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Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4)- 
zamieta sa: 
U 339 R. Butko (1141764) TJ Plevník - Drienové V/S dos. (U 270) – žiadosť nespĺňa náležitosti DP čl. 
41/1.  
 

Disciplinárne sankcie: 
U 340 FK Beluša III.L dos., RP 10 €, pokuta 75 € (71/1, 71/3a,b,d,g, 12/6, 48/4) D. Kramlík (T) zákaz 
výkonu funkcie a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO na 2 týždne N (48/1c,2b, 16/1,2, 
19/1, 34/7) od 14.10.2020. DK zároveň ruší ochranné opatrenie uvedené v U 334. 
 

Oznamy: 
DK oznamuje klubom, že v prípade akýchkoľvek dotazov, alebo nezrovnalostí v súvislosti s poplatkami 
a pokutami uvedenými v ISSF systéme, aby kontaktovali priamo zapisovateľku DK (p. Valentovú - 0905 
375 141).  
 
DK oznamuje všetkým účastníkom majstrovských súťaží ZsFZ, že z dôvodu prerušenia majstrovských 
súťaží na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného 
od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 
34/7). 
 
U 341 MŠO Štúrovo II.LSMŽ,DK berie na vedomie oznámenie klubu o vysporiadaní škody s klubom 
Spartak Myjava a vec uzavrie po úhrade vzniknutej škody (U 336). 
U 342 Spartak Myjava II.LSMŽ, DK berie na vedomie vyjadrenie k U 337. Zároveň DK žiada klub 
o zaslanie informácie, keď dôjde k vysporiadaniu škody spôsobenej na majetku Spartak Myjava. 
 
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 28.10.2020. 
 
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ZsFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa 
DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ZsFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
DK (DP čl. 84/1). 
 
Miroslav Vlk predseda DK ZsFZ 
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