
  

  

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán 

Bratislava 

Kadnárova 23, 841 03 Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika 

 

Vo veci podania žiadosti o transfer hráča dokázateľným spôsobom sa materský klub 

v prestupovom období bez obmedzenia (od 1. júla do 31. júla) je povinný vyjadriť k hráčovej žiadosti do 14 

dní, a to „súhlasíme“, alebo „súhlasíme za výchovné / odstupné“, ak nie je s hráčom uzavretá zmluva, na 

základe ktorej sa hráč na určité obdobie vzdá práva podať žiadosť o transfer do inej organizácie bez 

súhlasu materského klubu. Podľa Prestupového poriadku SZFB – Edícia 2022, článok 1, bod 1.3. a bod 1.4., 

písmeno b); článok 2, bod 2.3.; článok 7, bod 7.3, písmeno b); Matrika SZFB 

rozhodla 

o vykonaní transferu hráča nasledovne: 

Materský klub Nový klub 
Meno a Priezvisko hráča 

(rok narodenia) 
Žiadosť o transfer hráča 

Stanovisko 

Matriky SZFB 

VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 
Snipers Bratislava Dominik FILÍPEK 

(2004) 
PRESTUP SCHVAĽUJE 

Organizácia VŠK PdF UK Hurikán Bratislava sa v priebehu do 14 dní vyjadrila k hráčovej žiadosti o transfer 

v prestupovom období bez obmedzenia (od 1. júla do 31. júla), a to „nesúhlasíme“, čím porušila 

Prestupový poriadok SZFB. 

Žiadosť o transfer hráča bola materskému klubu doručená na mailovú adresu klubu 

bortlik.michal99@gmail.com (podľa Evidenčnej karty organizácie) dňa 28.07.2022. 

Matrika SZFB rozhodla o žiadosti o transfer hráča na základe platnej legislatívy SZFB a vykonala transfer 

do nového klubu dňa 11.08.2022. 

Matrika SZFB upozorňuje, ak sa v budúcnosti bude opakovať podobná situácia, t. j. materský klub 

v prestupovom období bez obmedzenia (od 1. júla do 31. júla) vydá zamietavé stanovisko k hráčovej 

žiadosti o transfer, môže byť proti nemu začaté disciplinárne konanie, ktoré bude riešiť Disciplinárna 

komisia SZFB. 

Matrika SZFB dopĺňa k žiadosti o transfer hráča, hráč ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, dodatočné potvrdenie 

o súhlase, čestné prehlásenie zákonného zástupcu hráča, ktorým potvrdzuje súhlas podpísanej žiadosti 

o transfer hráča zákonným zástupcom hráča. Pre podpisovanie žiadosti, v súlade k tomuto rozhodnutiu, 

nie je v Prestupovom poriadku Slovenského zväzu florbalu definované, že žiadosť musí obsahovať súhlas 

zákonného zástupcu maloletého hráča, ktorý žiada o transfer, pri zohľadnení ustanovenia Zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 9, podľa ktorého maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, 

ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. 

Bratislava, 15.09.2022 

Slovenský zväz florbalu 

občianske združenie 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 

info@szfb.sk  • www.szfb.sk  

IČO: 31795421 • DIČ: 2021656626 

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134 

 

Súťažný úsek / Oddelenie matriky 

matrika@szfb.sk 

Sp. zn.: MA-Ro/13/2022-2023 
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Matrika SZFB potvrdzuje pôvodnú podanú žiadosť o transfer hráča s chybným dátumom, ktorý je uvedený 

v samotnej žiadosti o transfer hráča, a to dňa 24.08.2022, ktorý je považovaný za chybu v texte. 

Oficiálne podanie, doručenie žiadosti o transfer hráča materskému klubu bolo dňa 28.07.2022, 

prestupové obdobie bez obmedzenia, bez ohľadu na chybu dátumu, ktorý je uvedený na žiadosti transferu 

hráča. 

Matričné náležitosti môže za hráča, ktorý ich predpísaným spôsobom podpísal, ktokoľvek posielať a 

odovzdávať adresátovi. Orgány činné v matričnom konaní neprerokovávajú spory vzniknuté z týchto 

vzťahov. Má sa za to, že čo bolo učinené, učinil hráč. 

 

VÝCHOVNÉ 

Ak sa kluby dohodnú, dohodli na výchovnom, resp. odstupnom, nový klub je povinný uhradiť výchovné, 

resp. odstupné materskému klubu do 7 dní od schválenia prestupu Matrikou SZFB (platí od rozhodnutia 

Matriky Sp. zn.: MA-Ro/13/2022-2023), pokiaľ sa kluby nedohodnú inak. V prípade, ak nepríde k úhrade, 

nový klub sa dopustí disciplinárneho previnenia. Nároky materského klubu na výchovné, resp. odstupné 

vo výške podľa čl. 12 Prestupového poriadku SZFB tým nie sú dotknuté, kluby riešia bez súčinnosti 

Matriky SZFB. Nižšie uvedená vypočítaná výška výchovného, resp. odstupného za transfer hráča: 

Meno 

a Priezvisko 

hráča 

(dátum 

narodenia) 

Materský klub  

(registrácia hráča v ISF SZFB) 
Nový klub 

Žiadosť 

o transfer 

hráča 

Stanovisko 

Matriky 

SZFB 

Dominik 

FILÍPEK 

(2004) 

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava Snipers Bratislava PRESTUP SCHVAĽUJE 

Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahol uvedený vek 

Odohraté 

sezóny za 

materský 

klub: 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Výška 

výchovného 

spolu za 

všetky 

uvedené 

súťažné 

ročníky je 

stanovená 

nasledovne: 

360 € 

Vek hráča 

v uvedenej 

sezóne: 

11 rokov 12 rokov 13 rokov 14 rokov 15 rokov 16 rokov 17 rokov 

Výška 

výchovného 

za jeden 

súťažný 

ročník je 

stanovená 

nasledovne: 

25 € 25 € 50 € 50 € 50 € 80 € 80 € 

Matrika SZFB na základe platnej legislatívy SZFB vypočítala maximálnu možnú výšku výchovného, resp. 

odstupného za transfer hráča. 

 

 



  

  

 

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. 

 

Prílohy: 

• Žiadosť o transfer hráča; 

• Potvrdenie, čestné prehlásenie zákonného zástupcu hráča. 

 

 

V Bratislave, dňa 15.09.2022                                                                         

 

 

                                                                                                                                           Mgr. Miroslav Kunštek 

                                                                                                                                Súťažný úsek / Oddelenie matriky SZFB 

Na vedomie: 

• Odvolacia komisia SZFB, Disciplinárna komisia SZFB, prezident SZFB, kontrolór SZFB, sekretár 
materského klubu, sekretár nového klubu. 

 


