
 

PREHĽAD PODMIENOK 
 

pre zaradenie družstiev do súťaží SBA 2022 – 2023 
 

Basketbalové kluby, ktorých družstvá majú byť zaradené do súťaží SBA, sú povinné spĺňať 
tieto podmienky: 

1. Splniť povinnosti, ktoré im ukladá Hrací poriadok SBA a ďalšie platné predpisy, resp. zmluvne sa 
zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce z marketingových a sponzorských zmlúv SBA najneskôr ku 
dňu podania prihlášky do súťaže. 

2. Je povinnosťou extraligových družstiev predloženie čestného prehlásenia, že BK nemá záväzky 
po lehote splatnosti voči členom SBA, hráčom, trénerom, SBA a iným členom SBA, FIBA, vrátane 
rozhodnutí AK SBA, HK SBA a FIBA z predchádzajúcich hracích období, okrem splátkových 
kalendárov schválených HK SBA – C. 

3. Kluby sú povinné najneskôr do prvého súťažného stretnutia v tomto hracom období zabezpečiť 
v spolupráci s SBA kolaudáciu športových hál (ďalej len ŠH), v ktorých budú prebiehať súťažné 
stretnutia družstiev klubu. Vyplnený protokol o kolaudácii podpísaný zodpovednými osobami 
zašle BK na SBA. Počas hracieho obdobia bude zo strany SBA prebiehať kontrola plnenia 
podmienok v ŠH v súlade s týmto protokolom. V prípade zaslania pasportizácie ŠH v 
predchádzajúcich hracích obdobiach, zašlú kluby iba nové pasportizácie, ak sa v ŠH niečo menilo. 

4. Klub je povinný oboznámiť sa s predpismi a poriadkami SBA platnými pre toto hracie obdobie v 
súťažiach, do ktorých prihlasuje svoje družstvá. 

 
 

Termíny pre prihlásenie družstiev do súťaží SBA cez informačný systém SBA sú: 
 

do 08.07.2022: Najvyššie súťaže – Niké SBL a Niké Extraliga ženy, 
do 31.07.2022: Vyššie súťaže - 1.liga muži + 1.liga mladí muži U23, Juniori U19 , 

Kadeti U17, Starší žiaci U15, Slovenský pohár muži 
do 15.08.2022: Nižšie súťaže - 2.liga muži + 2.liga mladí muži U23, Žiaci U14, 

Mladší žiaci U13, Starší mini U12 a iné súťaže SBA 
 

do 31.07.2022: Vyššie súťaže - 1.liga Ženy + Mladé ženy U23, Juniorky U19 Kadetky U17, 
Staršie žiačky U15, Slovenský pohár ženy 

do 15.08.2022: Nižšie súťaže - 2.liga ženy, Žiačky U14, Mladšie žiačky U13,Staršie mini U12 
 

do 30.09.2022: Nižšie súťaže - Mladší mini U11 a Mladšie mini U11, Mikroliga U10 
 
 
 

Žrebovanie súťaží SBA sa uskutočnia na základe rozhodnutia HK do 5 pracovných dní 
od termínu prihlášok. 
 

 



 

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 €  
 
Vo vkladoch do súťaží sú zahrnuté všetky náklady na riadenie súťaží prostredníctvom hracích komisií 
a ostatné režijné náklady /bez nákladov na rozhodcov/  
 
Všetky platby sa uhrádzajú na základe vystavenej faktúry z SBA, ktorú klub obdrží po prihlásení do 
súťaže.  
 
 
 

                   
           Kuffa Andrej        Ing. Drgoň Miloš 

Generálny sekretár SBA         prezident  SBA 
 
V Bratislave dňa 23.6.2022 
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