
Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
R 1/18 
                                                                                         Rožňava   7.3.2018 
 
 
 
 
      Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci štartu 
hráčky Karolíny Furkovej v sezóne 2017/2018 v zahraničnom klube bez súhlasu Slovenského 
stolnotenisového zväzu /ďalej len SSTZ / takto 

 
r o z h o d l a : 

 
- hráčka Karolína Furková / 1998 / v sezóne 2017/2018 štartovala v rakúskej 

dlhodobej ženskej súťaži za družstvo Olympia 1 bez toho, aby v súlade 
s ustanoveniami čl. 3.10  Prestupového poriadku požiadala SSTZ o štart 
v zahraničí 

čím sa dopustila 
 
disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 5.2.1 Disciplinárneho poriadku a v súlade 
s ustanovením čl. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.2.1 sa jej ukladá disciplinárny trest  
- napomenutie, 
- peňažitá pokuta vo výške 100,-Eur.  

 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

DK v mesiaci január 2018 obdržala od sekretariátu SSTZ písomný podnet, z ktorého 
vyplynulo, že hráčka stolnotenisového oddielu ŠKST Topoľčany Karolína Furková, nar. 
1998, štartuje v sezóne 2017/2018 v zahraničí, konkrétne v Rakúsku súťaži „Damen 
Challenge“ za klub Olympia 1, bez toho, aby si splnila povinnosti vyplývajúce jej z čl. 3.10 
Prestupového poriadku. Tieto okolnosti boli potvrdené rakúskym stolnotenisovým zväzom. 
 Čl. 3.10 Prestupového poriadku mimo iného určuje, že žiadosť o štart v zahraničí 
podáva hráč na predpísanom tlačive a zároveň je povinný zaplatiť určený poplatok. Až po 
splnení týchto povinností môže SSTZ súhlasiť so štartom hráča v zahraničí. 
 Hráčka Karolína Furková sa týmto dopustila disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 
5.2.1 Disciplinárneho poriadku – porušenie člena zväzu, ktoré je prejavom jeho 
nedisciplinovanosti, pričom týmto porušila aj článok 14 Stanov SSTZ. 
 Pri rozhodovaní o treste DK zohľadnila aj okolnosť, že hráčka Karolína Furková 
doposiaľ nemala previnenie voči športovej morálke, nebola disciplinárne potrestaná, po výzve 
SSTZ si dodatočne / február 2018/ splnila všetky povinnosti vyplývajúce jej z Prestupového 
poriadku a následne dostala povolenie na štart v zahraničí. 
 Po zhrnutí všetkých týchto skutočností jej bola uložená mierna forma trestu – 
napomenutie a zároveň peňažitá pokuta vo výške 100,-Eur, ako to umožňuje ustanovenie čl. 
5.4.2.1 Disciplinárneho poriadku. 
 Peňažitú pokutu je potrebné zaplatiť do 10 dní od doručenia tohto rozhodnutia na účet 
SSTZ. 
 



   
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.  
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