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TRÉNERSKÝ  PORIADOK SB A  

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE 

1.1. Trénerský poriadok SBA tvorí súhrn pravidiel pre pôsobenie trénerov v súťažiach SBA, pravidlá 
pre vydávanie licencií trénerom a požiadavky na kvalifikáciu a vzdelávanie trénerov. 

1.2. Slovenská basketbalová asociácia (ďalej len „SBA“) v zmysle svojho poslania, Stanov SBA 
a ďalších predpisov SBA uskutočňuje systém vzdelávania trénerov basketbalu.  

1.3. SBA vydáva tento Trénerský poriadok v súlade so zákonom číslo 440/2015 Z.z. NR SR v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o športe“), v súlade s novelizáciou tohto zákona od 
1.1.2017 a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110/2016Z.z. o 
odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe (ďalej len „Vyhláška“).   

1.4. Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky 
športovec vykonáva šport. 

 

2. TRÉNERSKÁ KVALIFIKÁCIA 

2.1. Tréner vedie vykonávanie športu v kategórii tréner 

- tréner    I. kvalifikačného stupňa  

- tréner   II. kvalifikačného stupňa  

- tréner  III. kvalifikačného stupňa  

- tréner  IV. kvalifikačného stupňa  

- tréner   V. kvalifikačného stupňa  

 

2.2. Vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner poskytuje 

2.2.1. vysoká škola prostredníctvom fakulty, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého 

stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore 

2.2.1.1. šport alebo 

2.2.1.2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

2.2.2. stredná športová škola, 

2.2.3. SBA v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy 

prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport   

3. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ TRÉNERA 

3.1. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa sa nadobúda 

3.1.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 

3.1.2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorej je SBA členom; túto odbornú prípravu poskytuje SBA v spolupráci s 
fakultou podľa odseku 2.2.1.1., 
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3.1.3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SBA; túto odbornú prípravu poskytuje 
SBA v spolupráci s fakultou podľa odseku 2.2.1.1.   

3.1.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 2.2.1.1. v rámci 
ďalšieho vzdelávania. , 

3.1.5. úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na 
basketbal, ak 

3.1.5.1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 

3.1.5.2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.1.2., 3.1.3. alebo 3.1.4. alebo 

3.1.6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 

3.1.6.1. rozsad absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.1.2., 3.1.3. alebo 3.1.4. a 

3.1.6.2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa 
vzťahuje na basketbal. 

3.1.7. Ak ide o hráča alebo bývalého hráča, ktorí  

- odohrali minimálne 3 hracie obdobia v najvyššej súťaži žien alebo mužov alebo 

- ktorí odohrali minimálne 1 hracie obdobie v klube, ktorý sa v tomto období zúčastnil 
pohárovej súťaže, organizovanej FIBA alebo 

- sa zúčastnili /nastúpili na zápas/ v oficiálnom medzištátnom stretnutí FIBA  

absolvovaním záverečnej skúšky odbornej prípravy podľa bodu 3.1.3. 

3.2. Tréner I. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v basketbale, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú 
asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých so záujemcami všetkých 
vekových kategórií.  

3.3. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner II. kvalifikačného stupňa sa nadobúda 

3.3.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 

3.3.2. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorej je SBA členom; túto odbornú prípravu poskytuje SBA v spolupráci s 
fakultou podľa odseku 2.2.1.1., 

3.3.3. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SBA; túto odbornú prípravu poskytuje 
SBA v spolupráci s fakultou podľa odseku 2.2.1.1., 

3.3.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 2.2.1.1. v rámci 
ďalšieho vzdelávania. 

3.3.5. úspešným absolvovaním skúšky za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na 
basketbal, ak 

3.3.5.1. ide o študenta študijného programu prvého stupňa v študijnom odbore šport a 

3.3.5.2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.3.2., 3.3.3. alebo 3.3.4., 

3.3.6. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 
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3.3.6.1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.3.2., 3.3.3. alebo 3.3.4., a 

3.3.6.2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa 
vzťahuje na basketbal. 

3.3.7. Získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 

3.3.7.1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.3.2., 3.3.3. alebo 3.3.4., a 

3.3.7.2. absolvent úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa 
vzťahuje na basketbal, alebo 

3.3.8. získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore šport alebo 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, ak 

3.3.8.1. záverečná práca absolventa sa nevzťahuje na príslušný šport alebo na šport 
pre všetkých a 

3.3.8.2. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.3.2., 3.3.3. alebo 3.3.4. 

3.3.9. Ak ide o hráča alebo bývalého hráča, ktorí  

- odohrali minimálne 3 hracie obdobia v najvyššej súťaži žien alebo mužov, pričom sa ich 
družstvo umiestnilo opakovane na medailovom mieste v súťaži SBA alebo 

- ktorí sa zúčastnili /nastúpili aspoň na jeden zápas/ kvalifikácie alebo  záverečného turnaja 
ME, MS alebo OH  

absolvovaním záverečnej skúšky odbornej prípravy podľa bodu 3.3.3. 

3.4. Tréner II. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v basketbale, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú viesť športovú prípravu mládeže .  

3.5. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner III. kvalifikačného stupňa sa nadobúda 

3.5.1. získaním úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore strednej 
športovej školy, 

3.5.2. získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ak 

3.5.2.1. rozsah absolvovaných vzdelávacích činností v rámci štúdia príslušného 
študijného programu, ktoré sa vzťahujú na basketbal, zodpovedá rozsahu 
vzdelávania podľa odsekov 3.5.3., 3.5.4. alebo 3.5.5. 

3.5.2.2. absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktorá sa vzťahuje na basketbal, 

3.5.3. absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej 
organizácie, ktorej je SBA členom; túto odbornú prípravu poskytuje SBA v spolupráci s 
fakultou podľa odseku 2.2.1.1., 

3.5.4. absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej SBA; túto odbornú prípravu poskytuje 
SBA v spolupráci s fakultou podľa odseku 2.2.1.1.. alebo 

3.5.5. absolvovaním odbornej prípravy poskytovanej fakultou podľa odseku 2.2.1.1. v rámci 
ďalšieho vzdelávania. 

3.6. Tréner III. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v basketbale, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
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umožňujú viesť športovú prípravu talentovaného športovca, a športovú prípravu vrcholového 
športovca. 

3.7. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre 
basketbal sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom 
odbore šport, ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktrorá sa vzťahuje na basketbal  

3.8. Tréner IV. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v basketbale, ktorý má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú viesť športovú prípravu v profesionálnom športe, ako aj viesť športovca alebo tím 
v súťaži.  

3.9. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner V. kvalifikačného stupňa pre basketbal 
sa nadobúda získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore šport, 
ak absolvent úspešne obhájil záverečnú prácu, ktrorá sa vzťahuje na basketbal  

3.10. Tréner V. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v basketbale, ktorý  je pripravený 
pôsobiť ako lektor, aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom vzdelávaní športových 
odborníkov v basketbale, je pripravený pôsobiť ako hlavný tréner, metodický a riadiaci 
pracovník pri riadení skupiny trénerov, trénerskej rady v športových kluboch alebo v SBA a má 
zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu 
umožňujú riadiť, plánovať a organizovať športovú prípravu na najvyššej úrovni 

3.11. Vstupný vek pre získanie akéhokoľvek kvalifikačného stupňa trénera je 18 (osemnásť) rokov.  

3.12. O získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vydáva osvedčenie, ktoré 
obsahuje 

3.12.1. názov organizácie, ktorá osvedčenie vydala; ak ide o vysokú školu, uvádza sa aj 
názov fakulty, 

3.12.2. údaje o fyzickej osobe, ktorej sa osvedčenie vydáva v rozsahu meno, priezvisko, 
akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, 
vedecká hodnosť a dátum narodenia, 

3.12.3. číslo osvedčenia, 

3.12.4. označenie kvalifikačného stupňa, 

3.12.5. označenie športu, pre ktorý bola získaná odborná spôsobilosť, 

3.12.6. dátum a miesto vydania osvedčenia, 

3.12.7. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu organizácie, ktorá osvedčenie vydala 
alebo ním poverenej osoby, 

3.12.8. pečiatka organizácie, ktorá osvedčenie vydala. 

3.13. Ak bola odborná spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner nadobudnutá získaním 
úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie sa 
vydáva popri doklade o príslušnom vzdelaní. 

3.14. Odborná spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry v kategór ii 
diplomovaný tréner, tréner I. triedy, tréner II. triedy a tréner III. triedy nadobudnutá podľa 
právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008 zostáva zachovaná a oprávnenia z nej 
vyplývajúce sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 2008. To platí, 
aj ak takto nadobudnutá odborná spôsobilosť bola v roku 2016 upravená na niektorý z 
kvalifikačných stupňov a posudzovanie podľa právnych predpisov účinných do 31. augusta 
2008 je pre športového odborníka priaznivejšie. 

 

4. PODMIENKY PRE VYDANIE TRÉNERSKEJ LICENCIE A JEJ  OBNOVA 

4.1. Tréner je individuálnym členom SBA, ktorému v zmysle Stanov SBA a Smernici o členstve 
v SBA vzniká členstvo doručením príslušnej podpísanej prihlášky SBA a vydaním trénerskej 
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licencie, ktorá osvedčuje získanie členstva v SBA, pokiaľ mu členstvo v SBA nevzniklo iným 
spôsobom. 

4.2. Tréneri môžu oprávnene pôsobiť v súťažiach SBA len na základe platnej trénerskej licencie 
SBA /ďalej len TL/. 

4.3. Evidenciu trénerov vedie sekretariát SBA. 

4.4. TL je doklad, ktorý obsahuje výpis údajov z evidencie trénerov a oprávňuje trénera na 
pôsobenie v súťažiach SBA vo funkcii trénera v súlade s predpismi SBA. 

4.5. TL obsahuje: fotografiu  trénera, identifikačné číslo, meno, priezvisko, dátum narodenia, stupeň  
licencie, kvalifikačný stupeň, dátum vydania licencie, meno, priezvisko a podpis oprávneného  
pracovníka. 

4.6. Vydávanie TL, jej zmeny a úpravy, zabezpečuje sekretariát SBA pre všetkých členov SBA na 
základe žiadosti. Žiadosť môže žiadateľ – tréner  podať sám alebo prostredníctvom BK.  

4.7. Žiadosť o vydanie a predĺženie/obnovenie TL ako aj žiadosť o duplikát podáva žiadateľ na 
predpísanom  tlačive alebo elektronickou formou. Pokiaľ žiadateľ nie je členom SBA, je žiadosť 
o vydanie TL súčasne žiadosťou o prijatie za člena SBA v zmysle stanov SBA a žiadosťou o 
zaradenie do evidencie trénerov SBA.  

4.8. Žiadosť o vydanie TL musí obsahovať prehlásenie o tom, že žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať 
Stanovy SBA, vnútorne predpisy SBA, predpisy FIBA, rozhodnutia orgánov SBA a FIBA .  

4.9. K žiadosti o vydanie TL je potrebné priložiť :  

4.9.1. Vyplnený Evidenčný list člena SBA – tréner 

4.9.2. Dve fotografie (veľkosť 3 x 3,5 cm, resp. 3 x 4 cm); 

4.9.3. Na požiadanie SBA doklad (fotokópiu) o zaplatení príslušných poplatkov (členský a 
licenčný poplatok), ktoré sa hradia v zmysle Smernice SBA o členstve v SBA  

4.9.4. Doklad preukazujúci : 

4.9.4.1. dosiahnuté trénerské vzdelanie 

4.9.4.2. bezúhonnosť v zmysle bodu 3.3. stanov SBA.  

 Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením; ak ide o vykonávanie činnosti 
trénera mládeže, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

4.10 O vzniku individuálneho členstva – trénera v SBA rozhoduje generálny sekretár SBA. 

4.11 Sekretariát SBA po overení správnosti a úplnosti predpísaných dokladov vydá trénerovi  TL do 
14 dní  od doručenia žiadosti o vydanie TL. Za správnosť uvedených údajov zodpovedá 
žiadateľ. 

4.12 Licenčný poplatok za vydanie alebo predĺženie trénerskej licencie pre príslušné hracie obdobie 
je stanovený rozhodnutím VV SBA. 

4.13 SBA udeľuje podľa dosiahnutého stupňa trénerskej kvalifikácie, praxe a výsledkov dosiahnutých 
v súťažiach trénerom basketbalu nasledovné licencie: 

 

TRÉNER LICENCIE „E„ 

TRÉNER LICENCIE „D„ 

TRÉNER LICENCIE „C„ 

TRÉNER LICENCIE „B„ 

TRÉNER LICENCIE „A„ 

4.14 Pre udelenie licencie je nutné splnenie aspoň jednej z uvedených podmienok: 

4.14.1. Pre udelenie licencie „E„: 
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- odborná spôsobilosť tréner I. kvalifikačného stupňa alebo vyššia bez odbornej praxe; 

- tréner - čakateľ bez odbornej spôsobilosti, ktorý sa zapísal do príslušného 
vzdelávacieho programu na získanie odbornej spôsobilosti, najdlhšie však počas 1 
hracieho obdobia  

- hráč bez odbornej spôsobilosti, ktorý absolvoval 3. hracie obdobia v najvyššej súťaži 
žien alebo mužov SBA.  

4.14.2. Pre udelenie licencie „D„: 

- odborná spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa alebo vyššia a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/ ; 

4.14.3. Pre udelenie licencie „C„: 

- odborná spôsobilosť tréner III. kvalifikačného stupňa alebo vyššia  a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/ ; 

- odborná spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa alebo vyššia a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/, pričom žiadateľ počas svojej hráčskej 
kariéry : 

..1. odohral minimálne 5 hracích období v najvyššej súťaži žien alebo mužov, pričom sa 
ich družstvo umiestnilo opakovane na medailovom mieste v súťaži SBA  

..2. odohral minimálne 3 hracie obdobia v klube, ktorí sa v tomto období zúčastnil 
pohárovej súťaže, organizovanej FIBA 

..3. reprezentoval SR v kategórii seniorov, a zúčastnil sa /nastúpili aspoň na jeden zápas/ 
na záverečnom turnaji ME, MS alebo OH, pričom sa družstvo umiestnilo do 8 miesta  

- odborná spôsobilosť tréner II. triedy alebo vyššia a súčasne minimálne 5 rokov praxe 
a pravidelná účasť na seminároch (domácich a zahraničných) ; 

- odborná spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa alebo vyššia  a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/ a  certifikát FIBA Europe Coaching 
Certificate ; 

4.14.4. Pre udelenie licencie „B„: 

- odborná spôsobilosť tréner IV. stupňa alebo vyššia a 5 rokov praxe a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/ ; 

- odborná spôsobilosť tréner III. kvalifikačného stupňa alebo vyššia  a pravidelná účasť 
na seminároch /domácich, zahraničných/ a  certifikát FIBA Europe Coaching 
Certificate ; 

4.14.5. Pre udelenie licencie „A„: 

- odborná spôsobilosť tréner III. kvalifikačného stupňa alebo vyššia a 5 rokov praxe, 
pravidelná účasť na seminároch /domácich, zahraničných/ a súčasne certifikát FIBA 
Europe Coaching Certificate  

- odborná spôsobilosť tréner IV. stupňa alebo vyššia a 5 rokov praxe a pravidelná účasť 
na zahraničných  seminároch  

- odborná spôsobilosť tréner V. kvalifikačného stupňa a 2 roky praxe a pravidelná účasť 
na zahraničných  seminároch  

- vlastníctvo licencie  „FIBA“ zahraničným trénerom. 

4.15. V prípade požadovanej praxe sa doba štúdia sa započítava do praxe. 

4.16. Trénerské licencie podľa svojho stupňa oprávňujú ich držiteľov byť uvedený na súpiske 
družstva a viesť družstvo v  súťažiach organizovaných SBA nasledovne: 

4.16.1. TRÉNER LICENCIE „E„ 
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- môže byť uvedený na súpiske družstva ako asistent trénera vo všetkých súťažiach v kategórii 
mládeže 

4.16.2. TRÉNER LICENCIE „D„ 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako hlavný tréner vo všetkých výkonnostných 
súťažiach  v kategórii mládeže do vekovej kategórie kadetov včítane a v nižších výkonnostných 
kategóriách juniorov 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako asistent trénera vo všetkých súťažiach okrem 
najvyššej súťaže žien a mužov 

4.16.3. TRÉNER LICENCIE „C„ 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako hlavný tréner vo všetkých výkonnostných 
súťažiach  v kategórii mládeže a dospelých okrem najvyššej súťaže žien a mužov 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako asistent trénera vo všetkých súťažiach SBA  

4.16.4. TRÉNER LICENCIE „B„ 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako hlavný tréner vo všetkých výkonnostných 
súťažiach  v kategórii mládeže a dospelých  

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako asistent trénera vo všetkých súťažiach SBA  

4.16.5. TRÉNER LICENCIE „A„ 

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako hlavný tréner vo všetkých výkonnostných 
súťažiach  v kategórii mládeže a dospelých  

- môže byť uvedený na súpiske družstva ako asistent trénera vo všetkých súťažiach SBA  

- môže pôsobiť ako lektor na príslušnom kvalifikačnom stupni vzdelávania trénerov v súlade so 
svojou odbornou spôsobilosťou 

4.17. Platnosť TL je 3 hracie obdobia, pričom TL sa automaticky predlžuje o 3 ďalšie hracie obdobia 
odo dňa, od ktorého bol tréner v príslušnom hracom období platne zaradený BK na súpisku 
družstva v súťažiach SBA v zmysle platných predpisov SBA. V tomto prípade vzniká povinnosť 
uhradiť správny poplatok za predĺženie TL dňom vydania súpisky družstva.  

4.18. Každý tréner s platnou licenciou SBA je povinný od hracieho obdobia 2016-2017 absolvovať 
vzdelávanie minimálne v rozsahu 7 hodín za rok formou účasti na seminároch  (výnimkou sú 
tréneri nad 60 rokov, u týchto trénerov sa platnosť licencie neobmedzuje). Platnosť TL trénera, 
ktorý nesplní podmienku uvedenú v predchádzajúcej vete, bude pozastavená až do účasti 
trénera na seminári.  

4.19. Platnosť TL končí na základe : 

4.19.1. rozhodnutia orgánu SBA v prípade porušenia predpisov SBA; 

4.19.2. ak bolo vydanie TL vykonané na základe nesprávnych  údajov v dokladoch alebo 
v rozpore s  predpismi SBA; 

4.19.3. ak platnosť TL nebola predĺžená v súlade s predpismi SBA. 

4.20. Sekretariát SBA vydáva v súlade s predpismi SBA TL trénerom na základe rozhodnutia o prijatí 
za člena SBA a predložených dokladov o absolvovaní štúdia.  

4.21.  Doklad o získaní kvalifikácie (diplom, osvedčenie, trénerský preukaz) má neobmedzenú 
platnosť. Trénerská licencia sa musí pravidelne obnovovať v súvislosti zo súťažou, v ktorej 
tréner pôsobí. 

 

5. ASISTENT TRÉNERA 

5.1. Asistent trénera je osoba, ktorá v súlade s predpismi SBA vykonáva činnosť ako odborník v 
basketbale, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské 
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zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na základe pokynov odborne spôsobilej 
osoby – hlavného trénera.  

5.2. Asistent trénera môže pôsobiť v súťažiach SBA a byť uvedený na súpiske družstva len za 
podmienky, že je držiteľom príslušnej trénerskej licencie. Na asistenta trénera sa vzťahujú 
ustanovenia tohto Trénerského poriadku obdobne ako na trénera. 

5.3. Asistent trénera môže zastupovať trénera pri vykonávaní jeho práv a povinností pri súťažnom 
stretnutí v súťažiach SBA v súlade s predpismi SBA. Zastupovanie je možné  v odôvodnených 
prípadoch neobmedzene aj počas dlhšieho časového obdobia, nie však nepretržite počas 
celého hracieho obdobia. 

 

6. PODMIENKY PRE UDELENIE FIBA LICENCIE TRÉNERA 

6.1. Tréner môže získať FIBA licenciu, ak: 

6.1.1. je držiteľom licencie „A“ alebo 

6.1.2. je schválený výkonným výborom SBA ako hlavný tréner alebo asistent a má 
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa: 

6.1.2.1. v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 
a úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na 
basketbal alebo 

6.1.2.2. v študijnom odbore šport a záverečná práca sa vzťahuje na basketbal 

6.1.3. doručí žiadosť - príslušný vyplnení formulár na sekretariát SBA spolu s kópiou pasu 
a fotografiou v elektronickej podobe; 

6.1.4. SBA schváli jeho žiadosť a pošle na FIBA všetky príslušné vyššie uvedené 
dokumenty; 

6.1.5. uhradí FIBA administratívny poplatok. 

6.2. Tréner môže byť zahrnutý iba do národného zoznamu krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom. 
Toto nemá vplyv na jeho možnosť vykonávať úlohy trénera v inej krajine podľa platných 
predpisov danej krajiny. Tréner, ktorý má iné ako slovenské občianstvo, nemôže žiadať o FIBA 
licenciu prostredníctvom SBA.  

 

7. PODMIENKY PRE UDELENIE LICENCIE ZAHRANIČNÉHO TRÉNERA 

7.1. Zahraničný tréner, ktorý má záujem pôsobiť v súťažiach organizovaných SBA, je povinný 
predložiť FIBA licenciu trénera a ostatné dokumenty v súlade s predpismi SBA.  

7.2. Zahraničný tréner musí byť členom SBA. 

7.3. SBA vydá zahraničnému trénerovi TL za podmienok uvedených v čl. 4 tohto TP. SBA môže 
požadovať zdokladovanie príslušnej praxe trénera pri vedení družstiev na vrcholovej úrovni 
obdobne ako pri domácich tréneroch.  

 

 

 

8. PODMIENKY PRE TRÉNEROV REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV 

8.1. Hlavný tréner reprezentačných družstiev SR musí byť schválený výkonným výborom SBA a 
musí mať FIBA licenciu 

8.2. Asistent trénera reprezentačného družstva SR musí byť schválený výkonným výborom SBA a 
musí mať: 

8.2.1. FIBA licenciu alebo 
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8.2.2. licenciu A alebo 

8.2.3. licenciu B 

8.3. Asistent trénera reprezentačných družstiev SR v kategóriách U16 – U20 musí byť schválený 
výkonným výborom SBA a musí mať: 

8.3.1. FIBA licenciu alebo 

8.3.2. licenciu A alebo 

8.3.3. licenciu B alebo 

8.3.4. licenciu C 

 

9. ODOBRATIE TRÉNERSKEJ LICENCIE 

9.1. SBA môže trénerovi odobrať licenciu na trvalo, alebo dočasne.  

9.2. SBA môže trénerovi odobrať licenciu, ak: 

9.2.1. porušuje Stanovy SBA, poriadky SBA alebo interné predpisy SBA; 

9.2.2. poškodzuje iným spôsobom spoločné záujmy členov SBA; 

9.2.3. sa opakovane dopúšťa disciplinárnych previnení; 

9.2.4. sa dopustil zvlášť závažného disciplinárneho previnenia (napr. porušenie zákazu 
dopingu, podplácanie a pod.); 

9.2.5. svojim konaním ohrozuje výchovu mládeže; 

9.2.6. zneužíva svoje trénerské postavenie a nekoná v súlade so zákonmi SR; 

9.2.7. prestal spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle stanov SBA bod 3.3. Stratu 
bezúhonnosti je tréner povinný bezodkladne oznámiť SBA 

9.3. O odobratí licencie rozhoduje výkonný výbor SBA na návrh Ústredného trénera SBA. K 
rozhodovaniu o odobratí licencie musí byť tréner písomne pozvaný.  

9.4. Odobratie licencie musí byť trénerovi písomne oznámené, a to s odôvodnením a musí byť 
trénerovi zaslané doporučenou poštou. 

9.5. Pri dočasnom odobratí licencie má tréner možnosť písomne požiadať o jej navrátenie, avšak 
najskôr po uplynutí 6 mesiacov od jej dočasného odobratia. O podmienkach prípadného 
navrátenia licencie trénerovi rozhoduje výkonný výbor SBA. 

 

10.  NÁLEŽITOSTI TRÉNERSKEJ ZMLUVY 

10.1. Tréner vykonáva činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak 

10.1.1. nie sú naplnené znaky závislej práce, alebo  

10.1.2. sa s basketbalovým klubom nedohodne inak. 

10.2. Trénerská zmluva musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

10.2.1. V názve alebo preambule zmluvy musí byť jasne uvedené že sa jedná o „trénerskú 
zmluvu“;  

10.2.2. Jednoznačné označenie zmluvných strán včítane IČO basketbalového klubu 
a rodného čísla trénera, pokiaľ tréner má rodné číslo, inak číslo pasu; 

10.2.3. Doba trvania zmluvy; 

10.2.4. Zmluva musí byť platne uzavretá a musí obsahovať dátum a podpisy zmluvných strán. 
Za basketbalový klub podpisuje zmluvu štatutárny orgán alebo splnomocnený 
zástupca. Splnomocnenie je prílohou zmluvy.  
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10.3. Trénerská zmluva svojím obsahom nesmie odporovať predpisom SBA a všeobecne platným 
predpisom, pokiaľ niektoré ustanovenia odporujú predpisom, na tieto ustanovenia sa 
neprihliada. 

 

11.  ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA 

11.1. Členské a licenčné poplatky stanovuje výkonný výbor SBA. 

11.2. Oprávnenie vykonávať činnosť trénera vzniká dňom zápisu trénera do registra fyzických osôb   
v športe. 

11.3. Tento poriadok je platný a účinný od 27.3.2018 po predchádzajúcom schválení Výkonným 
výborom SBA. 

11.4. Dňom účinnosti tohto poriadku v celom rozsahu zaniká platnosť a účinnosť doterajšieho 
poriadku. 

 
V Bratislave  26.3.2018 
 
 
 
 
 
   Mgr. Ryšavý  Ľubomír                                                                       JUDr. Bagin Pavel 
   Generálny sekretár SBA                                                                     Prezident  SBA 


