Matrika SZFB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika
Sp. zn.: MA-Ro/7/2019-2020

Rozhodnutie Matriky SZFB
FBC MH Florbal Bratislava
Hlaváčikova 33
841 05 Bratislava
Vo veci nesprávneho vypočítania výšky výchovného, resp. odstupného za transfer hráča, nový
klub uhradí materskému klubu výchovné, resp. odstupné uvedené na príslušnom formulári podľa
vzájomnej dohody a podľa bodov 12.4., 12.5., 12.6., najviac do výšky uvedenej v bodoch 12.7. a 12.8,
podľa Prestupového poriadku SZFB, článok 12, bod 12.7., Matrika SZFB

rozhodla
o úprave výšky výchovného, resp. odstupného za transfer hráča nasledovne:
Meno a Priezvisko hráča
(dátum narodenia)
Richard Vránek
(6.2.2004)
Odohraté sezóny za
materský klub:
Vek hráča v uvedenej
sezóne:
Výška výchovného za
jeden súťažný ročník je
stanovená nasledovne:

Materský klub
Nový klub
Žiadosť o transfer hráča
(registrácia hráča v ISF SZFB)
FBC MH Florbal Bratislava
Snipers Bratislava
PRESTUP
(2.12.2016)
Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahol uvedený vek
2016/2017

2017/2018

2018/2019

13 rokov

14 rokov

15 rokov

50 €

50 €

50 €

Výška výchovného spolu za
všetky uvedené súťažné
ročníky je stanovená
nasledovne:

Stanovisko
Matriky SZFB
SCHVAĽUJE

150 €

Organizácia FBC MH Florbal Bratislava požadovala za hráča vyššiu výšku výchovného, resp. odstupného
než je uvedené v Prestupovom poriadku SZFB, a to sumu vo výške 175 €, čím porušila Prestupový
poriadok SZFB, a to bez vzájomnej dohody oboch klubov.
Matrika SZFB posúdila žiadosť o transfer hráča na základe platnej legislatívy SZFB, upravila maximálnu
možnú výšku výchovného, resp. odstupného za transfer hráča a vykonala transfer do nového klubu dňa
03.09.2019.
Matrika SZFB dáva podnet Disciplinárnej komisii SZFB na začatie disciplinárneho konania proti
organizácii FBC MH Florbal Bratislava, ktorá aj napriek upozorneniam Matrikou SZFB (Sp. zn.: MARo/3/2019-2020; Sp. zn.: MA-Ro/4/2019-2020; Sp. zn.: MA-Ro/5/2019-2020) zopakovala postup, t. j.
materský klub stanovil vyššiu výšku výchovného, resp. odstupného bez vzájomnej dohody oboch klubov
ako dovoľuje Prestupový poriadok SZFB.
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Nároky materského klubu na výchovné, resp. odstupné vo výške podľa čl. 12 Prestupového poriadku
SZFB, boli poslané z bankového čísla účtu nového klubu na uvedené bankové číslo účtu materského
klubu dňa 21.08.2019.
Poučenie:
• účastníci prestupového konania (bod 1.2. PP SZFB) sa môžu proti rozhodnutiu Matriky SZFB
odvolať;
• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB;
• odvolanie nemá odkladný účinok.

V Bratislave, dňa 03.09.2019

Mgr. Miroslav Kunštek
Matrika SZFB

Na vedomie:
• Disciplinárna komisia SZFB; Prezídium SZFB; sekretár materského klubu, sekretár nového
klubu.
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