
  

  

 

  

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/148/2021/2022 

 

 

 

MKŠS Kysucké Nové Mesto, Litovelská 871/3,  024 01 Kysucké Nové Mesto 

 

Vo veci prihlásenia družstva MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto do Mládežníckej pohárovej súťaže v kategórii 

mladšie žiačky po termíne prihlasovania do súťaže v sezóne 2021/2022, podľa Pokynov pre riadenie 

regionálnych súťaží; Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a); Štatútu Ligovej komisie 

SZFB a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, Ligová komisia SZFB 

rozhodla 

o zaradení družstva MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto do Mládežníckej pohárovej súťaže v kategórii 

mladších žiačok a o udelení poriadkovej pokuty pre družstvo MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto;  

Mládežnícka 

pohárová súťaž 
Termín prihlasovania do: Termín prijatia prihlášky: Poriadková pokuta vo výške 

MPS MZy 31.03.2022 02.04.2022 50€ 

 

Odôvodnenie:  

Podľa Pokynov pre riadenie regionálnych súťaží (súťažná smernica ), Riadenie súťaží MSR a MPS SZFB : 

7) Prihlášky do mládežníckych pohárových súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na 

adresu lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 1. februára do 31. marca kalendárneho roka. V prípade 

odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, 

ak klub pošle prihlášku po termíne prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený 

do turnaja v prípade voľného miesta na turnaji, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou. 

Klub MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto prihlásil svoje družstvo do Mládežníckej pohárovej súťaže v kategórii 

mladšie žiačky po uzávierke prihlášok do Mládežníckej pohárovej súťaže. V zmysle súťažnej smernice 

„Príkladný sadzobník poriadkových pokút“ LK SZFB rozhodla o udelení poriadkovej pokuty pre družstvo 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto v súvislosti s „Ostatné porušenia ustanovení Súťažného poriadku SZFB a 

ostatných predpisov SZFB“.  

 

 

 

Bratislava, 03.04.2022 
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Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku SZFB. 

• udelenú poriadkovú pokutu je organizácia povinná uhradiť v lehote, ktorú určil riadiaci orgán 

súťaže v spolupráci s Ekonomickým úsekom SZFB, a to do 15 dní od dátumu vystavenia 

rozhodnutia ( 18.04.2022 ). Organizácia je povinná uhradiť poriadkovú pokutu na účet SZFB.  

 

S pozdravom        

                               

 
 
 
 
 
                  Lukáš Blaško                                                                                               vybavuje:  Miroslav Bukviš  
PREDSEDA LIGOVEJ KOMISIE SZFB                                                                 koordinátor celoštátnych súťaží SZFB 
                                                                                                                                                       sekretár LK SZFB 
                                                                                                                                                       tel.: 0903426550 
                                                                                                                                                   e-mail: lkszfb@szfb.s 

 

 

Na vedomie: 

• LK SZFB, Ekonomický úsek SZFB, sekretár klubu, vedúci družstva. 
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