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      Disciplinárna komisia Slovenského stolnotenisového zväzu / ďalej len DK / vo veci 
neoprávneného štartu hráčky Tatjany Butkovej v sezóne 2017/2018 v  súťažiach riadených  
Slovenským stolnotenisovým zväzom /ďalej len SSTZ / takto 

 
r o z h o d l a : 

 
 
 

- hráčka Tatjana Butková  / 1979 / v sezóne 2017/2018 / od 23.8.2017 /, registrovaná 
ako hráčka oddielu ŠKST OcU Kamenica nad Cirochou, za ktorý nastupovala  v 3. 
lige mužov skupina severo-východ a zároveň v rámci výnimočného hosťovania 
nastupovala za družstvo ŠK Orion Belá nad Cirochou v 1. lige žien skupina 
východ a v mesiaci marec-apríl 2018 aj v baráži o postup do extraligy žien napriek 
tomu, že v tomto období paralelne nastupovala za družstvo Excelent Butterfly 
Kropivnickij / ďalej len Butterfly / v najvyššej dlhodobej ukrajinskej súťaži žien – 
superlige riadenej ukrajinským stolnotenisovým zväzom, 
  

čím sa dopustila 
 
disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 5.2.1 Disciplinárneho poriadku /ďalej len 
DP / a v súlade s ustanovením čl. 5.4.3. a 5.4.3.3 DP sa jej ukladá disciplinárny 
trest  
- zastavenie pretekárskej činnosti vo všetkých  súťažiach v štruktúrach 
Slovenského stolnotenisového zväzu na dobu 12 mesiacov. 

 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
 

DK v mesiaci február 2018 obdržala od sekretariátu SSTZ písomný podnet, z ktorého 
vyplynulo, že hráčka Tatjana Butková  napriek tomu, že je registrovaná v rámci súťaži, ktoré 
riadi SSTZ, resp. Východoslovenský stolnotenisový zväz, hrá paralelne aj dlhodobé súťaže 
žien na území Ukrajiny.  

 
DK na základe zistených a vyžiadaných podkladov a stanovísk má za preukázané, že 

hráčka Tatjana Butková, ukrajinská štátna občianka, v sezóne 2017/2018 je hráčkou ŠK ST 
OcU Belá nad Cirochou za ktorý nastupovala v priebehu jesennej časti sezóny v súťaži 3. ligy 
mužov sk. severo-východ, ktorú riadi Východoslovenský stolnotenisový zväz so sídlom vo 
Vranove nad Topľou.  

 
 



 
Zároveň v rámci výnimočného hosťovania štartovala za družstvo ŠK Orion Belá nad 

Cirochou v 1. lige žien sk. Východ, ktorú súťaž riadi SSTZ a v mesiaci marec-apríl štartovala 
za toto družstvo aj v baráži o postup do extraligy žien. 

Zo získaných materiálov však zároveň vyplynulo, že v sezóne 2017/2018 paralelne 
nastupovala na Ukrajine za družstvo žien Butterfly v najvyššej dlhodobej ukrajinskej súťaži 
žien riadenej ukrajinským stolnotenisovým zväzom - superlige. Keďže táto súťaž je hraná  
turnajovým spôsobom, DK mala za preukázané, že Tatjana Butková sa aktívne ako hráčka 
družstva Butterfly zúčastňovala turnajov v dňoch 5-7.10.2017, 21-24.12.2017 a 5-7.4.2018.   

 
V  zmysle čl. 2.1.3. Registračného poriadku / ďalej len RP / . „Hráč stolného tenisu 

môže byť registrovaný len jeden oddiel – klub a vlastniť len jeden registračný preukaz. Hráč 
stolného tenisu môže štartovať iba za oddiel v ktorom je registrovaný, resp. za klub v ktorom 
má platne vyznačené hosťovanie alebo výnimočné hosťovanie.“ 

 
V zmysle čl. 2.1.4. RP „ registrácia hráča s cudzou štátnou príslušnosťou je v SR 

možná po splnení týchto podmienok:  a/ predložením stanoviska  jeho materskej asociácie ku 
štartu v zahraničí. V prípade dvojitej registrácie resp. štartu hráča, tento priestupok bude riešiť 
disciplinárna komisia“.    

 
DK požiadala o podanie vysvetlenia / čl. 5.8.5. DP / vedúcich zainteresovaných 

družstiev ŠKST OcU Kamenica nad Cirochou ako aj ŠK Orion Belá nad Citochou s tým, že 
obdržala len písomné vyjadrenie vedúceho družstva ŠKST OcU Kamenica nad Cirochou zo 
dňa 10.4.2018, doplnené 25.4.2018 , z ktorého vyplýva, že štart hráčky Tatjany Butkovej 
nepovažuje za neoprávnený, nakoľko na Ukrajine hrá len turnaje kde sa nevyžaduje 
registrácia. Začatie disciplinárneho konania proti hráčke Butkovej považuje za tendenčné.  

 
Zo zistených materiálov mala DK za nepochybne preukázané, že hráčka Tatjana 

Butková napriek riadnej hráčskej registrácii v rámci SSTZ pôsobila v zahraničí – na Ukrajine, 
a bola aktívnou hráčkou klubu, ktorý hrá najvyššiu ukrajinskú dlhodobú ženskú súťaž – 
superligu riadenú ukrajinským stolnotenisovým zväzom.  

 
Je pri tom irelevantné či táto súťaž vyžaduje k štartu len súpisku družstiev alebo aj 

registračné preukazy.  
 
Jednou zo základných zásad SSTZ je zákaz tzv. dvojitého štartu, resp. dvojitej 

registrácie, to znamená, zákaz štartu za dva oddiely v jednej sezóne mimo výnimiek 
uvedených v predpisoch SSTZ.  

 
Hráčka Tatjana Butková porušila vyššie uvedené ustanovenia predpisov SSTZ a preto 

jej bol uložený trest zastavenia pretekárskej činnosti vo všetkých súťažiach v štruktúrach 
SSTZ na dobu 12 mesiacov.    

 
Tento trest DK vykladá tak, že je to zákaz činnosti štartovať v súťažiach, ktoré sú 

riadené SSTZ, krajskými, oblastnými a okresnými STZ združenými v SSTZ.  
 
 
 
 
 



Pri rozhodovaní o treste DK prihliadla na okolnosť, že hráčka Tatjana Butková 
významným spôsobom zasiahla do regulérnosti súťaží 3. ligy mužov, 1. ligy žien ako aj 
baráže o postup do extraligy žien, čím v zmysle čl. 5.6.5. DP ovplyvnila regulérnosť týchto 
súťaží.  
  
  
   
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.  
  
 
 
 

                                                              Disciplinárna komisia 
                                                                        Slovenského stolnotenisového zväzu 
                                                                                    JUDr. Zoltán Gallo 
                                                                                           predseda 
       
 
 
 
 
                                                                                                                       
Rozhodnutie sa zasiela:  
 
ŠKST OcU Kamenica nad Cirochou 
ŠK Orion Belá nad Cirochou 
SSTZ Bratislava 
VsSTZ so sídlom vo Vranove nad Topľou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 


