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Článok 1 
Základné ustanovenia

1.1.  
Licenciou sa rozumie oprávnenie vykonávať určitú činnosť v rám-
ci SZFB.
 
1.2. 
Licenčný poriadok (ďalej len LicP) rozlišuje typy licencií: hráčska 
licencia, trénerská licencia, licencia rozhodcu, licencia delegáta, 
licencia vedúceho tímu.

1.3. 
Záznamy o držiteľoch jednotlivých licencií a dobe platnosti týchto 
licencií sú vedené v evidenčnej databáze SZFB a podľa rozhod-
nutia Matriky SZFB budú tieto záznamy uverejnené na oficiálnej 
stránke SZFB, pokiaľ bude zriadený informačný systém.

Článok 2
Hráčska licencia

 
2.1.
Každý hráč súťažného zápasu (ligový, pohárový zápas) je povin-
ný mať platnú hráčsku licenciu.
 
2.2. 
Hráč získava licenciu s platnosťou vždy do 30. júna. Za nadobud-
nutie licencie je považovaný dátum priradenia platby licenčného 
poplatku ku hráčovi v evidenčnej databáze SZFB. Získanie licen-
cie je viditeľné na oficiálnej stránke SZFB, pokiaľ bude zriadený 
informačný systém. Po získaní hráčskej licencie je možné hráča 
zaradiť na súpisku daného družstva.
 
2.3. 
Licenčný poplatok je v kategórii veteránov, mužov, žien, juniorov, 
junioriek, dorastencov a dorasteniek vo výške 15 € za sezónu.
 
2.4. 
V ostatných mládežníckych kategóriách získa hráč platnú licenciu 
až po tom, čo je zaplatený poplatok za súpisku družstva a hráč je 
uvedený na súpiske takého družstva. Výška poplatku za súpisku 
sa stanovuje nasledovne:
- starší žiaci 35 €
- staršie žiačky 35 €
- mladší žiaci 35 €
- mladšie žiačky 35 €
- staršia prípravka 25 €
- mladšia prípravka 25 €.

2.5. 
Matrika SZFB určí termín (časové rozmedzie) k platbe poplatku 
za súpisku družstva.

2.6.
Hráč uvedený na súpiske mládežníckeho družstva je držiteľom 
hráčskej licencie po dobu, pokiaľ je zapísaný na súpiske, najne-
skôr do 30. júna.

2.7.
Nastúpenie hráča bez platnej hráčskej licencie v súťažnom zá-
pase má dôsledky podľa Súťažného poriadku SZFB, poprípade 
podľa Disciplinárneho poriadku SZFB.

2.8.
Hráč, držiteľ platnej licencie na základe bodu 2.4 LicP môže na-
stúpiť k akémukoľvek súťažnému zápasu, bez ohľadu na kate-
góriu, ale iba s dodržaním pravidiel podľa Súťažného poriadku 
SZFB.

2.9.
Poplatok podľa bodu 2.3 tohto LicP hradí i hráč mládežníckych 
kategórii, pokiaľ chce byť uvedený na súpiske kategórie uvede-
nej v bode 2.3 tohto LicP.

2.10.
Je možné požiadať o expresné vybavenie hráčskej licencie. Ex-
presné vybavenie hráčskej licencie sa vybavuje osobne, priamo 
v sídle Matriky SZFB za príplatok vo výške 100% licenčného po-
platku. V prípade expresného vybavenia licencie príde okamžite 
k získaniu hráčskej licencie.

2.11.
Klubová príslušnosť či jej zmeny nemajú vplyv na platnosť hráč-
skej licencie.

Článok 3
Ostatné typy licencií 

3.1. 
Ostatné typy licencií (trénerská licencia, licencia rozhodcu, licen-
cia delegáta, licencia vedúceho tímu) upravujú smernice a pred-
pisy schválené Prezídiom SZFB.

 Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

 
4.1. 
Výklad tohto Licenčného poriadku SZFB, jeho zmeny a doplnky 
vykonáva Prezídium SZFB.

4.2.
Tento Licenčný poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB dňa 22. 
júna 2014 a vstupuje do platnosti dňa 1. júla 2014.
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