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PREDPIS O POVINNOSTI KLUBU MAŤ MLÁDEŽNÍCKE 
DRUŽSTVÁ 

(súťažná smernica) 
 

 

1.1. 

Pre prihlásenie družstva do Extraligy mužov je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne 

súčasne do súťaží družstvá v štyroch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo 

juniorov, dve družstvá v kategóriách: dorastenci, starší žiaci, mladší žiaci., jedno družstvo v 

kategóriách: staršia prípravka, mladšia prípravka. 

 

2.1. 

Pre prihlásenie družstva do 1. ligy mužov je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne 

do súťaží družstvá v dvoch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategóriách: 

juniori, dorastenci, starší žiaci.  

Od sezóny 2023/24 bude pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží družstvá 

v troch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategóriách: juniori, dorastenci. 

Od sezóny 2024/25 bude pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží družstvá 

v štyroch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v kategórii juniorov. 

  

3.1. 

Pre prihlásenie družstva do 2. ligy mužov, 2. ligy žien nie je pre klub podmienkou prihlásiť 

v sezóne do súťaží žiadne družstvá v mládežníckych kategóriách. 

 

4.1. 

Pre prihlásenie družstva do Extraligy žien je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne 

do súťaží družstvá v troch mládežníckych kategóriách, z toho jedno družstvo v ženskej 

kategórii staršie žiačky, jedno družstvo v ženskej kategórii:  juniorky, dorastenky, mladšie 

žiačky, jedno družstvo v mužskej alebo ženskej kategórii: staršia prípravka, mladšia 

prípravka.   

 

5.1. 

Pre prihlásenie družstva do 1. ligy žien nie je pre klub podmienkou prihlásiť v sezóne 2022/23 

žiadne družstvo v mládežníckych kategóriách. Od sezóny 2023/24 bude pre klub 

podmienkou prihlásiť v sezóne súčasne do súťaží družstvo v jednej mládežníckej kategórii 

ženskej kategórie: juniorky, dorastenky, staršie žiačky, mladšie žiačky, staršia prípravka, 

mladšia prípravka. 

 

6.1. 

V prípade, ak klub prihlási svoje družstvá vo viacerých súťažiach, v ktorých je podmienkou 

prihlásiť spolu viac ako päť družstiev v mládežníckych kategóriách, musí prihlásiť v sezóne 

súčasne do súťaží družstvá minimálne v piatich mládežníckych kategóriách. 

6.2. 



 

2  Predpis o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá Edícia 2022 

Jedno družstvo v kategórii mladšia prípravka alebo staršia prípravka môže plniť podmienku 

povinnosti družstva mať mládežnícka družstvá v jednom klube iba jeden krát (napr. ak 

družstvo mladšej prípravky plní povinnosť klubu pri družstve Extraligy mužov, nemôže už 

toto isté družstvo plniť povinnosť klubu pri družstve Extraligy žien). 

 

7.1. 

Ak klub nesplní podmienku prihlásiť mládežnícke družstvá v súťažiach, v ktorých je táto 

podmienka pre prihlásenie družstva dospelých stanovená (MEX, ZEX, M1), musí uhradiť 

sankčný poplatok vo výške 250 € za každé chýbajúce družstvo. SZFB prerozdelí rovnomerne 

50% zo sankčného poplatku 250 € zostávajúcim klubom v danej súťaži, ktoré splnili 

povinnosť mať mládežnícke družstvá.  

7.2. 

V prípade, že klub splní podmienku prihlásiť mládežnícke družstvá, ale akékoľvek z týchto 

mládežníckych družstiev vystúpi počas súťaže alebo bude vylúčené zo súťaže v zmysle článku 

14, bod 14.8. Súťažného poriadku, klub bude musieť uhradiť sankčný poplatok vo výške 250 

€ za každé takéto družstvo. SZFB prerozdelí rovnomerne 50% zo sankčného poplatku 250 € 

zostávajúcim klubom v danej súťaži, ktoré splnili povinnosť mať mládežnícke družstvá.  

7.3. 

V prípade, že klub splní podmienku prihlásiť mládežnícke družstvá, ale akékoľvek z týchto 

mládežníckych družstiev vystúpi zo súťaže ešte pred začiatkom súťaže, klub bude musieť 

uhradiť sankčný poplatok vo výške 250 € za každé takéto družstvo. SZFB prerozdelí 

rovnomerne 50% zo sankčného poplatku 250 € zostávajúcim klubom v danej súťaži, ktoré 

splnili povinnosť mať mládežnícke družstvá.  

 

8.1. 

Pre kluby z nižšej súťaže, ktoré postúpili do vyššej súťaže alebo ktoré boli oslovené, aby 

doplnili počet miest vo vyššej súťaži uvoľnených z akýchkoľvek dôvodov, platia v prvej 

sezóne po postupe podmienky povinnosti mať mládežnícke družstvá pre tú súťaž, z ktorej 

postúpili do vyššej súťaže. 

8.2. 

Kluby, ktoré postúpili do vyššej súťaže na základe prevodu práv, musia splniť podmienky 

stanovené v 1.1., 2.1., 4.1. a 5.1. tejto smernice. 

 

9.1. 

Túto smernicu schválilo Prezídium SZFB. Smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 24. 

augusta 2022. Ku dňu 23. augusta 2022 končí platnosť doterajšej smernice „Predpis 

o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá“. 




