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Článok 1  

Základné ustanovenia 

1.1.   

Licenciou sa rozumie oprávnenie vykonávať určitú činnosť v rámci SZFB. 

1.2.  

Licenčný poriadok (ďalej len LicP) rozlišuje typy licencií: hráčska licencia, trénerská licencia, 

licencia vedúceho tímu, licencia rozhodcu, licencia observera. 

1.3.  

Záznamy o držiteľoch jednotlivých licencií a dobe platnosti týchto licencií sú vedené v 

informačnom systéme SZFB a podľa rozhodnutia Matriky SZFB budú tieto záznamy 

uverejnené na oficiálnej stránke SZFB, pokiaľ bude zriadený informačný systém. 

1.4. 

Matrika SZFB sa žiadosťou klubu alebo športového odborníka nebude zaoberať, pokiaľ 

nebudú požadované poplatky pripísané na bankový účet SZFB. Po pripísaní poplatkov na 

bankový účet SZFB Matrika SZFB prerokuje žiadosť klubu alebo športového odborníka v čo 

možnej najkratšej dobe, najneskôr však do 7 pracovných dní. 

 

Článok 2 

Hráčska licencia 

2.1. 

Každý hráč súťažného zápasu (ligový, pohárový zápas) je povinný mať platnú hráčsku licenciu. 

2.2.  

Vo všetkých kategóriách získa hráč platnú licenciu až po tom, čo je zaplatený licenčný 

poplatok za súpisku družstva a hráč je uvedený na súpiske takého družstva. Výška licenčného 

poplatku za súpisku je stanovená pre každú súťaž individuálne a je vždy uvedená v predpise 

danej súťaže. 

2.3.  

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

2.4. 
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Hráč uvedený na súpiske družstva je držiteľom hráčskej licencie po dobu, pokiaľ je zapísaný 

na súpiske, najneskôr do 30. júna. 

2.5. 

Nastúpenie hráča bez platnej hráčskej licencie v súťažnom zápase má dôsledky podľa 

Súťažného poriadku SZFB, poprípade podľa Disciplinárneho poriadku SZFB. 

2.6. 

Hráč, držiteľ platnej licencie môže nastúpiť k akémukoľvek súťažnému zápasu, bez ohľadu na 

kategóriu, ale iba s dodržaním pravidiel podľa Súťažného poriadku SZFB. 

2.7. 

Klubová príslušnosť či jej zmeny nemajú vplyv na platnosť hráčskej licencie. 

 

Článok 3 

Ostatné typy licencií  

3.1.  

Tréner družstva hrajúceho súťažné zápasy (ligové a pohárové) je povinný mať platnú 

trénerskú licenciu. Stupeň odbornosti tejto licencie odpovedá ustanoveniu predpisov SZFB.  

3.2. 

Tréner získava licenciu s platnosťou vždy do 30. júna. Za nadobudnutie licencie je považovaný 

dátum priradenia platby licenčného poplatku k trénerovi v informačnom systéme SZFB. 

Ďalšie podmienky získania trénerskej licencie upravuje smernica SZFB. 

3.3. 

K výkonu funkcie rozhodcu môže byť riadiacim orgánom súťaže nominovaný iba držiteľ 

platnej licencie rozhodcu. 

3.4. 

Rozhodca získava licenciu s platnosťou vždy do 30. júna. Za nadobudnutie licencie je 

považovaný dátum priradenia platby licenčného poplatku k rozhodcovi v informačnom 

systéme SZFB. Ďalšie podmienky získania licencie rozhodcu upravuje smernica SZFB. 

3.5. 

K výkonu funkcie observera môže byť riadiacim orgánom súťaže nominovaný iba držiteľ 

platnej licencie observera. 

3.6. 

Observer získava licenciu s platnosťou vždy do 30. júna. Za nadobudnutie licencie je 

považovaný dátum priradenia platby licenčného poplatku k observerovi v informačnom 

systéme SZFB. Ďalšie podmienky získania licencie observera upravuje smernica SZFB. 

3.7. 

Výška licenčného poplatku sa stanovuje nasledovne: 

• tréner 15 € 

• rozhodca 15 € 

• observer 15 € 

 

Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1.  

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

4.2. 
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Tento Licenčný poriadok SZFB schválilo Prezídium SZFB. Licenčný poriadok SZFB nadobúda 

účinnosť a platnosť 1. júla 2022. Ku dňu 30. júna 2022 končí platnosť doterajšieho Licenčného 

poriadku SZFB. 

 

 


