
  

  

 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE č. LK-Ro/163/2021/2022 

 

Footballandia, Zornička 911/17, 924 01 Galanta 

Vo veci vystúpenia (odhlásenia) družstva Galanta United v kategórii mladšia prípravka, po termíne 

prihlasovania, zo súťaže Turnaj mládeže vo florbale – mladšia prípravka 2022, pred jej ukončením, podľa 

ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a); článok 14, bod 14.8., Štatútu Ligovej 

komisie SZFB a Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, Ligová komisia SZFB 

 

rozhodla 

 

o udelení poriadkových pokút nasledovne: 

Organizácia Ďalšie celoštátne súťaže Družstvo 
Vystúpenie družstva zo 

súťaže dňa 

Poriadková 

pokuta vo výške 

Footballandia 
Turnaj mládeže vo florbale 

– mladšia prípravka 
Galanta United 31.05.2022 100,00 € 

 

Udelené poriadkové pokuty podľa platného Príkladného sadzobníka poriadkových pokút, budú zrazené zo 

súťažnej zábezpeky jednotlivého klubového družstva. V prípade, ak poriadkové pokuty v priebehu súťaže 

prevýšia súťažnú zábezpeku klubového družstva, je organizácia povinná pokuty uhradiť v lehote, ktorú určí 

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

rozhodnutia. Organizácia je povinná uhradiť poriadkové pokuty na účet SZFB. Organizácia môže požiadať 

Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár do 15-tich dní odo dňa vydania rozhodnutia (16.06.2022). 

Nesplnenie lehoty splatnosti bude disciplinárne potrestané. 

 

Riadiaci orgán je povinný takéto vystúpenie zo súťaže postihnúť mimoriadnou pokutou. Výšku mimoriadnej 

pokuty môže riadiaci orgán stanoviť, buď v príslušnom rozpise súťaží SZFB, alebo ju v priebehu súťaže určí 

tak, aby bola až niekoľkonásobne vyššia, ako náklady organizácie na účasť jeho družstva v súťaži. 

 

Bratislava, 01.06.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 
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Poučenie: 

• proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať; 

• odvolanie musí spĺňať podmienky stanovené v Odvolacom poriadku 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.sk 

 

 

Na vedomie: 

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