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Č.p.: SKoZ-ŠTÚ-ŠTK – 1/2022-2023      V Piešťanoch08.09.2022 
 
 
 
 
Kolkársky klub Tatran Sučany 
Kollárova 20 
038 52 Sučany 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
 
Športovo-technická komisia Športovo-technického útvaru Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len ŠTK 
ŠTÚ SKoZ) podľa bodu 6.13.1 písm. d) Súťažného poriadku kolkárskeho športu,ako poverení riadiaci orgán 
súťaže 
 

v y l u č u j e 
 
 
družstvo Kolkárskeho klubuTatran Sučany zo súťaže Extraliga mužov v ročníku 2022/2023, čím sa podľa 
bodu 3.1.3 Súťažného poriadku kolkárskeho športu bude fiktívne zaradené na posledné miesto v konečnej 
tabuľke, a preto automaticky sa stáva zostupujúcim družstvom do 1. Kolkárskej ligy – Východ. 
 
A tiež podľa druhej vety bodu 6.13.1 Súťažného poriadkukolkárskeho športu prípad ŠTK postúpi na ďalšie 
konanie Rozhodcovsko-disciplinárnej komisie ŠTÚ SKoZ. 
 

ODÔVODNENIE 
 
 
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ (zároveň aj predseda ŠTK) dostal dňa 31.08.2022list v podobe e-mailovej správy od 
vedenia Kolkárskeho klubu Tatran Sučany (ďalej len „KK Sučany“). V čom ho predseda klubu pán Ján 
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Ondrejčík, a podpredseda pán Radimír Bolibruch požiadali o
rozhodnutie odôvodnili tým, že nechceli komplikovať súťaž prekladaním, odkladaním a
na začiatku súťaže, nakoľko sa im
skončil z rodinných dôvodov a 
operácii, resp. liečenie niekoľko mesiacov). Celá situácia 
za tak krátky čas, ktorý ostáva do začiatku súťaže nahradiť 4 hráčov do základnej zostavy.
 
Vzhľadom na to, že o to rozhodnutie požiadal sám KK Sučany, tak ŠTK 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 

 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v
SKoZ. Pri podaní odvolania je nutné zaplatiť poplatok za odvolanie vo výške 
sa vráti odvolávajúcemu, ak odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, alebo orgán ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.
 
Odvolanie nemá odkladný účinok.
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e-mail: sekretariat@kolky.sk 

podpredseda pán Radimír Bolibruch požiadali o vyradenie družstva z
tým, že nechceli komplikovať súťaž prekladaním, odkladaním a

im v priebehu leta jeden hráč presťahoval do zahraničia za prácou, jeden 
 za posledný týždeň sa bohužiaľ vážne zranili dvaja hráči (predpoklad 

operácii, resp. liečenie niekoľko mesiacov). Celá situácia ich mrzí, ale bohužiaľ nev
do začiatku súťaže nahradiť 4 hráčov do základnej zostavy.

to rozhodnutie požiadal sám KK Sučany, tak ŠTK ŠTÚ SKoZ rozhodl
to rozhodnutia.  

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia
SKoZ. Pri podaní odvolania je nutné zaplatiť poplatok za odvolanie vo výške 30,

odvolávajúcemu, ak odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, alebo orgán ktorý napadnuté 
plnom rozsahu vyhovie. 

má odkladný účinok. 
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vyradenie družstva z Extraligy mužov. Svoje 
tým, že nechceli komplikovať súťaž prekladaním, odkladaním a pod. zápasov hneď 

priebehu leta jeden hráč presťahoval do zahraničia za prácou, jeden 
za posledný týždeň sa bohužiaľ vážne zranili dvaja hráči (predpoklad 

bohužiaľ nevedia už takto na rýchlo 
do začiatku súťaže nahradiť 4 hráčov do základnej zostavy. 

ŠTÚ SKoZ rozhodla tak ako je 

odo dňa jeho doručenia, na ŠTÚ 
0,-€. Poplatok za odvolanie 

odvolávajúcemu, ak odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, alebo orgán ktorý napadnuté 

     
 

 

 Máté Mezeiv.r. 

 Riaditeľ ŠTÚ SKoZ 
 Predseda ŠTK 


