
  

  

 

   

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/146/2022/2023 

 

 

Up Management s.r.o., Karpatské námestie 10A, 841 03 Bratislava 

 

                       Vo veci nesplnenia povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá, podľa ustanovení súťažnej 

smernice Predpis o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá, podľa Súťažného poriadku SZFB, článku 13, 

bodu 13.1., písmena a), Štatútu Ligovej komisie SZFB a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, Ligová 

komisia SZFB 

rozhodla 

o udelení poriadkovej pokuty nasledovne: 

 

        MLÁDEŽNÍCKE DRUŽSTVÁ: 

Pre prihlásenie družstva do 1. ligy mužov je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží 

družstvá v dvoch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategóriách: juniori, dorastenci, starší 

žiaci. 

Od sezóny 2023/24 bude pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží družstvá v troch 

mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategóriách: juniori, dorastenci. 

Od sezóny 2024/25 bude pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží družstvá v štyroch 

mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategórii juniorov. 

Klub Družstvo 
Podmienka mať prihlásené 

družstvá v kategórii 

Počet 

prihlásených 

družstiev 

klubu 

Podmienka 

dvoch 

prihlásených 

družstiev: 

Poriadková 

pokuta za 

chýbajúce 

družstvo 

CAPITOL 

Floorball Club 

TEMPISH 

CAPITOL 

Floorball Club 

J 

 

D 

 

SZ 

 

MZ /SP/MP   

 
1 nesplnená 250,00 €  

 

 

Družstvo TEMPISH CAPITOL Floorball Club je v súťaži MEX prvú sezónu, preto sa na neho vzťahujú 

požiadavky ako na družstvá v M1. 
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Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

                                                                                                                                                      Vybavuje:    

 
Lukáš Blaško                                                                                                                         Miroslav Bukviš 

Predseda Ligovej komisie SZFB                                                                                          sekretár LK SZFB 
                                                                                                                                    koordinátor celoštátnych súťaží SZFB           

                                                                                                                                                      tel.: 0903 426 550                                                    

                                                                                                                                                   e-mail: lkszfb@szfb.sk                       

 

Na vedomie: 

• Prezídium SZFB; Disciplinárna komisia SZFB; Ekonomický úsek SZFB; Matrika SZFB; predseda 
klubu; sekretár klubu. 
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