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Športovo-technický útvar 
Slovenského kolkárskeho zväzu 

Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany 
 
Číslo spisu: SKoZ-ŠTÚ – 1/2022-2023     V Piešťanoch, dňa 03.10.2022 
 
 
 
1. Mgr. Marcel Lofaj 
2. Ing. Jaroslav Gálet 
3. Daniela Mócová 
4. Tibor Katona 
5. Ján Vakoš 
6. Patrik Tomek 
7. Tomáš Dziad 
8. Tomáš Podolák 
9. Július Bročko 
10. KK ZK Apollo Bratislava 
11. ŠK Železiarne Podbrezová 
12. KK Priatelia Bratislava 
13. MKK Stará Turá 
14. KO Žarnovica 
15. BKK Bánovce nad Bebravou 

ROZHODNUTIE 
 
 
 
Riaditeľ Športovo-technického útvaru Slovenského kolkárskeho zväzu (ďalej len Riaditeľ ŠTÚ SKoZ), podľa 
bodu 2.3.1. Súťažného poriadku kolkárskeho športu a podľa bodu 1. Rozpisu Kolkárskych líg 2022/2023, 
ako príslušný orgán 
 
 

z r u š u j e 
 
 
zápis všetkých udelených žltých kariet zo zápasov KK ZK Apollo Bratislava vs. ŠK Železiarne Podbrezová, KK 
Priatelia Bratislava vs. MKK Stará Turá C, a KO Žarnovica vs. ŠK Železiarne Podbrezová A, KK Priatelia 
Bratislava vs. BKK Bánovce nad Bebravou 
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ODÔVODNENIE 
 
 
 
Riaditeľ ŠTÚ z pozície predsedu Športovo-technickej komisie a predsedu Rozhodcovsko-disciplinárnej 
komisie SKoZ začal zlúčené konanie o zmene rozhodnutia rozhodcov z vlastného podnetu.  
 
Dňa 14.09.2022 sa konalo stretnutie ELŽ vo Vlčom Hrdle medzi družstvami KK ZK Apollo Bratislava – ŠK 
Železiarne Podbrezová, rozhodcom bol Mgr. Marcel Lofaj, číslo rozhodcovského preukazu 0151. V zápise 
o stretnutí v časti Udelené karty zo stretnutia uviedol žltú kartu pre hráčku hostí Daniela Mócová, číslo 
registračného preukazu 8623, za priestupok: „prešľap“. 
 
Dňa 20.09.2022 sa konalo stretnutie 2.KL - Západ vo Vlčom Hrdle medzi družstvami KK Priatelia Bratislava 
– MKK Stará Turá C, rozhodcom bol Mgr. Marcel Lofaj, číslo rozhodcovského preukazu 0151. V zápise 
o stretnutí v časti Udelené karty zo stretnutia uviedol nasledujúce žlté karty pre hráčov:  

 Tibor Katona, domáci hráč, číslo reg. preukazu 8716, za priestupok: „Hráč položil guľu na podlahu 
hracieho priestoru pred vlastným prevedením hodu“. 

 Ján Vakoš, hosťujúci hráč, číslo reg. preukazu 8795, za priestupok: „Hráč položil guľu mimo 
náhodovú dosku“. 

 Ján Vakoš, hosťujúci hráč, číslo reg. preukazu 8795, za priestupok: „Hráč položil guľu mimo 
náhodovú dosku“. 

 Patrik Tomek, hosťujúci hráč, číslo reg. preukazu 8576, za priestupok: „Hráč zahájil hru pred 
pokynom rozhodcu“. 

Dňa 24.09.2022 sa konalo stretnutie ELM v Žarnovici medzi družstvami KO Žarnovica – ŠK Železiarne 
Podbrezová A, rozhodcom bol Ing. Jaroslav Gálet, číslo rozhodcovského preukazu 0110. V zápise 
o stretnutí v časti Udelené karty zo stretnutia uviedol žltú kartu pre hráča Tomáš Dziad, hosťujúci hráč, 
číslo registračného preukazu 7917, za priestupok: „opakovaná bosá“. 
 
Dňa 27.09.2022 sa konalo stretnutie 2.KL - Západ vo Vlčom Hrdle medzi družstvami KK Priatelia Bratislava 
– BKK Bánovce nad Bebravou, rozhodca nebol, zápas riadili vedúci družstiev Tibor Katona a Július Bročko. 
V zápise o stretnutí v časti Udelené karty zo stretnutia uviedli žltú kartu pre hráča Tomáš Podolák, 
hosťujúci hráč, číslo registračného preukazu 8805, za priestupok: „51 hod prešľap“. 
 
 
Všetky uvedené priestupky sú klasifikované podľa bodu 3.5.2 Pravidiel kolkárskeho športu ako „obyčajné, 
takzvané technické priestupky“. 
Priestupok hovorovo nazývaný „prešľap“ je oficiálne podľa písm. b) vyššie uvedeného ustanovenia: Keď 
hráč prekročí pri hode alebo pri príprave na hod bielu čiaru ohraničujúcu hrací priestor, s výnimkou 
prípadu, kedy si hráč berie guľu zo zásobníka. 
Priestupok hovorovo nazývaný „bosá“ je oficiálne tiež podľa už spomínaného ustanovenia písm. a): Keď 
hráč pri hode položí guľu mimo náhodzovú dosku. 
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Priestupok ktorý rozhodca nazval tak že
upravený v Pravidlách kolkárskeho športu
uvedené v písm. l) ako nešportové správanie.
 
Podľa ustanovenia bodu 3.5.9 Pravidiel kolkárskeho športu
ustanovení bodu 3.5.2, písm. l) 
stretnutí. 
Čiže rozhodca do zápisu uvedie len tie priestupky, ktoré boli klasifikované ako nešportové správanie
a ostatné nie. Je to tak upravené z dôvodu, že udelené karty za nešportové správanie sleduje riadiaci 
orgán súťaže a podľa ustanovenia 
športovej činnosti v dlhodobých majstrovských súťažiach družs
ostatné priestupky, lebo tie v tomto kontexte nemajú žiadny význam pre riadiaci orgán
 
Vzhľadom na to, že vyššie popísané
o stretnutí v rozpore s ustanovením 
ako je 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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Priestupok ktorý rozhodca nazval tak že: „Hráč zahájil hru pred pokynom rozhodcu“
Pravidlách kolkárskeho športu. Ale teraz v tomto prípade je dôležité hlavne to, že nie je 

ako nešportové správanie. 

bodu 3.5.9 Pravidiel kolkárskeho športu: Ak bola hráčovi udelená karta podľa 
ustanovení bodu 3.5.2, písm. l) – Nešportové správanie – uvedie túto skutočnosť rozhodca do zápisu o 

Čiže rozhodca do zápisu uvedie len tie priestupky, ktoré boli klasifikované ako nešportové správanie
tné nie. Je to tak upravené z dôvodu, že udelené karty za nešportové správanie sleduje riadiaci 

podľa ustanovenia bodu 3.7 Pravidiel kolkárskeho športu, potrestá hráčov 
dlhodobých majstrovských súťažiach družstiev. A preto do zápisu netreba uviesť 

tomto kontexte nemajú žiadny význam pre riadiaci orgán

popísané priestupky nie sú nešportovým správaním, a 
ustanovením bodu 3.7 Pravidiel kolkárskeho športu Riaditeľ Š

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
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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Hráč zahájil hru pred pokynom rozhodcu“, nie je priamo 
tomto prípade je dôležité hlavne to, že nie je 

Ak bola hráčovi udelená karta podľa 
uvedie túto skutočnosť rozhodca do zápisu o 

Čiže rozhodca do zápisu uvedie len tie priestupky, ktoré boli klasifikované ako nešportové správanie, 
tné nie. Je to tak upravené z dôvodu, že udelené karty za nešportové správanie sleduje riadiaci 

potrestá hráčov zastavaním 
preto do zápisu netreba uviesť 

tomto kontexte nemajú žiadny význam pre riadiaci orgán súťaže. 

 boli uvedené do zápisoch 
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ rozhodol tak 

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

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

 

 Máté Mezei  v.r. 

 Riaditeľ  ŠTÚ SKoZ 
 Predseda ŠTK 
 Predseda RDK 


