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1.  Všeobecné a základné ustanovenia  

1.1. Hráči môžu oprávnene štartovať v súťažiach SBA, len na základe registrácie v informačnom 
systéme SBA (ďalej len ISSBA).  

1.2. Evidenciu hráčov SBA vedie sekretariát SBA. 

 

2. Hráčska licencia 

2.1. Hráčska licencia sa nevystavuje vo forme preukazu. Tento nahrádza evidencia v ISSBA, ktorú 
má za príslušný klub (ďalej len BK) na starosti klubový manažér (ďalej len KM). KM zodpovedá 
za prvotnú registráciu všetkých hráčov BK v ISSBA a zároveň aj za vykonávanie zmien 
v ISSBA a za aktuálnosť údajov uvedených v ISSBA.     

2.2. V ISSBA sú o hráčovi uvedené nasledovné informácie: fotografia hráča, identifikačné číslo, 
registračné číslo, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, krajina 
narodenia, zdravotná  spôsobilosť, adresy bydliska, telefónny a e-mailový kontakt. Z týchto 
údajov sú verejne dostupné na súpiske družstva iba: priezvisko a meno hráča, dátum 
narodenia, štátna príslušnosť a fotografia.  

2.3. Na základe žiadosti KM vykonáva akékoľvek zmeny v ISSBA matrikár SBA..  

2.4. Pred registráciou v ISSBA potvrdí hráč, resp. zákonný zástupca hráča, že súhlasí s jeho 
registráciou v danom klube, aj so zverejňovaním osobných údajov pre klub a zároveň pre SBA. 
Uvedený doklad si archivuje KM. 



 

2.5. Pokiaľ žiadateľ /hráč/ nie je členom SBA, súhlasom s registráciou v klube  podľa tohto predpisu 
súčasne žiada o prijatie za člena SBA v zmysle stanov SBA a o zaradenie do evidencie hráčov 
SBA 

2.6. V prípade, že pôsobnosť materského klubu vykonáva SBA v zmysle platných predpisov SBA, 
súhlas s prestupom takéhoto hráča dáva SBA.  

2.7. K registrácii nového hráča v ISSBA je potrebné priložiť :  

2.7.1. fotografiu v elektronickej forme so zodpovedajúcim rozlíšením nie staršiu ako 1 rok,  

2.7.2. kópiu rodného listu, 

2.7.3. v prípade zahraničných hráčov kópiu pasu a iné doklady podľa smernice SBA 
o zahraničných hráčoch.  

2.8. Matrikár SBA po overení správnosti a úplnosti predpísaných dokladov potvrdí hráča v ISSBA 
do 5 dní od zaregistrovania žiadosti. Za správnosť uvedených údajov zodpovedá KM 
príslušného BK.  

2.9. Licenčný a členský poplatok pre príslušné hracie obdobie je stanovený rozhodnutím VV 
SBA. 

 

3. Platnosť hráčskej licencie, príslušnosť hráča k BK 

3.1. Príslušnosť hráča ku klubu, v ktorom bol naposledy registrovaný platí 2 hracie obdobia. 

3.2. Príslušnosť hráča ku klubu sa automaticky predlžuje o 2 ďalšie hracie obdobia odo dňa, od 
ktorého bol hráč v príslušnom hracom období platne zaradený BK na súpisku družstva 
v súťažiach SBA v zmysle platných predpisov SBA. V tomto prípade vzniká povinnosť uhradiť 
licenčný a členský poplatok za hráča dňom vydania súpisky družstva. 

3.3. Platnosť príslušnosti hráča ku klubu končí na základe: 

3.3.1. rozhodnutia orgánu SBA alebo uplatnenia predpisu SBA,  

3.3.2. ak bolo zaregistrovanie hráča KM vykonané na základe nesprávnych údajov v 
dokladoch alebo v rozpore s predpismi SBA, 

3.3.3. ak platnosť registrácie hráča v klube nebola predĺžená počas dvoch za sebou idúcich 
hracích období. 

 

4. Zásady prestupového konania 

4.1. Tento predpis stanovuje podmienky a pravidlá, za  ktorých sa uskutočňujú zmeny klubovej 
príslušnosti  hráčov medzi BK v rámci SBA, a to i v prípade zahraničných hráčov v záujme 
zachovania a ochrany integrity športu. 

4.2. Hráč má právo vybrať si BK, v ktorom bude vykonávať šport. Právo hráča je obmedzené, ak 

4.2.1. trvá právny vzťah hráča ku BK, založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, 
zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca, inou 
zmluvou podľa zákona o športe alebo dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru, alebo  



 

4.2.2. BK, ktorý si hráč vybral, s registráciou hráča nesúhlasí. 

4.2.3. Hráč nesplnil podmienky stanovené predpismi SBA pre vykonanie zmeny klubovej 
príslušnosti. 

4.3. Prestupom  v  zmysle  predpisov SBA sa rozumie zmena klubovej  príslušnosti  hráča, pri 
ktorej prichádza k prevodu hráčskych práv medzi materským BK a BK do ktorého hráč 
prestupuje. Táto zmena sa zaznamenáva v evidencii hráčov SBA. 

4.4. Zmeny klubovej príslušnosti, kedy jedným z účastníkov je zahraničný BK, sa riadia prednostne 
predpismi FIBA. 

4.5. Účastníkmi prestupového konania sú : 

4.5.1. Hráč /prípadne jeho zákonný zástupca/, 

4.5.2. Materský BK, 

4.5.3. BK, do ktorého hlási hráč prestup. 

4.6. Hráč môže ohlásiť prestup do nového BK len v období od začiatku hracieho obdobia do 
termínu, povoleného Hracím poriadkom na doplňovanie súpisiek družstva, spravidla do 28.2 
bežného hracieho obdobia. 

4.7. Hráč môže platne prestúpiť, len ak sú splnené všetky podmienky predpisov SBA. 

4.8. Všetky prestupy sú vykonávané v ISSBA, a to prostredníctvom KM.  

4.9. V jednom hracom období nemôže hráč prestúpiť naspäť do BK, ktorý bol jeho materským, 
skôr, ako ustanovuje HP SBA /aktuálne 2 mesiace -  čl. 6.4./ od dátumu schválenia prestupu 
z tohto BK.  

4.10. Hráč môže prestúpiť z jedného BK do druhého BK v rámci SBA len pokiaľ je jeho materským 
klubom BK v rámci SBA a nebol mu medzitým vydaný výstupný list do zahraničia. Pokiaľ mu 
bol vydaný, môže hráč prestúpiť až po návrate späť na základe predpisov FIBA (výstupný list 
na Slovensko). 

4.11. Zásady a postup prestupového konania sa uplatnia obdobným spôsobom aj pri podávaní 
žiadosti o hosťovanie hráča. Hosťovanie hráča HK SBA-Centrálna /ďalej len HK/ potvrdzuje 
v ISSBA, len ak všetky zúčastnené strany s hosťovaním súhlasia a sú splnené podmienky 
stanovené v HP. 

5. Ohlásenie prestupu 

5.1. Hráč, resp. v prípade hráča, ktorý nedovŕšil 18 rokov zákonný zástupca, ktorý chce ohlásiť 
prestup, osloví KM klubu, do ktorého chce prestúpiť, aby zadal v ISSBA jeho prestup 
z materského klubu. Následne informácia o zadaní prestupu bude oznámená z ISSBA na e-
mail materského klubu a e-mail hráča, resp. v prípade hráča, ktorý nedovŕšil 18 rokov e-mail 
zákonného zástupcu. 

5.2. Materský BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí s prestupom, 
nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že BK požaduje finančnú 
náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť platba vykonaná. V prípade, ak 
v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky prestupu, resp. inej informácie, uvedené 
stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: hksba@slovakbasket.sk  

mailto:hksba@slovakbasket.sk


 

5.3. V prípade, že hráč má s materským klubom platnú hráčsku zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., ktorá 
neumožňuje hráčovi prestup bez súhlasu klubu, prípadne ustanovuje hráčovi iné obmedzenia, 
materský klub vyjadrí jednoznačne podmienky, za ktorých súhlasí s prestupom, prípadne 
odmietne súhlas s prestupom vydať s poukázaním na príslušné ustanovenie hráčskej zmluvy. 

5.4. V prípade, že hráč nemá s materským klubom platnú zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., je materský 
klub povinný vydať súhlas s prestupom. Súčasne uvedie, či žiada finančnú náhradu za prestup 
hráča v zmysle predpisov SBA /výchovné/, pokiaľ mu prináleží.  

5.5. Účastníci prestupu /hráč, materský klub a nový klub/ sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe 
a výške finančného vyrovnania za prestup hráča, než určujú predpisy SBA. Takúto dohodu je 
potrebné zaslať na adresu SBA. 

5.6. V ISSBA je potrebné uviesť „dátum realizácie prestupu“, t.j. nemusí to byť vždy iba dátum 
zadania prestupu. 

5.7. V prípade, že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal.  Platnosť hráčskej zmluvy sa posudzuje 
v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú vedie SBA v súlade 
s platnými predpismi. Nárok na výchovné nie je týmto dotknutý. 

5.8.  Ak pri prestupe hráča 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. 

5.9. HK posúdi všetky dostupné údaje a potvrdí prestup v ISSBA. V prípade, že všetky strany 
s prestupom súhlasia a materský klub nemá žiadne finančné nároky, potvrdí HK súhlasné 
stanovisko do 7 dní od doručenia žiadosti v ISSBA. V prípade, že je potrebné posúdiť platnosť 
zmluvy alebo iné nároky materského klubu, vydá HK svoje rozhodnutie najneskôr do 15 dní 
od doručenia všetkých predpísaných podkladov pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak.  

5.10. V prípade, ak materský klub požaduje finančnú náhradu za prestup na základe dohody klubov, 
HK potvrdí súhlasné stanovisko k prestupu až po predložení dokladu o úhrade finančných 
náležitostí.  

5.11. Ak všetky náležitosti prestupu nie sú splnené do 30 dní odo dňa zaregistrovania prestupu, 
takýto prestup stráca platnosť a prestupové konanie sa zruší v ISSBA.  

5.12. Po rozhodnutí HK o zrušení prestupu môže hráč prostredníctvom KM v prípade záujmu podať 
nový prestup so všetkými náležitosťami. 

5.13. Pokiaľ HK prestupové konanie zruší, je materský BK povinný vrátiť do 30 dní všetky platby, 
ktoré v súvislosti s prestupovým konaním boli BK poukázané.  

5.14. Pokiaľ má BK rozhodnutím SBA zastavenú činnosť, sú zastavené aj všetky prestupové 
konania s účasťou tohto BK. Pokiaľ je zastavená činnosť BK z titulu neuhradených záväzkov 
voči členom SBA, je možné prestupové konanie zrealizovať za podmienky, že BK, do ktorého 
ohlásil hráč prestup, uhradí celú čiastku finančnej náhrady - výchovného v stanovenej výške 
podľa tabuľky na účet SBA. Nárok materského klubu na finančné vyrovnanie - výchovné týmto 
zaniká. SBA tento príjem použije na základe rozhodnutia VV SBA na vyrovnanie splatných 
záväzkov materského  BK voči SBA a členom SBA. 

5.15. V prípade uplatnenia si právnym nástupcom BK požiadavky na technický prestup z pôvodného 
klubu podľa ustanovení článku 21. HP sa postupuje nasledovne: 



 

5.15.1. Pokiaľ VV SBA rozhodol na základe posúdenia zmluvy o prevode práv a povinností 
s právnym nástupcom, z ktorej je zrejmé, že právny nástupca preberá všetky práva a záväzky 
pôvodného subjektu /majetkové aj nemajetkové/ o právoplatnosti tejto zmluvy a zaradení 
družstiev právneho zástupcu BK do súťaží SBA, môže BK – právny nástupca požiadať SBA 
o vykonanie technického prestupu hráčov vyplnením žiadosti - tlačiva o hromadnom prestupe 
hráčov pôvodného BK. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom právneho 
nástupcu, Podpisy štatutára pôvodného materského klubu a hráčov bez zmluvy sa 
nevyžadujú.  

5.15.2. Ak platná hráčska zmluva výslovne nezakazuje prevod práv a povinností, vyplývajúci 
z hráčskej zmluvy, týka sa technický prestup aj hráčov s platnou hráčskou zmluvou a ich 
súhlas sa nevyžaduje. V prípadoch hráčov, ktorých hráčska zmluva takýto prevod zakazuje, 
je nevyhnutný písomný súhlas hráča s prestupom.  

5.15.3. HK na základe uvedenej žiadosti posúdi správnosť uvedených údajov a vydá 
rozhodnutie o prestupe do 15 dní od doručenia žiadosti.   

5.15.4. V prípade technického prestupu sa uhrádza jednorazový správny poplatok za prestup 
všetkých hráčov uvedených v žiadosti vo výške 100 EUR. Ďalšie správne poplatky ani iné 
finančné plnenia /výchovné a pod./ sa neuhrádzajú.     

5.16. Prestupy hráčov z/do zahraničia sa riešia prednostne podľa predpisov FIBA a smerníc SBA 
o zahraničných hráčoch. Postup podľa článku 5. tohto predpisu sa neuplatňuje. 

 

6. Výchovné 

6.1. Zmena klubovej príslušnosti hráča nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným 
plnením medzi klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca ku klubu založený zmluvou 
o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom vykonávaní športu, inou 
zmluvou podľa zákona o športe, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou 
o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nároky klubu na výchovné a iné plnenia 
súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov SBA nie sú dotknuté.  

6.2. Ak sa pri prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu o profesionálnom 
vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady súvisiacej s výchovou hráča - 
výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ hráč už mal s materským klubom 
uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, výchovné si klub uplatniť nemôže. 

6.3. Materský BK má právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa 
veku hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 



 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov         -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov do veku 23 rokov  -  2.000€ 

 
Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku dňu 
rozhodnutia HK. 

6.4. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku hráča, ak hráč neuzavrie skôr svoju prvú 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. 

6.5. Pokiaľ hráč už mal v minulosti uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, nemá 
klub nárok na výchovné. To sa netýka prípadu, kedy je jeho prvou zmluvou tá, ktorú uzavrel 
v súvislosti s prestupom, ktorého sa výchovné týka.  

6.6. V prípade, ak hráč od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 
25.2. bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 mesiacov, sa 
výchovné znižuje na 60%. Ak hráč nenastúpi na žiadny súťažný zápas počas posledných 12 
mesiacov sa výchovné znižuje na 30%. Ak hráč nenastúpi na žiadny súťažný zápas počas 
posledných 18 mesiacov, nárok na výchovné zaniká. 

6.7. Pri  prestupe  reprezentanta,  ktorý sa  v prebiehajúcom  alebo predchádzajúcom hracom 
období zúčastnil na  oficiálnom podujatí FIBA (ME/MS U16 – U20, kvalifikácia ME, MS, OH 
seniorov), sa zvyšuje celková čiastka výchovného o 50% oproti tabuľkovej hodnote.  

6.8. Hráč/ka nemôže prestupovať zo ženskej kategórie do mužskej kategórie a naopak, ak nový 
klub nemá v aktuálnom hracom období prihlásené žiadne družstvo v tejto kategórii, v ktorom 
by hráč/ka mohol pôsobiť. V prípade zistenia nesplnenia tejto podmienky môže byť takýto 
prestup zrušený aj spätne. 

 

7. Náležitosti hráčskej zmluvy v prestupovom a inom konaní 

7.1. Hráč vykonáva šport v súťažiach SBA ako profesionálny alebo amatérsky športovec.   

7.1.1. Profesionálny hráč vykonáva šport  

- na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,  

- na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu v 
rezortnom športovom stredisku. 

- inej zmluvy podľa zákona o športe 

7.1.2. Amatérsky hráč vykonáva šport 

- na základe zmluvy amatérskom  vykonávaní športu,  

- na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,  

- na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo 

- bez zmluvy. 

7.2. V prestupovom a inom konaní prihliada SBA na zmluvy, uvedené v bode 7.1., /ďalej aj hráčske 
zmluvy/ v písomnom vyhotovení, ktoré  musia spĺňať nasledovné náležitosti: 



 

7.3. Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo iná zmluva podľa zákona o športe musí 
obsahovať tieto podstatné náležitosti 

7.3.1. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu 
alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, 

7.3.2. názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, 
označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, 
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby 
oprávnenej konať v mene športovej organizácie, 

7.3.3. obdobie trvania zmluvy, 

7.3.4. druh športu, ktorý má športovec vykonávať, 

7.3.5. mzdu a mzdové podmienky športovca, 

7.3.6. používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca, 

7.3.7. výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania, 

7.3.8. deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, 

7.3.9. deň nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

7.3.10. miesto a dátum podpisu zmluvy.  

7.3.11. V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky 

7.3.12. Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so 
športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy 
o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším 
ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré 
vydáva príslušný inšpektorát práce.  

7.3.13. Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, 
najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy. 

7.4. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí obsahovať tieto podstatné náležitosti 

7.4.1. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu 
alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, 

7.4.2. názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, 
označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, 
priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať 
v mene športovej organizácie, 

7.4.3. obdobie trvania zmluvy, 

7.4.4. druh športu, ktorý má športovec vykonávať, 

7.4.5. výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu 
odplatné, 

7.4.6. deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, 

7.4.7. deň nadobudnutia účinnosti zmluvy, 



 

7.4.8. miesto a dátum podpisu zmluvy. 

7.4.9. V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky 

7.4.10. Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie 
na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy. 

7.5. Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať tieto podstatné náležitosti 

7.5.1. meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo 
obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca, 

7.5.2. názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, 
označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, 
priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať 
v mene športovej organizácie, 

7.5.3. obdobie  trvania zmluvy, 

7.5.4. druh športu, ktorý má športovec vykonávať, 

7.5.5. deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, 

7.5.6. deň nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

7.5.7. miesto a dátum podpisu zmluvy. 

7.5.8. Záväzok klubu : 
a) uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu 

v športovej organizácii,   

b)     zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca, 

c)       rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo 

vysokej školy a prípravu na povolanie, 

d)      organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol 

zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,  

e)     monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného 

športovca,  

f)      zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností 

a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena 

e), 

g)    zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym 

javom v športe 

7.5.9. Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca je záväzok talentovaného 
športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie s klubom 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. 

7.5.10. V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky. 

7.5.11. Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca 
súťažného obdobia v ktorom športovec dovŕši vek 21 rokov. 



 

7.6. Zmluva musí byť platne uzavretá a musí obsahovať podpisy zmluvných strán. Za BK podpisuje 
zmluvu štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca. Splnomocnenie je prílohou zmluvy.  

7.7. Zmluva svojím obsahom nesmie odporovať predpisom SBA a všeobecne platným predpisom, 
pokiaľ niektoré ustanovenia odporujú predpisom, na tieto ustanovenia sa neprihliada. 

7.8. Na zmluvy, ktoré uvedené náležitosti nespĺňajú, SBA neprihliada. 

7.9. V prípade sporov v prestupovom konaní o platnosť hráčskej zmluvy na 1. stupni rozhoduje HK, 
na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA (ďalej len AK), pokiaľ štatútom HK nie je 
stanovené inak. 

7.10. V prípade iných sporov o platnosť hráčskej zmluvy a plnenia z nej vyplývajúce medzi 
zmluvnými stranami na 1. stupni rozhoduje HK, na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA 
(ďalej len AK), pokiaľ štatútom HK nie je stanovené inak. 

7.11. Ďalšie povinnosti pre BK ohľadne evidencie zmlúv a dohôd ustanovuje Smernica SBA o 
evidencii fyzických a právnických osôb a iných údajov v informačnom systéme SBA. 
 

8. Odvolanie proti rozhodnutiu o prestupe 

8.1. Každý člen SBA, ktorý je rozhodnutím orgánu na 1. stupni dotknutý, môže podať odvolanie 

proti rozhodnutiu orgánu na 1. stupni, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak. 

8.2. O odvolaní na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA pokiaľ predpisy SBA neustanovujú 

inak. 

8.3. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

 

9. Správne poplatky 

9.1. Správne poplatky za prestup sa uhrádzajú na účet SBA vo výške stanovenej predpismi SBA. 
Doklad o úhrade na vyžiadanie zašle žiadateľ e-mailom na sekretariát SBA.  

9.2. Správny poplatok za prestup sa stanovuje podľa veku hráča: 

- seniori nad U19  10 € 

- mládež do U19  5 € 

9.3. Správny poplatok za podanie odvolania je stanovený predpismi SBA. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1. V prípade, že dôjde k zániku materského klubu bez právneho nástupcu alebo klub hráča počas 
dvoch za sebou idúcich hracích období nezaradil na žiadnu súpisku družstva, stráca hráč 
príslušnosť ku klubu a pôsobnosť materského klubu vykonáva SBA. 

10.2. Ak BK neprihlási dve po sebe nasledujúce hracie obdobia žiadne družstvo do súťaže SBA,  
stratia hráči, pre ktorých to bol materský klub, príslušnosť k tomuto klubu a  pôsobnosť 
materského klubu následne vykonáva SBA. 

10.3. Porušenie ustanovení tohto poriadku je disciplinárnym priestupkom. 



 

10.4. Tento poriadok je platný a účinný od 07.10.2022 po predchádzajúcom schválení VV SBA. 

10.5. Platnosť doterajšieho Licenčného a Prestupového poriadku končí dňom nadobudnutia 
platnosti tohto Licenčného a Prestupového poriadku. 

 
Bratislava, dňa 07.10.2022 

 

 

 

 

 

 Mgr. Andrej Kuffa      Ing. Miloš Drgoň 

                  Generálny sekretár SBA     Prezident SBA  

 
 

 
 


