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Rokovací a volebný poriadok 
Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie 

 
I. časť 

Rokovací poriadok 
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Tento rokovací poriadok Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie (ďalej len „SBA“) upravuje 

spôsob vedenia Konferencie  SBA. 
2. V zmysle čl. VI Stanov sa na Konferencii SBA prezentujú delegáti podľa kľúča stanoveného v čl. VI ods. 

6 a 7 Stanov SBA. 
3. Riadna konferencia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní delegáti, ktorí zastupujú 

aspoň   nadpolovičnú väčšinu všetkých členov s právom hlasovať.  
4. Konferencia rozhoduje uznesením. Uznesenie sa považuje za prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať. Pri rozhodnutiach, pri ktorých 
sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina, sa uznesenie považuje za prijaté, ak za prijatie hlasovali delegáti, 
ktorí majú  nadpolovičnú väčšinu všetkých  oprávnených hlasov. Na odvolanie kontrolóra SBA na 
riadnej konferencii je vždy potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých oprávnených hlasov o s 
uvedením dôvodu odvolania kontrolóra  SBA.  

 
 

Článok II. 
Orgány Konferencie 

 
1. Orgánmi Konferencie sú: 

a. predsedajúci, 
b. mandátová komisia, 
c. návrhová komisia, 
d. volebná komisia, 
e. zapisovateľ. 

 
Článok III. 

Predsedajúci 
 
1. Zasadnutia Konferencie vedie prezident SBA, alebo ním poverená osoba (ďalej len „predsedajúci“). 
2. Predsedajúci: 

a. riadi rokovanie Konferencie v súlade s Rokovacím a volebným poriadkom Konferencie SBA 
b. otvára a ukončuje zasadnutie Konferencie  
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c. predkladá na schválenie program a pracovné materiály 
d. vedie a ukončuje diskusiu podľa zásad tohto Rokovacieho a volebného poriadku. 
e. dohliada na rozsah a vecnosť vystúpení prítomných delegátov.  

 
Článok IV. 

Mandátová komisia 
 

1. Mandátová komisia je pracovná skupina, ktorej úlohou je preverovať mandát a prítomnosť delegátov 
členov SBA a uznášaniaschopnosť Konferencie.   

2. Mandátovú komisiu tvoria traja členovia volení konferenciou SBA. 
3. Mandátová komisia začína svoju činnosť zvolením jej členov. 

 
Článok V. 

Návrhová komisia 
 

1. Návrhová komisia je pracovná skupina, ktorej úlohou je sformulovať doslovné znenie uznesení 
Konferencie SBA a predložiť ich delegátom na schválenie. 

2. Návrhovú komisiu tvoria traja jej členovia volení konferenciou SBA. 
3. V Návrhovej komisii môže mať jeden klub najviac jedného člena. 

 
Článok VI. 

Volebná komisia 
 

1. Volebná komisia je pracovná skupina, ktorej úlohou je riadiť prípravu a priebeh volieb, počítať 
volebné hlasy a informovať o výsledku volieb členov Konferencie. 

2. Volebnú komisiu tvoria traja jej členovia volení Konferenciou. 
3. Vo Volebnej komisii môže mať jeden klub najviac jedného člena. 
4. Zloženie Volebnej komisie nie je možné v priebehu volieb alebo tajného hlasovania meniť. 

 
Článok VII. 
Zapisovateľ 

 
1. Zapisovateľ je osoba poverená predsedajúcim zaznamenať priebeh zasadnutia Konferencie SBA. 
2. Zapisovateľ zaznamená priebeh VZ jedným alebo viacerými z nasledovných spôsobov: 

a. písomne, 
b. zvukovým záznamom, 
c. videozáznamom. 

3. Zapisovateľ bezprostredne po ukončení Konferencie SBA odovzdá originál záznamu priebehu 
Konferencie predsedajúcemu, ktorý zodpovedá za jeho uloženie na SBA. 

4. Zápisnicu z Konferencie SBA podpisuje zapisovateľ, overovateľ, predsedajúci a prezident SBA. 
5. Zápisnica z Konferencie SBA sa zverejňuje internetovej stránke SBA. 
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Článok VIII. 

Riadenie rokovania Konferencie SBA 
 

1. Konferencia SBA prebieha podľa programu Konferencie SBA v zmysle článku VI Stanov SBA. 
2. Diskusia na Konferencii SBA prebieha podľa nasledovných zásad: 

a. Záujemcovia o vystúpenie na Konferencii SBA sa do diskusie prihlasujú zdvihnutím ruky alebo 
písomne vopred e-mailom. 

b. Diskutujúcemu udeľuje slovo predsedajúci, pričom ako prvým udelí slovo delegátom a následne 
hosťom Konferencie SBA 

c. K jednému bodu rokovania môžu delegáti  zástupcovia basketbalových klubov mať maximálne 
jeden diskusný príspevok v trvaní 5 minút a 2 faktické pripomienky, každú v rozsahu 1 minúta; po 
vyčerpaní tohto rozsahu predsedajúci diskutujúcemu viac slovo neudelí 

d. Vystúpenie diskutujúceho musí byť vecné, stručné a nesmie urážať ostatných delegátov alebo 
osoby zúčastnené na Konferencii SBA 

e. ak diskutujúci poruší zásady diskusie alebo sa odkloní od diskutovaného bodu programu, môže 
mu predsedajúci odobrať slovo 

f. predsedajúci môže po napomenutí vykázať z rokovania akúkoľvek osobu, ktorá svojím správaním 
ruší riadny a dôstojný priebeh rokovania. Opätovný návrat vykázanej osoby môžu schváliť 
delegáti nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov. 

3. Hlasovanie na Konferencii sa vykonáva verejne, ak Stanovy SBA alebo tento Rokovací a volebný 
poriadok neustanovuje inak. 

4. Prihlasovaní o návrhoch uznesení Konferencie SBA predsedajúci najprv zistí, či už žiaden z členov 
oprávnených hlasovať na Konferencii SBA nemá záujem vystúpiť. Následne predsedajúci prečíta 
návrh uznesenia a postupne sa opýta: Kto je „za“? Kto je „proti“? Kto sa „zdržiava“? Hlasuje sa 
zdvihnutím ruky. 

5. Po každej otázke podľa odseku 4 predsedajúci navrhuje spočítať hlasy. 
6. Hlasovanie nie je možné prerušiť. 

 
II. časť 

Volebný poriadok 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Voľba orgánov SBA sa vykonáva v zmysle tohto Volebného poriadku a podľa schválených Stanov SBA. 

Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SBA zabezpečuje volebná komisia,  
2.  Každý volebný lístok musí byť označený pečiatkou SBA a podpisom predsedu volebnej komisie. 

 
 

Čl. II 
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Voľba prezidenta SBA 
 

1. Kandidátmi na funkciu prezidenta SBA sú osoby spĺňajúce podmienky podľa Stanov SBA, ktoré: 
a. sa prihlásili na základe verejnej výzvy SBA, ak bola vyhlásená 
b. navrhol člen SBA, ak tento návrh bol doručený SBA najneskôr 7 dní pred dňom konania 

konferencie. 
2. Navrhnutí kandidáti musia byť prítomní na Konferencii SBA a musia verejne prehlásiť, že s 

kandidatúrou súhlasia. 
3. Navrhnutí kandidáti sú pred voľbou prezidenta SBA povinní prezentovať svoj volebný program v 

časovom limite do 10 minút. 
4.  Voľba prezidenta SBA sa vykonáva spôsobom: 

a. v prípade jedného kandidáta verejným hlasovaním zdvihnutím ruky; prezident je zvolený, ak 
kandidát v jednom kole získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. 

b. v prípade viacerých kandidátov tajným hlasovaním. 
5. Ak sa voľba prezidenta SBA vykonáva tajným hlasovaním (viacerí kandidáti), voľba sa vykonáva týmto 

spôsobom: 
a. predseda volebnej komisie oznámi účastníkom Konferencie SBA mená kandidátov, ktorí budú 

v abecednom poradí vyznačení na volebnom lístku; 
b. volebný lístok je platný, ak volič vyznačí krížikom jedného z možných kandidátov, inak 

označený lístok je neplatný; 
c. v prvom kole je za prezidenta SBA zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 

platných hlasov prítomných delegátov Konferencie SBA; 
d. v prípade, že v 1. kole nezískal žiaden kandidát nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 

prítomných delegátov Konferencie SBA, do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti s 
najvyšším počtom hlasov z 1. kola; 

e. v druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa jednoduchú väčšinu platných hlasov 
prítomných delegátov konferencie SBA. 

f. po uskutočnení každého kola oboznámi Konferenciu SBA o výsledkoch predseda volebnej 
komisie. 

 
Čl. III 

Voľba členov výkonného výboru SBA 
 

1. Voľba členov Výkonného výboru SBA (ďalej len „VV SBA“) sa vykonáva verejným hlasovaním.  
2. Kandidátov na funkciu členov VV SBA navrhuje prezident SBA (v prípade, že prezident nebude 

zvolený, tak ich navrhuje Generálny sekretár SBA).  
3. Kandidátov na členov VV SBA môže navrhnúť každý člen SBA.  
4. Kandidáti na funkciu členov VV SBA musia byť prítomní na Konferencii SBA a musia verejne prehlásiť, 

že s kandidatúrou súhlasia.  
5. O jednotlivých kandidátoch na člena VV SBA sa hlasuje samostatne, verejným hlasovaním a zvolený je 

ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných delegátov Konferencie 
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SBA. 
 

Čl. IV 
Voľba kontrolóra  SBA 

 
1. Pri voľbe kontrolóra SBA sa postupuje podľa ustanovení tohto Rokovacieho a volebného poriadku 

o voľbe prezidenta SBA. 
 
 

III. časť 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento Rokovací a volebný poriadok Konferencie nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia 

Konferenciou SBA. 
 

 
V Bratislave, dňa 
 
 
 


