
Podanie žiadosti o prestup / hosťovanie 

 

1. Prihláste sa do IS SBA ako klubový manažér 
2. Na úvodnej obrazovke vidíte vpravo časť “Žiadosti o prestup / hosťovanie” 

 

 
Obr. 1 

 
3. V tejto časti kliknite na tlačidlo “Vytvoriť novú žiadosť”, ktoré je označené v červenom krúžku 

na obrázku 1. 
4. Otvorí sa Vám formulár, kde ako prvý údaj musíte zadať hráča o ktorého prestup máte 

záujem. Čiže do poľa “Vyhľadať podľa priezviska” začnite písať meno hráča a systém 
automaticky vyhľadáva hráčov podľa Vami zvoleného priezviska/časti priezviska. Kliknite na 
Vami vyhľadávaného hráča z ponuky. Systém po kliknutí na hráča vypíše jeho údaje a zobrazí 
prípadne aj fotografiu. 
 

 
Obr. 2 

 
5. V ďalšom kroku v časti “Prestup/hosťovanie” zvoľte, či sa jedná o prestup, alebo hosťovanie. 



6. Vyplňte “dátum od“ prestupu/hosťovania. Ak ste zvolili hosťovanie, tak sa zobrazí aj dátum 
do a toto pole treba vyplniť. 

7. Čiže pre prestup vyplnený formulár vyzerá nasledovne : 

 
Obr. 3 

 
 
Pre hosťovanie nasledovne : 

 
Obr. 4 

 
8. Kliknite na tlačidlo uložiť. 
9. Zobrazí sa Vám nasledovná obrazovka : 



 
Obr. 5 

 
10. V hornej časti vidíte 3 záložky – “Základné údaje”, “Prílohy” a “Odoslanie žiadosti” 
11. V časti prílohy môžete napríklad priložiť doklad o úhrade prestupu. Kliknete v poli “Doklad o 

úhrade” na tlačidlo “select” a po výbere prílohy stlačíte tlačidlo uložiť. 
12. Ak si želáte žiadosť odoslať, tak kliknite na záložku “Odoslanie žiadosti”. Zobrazí sa Vám 

prehľad prestupu/hosťovania (Obr. 6). 



 
Obr. 6 

 
13. Po stlačení tlačidla “Odoslať žiadosť” sa žiadosť odošle na podpis zodpovedným 

funkcionárom klubu, ktorý žiada o prestup (Obr. 7) 



 
Obr. 7 

 
14. Ako funkcionár klubu, ktorý žiada o prestup / hosťovanie kliknite na tlačidlo “Potvrdiť”. V 

tomto momente, bola žiadosť odoslaná na schválenie klubom, v ktorom sa hráč aktuálne 
nachádza a zároveň žiadosť bola poslaná na schválenie/vyjadrenie aj samotnému hráčovi 
(Obr. 8) 

 
Obr. 8 

 

15. Materský klub hráča a hráč (alebo zákonný zástupca) sú informovaný emailom o tejto 
žiadosti, ktorú si môžu zobraziť buď priamo cez URL v obdržanom maily, alebo ju uvidia po 
prihlásení do IS SBA na úvodnej obrazovke v časti “Žiadosti o prestup/hosťovanie” (Obr. 9) 

 

Obr. 9 

 



16. Po kliknutí na číslo vo vyznačenom riadku na obrázku 9 (číslo udáva počet prijatých záznamov na vaše 
schválenie) sa zobrazí zoznam prijatých žiadostí o prestup/hosťovanie. Pri každom zázname 
v zozname sa nachádza ikona oka. Po kliknutí na ňu sa dostanete na detail záznamu o žiadosti 
o prestup/hosťovanie, kde vidíte podrobnosti o prestupe. Na tejto stránke sa nachádzajú v spodnej 
časti tlačidlá pre proces schvaľovania. Ak kliknete na “Potvrdiť”, tak z vašej strany bude žiadosť 
schválená. Ak je žiadosť týmto spôsobom schválená zo strany funkcionárov materského klubu a 
zároveň schválená aj zo strany hráča, tak žiadosť ďalej postupuje na schválenie SBA. 


