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KÓDEX YOUNG ANGELS ACADEMY 
 

I. HRÁČKY 
 

Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY tvoria kostru nášho basketbalového klubu. Ten sa zaväzuje 
zabezpečiť im všetko potrebné pre ich športový, ale aj osobnostný rast. Umožní im prežiť 
neopakovateľné chvíle nielen počas "obyčajných" ligových zápasov, ale sprostredkuje im aj účasť 
na domácich, či medzinárodných turnajoch, kde ešte intenzívnejšie budú prežívať jedinečnosť 
športových momentov. To všetko však bude možné len vtedy, ak sa dievčatá budú riadiť zásadami 
nevyhnutnými pre vytvorenie predpokladu pre bezproblémový chod družstva a klubu. 

 
1) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY reprezentujú svoj klub, svoje mesto Košice a svoju vlasť 

Slovenskú republiku a to nielen počas zápasov, turnajov, či sústredení, ale aj 

v každodennom živote. Preto sa vždy a za akýchkoľvek okolností snažia vystupovať 

priateľsky, disciplinovane a v zmysle všeobecných zásad spoločenského správania. 

2) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY svojou aktívnou činnosťou a svojim zodpovedným 

prístupom šíria svoje dobré meno i dobré meno klubu kdekoľvek a kedykoľvek. 

3) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY nepoužívajú voči žiadnemu z aktérov športového 

diania (spoluhráčky, protihráčky, tréneri, prípadne iní zástupcovia svojho či súperovho 

klubu, rozhodcovia, predstavitelia akéhokoľvek basketbalového orgánu, diváci a pod.) 

nevhodné, hrubé, či dokonca vulgárne slovné útoky a gestá. 

4) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY dbajú na čistotu a poriadok v priestoroch športovej 

haly, neznečisťujú steny, neničia vybavenie šatní, sociálnych priestorov a iných zariadení. 

Po každom tréningu a zápase poupratujú priestor hráčskej lavičky, ako aj šatne družstva. 

5) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY rešpektujú autoritu predstaviteľov vedenia klubu, 

trénerov, členov realizačných tímov, alebo iných klubom poverených osôb a to najmä: 

a) svedomitým plnením školských povinností a dosahovaním prospechu, ktorý im 

počas školského roka neznemožní aktívne pôsobenie v klube 

b) pravidelnou účasťou na tréningovom procese v určenom rozsahu i čase 

a na určenom mieste 

c) účasťou na zápasoch (súťažných, prípravných, turnajových a pod.), príp. na iných 

podujatiach, na ktoré boli nominované 

d) vyvíjaním maximálneho úsilia potrebného na dosiahnutie najlepšieho športového 

výkonu a najlepšieho výsledku tak na tréningoch, ako aj v zápasoch 

e) dodržiavaním zásad fair play počas tréningov i zápasov a to predovšetkým: 

i. rešpektovaním pravidiel platných v našom športe 

ii. prejavovaním úcty k druhým, priateľským správaním a dodržiavaním 

športového ducha 

iii. nepripustením podvádzania, nešportového správania, prejavov rasizmu, 

xenofóbie, náboženskej neznášanlivosti a násilia v akejkoľvek forme 

f) absolvovaním povinnej regenerácie, ktorá je pre ne stanovená trénerom, alebo 

inou oprávnenou osobou v určenom rozsahu i čase a na určenom mieste 

g) dodržiavaním zásad správnej životosprávy, pričom pred začiatkom zápasov 

a tréningov sa nestravujú, alebo konzumujú len veľmi rýchlo stráviteľné jedlá 
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h) dodržiavaním zákazu fajčenia cigariet a iných zdraviu škodlivých látok (vrátane 

iných nikotínových produktov, resp. používania elektronických bezdymových 

zariadení fungujúcich na báze zahrievania nikotínu alebo vaporizácie e-liquidu), 

užívania alkoholických nápojov, drog, alebo látok, ktoré sú Antidopingovou 

agentúrou SR (SADA), resp. Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) 

označené za zakázané 

i) dôsledným rešpektovaním všetkých pokynov trénerov, členov realizačných tímov 

a iných klubom poverených osôb počas tréningov, sústredení a zápasov 

j) včasnou dochádzkou na tréningy (najneskôr 15 minút pred začiatkom), domáce 

zápasy (najneskôr hodinu a pol pred začiatkom), alebo určené miesta, z ktorých 

má byť realizovaná doprava celého družstva na príslušné podujatia (najneskôr 15 

minút pred oznámeným časom plánovaného odjazdu), vždy v zmysle pokynu 

vydaného trénerom, alebo inou klubom poverenou osobou 

k) účasťou na domácich zápasoch medzinárodných súťaží (Európska liga, Európsky 

pohár, Európska liga žien EWBL, Stredoeurópska liga CEWL a pod.) seniorského 

družstva YOUNG ANGELS KOŠICE (v čase týchto zápasov nebudú plánované 

tréningy, súťažné, ani prípravné zápasy tímov YOUNG ANGELS ACADEMY) 

l) účasťou na všetkých domácich zápasoch (Extraliga SR, Slovenský pohár, prípravné 

stretnutia) seniorského družstva YOUNG ANGELS KOŠICE, ak v ich čase nebudú 

mať hráčky plánovaný tréning, súťažný, alebo prípravný zápas svojho družstva 

m) konzultovaním s predstaviteľmi vedenia a/alebo trénermi klubu svoj záujem 

zúčastniť sa na inej športovej súťaži, vykonávať inú športovú činnosť, alebo 

realizovať svoju športovú prípravu individuálnym spôsobom 

n) nevykonávaním nebezpečných činností (ako sú napr. tzv. adrenalínové športy) 

bez predchádzajúceho súhlasu predstaviteľov vedenia a/alebo trénerov klubu 

o) absolvovaním špecializovanej športovej lekárskej prehliadky, o ktorej výsledkoch 

budú klub informovať doručením záverečnej správy, alebo doručením potvrdenia 

o spôsobilosti vykonávať športovú činnosť vystaveného ich ošetrujúcim lekárom  

p) bezodkladným informovaním trénerov klubu o prípadnom ochorení a/alebo 

zranení, ktoré im znemožňuje účasť na tréningovom procese a/alebo zápasoch 

q) absolvovaním lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia alebo iného zdravotného výkonu, 

účelom ktorého bude zistenie aktuálneho zdravotného stavu 

r) nepoužívaním zariadení typu smartfón, tablet a pod. počas tréningov či zápasov, 

ak ich použitie neschválil tréner klubu alebo iná poverená osoba 

s) nosením výhradne klubového oblečenia obzvlášť počas výjazdov na zápasy hrané 

u súperov a počas turnajov  

t) ochranou majetku klubu, ktorý im bol zverený, pred jeho stratou, poškodením, 

či zničením a jeho vrátením po skončení príslušnej sezóny, resp. čo najskôr 

v prípade predčasného ukončenia pôsobenia v klube 

u) striktným dodržiavaním všetkých nariadení, opatrení a zásad uplatňovaných počas 

mimoriadnych hygienicko-epidemických situácií (endémia, epidémia, pandémia) 

6) Hráčky YOUNG ANGELS ACADEMY dôsledne dodržiavajú aj tzv. tímové pravidlá, ktoré 

môžu určiť tréneri jednotlivých družstiev a v prípade "pendlovania" medzi dvomi, alebo 

tromi družstvami, musia hráčky rešpektovať pravidlá každého jedného z družstiev. 
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II. RODIČIA 
 

Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY sú dôležitými a nenahraditeľnými piliermi nášho klubu. 
Ich úloha v procese športového a osobnostného rastu dievčat je nezastupiteľná, a preto sú 
korektné vzťahy s nimi kľúčové pre celý klub. Neraz sa už stalo, že rodinní príslušníci hráčok svojou 
vysokou zaangažovanosťou zabudli plniť svoje najzákladnejšie poslanie – byť dievčatám tou 
najväčšou oporou. Hranica, po prekročení ktorej sa z rodiča – fanúšika stáva kritik, či dokonca 
"tréner", je skutočne veľmi tenká. Splnenie nasledujúcich zásad má rodičom i ďalšiemu 
príbuzenstvu hráčok pomôcť v tom, aby dokázali ostať na tej správnej strane bariéry. 

 
1) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by v prvom rade mali byť rodičmi, od ktorých 

ich deti pochopiteľne očakávajú povzbudenie, podporu a pochvalu. V športe sa vyskytuje 

aj veľa negatívnych okamihov, ale to nie je dôvod, prečo by sa rodičia nemali vedieť 

na svoju dcéru usmiať, alebo jej zatlieskať. 

2) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY za žiadnych okolností nesmú nútiť deti, aby 

športovali proti svojej vôli a už vôbec by si ich prostredníctvom nemali kompenzovať svoje 

vlastné nenaplnené športové ambície. Deti by mali športovať len pre svoje vlastné 

potešenie. 

3) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by nemali svojim deťom z hľadiska prikazovať 

čo, ako a kedy majú počas tréningov, či zápasov robiť. Takúto kompetenciu má výlučne 

tréner príslušného družstva. Okrem iného to v deťoch vyvoláva pocit zmätenosti, 

ktorý negatívne ovplyvňuje ich výkon. 

4) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by mali rešpektovať autoritu trénera a nijakým 

spôsobom nezasahovať do tréningového procesu, ako ani do nominácie hráčok na zápasy. 

Samozrejmosťou je, že nebudú vyvíjať na trénerov a vedenie klubu nátlak a nebudú 

používať verbálne ani neverbálne útoky na trénerov, či predstaviteľov klubu. 

5) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by sa počas zápasov mali zdržiavať výhradne 

v hľadisku. Pokiaľ si to okolnosti nevyžiadajú a tréner alebo iná klubom poverená osoba 

s tým nebude vyslovene súhlasiť, tak im nie je dovolený prístup na hráčsku lavičku, 

k stolíku časomeračov, do hráčskej šatne a ani do ostatných častí zázemia športovej haly, 

ktoré sú pravidlami basketbalu FIBA definované ako chránené priestory. 

6) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY sa počas tréningov na mieste ich konania 

zdržiavajú len so súhlasom trénera družstva alebo inej klubom oprávnenej osoby. 

7) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY sú pre svoje deti prirodzenými vzormi a preto 

by sa počas zápasov mali za akýkoľvek okolností zdržať nevhodných prejavov na adresu 

rozhodcov, hráčok vlastného i súperovho družstva, fanúšikov súpera a ostatných 

účastníkov zápasov. Najlepším spôsobom, ako ukázať dievčatám o čom je povestný 

tímový duch, je spoločné slušné povzbudzovanie s ostatnými rodičmi. 

8) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by zásady slušného správania a tímového 

ducha mali uplatňovať aj pri vedení verejných konverzácií na sociálnych sieťach, v rámci 

ktorých by sa taktiež mali zdržať hodnotiacich a negatívne ladených komentárov. 

9) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by, podobne ako dievčatá, mali rešpektovať 

pravidlá vyplývajúce z členstva v klube, ktoré jeho vedenie prijalo v záujme zabezpečenia 

bezproblémového chodu jednotlivých družstiev. Ide najmä o tieto zásady: 
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a) sledovať plnenie školských povinností dieťaťa a dbať na dosahovanie prospechu, 

ktorý mu počas školského roka neznemožní aktívne pôsobenie v klube 

b) zabezpečovať pravidelnú účasť dieťaťa na tréningovom procese v určenom 

rozsahu i čase a na určenom mieste 

c) zabezpečiť účasť dieťaťa na prípravných i súťažných zápasoch, ako aj na domácich 

a medzinárodných turnajoch, na ktoré bolo dieťa nominované 

d) v čo najvýraznejšom časovom predstihu informovať trénera alebo zástupcu klubu 

o účasti dieťaťa na plánovanej školskej akcii bez ohľadu na dĺžku jej trvania 

(napr. celodenný výlet, lyžiarsky výcvik, plavecký kurz, škola v prírode a pod.) 

e) dohliadať na zdravotný stav dieťaťa, dodržiavanie správnej životosprávy 

a adekvátnej regenerácie obzvlášť po športovom výkone 

f) bezodkladne informovať trénera o ochorení a/alebo zranení, ktoré dieťaťu 

znemožňuje účasť na tréningovom procese a/alebo zápase(-och) 

g) zabezpečiť najmenej raz v roku účasť dieťaťa na športovej lekárskej prehliadke 

realizovanej na špecializovanom pracovisku, príp. komplexnej lekárskej 

prehliadke u ošetrujúceho lekára dieťaťa a o výsledkoch vyšetrenia pravdivo 

a úplne informovať predstaviteľov klubu buď doručením písomnej záverečnej 

správy, alebo písomného potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vykonávať 

športovú činnosť 

h) zabezpečiť a poskytnúť všetky dokumenty potrebné pre administratívne úkony 

súvisiace s registráciou ich dieťaťa v matrikách riadiacich orgánov súťaží, v ktorých 

pôsobia družstvá YOUNG ANGELS ACADEMY 

i) zabezpečiť, aby hráčsky, tréningový i vychádzkový výstroj dieťaťa bol vždy čistý 

a kedykoľvek pripravený na ďalšie použitie 

j) kontrolovať stav hráčskeho, tréningového i vychádzkového výstroja dieťaťa 

a v prípade potreby po vzájomnej dohode s trénerom, alebo inou klubom 

poverenou osobou, zabezpečiť jeho výmenu  

k) neprehliadať a neospravedlňovať priestupky dieťaťa, nezasahovať do odborných 

záležitostí vnútri klubu a nesnažiť sa uprednostniť svoje dieťa za každú cenu 

l) striktným dodržiavaním všetkých nariadení, opatrení a zásad uplatňovaných počas 

mimoriadnych hygienicko-epidemických situácií (endémia, epidémia, pandémia) 

10) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY by si mali uvedomiť, že absencia ich dieťaťa 

na tréningovom procese, alebo plánovaných súťažných či prípravných zápasoch výrazne 

negatívne ovplyvňuje činnosť klubu a najmä dotknutého družstva. Preto klub YOUNG 

ANGELS ACADEMY bude tolerovať najviac 3 jednodňové rodičmi vydané ospravedlnenia 

neúčasti hráčky z iných než zdravotných dôvodov. Toto obmedzenie môže byť zmenené 

v prípade niektorých (spravidla mladších) vekových kategórií trénermi príslušných 

družstiev (napr. prostredníctvom usmernenia, že tréner považuje za dostatočné, ak dieťa 

počas týždňa z piatich plánovaných tréningových jednotiek absolvuje aspoň tri a pod.) 

11) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY dbajú na to, aby všetky finančné náležitosti 

vyplývajúce z členstva ich dieťaťa v klube boli uhradené vždy a včas. Predíde sa tak 

rozpakom detí, ktoré by mohli nastať, ak by bolo potrebné riešiť tento typ problémov.  

12) Rodičia hráčok YOUNG ANGELS ACADEMY sa taktiež riadia tzv. tímovými pravidlami, ktoré 

môžu určiť tréneri a zároveň sledujú ich dodržiavanie zo strany dieťaťa. 



 

 5 

III. POPLATKY 
 

Klub YOUNG ANGELS ACADEMY vyvinie maximálne úsilie o to, aby jeho hráčkam vytvoril priestor 

na ich osobnostný i športový rozvoj a to prostredníctvom kvalifikovaných trénerov, adekvátnych 

materiálno-technických podmienok, ako aj zabezpečením ďalších nevyhnutných činností. 

Športový, regeneračný, administratívny, či logistický servis si žiada nemálo finančných 

prostriedkov a pri ich zabezpečovaní je potrebná aj spoluúčasť zo strany rodičov hráčok.  

 

1) Poplatky určené klubom YOUNG ANGELS ACADEMY pre sezónu 2022/2023: 

 

I. REGISTRAČNÝ POPLATOK 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012 (vrátane) 

➢ čo? jednorazová platba 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr do 15. 12. 2022 

➢ koľko?  50 € (slovom päťdesiat eur) 

 

 

II. POPLATOK ZA TÍMOVÉ OBLEČENIE 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

 od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012 (vrátane) 

 1. 1. 2013 a neskôr (len v prípade, že zákonný zástupca hráčky 

požiada o vydanie tímového oblečenia, alebo akceptuje jeho vydanie) 

➢ čo? jednorazová platba 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr do 15. 12. 2022 

➢ koľko?  30 € (slovom tridsať eur) 

 

 

III. POPLATOK ZA TURNAJ V KOŠICIACH 

➢ kto? hráčka nominovaná na turnaj, ktorý sa uskutoční v Košiciach 

➢ čo? jednorazová platba 

➢ ako? spôsob úhrady oznámi klub alebo ním poverená osoba 

➢ kedy? spravidla pred prvým zápasom turnaja 

➢ koľko?  30 € (slovom tridsať eur) 

 

 

IV. POPLATOK ZA VÝJAZD NA TURNAJ 

➢ kto? hráčka nominovaná na turnaj, ktorý sa uskutoční mimo Košíc 

➢ čo? jednorazová platba 

➢ ako? spôsob úhrady oznámi klub alebo ním poverená osoba 

➢ kedy? spravidla pred odchodom na turnaj 

➢ koľko?  50 € (slovom päťdesiat eur) 
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V.A ČLENSKÝ POPLATOK (tzv. VYŠŠIE SÚŤAŽE SBA) 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2008 (vrátane) 

➢ čo? 10 opakovaných platieb v období mesiacov 

september 2022 – jún 2023 (vrátane) 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr 20. deň príslušného mesiaca 

➢ koľko?  50 € (slovom päťdesiat eur) 

 

 

V.B ČLENSKÝ POPLATOK (tzv. NIŽŠIE ŽIACKE SÚŤAŽE SBA) 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010 (vrátane) 

➢ čo? 10 opakovaných platieb v období mesiacov 

september 2022 – jún 2023 (vrátane) 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr 20. deň príslušného mesiaca 

➢ koľko?  40 € (slovom štyridsať eur) 

 

 

V.C ČLENSKÝ POPLATOK (tzv. MINI ŽIACKE SÚŤAŽE SBA) 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (vrátane) 

➢ čo? 10 opakovaných platieb v období mesiacov 

september 2022 – jún 2023 (vrátane) 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr 20. deň príslušného mesiaca 

➢ koľko?  30 € (slovom tridsať eur) 

 

 

V.D ČLENSKÝ POPLATOK (tzv. PRÍPRAVKY) 

➢ kto? každá hráčka narodená v termíne  

1. 1. 2013 a neskôr 

➢ čo? max. 9 platieb tzv. predplatného v období mesiacov 

september 2022 – máj 2023 (vrátane) 

➢ ako? bankovým prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028 

➢ kedy? najneskôr 20. deň v mesiaci 

➢ koľko?  25 € (slovom dvadsaťpäť eur) 
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2) Pravidlá prípraviek YOUNG ANGELS ACADEMY: 

 

a) Zákonný zástupca hráčky v prípravke môže požiadať o zníženie sumy členského poplatku 

o výšku pravidelnej úhrady preukázateľne zaplatenej subjektu (centru voľného času, resp. 

základnej škole) organizujúceho v spolupráci s klubom YOUNG ANGELS ACADEMY školský 

basketbalový krúžok, v ktorom je hráčka v prípravke evidovaná. 

 

b) Členský poplatok za hráčku v prípravke sa platí ako tzv. predplatné a jeho uhradením 

v príslušnom mesiaci (napr. v septembri 2022) dáva zákonný zástupca hráčky v prípravke 

klubu YOUNG ANGELS ACADEMY na vedomie, že má záujem o to, aby bolo jeho dcére 

umožnené absolvovať tréningy prípravky v nasledujúcom mesiaci (t. j. v októbri 2022). 

 

c) Ak sa hráčka alebo jej zákonný zástupca rozhodne, že v nasledujúcom mesiaci (napr. 

v novembri 2022) hráčka neabsolvuje tréningy, tak v príslušnom mesiaci (t. j. v októbri 

2022) členský poplatok neuhradí a klubu YOUNG ANGELS ACADEMY e-mailom zaslaným 

na adresu info@youngangels.sk oznámi ukončenie pôsobenia hráčky v prípravke. 

 
d) V prípade, že sa hráčka alebo jej zákonný zástupca rozhodnú o okamžitom ukončení 

pôsobenia v prípravke, no stane sa tak až po úhrade členského poplatku na nasledujúci 

mesiac, či ešte v priebehu "predplateného" mesiaca, tak klub YOUNG ANGELS ACADEMY 

nemá povinnosť vrátiť poplatok, ani jeho "nespotrebovanú" (neodtrénovanú) časť. 

 
e) Zákonnému zástupcovi v lehote 10 pracovných dní po tretej úhrade členského poplatku 

za hráčku vzniká povinnosť doručiť klubu, resp. jeho zástupcom (trénerom) požadované 

podklady potrebné pre registráciu hráčky (scan jej rodného listu, fotografie tváre 

a kontaktné údaje na hráčku a jej zákonného zástupcu) v Informačnom systéme SBA. 

 
f) S touto registráciou nemusí zákonný zástupca súhlasiť a môže odmietnuť poskytnutie 

požadovaných podkladov. V takom prípade má klub právo požadovať od zákonného 

zástupcu hráčky jednorazovú úhradu sumy 200 € (slovom dvesto eur) a upraviť výšku 

ďalších členských poplatkov danej hráčky na 50 € (slovom päťdesiat eur). 

 
g) Pôsobenie hráčky v prípravke klubu YOUNG ANGELS ACADEMY je dobrovoľné a klub 

sa nemôže dožadovať účasti hráčky na tréningoch. Ak už k nej dôjde, tak klubom poverené 

osoby môžu vyžadovať dodržiavanie Kódexu YOUNG ANGELS ACADEMY a ak zistia jeho 

závažné porušenia, tak majú právo ukončiť pôsobenie hráčky v prípravke. 

 
h) Zákonný zástupca hráčky v prípravke je taktiež povinný riadiť sa Kódexom YOUNG ANGELS 

ACADEMY, pravidlami nastavenými osobami zodpovednými za chod prípraviek a vyššie 

uvedenými pravidlami. Vynucovanie zaradenia a/alebo pôsobenia hráčky v prípravke 

je neprípustné a zákonný zástupca sa ho nemôže dožadovať ani svojvoľným zaplatením 

členského poplatku, ak mu ešte pred úhradou bolo oznámené, že hráčka, ktorú zastupuje, 

nebola do prípravky zaradená, resp. jej pôsobenie v prípravke bolo ukončené. 

mailto:info@youngangels.sk
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3) Ďalšie informácie k úhradám poplatkov: 

 

a) Všetky poplatky (okrem poplatkov za účasť hráčky na turnaji), sankcie a pokuty je 

potrebné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet SK05 1100 0000 0029 4102 7028. 

Spôsob úhrady poplatku za účasť hráčky na turnaji oznámi tréner družstva alebo zástupca klubu. 

b) Pri každej bezhotovostnej platbe je do správy pre prijímateľa potrebné uviesť meno 

a priezvisko hráčky a ako variabilný symbol použiť rodné číslo hráčky. 

c) Registračný poplatok a poplatok za jednotné tímové oblečenie musia byť na účte YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o. z., pripísané najneskôr 15. 12. 2022. 

d) Registračný poplatok sa uhrádza za hráčku narodenú pred termínom 1. 1. 2013. Povinnosť 

platby vzniká v prípade, že hráčkou, príp. jej zákonným zástupcom bola podaná záväzná 

prihláška členky klubu YOUNG ANGELS ACADEMY pre sezónu 2022/2023 a zároveň 

do termínu 15. 9. 2022 nebolo oznámené ukončenie pôsobenia hráčky v klube. 

e) Podmienky úhrady poplatku za jednotné tímové oblečenie sú rovnaké, ako v prípade 

registračného poplatku uvedené v čl. III, ods. 3, písm. d) Kódexu YOUNG ANGELS ACADEMY. 

f) Na hráčku narodenú 1. 1. 2013 a neskôr sa povinnosť úhrady poplatku za jednotné tímové 

oblečenie bude vzťahovať len ak jej zákonný zástupca požiada o tímové oblečenie, alebo 

vyjadrí súhlas s návrhom na jeho vydanie predloženým zo strany klubom poverenej osoby. 

g) Za hráčky nepôsobiace v prípravke sa členské uhrádza v mesiacoch september 2022 

až jún 2023 – celkovo  10 platieb, ktoré sa za riadne uhradené budú považovať, ak na účet 

YOUNG ANGELS ACADEMY budú pripísané najneskôr 25. deň príslušného mesiaca. 

h) Za hráčku pôsobiacu v družstve, ktoré hrá dve súťaže a/alebo je zaradená vo viacerých 

družstvách súčasne, sa mesačné členské platí len raz a pre stanovenie jeho výšky 

je určujúcim rok narodenia hráčky: 

 

➢ 2000, 2001, 2002 a 2003 – mladé ženy (t. j. 50,- € / mes.) 

➢ 2004 a 2005 – juniorky (t. j. 50,- € / mes.) 

➢ 2006 a 2007 – kadetky (t. j. 50,- € / mes.) 

➢ 2008 – staršie žiačky (t. j. 50,- € / mes.) 

➢ 2009 – žiačky (t. j. 40,- € / mes.) 

➢ 2010 – mladšie žiačky (t. j. 40,- € / mes.) 

➢ 2011 – staršie mini žiačky (t. j. 30,- € / mes.) 

➢ 2012 – mladšie mini žiačky (t. j. 30,- € / mes.) 

 

i) V prípade, ak sú členkami klubu YOUNG ANGELS ACADEMY sestry narodené v rôznych 

rokoch, tak členské nie je potrebné uhrádzať za mladšiu, resp. najmladšiu z nich. 

Ak sú členkami klubu YOUNG ANGELS ACADEMY sestry narodené v rovnakom roku, 

tak oslobodenie od úhrad členského sa vzťahuje na jednu z nich. 

j) Ak v priebehu sezóny 2022/2023 dôjde z dôvodov, ktoré klub YOUNG ANGELS ACADEMY 

nemohol ovplyvniť a ani predvídať, k prerušeniu tréningového procesu, resp. k odloženiu 

alebo zrušeniu súťažných zápasov, klub má právo požadovať úhradu poplatkov v zmysle 

ustanovení čl. III., ods. 1 Kódexu YOUNG ANGELS ACADEMY. 
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V. SANKCIE 

 

1) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY si za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto kódexu 

vyhradzuje právo udeliť hráčke jednu z nasledovných sankcií: 

a) VAROVANIE bude hráčke udelené, ak ona osobne, jej rodič, prípadne jej iná 

blízka osoba poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto kódexu alebo trénerom 

družstva stanovené tímové pravidlá. V tomto prípade sa finančná pokuta neudelí. 

b) NAPOMENUTIE bude udelené hráčke, ktorá už dostala varovanie, 

no aj napriek tomu sa ona osobne, jej rodič, prípadne jej iná blízka osoba 

dopustí ďalšieho porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tohto kódexu, 

prípadne trénerom družstva stanovených tímových pravidiel. Za túto sankciu 

bude hráčke, resp. jej zákonnému zástupcovi, udelená finančná pokuta 

vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur), z ktorej sa odráta suma mesačného 

členského poplatku (ak už bol za príslušné obdobie uhradený). 

c) PODMIENEČNÉ VYLÚČENIE bude udelené hráčke, ktorá už dostala 

napomenutie, no aj napriek tomu sa ona osobne, jej rodič, prípadne jej iná 

blízka osoba dopustí ďalšieho porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tohto 

kódexu, prípadne trénerom družstva stanovených tímových pravidiel. Za túto 

sankciu bude hráčke, resp. jej zákonnému zástupcovi, udelená aj finančná 

pokuta vo výške 70 € (slovom sedemdesiat eur). 

d) VYLÚČENIE bude udelené hráčke, ktorá už bola podmienečne vylúčená, no aj 

napriek tomu sa ona osobne, jej rodič, prípadne jej iná blízka osoba dopustí 

ďalšieho porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tohto kódexu, prípadne 

trénerom družstva stanovených tímových pravidiel. V tomto prípade bude 

hráčke ukončené členstvo v klube a jej alebo jej zákonnému zástupcovi bude 

udelená finančná pokuta vo výške 700 € (slovom sedemsto eur). 

4) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY bude o udelení sankcie informovať hráčku (ak v čase priestupku 

dovŕšila 18 rokov) alebo jej zákonného zástupcu prostredníctvom písomného oznámenia. 

5) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY ponecháva posúdenie závažnosti priestupku a s ním 

spojené udelenie sankcie plne v kompetencii trénera družstva alebo zástupcu klubu. 

6) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY umožní hráčke (ak v čase udelenia sankcie dovŕšila vek  

18 rokov), alebo niektorému z jej rodičov (príp. inému zákonnému zástupcovi) odvolať 

sa voči rozhodnutiu o udelení sankcie v lehote 15 dní od doručenia písomného oznámenia. 

7) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY bude o odvolaní rozhodovať prostredníctvom osoby 

prezidenta YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., ktorého rozhodnutie bude konečné. 

8) Nerešpektovanie oznámenia o udelení sankcie, resp. rozhodnutia v odvolacom konaní 

voči sankcii, bude mať po 30 dňoch od jeho doručenia za následok vylúčenie hráčky 

a udelenie pokuty vo výške 700 € (slovom sedemsto eur). 

9) Klub YOUNG ANGELS ACADEMY môže udeliť pokutu až do výšky 700 € (slovom sedemsto 

eur) aj v prípade, ak hráčka v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 ukončí pôsobenie v klube 

z iného, než príslušnou lekárskou dokumentáciou potvrdeného zdravotného dôvodu.  

10) Uhradením pokuty udelenej v zmysle čl. IV., ods. 1, 8 a 9 nezaniká klubu YOUNG ANGELS 

ACADEMY právo uplatňovať si pri zmene klubovej príslušnosti hráčky nároky vyplývajúce 

z platných pravidiel Slovenskej basketbalovej asociácie. 
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V. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

 
1) Hráčka alebo jej zákonný zástupca svojimi podpismi na záväznej prihláške udeľujú klubu 

YOUNG ANGELS ACADEMY súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Vyhlásenia 

o ochrane osobných údajov. 

2) Hráčka alebo jej zákonný zástupca svojimi podpismi na záväznej prihláške potvrdzujú, 

že klubu YOUNG ANGELS ACADEMY poskytnú úplné, pravdivé a správne osobné údaje 

o svojich osobách. 

3) Hráčka alebo jej právoplatný zákonný zástupca vyhlasujú a svojimi podpismi na záväznej 

prihláške potvrdzujú, že im boli poskytnuté všetky informácie v súlade s čl. 13 Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší 

platnosť smernice č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

(ďalej len „GDPR“) a že boli poučení o právach, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 15 až 22 

GDPR. 

 

 
V Košiciach, dňa 12. 9. 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________________ 

                H a n a  J E N D R I C H O V S K Á  
prezident YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. 


