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Yážený pán
Karol Múčka
M. Gorkého 36

958 01 Partizánske

Disciplinrárna komisia Slovenského zápasníckeho zvítzu (ďalej len DK SZZ) na zákJade
svojho Uzrresenia zo dňa 02.03.2017 vo veci disciplinámeho previnenia Karola Múčku nar.

30.04.19]5 trvale bytom: M. Gorkého 36, Partizánske, v zmysle Disciplinárneho poriadku
SZZ (ďa|ej len DP SZZ) č1. 64. Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo
rozhodnutia orgánu SZZ alebo ěIena SZZ, v páť členom zložent: predseda DK SZZ a štyri
členovia, menovite uvedení v Uznesení, jednohlasne schvaťuje a r,ydáva:

ROZHODNUTIE

vo veci disciplinárneho previnenia Karola Múčku zneužítle mena aloga Slovenského
zápasníckeho ztilzu a ukladá disciplinárnu sankciu v zmysle DP SZZ ěl. 12 bod. 4

peňažnú pokutu 100o- Eur.
Peňažnú pokutu uhradí previnený výlučne beáotovostne na bankoý účet SZZ vrátane

jednoznačnej identifikácie. Uloženú pokutu v zrrrysle D? SZZ čI. 12 bod 9., je previnený
povinný uhradiť aj v prtpade, ak proti rozhodnutí o uložení pokuty podá odvolanie.

odóvodnenie:

Karol Múčka, predseda ZK Olymp Partizánske zaslal 09.0I.2017 bez vedomia SZZ na
United World Wrestling žiadosť v mene Georgie Nogaeva o získanie športovej narodnosti.

Žiaďosť poslal zo svojej emailovej adresy a vo svojej neoprávnenej žiadosti použil logo
a iniciály SZZ a!ým porušil DP SZZ ato č1. 64. Porušenie povinnosti vypl;iruajicej z
predpisu alebo rozhodnutia orgiinu SZZ alebo členaSZZ.



Poučenie:

Proti tomuto roáodnutiu možno podťa DP SZZ č1. 84 bod 2. v lehote do 7 kalendlárnych
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK SZZ podať odvolanie DK SZZ, Jrrnácka 6, Bratislava
832 80. Podanie odvolania proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.

Za prerokovanie každého disciplinárneho previnenia sa ulrádza poplatok za discipliniárne
konanie na účet SZZ. Jednotný poplatok za disciplinárne konanie v rámci SZZ je
v odvolávacom konaní 100,- eur.

Bratislava 6.03.2017

@@W^E,
Predsed ďD i sci plinárnej kdmisie SZZ

Rozhodnutie sa vydáva v 2 vyhotoveniach:
1. Karol Múčka
2. Spis DK SZZ


