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Šamorínska cesta 884 

930 39  Zlaté Klasy 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

  Slovenský kolkársky zväz v Bratislave (ďalej len SKoZ) podľa čl. 18 Disciplinárneho 

poriadku Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len DP SKoZ) 

 

r o z h o d o l 

 

z vlastného podnetu a na základe zápisu o stretnutí 16. kola extraligy mužov medzi KK Zlaté 

Klasy A – ŠK Železiarne Podbrezová A, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.02.2022 od 11:25 do 14:56 

hodine na kolkárni Zlaté Klasy a podľa čl. 27 DP SKoZ vyslovuje pokarhanie družstvu KK 

Zlaté Klasy A a to z dôvodu, že ako usporiadateľ, zanedbal svoje povinnosti podľa bodu 6.2.2. 

písm. b) a písm. c) Pravidiel kolkárskeho športu a to tým, že nezaistil regulárny a hladký 

priebeh stretnutia, bezporuchový chod ASK, signalizácie prešľapu a hlavne nezaistil technický 

dozor k manipulácii s ASK a tým, že technický dozor k manipulácii s ASK nerešpektoval 

rozhodnutia a pokyny rozhodcu.  

 

 

ODÔVODNENIE 
 

 

SKoZ začal konanie voči družstvu KK Zlaté Klasy A, ktoré v stretnutí 16. kola extraligy mužov 

medzi KK Zlaté Klasy A – ŠK Železiarne Podbrezová A, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.02.2022 

od 11:25 do 14:56 hodine na kolkárni Zlaté Klasy z vlastného podnetu a na základe  zápisu  

o stretnutí. V uvedenom zápise o stretnutí v poznámke k zápasu rozhodca stretnutia uviedol 

nasledovné skutočnosti „Domáci oddiel ako usporiadateľ, zanedbal svoje povinnosti podľa bodu 

6.2.2. písm. b) a písm. c) Pravidiel kolkárskeho športu. A to: nezaistil regulárny a hladký priebeh 

stretnutia, bezporuchový chod ASK, signalizácie prešľapu a hlavne nezaistil technický dozor k 

manipulácii s ASK a nerešpektovali rozhodnutia a pokyny rozhodcu. A preto podľa bodu 6.2.3 
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žiadam disciplinárne trestanie oddielu.“. ŠTÚ SKoZ oslovilo rozhodcu stretnutia a družstvá, aby 

mu napísali svoje vyjadrenia.  

Rozhodca poslal svoje stanovisko elektronicky a z neho sú niektoré pasáže prevzaté do 

odôvodnenia rozhodnutia. „ ... Ako som to už uviedol v Zápise o stretnutí, domáce družstvo 

zanedbal svoje povinnosti, (aj po tom že boli na to rozhodcom viackrát upozornení), ktoré 

vyplývajú z Pravidiel kolkárskeho športu (ďalej už len skrátene „Pravidlá“) pre usporiadateľa 

stretnutia, a keďže to už nebolo prvý krát, a už dlhodobo som ich upozorňoval na tieto veci, bol 

som nútený to riešiť takýmto spôsobom.  Potom počas zápasu viackrát som musel členov 

domáceho družstva žiadať, aby zabezpečili technický dozor k manipulácii s ASK, lebo niekedy 

musel som to vykonať ja, hoci to nie je povinnosť rozhodcu. Takisto pri zamotaní kolkov, keď bolo 

treba behať dozadu alebo ak bolo treba pri výmene sa na dráh utrieť náhodzové dosky, niekedy 

som musel normálne dlhšie čakať a neustále ich žiadať, aby niekto to už konečne urobil. Vždy keď 

hráči ukončili svoj štart a nastúpila ďalšia štvorica hráčov, ktorá začala rozcvičku, všetci 

z domáceho družstva vybehli von z kolkárne, a ja som tam ostal sám s hráčmi ktoré práve hrali, 

a keď sa zamotali kolky, nebol tam nikto kto by to vyriešil, musel som to zase spraviť ja, napriek 

tomu, že to nie je povinnosť rozhodcu, ale domáceho družstva. 

Ďalej, paradoxne keď už konečne boli ochotní členovia domáceho družstva zabezpečiť technický 

dozor pri všetkých dráhach, tak tam neustále manipulovali s ASK bez môjho súhlasu. Viackrát 

zastavili časomieru, a ASK bez toho aby som na to dal pokyn. A aj to sa stalo, že bez toho aby som 

to dovolil, a hlavne bez toho aby ma vôbec na to upozornili oni jednoducho zastavili hru pre 

hráčov a vbehli dozadu rozmotať kolky. Žiaľ máme takú kolkáreň akú máme, a ja nemôžem byť 

naraz pri všetkých dráhach, lebo keď niečo riešim napríklad pri dráhe 3-4, tak odtiaľ vôbec 

nevidím na dráhy 1-2, ale to ešte nie je dostatočný dôvod na to aby bez toho aby ma na to 

upozornili, a hlavne bez toho aby som ja ako rozhodca zastavil hru, oni svojvoľne to riešili. Lebo 

veď nie som až tak ďaleko a netrvá to tak dlho kým tam prejdem. 

Pravidlá jasne ustanovujú, že takúto právomoc má len rozhodca, a nie zapisovatelia resp. osoby 

ktoré vykonávajú dozor pre ASK. To vyplýva z bodu 3.3.3 Pravidiel. 

A ani takýto ich argument nemôžem prijať, čo my vtedy uviedli, že oni videli, že to je zamotané 

tak, že treba ísť dozadu a rozmotať to manuálne. Lebo jednoducho musia na to upozorniť 

rozhodcu, lebo bez jeho súhlasu zapisovateľ alebo osoba vykonávajúca technickú dozor to nemôže 

urobiť, nemôže ani len časomieru zastaviť pre hráčov. 

A teraz už to dostalo aj do takého štádia, že keď som ich na to už viackrát upozornil, že to 

jednoducho nemôžu urobiť, tak niektoré osoby z domáceho družstva začali na mňa nadávať. ...“. 

 

Družstvo KK Zlaté Klasy poslalo elektronicky v nasledovnom znení „Kolkárky klub Zlaté Klasy 

berie na vedomie výhrady rozhodcu k zápasu a je mu ľúto, že družstvo neposkytlo vždy 100% 

súčinnosť, aby bol zabezpečený hladký chod zápasu, respektíve, aby rozhodca nemusel suplovať 

činnosti, ktoré mu neprináležia.  Čo sa týka obsluhy automatov bez predchádzajúceho súhlasu 

rozhodcu, mohlo byť spôsobené aj tým, že sme mali technické problémy, koly sa počas zápasu 

neustále zamotávali a obsluha chcela urýchliť vyriešenie problému. Naše technické problémy vo 

vzťahu k súperovi nemali vplyv na priebeh, férovosť a výsledok zápasu, čo môžem zodpovedne 

prehlásiť. V jednom momente, keď bola prerušená hra, prišlo k výmene názorov medzi obsluhou 

a rozhodcom. Tiež to nemalo vplyv na hru ako takú. Stať sa to ale nemalo.  



 
Športovo technický úsek 

Slovenský kolkársky zväz    |   Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany 

IBAN : SK22 3100 0000 0040 7000 2704    |   IČO: 31771688    |   DIČ: 2021419719 

e-mail: stu@kolky.sk 

Signalizácia prešľapu na dráhe č. 3 bola už niekoľkokrát menená alebo opravovaná. Bezúspešne. 

Zistilo sa, že senzor nefunguje kvôli poruche ovládacieho panelu, ktorý je umiestnený na pulte. To, 

že signalizácia nie je funkčná, oznámi rozhodca pred začiatkom zápasu a hráči hrajúci na tejto 

dráhe sú dôsledne kontrolovaní. Porucha na ovládacom paneli bude môcť byť odstránená až po 

ukončení súťaže (odoslaním do opravy do Nemecka). 

Vedenie KK Zlaté Klasy vzalo na vedomie výhrady rozhodcu, je mu ľúto, že táto situácia nastala 

a vyrieši ju pohovorom s dotknutým družstvom, aby sa už neopakovala.“. 

 

Družstvo ŠK Železiarne Podbrezová neposlalo stanovisko v písomnej forme, ale len telefonicky 

riaditeľovi ŠTÚ SKoZ oznámilo, že hráči a vedúci družstva nepostrehli narušenie regulárnosti 

stretnutia.  

 

Podľa čl. 6.2.2 Pravidiel kolkárskeho športu SKoZ má domáce družstvo – usporiadateľ okrem 

iných hlavne aj tieto povinnosti. Urobiť všetky opatrenia pre zaistenie regulárneho a hladkého 

priebehu stretnutia a zaistiť poriadok na kolkárni, a nie tak ako je uvedené v zápise o stretnutí sám 

pravidlá porušovať a nešportovo sa správať. Zaistiť technický dozor k manipulácii s ASK podľa 

pokynov rozhodcu.  

Rozhodca je povinný v súlade s pravidlami kolkárskeho športu riadiť stretnutie podľa Pravidiel, 

Súťažného poriadku, rozpisu príslušnej súťaže a pokynov riadiaceho orgánu a preto musí 

usporiadateľ zabezpečiť uvedené povinnosti na základe pokynov rozhodcu. 

 

 

   Vzhľadom na to, že KK Zlaté Klasy nedodržiavalo a neplnilo povinnosti domáceho 

družstva – usporiadateľa ŠTÚ SKoZ rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

 

POUČENIE 
 

 

 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na ŠTÚ SKoZ v Piešťanoch. Prvostupňové rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

Odvolanie má odkladný účinok. 

 

      

    

 Ing. Marián Mitošinka 

 riaditeľ ŠTÚ SKoZ 

 

 


