
  

  

 

 

 

 

 

 

Footballandia 

Zornička 911/17, 924 01 Galanta, Trnavský kraj, Slovenská republika 

 

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) 

Materský klub  

(registrácia hráča v ISF SZFB) 
Nový klub 

Žiadosť 

o transfer 

hráča 

Stanovisko 

Matriky SZFB 

Michal KUKUČKA 

(08.02.2011) 
Footballandia 

(08.10.2021) 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra PRESTUP SCHVAĽUJE 

Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahol uvedený vek 

Odohraté sezóny za 

materský klub: 
2021/2022 Výška 

výchovného 

spolu za 

všetky 

uvedené 

súťažné 

ročníky je 

stanovená 

nasledovne: 

25 € 

Vek hráča 

v uvedenej sezóne: 
11 rokov 

Výška výchovného 

za jeden súťažný 

ročník je stanovená 

nasledovne: 

25 € 

 

Organizácia Footballandia požadovala za hráča vyššiu výšku výchovného, resp. odstupného než je 

uvedené v Prestupovom poriadku SZFB, a to sumu vo výške 72 €, 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 

12.08.2022. 

Bratislava, 12.08.2022 

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/7/2022-2023 
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Matrika SZFB upozorňuje organizáciu Footballandia, ak sa v budúcnosti bude opakovať podobná situácia, 

t.j. ak materský klub stanový vyššiu výšku výchovného, resp. odstupného bez vzájomnej dohody oboch 

klubov, bude proti nemu začaté disciplinárne konanie, ktoré bude riešiť Disciplinárna komisia SZFB. 

 

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 

10.08.2022. 

 

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 12.08.2022      

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Mgr. Miroslav Kunštek 

                                                                                                                                Súťažný úsek / Oddelenie matriky SZFB 

 

Na vedomie: 

• Disciplinárna komisia SZFB; sekretár materského klubu, sekretár nového klubu. 


