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SADZOBNÍK POPLATKOV 
Slovenského zväzu florbalu 

 

(platný od 1. júla 2018) 

 

ÚČET SLOVENSKÉHO ZVÄZU FLORBALU 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

 

 

VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV 

Riadny člen 20,00 € / ročne 

Pridružený člen 20,00  € / ročne 

Individuálny člen 1,00 € / ročne 

Čestný člen 1,00 € / ročne 

Termín pre úhradu členských príspevkov za aktuálny rok je najneskôr 15. január 

nasledujúceho roku. 

Riadni členovia a pridružení členovia uhrádzajú členský príspevok na základe vystaveného 

platobného príkazu. 

Individuálni členovia, ktorí majú príslušnosť v klube, uhrádzajú členský príspevok v tom klube, 

v ktorom sú aktuálne registrovaní. K 31. decembru vyhotoví Matrika SZFB zoznam členov 

klubu a na základe tohto zoznamu bude klubu vystavený platobný príkaz. Následne klub 

uhradí členské príspevky za svojich členov Slovenskému zväzu florbalu. 

Čestní členovia a individuálni členovia, ktorí nemajú klubovú príslušnosť, uhrádzajú členský 

príspevok individuálne na základe výzvy, ktorej obsahom sú aj informácie o platbe členského 

príspevku. 

 

 

LICENČNÝ POPLATOK ZA SÚPISKU 

Extraliga mužov 350,00 € 

Extraliga žien 300,00 € 

Extraliga juniorov 200,00 € 

1.liga mužov 300,00 € 

1.liga žien 200,00 € 

2.liga mužov 250,00 € 

2.liga žien 150,00 € 

Regionálna liga juniorov 150,00 € 

Regionálna liga junioriek 120,00 € 

Regionálna liga dorastencov 120,00 € 

Regionálna liga dorasteniek 100,00 € 

Regionálna liga starších žiakov / žiačok 50,00 € 

Regionálna liga mladších žiakov / žiačok 35,00 € 

Regionálna liga staršej prípravky 25,00 € 

Regionálna liga mladšej prípravky 25,00 € 
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LICENČNÝ POPLATOK ZA OSTATNÉ TYPY LICENCIÍ 

Tréner 15,00 € 

Rozhodca 15,00 € 

Observer 15,00 € 

Vedúci družstva 0,00 € 

 

 

TRANSFER HRÁČA 

Poplatok za prestup 10,00 € 

Poplatok za hosťovanie 10,00 € 

Poplatok za striedavé hosťovanie 10,00 € 

Poplatok za striedavý štart 10,00 € 
Poplatok za predčasné ukončenie hosťovania 10,00 € 
Poplatok za predčasné ukončenie striedavého štartu 10,00 € 
Poplatok za expresné vybavenie akéhokoľvek transferu hráča 20,00 € 
Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín. 

 

 

MEDZINÁRODNÝ TRANSFER HRÁČA 

Poplatok za medzinárodný prestup 0,00 € 

Poplatok za expresné vybavenie medzinárodného prestupu 10,00 € 

Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese matrika@szfb.sk v čase úradných hodín. 

 

 

VÝCHOVNÉ 

Vek* Výchovné 

9 – 12  rokov 25,00 € 

13 - 15 rokov 50,00 € 

16 – 19 rokov 80,00 € 

20 – 23 rokov 150,00 € 

* Súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahol uvedený vek. Výška výchovného za jeden súťažný 

ročník. 

 

 

ODSTUPNÉ 

Vek Súťaž, do ktorej hráč prestupuje Odstupné 

24 – 26 rokov Extraliga 800,00 € 

24 – 26 rokov 1.liga 300,00 € 

24 – 26 rokov 2.liga 100,00 € 

27 – 29 rokov Extraliga 600,00 € 

27 – 29 rokov 1.liga 200,00 € 

27 – 29 rokov 2.liga 60,00 € 

30 – 32 rokov Extraliga 300,00 € 

30 – 32 rokov 1.liga 100,00 € 

30 – 32 rokov 2.liga 40,00 € 

nad 33 rokov do všetkých súťaží 0,00 € 
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Nový klub uhradí materskému klubu výšku odstupného za prestup hráča vždy do najvyššej 

úrovne súťaže, v ktorej má nový klub prihlásené družstvo v aktuálnej súťažnej sezóne. 

 

 

POSTÚPENIE MIESTA V SÚŤAŽI 

Poplatok za postúpenie miesta v Extralige mužov 500,00 € 

Poplatok za postúpenie miesta v Extralige žien 500,00 € 

Poplatok za postúpenie miesta v Extralige juniorov 50,00 € 

Poplatok za postúpenie miesta v 1. lige mužov 200,00 € 

Poplatok za registráciu dohody postúpenia súťaže je splatný v deň podania žiadosti o 

registráciu dohody na účet SZFB.  

 

 

REGISTROVANIE HRÁČSKEJ ZMLUVY 

Poplatok za registráciu zmluvy 10,00 € 

Zaregistrované zmluvy Matrika SZFB doručí klubom do 30 dní od dňa doručenia. 

 

 

ROZHODNUTIE O ŠTARTE HRÁČOV O DVE KATEGÓRIE VYŠŠIE 

Poplatok za vydanie rozhodnutia 5,00 € 

Poplatok za expresné vydanie rozhodnutia 10,00 € 

Rozhodnutie o žiadosti vydá riadiaci orgán súťaže písomne do 14 dní od dňa doručenia. 

Je možné požiadať o expresné vybavenie žiadosti na sekretariáte SZFB, alebo e-mailom na 

adrese lkszfb@szfb.sk v čase úradných hodín. 

 

 

NÁMIETKY V SÚŤAŽIACH 

Poplatok pre celoštátne súťaže 30,00 € 

Poplatok pre regionálne súťaže 15,00 € 

 

 

DISCIPLINÁRNE POPLATKY 

Poplatok za prerokovanie disciplinárneho priestupku 30,00 € 

Poplatok za podanie podnetu k zahájeniu 

disciplinárneho konania 

30,00 € 

 

 

ODVOLANIA 

Poplatok za odvolanie 30,00 € 

 

 

RÔZNE POTVRDENIA 

Poplatok za vydanie potvrdenia 5,00 € 

 

Orgány SZFB sa v prípadoch, kedy je potrebné uhradiť poplatok, nebudú žiadosťami zaoberať, 

pokiaľ nebudú požadované poplatky pripísané na bankový účet SZFB. Po pripísaní poplatkov na 

bankový účet SZFB orgány SZFB prerokujú žiadosti, v čo možnej najkratšej dobe, najneskôr však 

do 7 pracovných dní. 

mailto:lkszfb@szfb.sk

