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SMERNICA SBA 

 
o evidencii fyzických a právnických osôb a iných údajov v 

informačnom systéme SBA 
 

Táto smernica v súlade so Stanovami Slovenskej basketbalovej asociácii (ďalej len „SBA“) upravuje 
v súvislosti s platným zákonom o športe č. 440/2015 Z.z.evidenciu fyzických a právnických osôb 
pôsobiacich v rámci SBA, ako aj evidenciu iných údajov v informačnom systéme SBA /ISSBA/. 
 
 
1. Úvodné ustanovenia smernice 

1.1. Táto smernica upravuje pravidlá pre evidenciu fyzických a právnických osôb, ktoré 
stanovuje SBA v súvislosti s povinnosťami, ktoré ukladá športovým organizáciám zákon č 
440/2015 Z.z. a súvisiace predpisy. 

1.2. Smernica sa vzťahuje výlučne na členov SBA a orgány SBA. Práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice vznikajú výhradne členom a orgánom SBA. 

1.3. Zákon č. 440/2015 Z.z. ukladá všetkým športovým organizáciám viesť zdrojovú evidenciu 
osôb s jej príslušnosťou. Touto smernicou SBA predovšetkým umožňuje svojím členom 
/basketbalovým klubom/, zabezpečiť túto povinnosť prostredníctvom informačného systému 
SBA a plní si svoju povinnosť v prípade kolektívnych členov SBA a individuálnych členov, 
ktorí nie sú členmi iných športových organizácií.  
 

2. SBA vedie nasledujúcu evidenciu fyzických osôb 
2.1. Športovci 

2.1.1. Profesionálni športovci 
2.1.2. Amatérski športovci 

2.2. Športoví odborníci 
2.2.1. Tréneri – odborne spôsobilé osoby, ktoré sú držiteľom oprávnenia vykonávať funkciu 

trénera v súlade s predpismi SBA 
2.2.2. Rozhodcovia – odborne spôsobilé osoby, ktoré sú držiteľom oprávnenia vykonávať 

funkciu rozhodcu v súlade s predpismi SBA 
2.2.3. Technickí komisári – odborne spôsobilé osoby, ktoré sú držiteľom oprávnenia vykonávať 

funkciu komisára  v súlade s predpismi SBA 
2.2.4. Observeri – odborne spôsobilé osoby, ktoré sú držiteľom oprávnenia vykonávať funkciu 

observera v súlade s predpismi SBA 
2.2.5. Pomocní rozhodcovia /zapisovatelia, časomerači a pod./ –  osoby, vykonávajúce činnosť 

v súlade s predpismi SBA 
2.2.6. Vedúci družstva  –  osoby, vykonávajúce činnosť v súlade s predpismi SBA 
2.2.7. Členovia realizačných tímov družstiev – lekári, fyzioterapeuti, asistenti a pod. 
2.2.8. Usporiadatelia súťažných stretnutí –  osoby, vykonávajúce činnosť v súlade s predpismi 

SBA 
2.2.9. Funkcionári na rôznych stupňoch riadenia športových organizácií alebo SBA –  osoby, 

vykonávajúce činnosť v súlade s predpismi SBA 
2.2.10. Iné osoby vykonávajúca odbornú činnosť na základe odbornej spôsobilosti určenej 

predpismi SBA alebo inú činnosť v športe, na ktorú sa odborná spôsobilosť podľa 
predpisov SBA nevyžaduje  

2.2.11. Kontrolóri – vykonávajúci činnosť v športových organizáciách  
2.3. Iné osoby 

2.3.1. Dobrovoľníci v športe 
2.3.2. Držitelia športového poukazu. 

 
3. SBA vedie evidenciu – zoznam talentovaných športovcov 

3.1. Na základe ustanovení zákona 440/215 vedie SBA Zoznam talentovaných športovcov podľa 
nasledovných pravidiel 

3.1.1. Do zoznamu talentovaných športovcov sú automaticky zaradení všetci hráči do 
stanoveného veku, ktorí sú členmi reprezentačných družstiev v kategórii U16 - U21, 
účastníkmi na podujatiach ME alebo MS.  
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3.1.2. Oprávnenie zaradiť ďalších športovcov do zoznamu, ktorí spĺňajú výkonnostné kritériá, 
má ústredný tréner SBA, ktorý je súčasne správcom tohto zoznamu  

3.1.3.  Návrh na zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov môže podať 
ústrednému trénerovi ktorýkoľvek športový klub, ktorý súčasne deklaruje záujem 
uzavrieť s príslušným hráčom Zmluvu o výchove talentovaného športovca. 

3.1.4.  Základným výkonnostným kritériom pre zaradenie do zoznamu talentovaných 
športovcov je zaradenia hráča na súpiske družstva, hrajúceho najvyššiu výkonnostnú 
súťaž v príslušnej alebo vyššej vekovej kategórii.  

3.2. Stanovenie vekovej hranice  
3.2.1. Veková hranica pre hráčov zaradených do zoznamu talentovaných športovcov je 21 

rokov.  
3.2.2. Po dosiahnutí vekovej hranice, stanovenej týmto predpisom, je hráč automaticky 

vyradený zo Zoznamu talentovaných športovcov. 
 

4. Údaje fyzických osôb, ktoré sa zapisujú do evidencie 
4.1. O každej fyzickej osobe sa do evidencie zapisujú tieto údaje  

4.1.1. meno, priezvisko, titul,  
4.1.2. dátum narodenia,  
4.1.3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, 
4.1.4. špecifický identifikátor osoby – registračné číslo, 
4.1.5. rodné číslo, - nezverejňuje sa 
4.1.6. štátna príslušnosť, - nezverejňuje sa 
4.1.7. adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, - nezverejňuje sa 
4.1.8. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, 
4.1.9. adresa na doručovanie,    
4.1.10. adresa elektronickej pošty, 
4.1.11. u osôb, kde sa takýto príjem predpokladá /rozhodcovia, komisári, s pod./ číslo 

bankového účtu na príjem a použitie 
4.1.11.1. dotácie, 
4.1.11.2. sponzorského, 

4.1.12. druh vykonávanej odbornej činnosti  
4.1.13. právny titul, na základe ktorého fyzická osoba vykonáva športovú činnosť za športovú 

organizáciu; pri zmluvnom vzťahu sa uvedie údaj o období trvania zmluvy, 
4.1.14. športové výsledky na významných súťažiach, / účasť na záverečnom turnaji ME, MS 

alebo OH/ 
4.1.15. čestné štátne tituly a ocenenia, 
4.1.16. príslušnosť k športovým organizáciám, 
4.1.17. dátum poslednej účasti na súťaži, 
4.1.18. dátum úhrady členského,  
4.1.19. označenie zdrojovej evidencie. 

4.2. O profesionálnom športovcovi sa do evidencie zapisujú aj údaje o 
4.2.1. overení zdravotnej spôsobilosti, 
4.2.2. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

4.3. O amatérskom športovcovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj údaje o 
4.3.1. overení zdravotnej spôsobilosti, 
4.3.2. športovej reprezentácii vrátane názvu štátu, ktorý reprezentuje. 

4.4. O športovom odborníkovi sa do evidencie zapisujú aj tieto údaje 
4.4.1. druh odbornej činnosti v športe, 
4.4.2. číslo dokladu o odbornej spôsobilosti, 
4.4.3. dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzená, 
4.4.4. označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníka, 
4.4.5. označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti, 
4.4.6. údaj o overení bezúhonnosti, ak sa bezúhonnosť vyžaduje, 
4.4.7. údaje o dátume vzniku a zániku funkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, 

ak ide o kontrolóra alebo funkcionára 
4.5. Ak osoba vykonáva športovú činnosť ako dobrovoľník, do evidencie sa zapisujú aj tieto 

údaje  
4.5.1. označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, 
4.5.2. označenie vysielajúcej organizácie, 
4.5.3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, 
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4.5.4. súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, 
4.5.5. poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady. 

 
5. Spôsob evidovania údajov  

5.1. Ktorých zdrojová evidencia je v športových organizáciách 
5.1.1. Pokiaľ je fyzická osoba členom športovej organizácie /hráč, tréner, funkcionár a pod./, 

vykonáva zápis a aktualizáciu údajov do evidencie SBA splnomocnený pracovník 
športovej organizácie najneskôr do 7 dní od ich obdržania alebo vzniku. 

5.1.2. Zápis do evidencie sa vykonáva spravidla prostredníctvom informačného systému SBA 
/ISSBA/. Len v mimoriadnych prípadoch hodných zreteľa je možné vykonať zápis údajov 
písomnou formou prostredníctvom sekretariátu SBA. 

5.2. Ktorých zdrojová evidencia je v SBA 
5.2.1. Pokiaľ fyzická osoba nie je členom športovej organizácie, vykonáva zápis a aktualizáciu 

údajov do evidencie SBA  
5.2.1.1. osobe ktorá má povolený prístup do ISSBA od správcu systému  /rozhodca, 

komisár a pod./ na základe elektronicky zadanej požiadavky administrátor ISSBA 
5.2.1.2. osobe ktorá nemá povolený prístup do ISSBA na základe písomnej 

požiadavky sekretariát SBA 
5.2.1.3. zápis do evidencie sa vykoná do 7 dní od doručenia požiadavky  

 
6. SBA vedie nasledujúcu evidenciu právnických osôb, členov SBA 

6.1. právnické osoby, ktoré ako predmet svojej činnosti vykonávajú športovú činnosť v 
basketbale, najmä telovýchovné jednoty, športové kluby, oddiely a pod.  

6.2. právnické osoby, ktoré priamo pôsobia v basketbalovom hnutí a ktorých cieľom je 
uplatňovať a hájiť záujmy svojich členov, najmä záujmové (napr. ZŽBK, ZMBK, SBL) 
odborné a iné združenia trénerov, rozhodcov, hráčov a pod.  

6.3. O každej právnickej osobe v športe sa do evidencie zapisujú tieto údaje 
6.3.1.  názov alebo obchodné meno, 
6.3.2.  adresa sídla, 
6.3.3.  právna forma, 
6.3.4.  identifikačné číslo organizácie, 
6.3.5.  špecifický identifikátor osoby – registračné číslo, 
6.3.6.  číslo bankového účtu na príjem a použitie 

6.3.6.1. dotácie, 
6.3.6.2. príspevku na národný športový projekt, 
6.3.6.3. príspevku na športové poukazy, 
6.3.6.4. sponzorského, 

6.3.7.  adresa elektronickej pošty, 
6.3.8.  druh športovej organizácie, 
6.3.9.  druh vykonávanej športovej činnosti, 
6.3.10. meno a priezvisko štatutárneho orgánu, 
6.3.11. adresu elektronickej pošty štatutárneho orgánu, 
6.3.12. meno a priezvisko kontrolóra, 
6.3.13. adresu elektronickej pošty kontrolóra, 
6.3.14. zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, 

priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej 
organizácii, 

6.3.15. zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov 
alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a 
dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii, 

6.3.16. výška členského príspevku, ak sa uhrádza, 
6.3.17. dátum úhrady členského, ak sa uhrádza,  
6.3.18. príslušnosť k športovým organizáciám, 
6.3.19. zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom 

kalendárnom roku, 
6.3.20. spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, 
6.3.21. označenie zdrojovej evidencie. 

6.4. Za právnickú osobu vykonáva zápis a aktualizáciu údajov do evidencie SBA splnomocnený 
pracovník športovej organizácie najneskôr do 7 dní od ich obdržania alebo vzniku. 
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6.5. Zápis do evidencie sa vykonáva spravidla prostredníctvom informačného systému SBA 
/ISSBA/. Len v mimoriadnych prípadoch hodných zreteľa je možné vykonať zápis údajov 
písomnou formou prostredníctvom sekretariátu SBA. 
 

7. Evidencia zmlúv a dohôd 
7.1. SBA vedie evidenciu zmlúv a dohôd a ich zmien v rozsahu  

7.1.1. Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu 
7.1.2. Dohoda o skončení profesionálneho vykonávania športu 
7.1.3. Dočasné hosťovanie športovca 
7.1.4. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 
7.1.5. Zmluva o príprave talentovaného športovca 

7.2. Športová organizácia /športový klub/, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o 
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu 
o výchove talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť 
zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej SBA. 

7.3. Zmluva sa predkladá v jednom originálnom vyhotovení. Zmluva musí obsahovať všetky 
náležitosti požadované zákonom č. 440/2015. V prípade, že zmluva neobsahuje všetky 
náležitosti požadované zákonom, nesú zodpovednosť za daný stav výhradne zmluvné 
strany. 

7.4. Športová organizácia /športový klub/ je povinná do 30 dní od uzavretia predložiť SBA aj 
každý dodatok, zmenu alebo dohodu o ukončení zmluvného vzťahu, prípadne dohodu 
o hosťovaní hráča s platnou zmluvou. 

7.5. Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, o 
amatérskom vykonávaní športu  alebo o výchove talentovaného športovca, rozhodujúci je 
obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii SBA. 

7.6. Obsah zmlúv, nachádzajúcich sa v evidencie zmlúv a dohôd, sa nezverejňuje.  
 

8. Informačný systém 
8.1. Pravidlá a postupy pri správe a užívaní údajov v Informačnom systéme SBA sa riadia 

sprievodnou dokumentáciou k ISSBA, ktorú vydáva správca informačného systému. 
 

9. Postup pri zápise do evidencie 
9.1. Všetky osoby, uvedené v  tejto smernici, sú povinné, uviesť do evidencie správne a 

pravdivé údaje a v prípade zmeny túto ohlásiť najneskôr do 7 dní.   
9.2. V prípade potreby si SBA môže vyžiadať doklady, ktoré potvrdzujú údaje, uvádzané osobou 

žiadajúcou o zápis do evidencie. Dotyčná osoba je povinná tieto doklady neodkladne 
poskytnúť. 

9.3. Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového 
odborníka do registra fyzických osôb. Prenos údajov zo svojej evidencie do registra 
fyzických a právnických osôb zabezpečuje SBA na základe všeobecne platných predpisov. 

9.4. V prípade poskytnutia nesprávnych alebo nepravdivých údajov žiadateľom môže SBA 
žiadosť o zápis do evidencie zamietnuť. 

9.5. Na žiadosť dotknutej osoby sa jej údaje z evidencie vymažú. 
 
 

10. Synchronizácia evidencie s registrom informačného systému športu 
10.1. Synchronizáciu  údajov v evidencii a príslušných registroch informačného systému športu je 

SBA povinná vykonať v lehote stanovenej predpisom MŠ od zapísania týchto údajov vo 
svojej evidencii. 

10.2. Spôsob synchronizácie určuje svojím predpisom MŠ. 
 

11. Zverejňovanie údajov 
11.1. Zoznam talentovaných športovcov sa zverejňuje na stránke www.slovakbasket.sk. 

Zverejnenie zabezpečí sekretariát SBA. 
11.2. SBA údaje  zverejnení do 7 dní od ich obdržania. 

 
12. Porušenie povinností 

12.1. Porušenie povinností, ktoré ukladá členom SBA táto smernica, sa trestá podľa 
Disciplinárneho poriadku. 

http://www.slovakbasket.sk/
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12.2. Osoba, ktorá spôsobila porušenie ustanovení tejto smernice, zodpovedá za škodu, ktorá 
týmto porušením vznikne, v plnom rozsahu. 
 

13. Prechodné ustanovenia 
13.1. Ministerstvo školstva v súčinnosti s príslušnými športovými zväzmi vykoná do 30. júna 2016 

zápis údajov o fyzických osobách do informačného systému ministerstva. 
13.2. SBA zverejní údaje z evidencie fyzických a právnických osôb na stránke 

www.slovakbasket.sk.  
13.3. Podľa zákona o športe, ak nie je možné zverejnenie údajov v informačnom systéme 

ministerstva, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. Zverejnenie je 
možné aj inou formou, napríklad ak športová organizácia má funkčný vlastný informačný 
systém, prostredníctvom ktorého budú verejne prístupné údaje o športovom odborníkovi v 
zákonom predpísanom rozsahu. 
 

 

http://www.slovakbasket.sk/

