., ale po skúsenosti z Martina asi svoj zámer prehodnotia.
Takýmto nefér správaním asi ťažko rozšírime počet členov SFP a pokiaľ viem, to by mal byť jeden zo
základných cieľov.
A p.Lazarová by si mala uvedomiť, že ak by sme sa ligy nezúčastnili, do finále by pri štyroch účastníkoch
postupoval iba víťaz kola a tým Cassovia nebola. Ale podobný scenár môže kľudne nastať už o rok.
Záverom by som chcel napísať, že vyššie uvedené nie je stanoviskom nášho PK Šírava, ale ide o môj
subjektívny pocit - radového člena SFP z celého prežitého, aj keď som postrehol, že správanie
p.Lazarovej minimálne zaskočilo i hráčov iných družstiev, Cassoviu navynímajúc.
Slovenskému petangu prajem veľa úspechov, súdržnosti, vzájomnej podpory a motivujúcich ľudí
Radomír Trčka, člen PK Šírava Michalovce

