
Dôvodová správa k zmenám Stanov Slovenskej basketbalovej asociácie  

jún 2021 

Čl. 1 bod 3 – zosúladenie názvu Slovenského olympijského a športového výboru na základe 
upozornenia hlavnej kontrolórky športu (HKŠ) 

Čl. I bod 8.3 – formálna úprava názvu 

Čl. I bod 9 – formálna zmena, vypustenie „v rámci SBA“ 

Čl. III bod 3.3 – vypúšťa sa, keďže ide o doslovnú citáciu zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „Zákon 
o športe“), ktorá nie je potrebná. Nasledujúce body sa prečísľujú. 

Čl. III bod 3.7 písm. c) – vypustenie formulácie „alebo poškodzuje iným spôsobom spoločné záujmy 
členov“ - Vzhľadom k tomu, že zánik členstva je vážny zásah do práv člena SBA, dôvody vylúčenia 
člena by mali byť stanovené určito a jednoznačne. Vzhľadom k tomu, že dôvod "poškodzuje iným 
spôsobom spoločné záujmy členov SB" je vágny a jeho obsah je teda záležitosťou interpretácie, 
navrhujeme ho zo stanov vylúčiť. 

Čl. III bod 3.7 písm. c) – vypustenie „formulácie „v zmysle vnútorných predpisov“, uvedená úprava 
vyplýva zo Zákona o športe. 

Čl. III body 3.9 a 3.10 – presunuté z iného článku Stanov, zároveň sa vypúšťa odkaz na Smernicu SBA 
o členstve. Túto smernicu navrhujeme zrušiť, pretože v podstate kopíruje úpravu členstva v rozsahu, 
v akom je upravená v Stanovách a nijako ju nespresňuje ani nedopĺňa. 

Čl. III bod 4.1 písm. g) - Vzhľadom k tomu, že Arbitrážna komisia je rozhodcovský orgán,  je žiaduce, 
aby člen SBA uznal jeho právomoc rozhodovať o veciach, ktoré sú mu vnútornými predpismi 
vyhradené. 

Čl. III bod 4.2 – navrhujeme vypustiť pôvodné znenie tohto ustanovenia, že SBA sa povinne zapisuje 
do registra právnických osôb v športe, nakoľko ide o informáciu vyplývajúcu zo zákona, ktorá nemá 
bližšiu väzbu na členstvo v SBA, o ktorom pojednáva tento článok  

Čl. III bod 4.3 – formálne upresnenie 

Čl. III bod 4.4 – navrhujeme vypustiť pôvodné znenie, ktoré pojednávalo o vzniku kolektívneho 
členstva, uvedené upravuje predchádzajúci bod 

Čl. III bod 4.7 písm. c) – zosúladenie znenia dôvodu pre vylúčenie z SBA z čl. III 

Čl. III bod 4.9 a čl. II bod 5 – vypúšťa sa v nadväznosti na zrušenie Smernice o členstve, formálna 
úprava 

Čl. IV bod 1 – úprava práv členov z dôvodu odstránenia rozporu so Zákonom o športe (právo 
navrhovať kandidátov na volenú funkciu má v zmysle zákona každý člen, nie len kolektívny) 

Čl. IV bod 2 písm. a) - doplnenie v súlade so Smernicou o záujmovej organizácii hráčov, ktorá 
ustanovuje, že športovec musí byť starší ako 18 rokov 

Čl. IV bod 3 písm. c) – keďže s členstvom v SBA je spojené platenie členského príspevku, je vhodné, 
aby základné informácie o členských príspevkoch ako ktorý orgán rozhoduje o ich výške a splatnosti, 
boli obsiahnuté v stanovách, z tohto dôvodu navrhujeme doplnenie týchto údajov do tohto bodu 



Čl. IV bod  písm. d) – formálna úprava v názvoch príslušných predpisov 

Čl. IV bod 4 – navrhujeme vypustenie tohto bodu bez náhrady, keďže obsahuje len informácie 
o športovej organizácii, ktoré vyplývajú zo Zákona o športe a nie je potrebné, aby boli obsiahnuté 
v stanovách 

Čl. V bod 1 písm. e) – Arbitrážna komisia bola z bodu 2 presunutá do bodu 1 medzi orgány, keďže 
v zmysle Zákona o športe ide o orgán pre riešenie sporov, nie o odbornú komisiu 

Čl. V ods. 2 – Antidopingová komisia ako komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva SBA ako 
príslušný národný športový zväz sa vypúšťa bez náhrady, keďže došlo k zmene Zákona o športe. 
Konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2021 by sa 
malo dokončiť pred Antidopingovou komisiou SBA, ale keďže žiadne začaté konania SBA neeviduje, 
nie je potrebné Antidopingovú komisiu zachovať ani dočasne.   

Čl. V ods. 3 – doplnené v nadväznosti na závery HKŠ o vetu, že orgány s rozhodovacou právomoc 
vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle. 

Čl. V ods. 6 – znenie zosúladené s § 20 Zákona o športe 

Čl. V ods. 11 – pôvodne upravoval obsah zápisnice zo zasadnutia konferencie, navrhujeme presunúť 
do čl. VI, kam to vecne patrí 

Čl. VI ods. 1 - V nadväznosti na záver z kontroly HKŠ doplnené o chýbajúce časti ustanovenia § 19 ods. 
1 písm. a) zákona o športe  

Čl. VI bod 2.1 písm. f)  - vypúšťa sa v nadväznosti na úpravu čl. V ods. 2 – vypustenie Antidopingovej 
komisie 

Čl. VI bod 7 – štylistická úprava 

Čl. VI bod 10.2 - Zosúladenie s § 21 ods. 1 písm. d) Zákona o športe na základe záveru zo správy HKŠ. 

Čl. VI bod 10.3 – zmena „osôb“ na „členov“ 

Čl. VI bod 11.3 - Zosúladenie s § 21 ods. 1 písm. d) zákona o športe v zmysle záverov zo správy HKŠ 

Čl. VI bod 11.6 – presunuté z čl. V, ustanovenia o obsahu zápisnice zo zasadnutia konferencie 

Čl. VII bod 6 – upresnenie úpravy zániku funkcie prezidenta SBA 

Čl. VIII bod 2 a 3 - Uvedené zmeny sú navrhované za účelom zosúladenia s § 19 ods. 1 písm. f) Zákona 
o športe v zmysle záverov zo správy HKŠ 

Čl. VIII bod 10 – navrhujeme vypustiť, keďže je významovo totožný s predchádzajúcim bodom 

Čl. VIII bod 11- obdobne ako pri prezidentovi sa upresňujú spôsoby a dôvody zániku funkcie členov 
Výkonného výboru 

Čl. IX ods. 4 písm. b) – formálna úprava 

Čl IX ods. 19 – oprava v nadväznosti na závery správy HKŠ, lehota pre preukázanie odbornej 
spôsobilosti kontrolóra je štyri, nie dva roky 

Čl. XI ods. 1 písm. d) Navrhujeme vypustiť - nakoľko kompetenčné spory môžu vzniknúť len medzi 
orgánmi SBA a nie medzi kolektívnymi členmi. Kompetenčné spory sa týkajú otázky právomoci 
orgánu konať v určitej veci - buď sa cítia viaceré orgány oprávnené konať o určitej otázke alebo 



žiadny z orgánov sa nepovažuje za kompetentného konať o určitej otázke. 

Čl. XII – Celý článok o Antidopingovej komisii sa ruší v nadväznosti na Zmenu zákona o športe, ostatné 
články sa prečísľujú. 

Čl. XIII ods. 4 (po zrušení Antidopingovej komisie čl. XII) – dopĺňa sa kompetencia výkonného výboru 
schváliť prevzatie úveru, aby bolo zrejmé, ktrý orgán o tom má kompetenciu rozhodnúť 

Čl. XIV (po vypustení Antidopingovej komisie čl. XII) – upresňuje sa, že aj v prípade, ak počet 
kolektívnych členov SBA klesne pod 50%, na zrušenie SBA je potrebné rozhodnutie (k zrušeniu 
nedôjde len tým faktom, že nastane skutočnosť poklesu) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




