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Rozdeľovník 

 

 

 

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 

 

o zmene usporiadateľa v majstrovskom stretnutí 10.kola Dorasteneckej ligy Západ medzi KK 

Zlaté Klasy – TJ Rakovice, ktoré sa odohrá dňa 20.03.2022 o 13:00 na kolkárni TJ Rakovice 

z dôvodu poruchy automatického stavača kolkov (ďalej len ASK) na kolkárni v Zlatých Klasoch a 

ktorého oprava sa nedá zrealizovať do konca základnej časti Dorasteneckej ligy.  

 

 

ODÔVODNENIE 
 

 

Na ŠTÚ SKoZ bola doručená žiadosť o zmenu organizátora majstrovského stretnutia 10.kola 

Dorasteneckej ligy Západ medzi KK Zlaté Klasy A – TJ Rakovice, ktoré sa má odohrať dňa 

20.03.2022 o 13:00 na kolkárni KK Zlaté Klasy z dôvodu poruchy ASK. Podľa žiadosti uvedenú 

poruchu KK Zlaté Klasy nie je schopné opraviť do konca základnej časti Dorasteneckej ligy, preto 

po dohode klubov žiada ŠTÚ SKoZ o zmenu usporiadateľa.  

Nakoľko ide o dohodu klubov a ŠTÚ SKoZ je za to, aby sa zápasy tohto súťažného ročníka 

odohrali a nie vyhlasovali sa kontumačné výsledky ŠTÚ SKoZ súhlasí so zmenou usporiadateľa 

a zápas sa môže odohrať na kolkárni TJ Rakovice.  

 

 

   Vzhľadom na to, že kluby sa dohodli na zmene usporiadateľa a ŠTÚ SKoZ nechce 

vyhlasovať kontumačné výsledky a chce podporovať šport detí a mládeže ŠTÚ SKoZ rozhodlo 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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 

 

 

1. KK Zlaté Klasy, Šamorínska cesta 884, 930 39  Zlaté Klasy  kolkarenklasy@gmail.com  

2. TJ Rakovice, Rakovice 220, 922 08  Rakovice  bsintal@gmail.com  

3. a/a 
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