
Východoslovenský stolnotenisový zväz  K O Š I C E 

Športovo-technická komisia 
 

Slovenská Ves 10.5.2022 
 
 

 Športovo technická komisia (ďalej len ŠTK) pri Východoslovenskom stolnotenisovom 

zväze (ďalej len VsSTZ) vo veci riešenia stretnutia č. 3088 13. kola 3. ligy mužov - skupiny Západ 

medzi ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča, ktoré sa malo odohrať 1.5.2022, na základe 

zistených skutočností 
 

r o z h o d l a : 
 

 V zmysle čl. 4.1.4.3.2. Súboru predpisov stolného tenisu / ďalej len SP / týkajúceho sa 

bodového hodnotenia výsledkov stretnutia k o n t u m u j e stretnutie č. 3088 13. kola 3. ligy 

mužov - skupiny Západ medzi ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča obojstranne 0:18 

v neprospech ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Dňa 1.5.2022 sa malo o 10,00 hod. odohrať stretnutie č. 3088 13. kola 3. ligy mužov - 

skupiny Západ medzi ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča. Na stretnutie vyslal klub STK 

Poprad-Spišská Teplica, ako účastník 3. ligy Západ,  svojho zástupcu a zároveň predsedu klubu p. 

Martina Pisarčíka, ktorý po príchode na miesto konania stretnutia v Spišských Vlachoch zistil, že 

hracia miestnosť, ako i celý komplex bol v čase jeho príchodu o 10:10 hod. uzamknutý. Po tomto 

zistení kontaktoval telefonicky p. Pisarčík organizačného pracovníka ŠKST Spišské Vlachy p. 

Antona Gurčíka, ktorý mu oznámil, že sa stretnutie hralo po dohode oddielov od 08:00 hod., čo 

však nebolo vopred oznámené predsedovi ŠTK VsSTZ Košice. Ďalej zástupca STK Poprad-Spišská 

Teplica namietal foto z nástupu na stretnutie, ktoré bolo vyhotovené v čase 10:00 hod. a čas 

stretnutia bol nápadným spôsobom prepísaný z 10:00 hod. na 08:00 hod. V neposlednom rade bolo 

dôležitým dôkazom aj priznanie niektorých hráčov uvedených v zápise o stretnutí, ktorých 

z pochopiteľných dôvodov nemenoval. 

Námietku proti výsledku stretnutia zaslal aj klub TJ Dunajec Spišská Stará Ves-Lesnica, 

prostredníctvom svojho štatutára Mgr. Jána Stanka. 

Podľa vyjadrenia vedúceho družstva ŠKST Spišské Vlachy p. Gurčíka, ho v sobotu večer 

kontaktoval vedúci družstva TJ Javorinka Levoča Ing. Rusnák, či nemôžu odohrať stretnutie skôr, 

ako o 10:00 hod. Ten po konzultácii s hráčmi súhlasil. Vedúci družstva sa pre rodinné záležitosti 

stretnutia nezúčastnil. Foto bolo podľa jeho vyjadrenia urobené po ukončení stretnutia, keď im 

doniesol rovnaké dresy, nakoľko pri zahájení nemali hráči domáceho celku rovnaké dresy (niektorí 

hráči „béčka“) a nechceli platiť pokutu. Zápisy na stretnutia pripravuje domáci oddiel už v piatok.  

Po telefonáte od p. Pisarčíka konzultoval priebeh zápasu s hráčmi, ktorí mu potvrdili, že v zápase 

odohrali „rýchlovky“, nakoľko vedeli, že v takej zostave nemajú na Levoču „šancu“. V závere 

vyjadrenia konštatuje vedúci ŠKST Spišské Vlachy chybu, že nenahlásil zmenu termínu stretnutia. 

Podľa vyjadrenia vedúceho družstva TJ Javorinka Levoča Ing. Rusnáka, v sobotu večer 

kontaktoval p. Gurčíka, aby stretnutie hrali skôr, kvôli študijným povinnostiam hráča. Chceli sa 

dostať do skupiny 1.-6., preto cestovali na stretnutie v kompletnej zostave. Domáci mali účasť 

v skupine 1.-6. zabezpečenú, preto na stretnutie nastúpili bez niektorých stabilných hráčov „áčka“ 

a keďže ho domáci „odflákli“ skončilo preto skôr.  

Zistenie ŠTK :  -  

Po zohľadnení argumentov a dôkazov, ktoré poskytli všetky kluby dospela Športovo 

technická komisia VsSTZ k názoru, že sa stretnutie neodohralo a zápis o stretnutí bol 

účelovo napísaný. Hlavným dôkazom je výsledok stretnutia a pomer setov 27:41, čo je spolu 

68 setov, ktoré sa prakticky v časovom limite 2 hodiny nedá odohrať. Členovi ŠTK potvrdil 

skutočnosť, že sa stretnutie nehralo aj jeden hráč uvedený v zápise o stretnutí. Pochybnosti 

vyvoláva aj foto z nástupu a kópia zápisu zavesená na stránke www.pinec.sk. 



ŠTK VsSTZ v Košiciach má za to, že  sa stretnutie nehralo a v zmysle čl. 4.1.4.3.2. Súboru 

predpisov stolného tenisu / ďalej len SP / týkajúceho sa bodového hodnotenia výsledkov stretnutia 

za nenastúpenie k viac, ako polovici predpísanému počtu zápasov v stretnutí kontumuje stretnutie 

č. 3088 13. kola 3. ligy mužov - skupiny Západ medzi ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča 

obojstranne 0:18 v neprospech ŠKST Spišské Vlachy a TJ Javorinka Levoča. 

Na základe týchto skutočností rozhodla ŠTK VsSTZ v Košiciach tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 

Prípad bol odstúpený na ďalšie riešenie Disciplinárnej komisii pri Východoslovenskom 

stolnotenisovom zväze v Košiciach. 

  

 

P o u č e n i e :  Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 5 dní od oznámenia  

 rozhodnutia na Výkonný výbor Vsl. stolnotenisového zväzu v Košiciach.  

 Odvolanie nemá odkladný účinok. 
  

                                                                                                     Športovo technická komisia 

                                                                                                             pri VsSTZ Košice 

                                                                                                                   predseda 

                                                                                                                 Ján Pitoňák 


