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PREDPIS O POSTUPOVANÍ SÚŤAŽÍ 
(organizačná smernica) 

 

 

1.1. 

Po splnení podmienok, stanovených v tomto predpise, môžu dva kluby uzavrieť dohodu o 

postúpení súťaže, kedy klub postupuje miesto svojho družstva v súťažiach inému klubu (tzv. 

kupovanie súťaží).  

 

2.1. 

Klub nemôže postúpiť miesto svojho družstva, ak požiadal o preradenie do nižšej súťaže a 

riadiaci orgán vyhovel žiadosti. 

Klub môže postúpiť miesto svojho družstva v súťaži iba klubu, ktorého družstvo nevypadlo 

z danej súťaže, alebo nepostúpilo do najbližšej nižšej úrovne súťaže a zároveň má nárok na 

štart v najbližšej nižšej úrovni súťaže v príslušnej kategórii pri rešpektovaní ustanovenia ods. 

3.3. a 3.8. Súťažného poriadku SZFB.  

 

3.1. 

Oba kluby, uzatvárajúce dohodu o postúpení súťaže, musia bez výnimky spĺňať všetky 

podmienky stanovené riadiacimi orgánmi SZFB pre štart v postupovanej súťaži (tým sa 

rozumie najmä požadovaná kvalifikácia trénerov, štruktúra mládežníckych družstiev, atď.). 

 

4.1. 

Dohodu o postúpení súťaže sú zainteresované kluby povinné predložiť na schválenie Ligovej 

komisii SZFB najneskôr do konca termínu podávania prihlášok do súťaží. 

4.2. 

V prípade neskorého podania návrhu alebo zamietnutia zo strany LK SZFB nemôže mať 

uzavretá dohoda žiadny vplyv na práva štartu družstiev v súťažiach nadchádzajúceho 

súťažného ročníka.  

 

5.1. 

Za registráciu dohody postúpenia súťaže Ligovou komisiou SZFB sa stanovuje poplatok, 

ktorý uhrádza klub nadobúdajúci vyššie postupové miesto. Výška poplatku je stanovená 

nasledovne: 

• postúpenie miesta v Extralige mužov – 2000 €, 

• postúpenie miesta v Extralige žien – 2000 €, 

• postúpenie miesta v Extralige juniorov – 500 €, 

• postúpenie miesta v 1. lige mužov – 800 €, 

• postúpenie v ostatných seniorských súťažiach – 50 €. 

5.2. 

Poplatok za registráciu dohody postúpenia súťaže je splatný v deň podania žiadosti o 

registráciu dohody, na účet SZFB. 

 

6.1. 
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Túto smernicu schválilo P-SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. júla 2022. Ku 

dňu 30. júna 2022 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis o postupovaní súťaží“. 


