
 

Poplatky SBA pre h. o. 2022/2023 
 
I./ Prehľad podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží 
SBA 2022 – 2023 

Výška vkladov do súťaží SBA pre h. o. 2022/2023 
Najvyššie súťaže: 
SBL, ženy         300 €      
 
Vyššie súťaže: 
1.liga muži + U23, 1.liga ženy   200 €  
1.liga Juniori, Mladé ženy U23+Juniorky U19  150 € 
1.liga Kadeti, Kadetky U17, Starší žiaci, žiačky U15 100 € 
 
Nižšie súťaže: 
2.liga muži, ženy, U23   100 € 
2.liga Juniori, Juniorky U19   100 € 
2.liga Kadeti, Kadetky U17   100 € 
Ostatné žiacke kategórie, 2.liga   100 € 
Mini kategórie,    50 € 
Mikroliga   10 €  
 
II./ VV SBA schvaľuje výšku členských a licenčných poplatkov pre 
hracie obdobie 2022/2023 nasledovne: 
Individuálni členovia 
Hráči, hráčky  
19 Euro - licenčný poplatok pre kategórie seniorov tz. Starší ako U23 
9 Euro - licenčný poplatok pre kategórie U13 – U23 
1 Euro - licenčný poplatok pre kategórie U12 a mladšie 
 
Hráči, hráčky  
1 Euro  -  členský poplatok pre seniorské súťaže, t.j. vek hráčov, hráčok nad U19 
1 Euro  -  členský poplatok pre mládežnícke súťaže, t.j. vek hráčov, hráčok pod U19 
 
Pozn. pri poplatkoch za hráčov a hráčky je rozhodujúci vek hráča.  
 
Rozhodcovia 
20 Eur  -  členský poplatok 
20 Eur  -  licenčný poplatok 
 



 

Tréneri 
20 Eur  -  členský poplatok 
20 Eur  -  licenčný poplatok 
 
Kolektívni členovia 
100 Euro  -  členský poplatok 

 
III./ Hrací poriadok SBA 

17.7. Poplatky konania o námietkach sú: 
   Kaucia      34 € 
   v prípade sťažnosti na výkon rozhodcu   70 €  
   správny poplatok     7€. 

18.4. Správny poplatok za odvolanie, v prípade odvolania dotýkajúceho sa konania 
v uvedených súťažiach, je: 

18.4.1. Extraliga  150 € individuálny člen 300 €  kolektívny člen 
18.4.2. Vyššie. súťaže   100 €        -//-            200 €            -//- 
18.4.3. Nižšie súťaže  50 €         -//-            100 €            -//- 
Pokiaľ konanie nie je možné priradiť konkrétnej súťaži, je správny poplatok vo 
výške podľa 18.4.2. HP SBA. Štatút hracej komisie alebo iný predpis SBA môže 
poplatok za odvolanie v konkrétnom prípade stanoviť odlišne. 

 
 

IV./ Disciplinárny poriadok SBA 
7.4. Správny poplatok za odvolanie, v prípade odvolania dotýkajúceho sa 

konania v uvedených súťažiach, je: 
7.4.1. Najvyššie súťaže  750 €   individuálny aj kolektívny člen 
7.4.2. Vyššie súťaže    650 €        -//-             -//- 
7.4.3. Nižšie súťaže   550 €        -//-             -//- 

8.2. Za prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je 
stanovený správny poplatok: 

8.2.1. Najvyššie súťaže  70 € 
8.2.2. Vyššie súťaže   35 € 
8.2.3. Nižšie súťaže    17 €. 
 

 

V./ Licenčný a prestupový poriadok SBA 
9.2. Správny poplatok za prestup sa stanovuje podľa veku hráča: 

- seniori a mládež   10 €. 
 
 

VI./ Smernica o zahraničných hráčoch 



 

5. Poplatky za licencie zahraničných hráčov a trénerov a iné správne 
poplatky 

5.1. Za vydanie HL zahraničnému hráčovi sa v každom h.o. okrem poplatkov 
podľa licenčného a prestupového poriadku hradia aj nasledovné dodatkové 
poplatky : 

5.1.1. Zahraničný hráč muži a ženy (seniori nad 18 rokov)  
5.1.1.1. extraliga ženy každý zahraničný hráč   ........ 500 € 
5.1.1.2. SBL - každý hráč, pre ktorého BK žiada vydanie licencie 

zahraničného                hráča v danom h.o.   ........ 500 € 
5.1.2. Vyššie súťaže  dospelých      ........ 250 € 
5.1.3. Nižšie súťaže dospelých        ........ 100 € 
5.1.4. Všetky súťaže mládeže (hráči do 18 rokov)  ........ 100 € 

VV SBA uznesením č. 5/2022 schválil príspevok pre kluby SBL a EXZ na 
prevádzkové náklady. Konečná výška príspevku pre konkrétny klub bude 
známa po 28.2.2023, kedy už nieje možné meniť súpisky klubov SBL a 
EXZ.  
Za vydanie TL  zahraničnému trénerovi sa v každom h.o. okrem poplatkov 
podľa trénerského poriadku hradia aj nasledovné dodatkové poplatky : 

5.1.5. zahraničný tréner v najvyššej súťaži dospelých ..........   500 € 
5.1.6. zahraničný tréner v ostatných súťažiach dospelých ..........   200 € 
5.1.7. zahraničný tréner v súťažiach mládeže   ...........  200 € 

Pozn. poplatok podľa čl. 5.6.1. až 5.6.3. sa znižuje na 1 € v prípade 
trvalého alebo dlhodobého pobytu trénera (viac ako 12 mesiacov) na 
území SR. 

5.1.8. Za zahraničných trénerov v súťažiach SBA sú považované všetky 
osoby, ktoré nemajú slovenské občianstvo. 

5.2. Vyššie uvedené  poplatky budú predmetom fakturácie SBA na klub a 
následne budú použité spravidla na účely rozvoja basketbalu mládeže podľa 
rozhodnutia VV SBA. 

5.3.  Poplatok SBA za vyžiadanie výstupného listu od inej federácie za každého 
hráča                                                   ...........  17 €  

5.4. Poplatok SBA za vybavenie žiadosti o vydanie licencie zahraničného hráča 
na FIBA za každého hráča.                           ...........  60 € 

5.5. Poplatok FIBA – 250 € za licencie zahraničných hráčov na každé hracie 
obdobie určuje samostatný predpisom FIBA.  



 

5.6. Pokuta za zlé uvedenie agenta hráča pri vyžiadaní výstupného listu, ak bude 
takáto pokuta udelené pre SBA zo strany FIBA   ......... 500 € 

 
  

VII./ Iné 
 

Poplatok za vystavenie súpisky :   10 Eur/ kategória na sezónu. 
 

Zápisy o stretnutí  
Kadetská  – Seniorská kategória       10 Eur (dotlač) 
Mini - Staršie žiactvo     8,30 Eur (až do vypredania) 

 
 
Všetky poplatky uvedené v predpisoch SBA hradia basketbalové kluby na základe 
vystavených faktúr z SBA, predmetné faktúry sa vystavujú na mesačnej báze.  
Poplatky za výstupné listy FIBA sú fakturované priebežne.  
 
   
 
   
  Ing. Miloš Drgoň v.r.  
  Prezident SBA  
 
Za správnosť: 
Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA 
 


