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Číslo spisu: SKoZ-ŠTÚ-ŠTK – 2/2022-2023    V Piešťanoch, dňa 06.10.2022 
 
 
 
 
 
Kolkársky klub Rimavská Sobota 
Kirejevská 1173/33 
979 01 Rimavská Sobota 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
 
Športovo-technická komisia Športovo-technického útvaru Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len ŠTK 
ŠTÚ SKoZ) podľa bodu 8.1.2 písm. a) Súťažného poriadku kolkárskeho športu, ako príslušný orgán 
 
 
 

r o z h o d o l 
 
 
 
 o neodohranom stretnutí 2. kola 1. kolkárskej ligy Východ medzi družstvami Telovýchovná jednota 
Slavoj Veľký Šariš „B“ (ďalej len TJ Slavoj Veľký Šariš „B“) – Kolkársky klub Rimavská Sobota (ďalej len KK 
Rimavská Sobota“) nasledovne : 

 vyhlasuje kontumačný výsledok v prospech domáceho družstva TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ 8:0, 
 družstvo TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ si pripisuje do tabuľky  1. kolkárskej ligy Východ 2 body, 
 strate dvoch bodov z celkového počtu získaných bodov po skončení súťaže družstvom KK 

Rimavská Sobota. 
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ODÔVODNENIE 
 
 
 

ŠTÚ SKoZ sa zaoberal nedostavením družstva KK Rimavská Sobota k majstrovskému stretnutiu 2. 
kola 1. kolkárskej ligy Východ medzi TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ – KK Rimavská Sobota. ŠTÚ SKoZ vydaním 
Rozpisu kolkárskych líg 2022/23 a rozlosovaním kolkárskych líg 2022/23 nariadil odohratie stretnutia 2. 
kola 1. kolkárskej ligy Východ medzi TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ – KK Rimavská Sobota na sobotu 17.09.2022 
o 16:30 na kolkárni vo Veľkom Šariši.   
Podľa zápisu zo stretnutia rozhodca Martin Kažimír stretnutie 2. kola 1. kolkárskej ligy Východ medzi TJ 
Slavoj Veľký Šariš „B“ – KK Rimavská Sobota zahájil a o 16:52 z dôvodu neúčasti hráčov družstva KK 
Rimavská Sobota aj ukončil. 
 V sobotu 17.09.2022 o 17:14 dostal riaditeľ ŠTÚ SKoZ e-mailovú správu od vedúceho TJ Slavoj Veľký Šariš 
(Kamila Vrbová), ktorá mu oznámila, že družstvo hostí (KK Rimavská Sobota) sa nedostavilo na zápas 
a preto zápas po čakacej dobe zahájili, a hneď aj ukončili. Následne dňa 19.09.2022 Riaditeľ ŠTÚ SKoZ 
písomne komunikoval aj s predsedom TJ Slavoj Veľký Šariš, ktorý mu oznámil, že vedúci družstva KK 
Rimavská Sobota mu volal okolo 11:00 v deň zápasu, že vraj im dvaja hráči odišli do Nemecka, a preto 
nemôžu prísť. Domáce družstvo sa vyjadril k tomu tak, že by to mohli oznámiť skôr, a nie v deň zápasu. 
Riaditeľ ŠTÚ, ani vedúci súťaže 1.KL-Východ nedostali žiadnu žiadosť o preloženie stretnutia od hostí, 
navyše ani žiadne odôvodnenie, že prečo sa nedostavili na zápas. Následne Riaditeľ ŠTÚ v stredu dňa 
21.09.2022 o 10:16 napísal e-mailovú správu vedúcemu družstva KK Rimavská Sobota pánovi Ottó 
Povinsky, aby sa už vyjadrili k tomu a poslali nejaké odôvodnenie, aby bolo možné začať konanie, lebo 
hrozí kontumácia zápasu. Pán Povinsky napísal odpoveď e-mailom dňa 21.09.2022 o 20:47 v nasledovnom 
znení: „V sobotu ráno my volal hráč že má horúčku ,moja žena v sobotu ráno mala + test tak som nebol 
k dispozícii ostatný neboli doma. Boli sme len 4.Je my to ľúto.“  
Vzhľadom na to, že Riaditeľ ŠTÚ a ani vedúci súťaže 1.KL – Východ vôbec nedostali žiadnu žiadosť  
o preložení zápasu od KK Rimavská Sobota, dodatočne už nemôžeme brať do úvahy ich odôvodnenie, 
a preto nebol klub požiadaný o predloženie dôkazov, ktoré by to potvrdili. 
Podľa bodu 6.1.4 Súťažného poriadku kolkárskeho športu odloženie stretnutia je možné na základe 
odôvodnenej žiadosti oddielu odoslanej riadiacemu orgánu (Riaditeľovi ŠTÚ) najneskôr pred stanoveným 
termínom stretnutia a na neskoršie žiadosti nemusí byť braný ohľad. 
Keďže žiadna žiadosť nebola, ani neskoršie, tak ako riešenie prípadu prichádza do úvahy jedine možnosť 
kontumácie zápasu. 
 
Preto v súlade s bodom 8.1.2. písm. a) Súťažného poriadku kolkárskeho športu ŠTK ŠTÚ SKoZ vyhlasuje 
kontumačný výsledok 8:0 v prospech domáceho družstva TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ a družstvo TJ Slavoj 
Veľký Šariš „B“ si do tabuľky pripisuje 2 body z uvedeného stretnutia. Družstvu KK Rimavská Sobota sa po 
skončení súťaže odrátajú dva body z celkového počtu získaných bodov. 
 
 
  Vzhľadom na to, že KK Rimavská Sobota si nesplnil povinnosť danú Rozpisom kolkárskych líg 
2022/23 a rozlosovaním kolkárskych líg 2022/23, ŠTK ŠTÚ SKoZ rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  
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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 rozhodn
rozhodnutie vydal, odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.
 
Odvolanie nemá odkladný účinok.
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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,-
sa vráti odvolávajúcemu, ak odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, alebo orgán ktorý napadnuté 

plnom rozsahu vyhovie. 

má odkladný účinok. 
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 Máté Mezei  v.r. 

 Riaditeľ  ŠTÚ SKoZ 
 Predseda ŠTK 


