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STANOVY  
SLOVENSKEJ  BASKETBALOVEJ  ASOCIÁCIE 

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Slovenská basketbalová asociácia (ďalej len „SBA“) je národný športový zväz basketbalu v 
Slovenskej republiky v súlade s § 16 zákona č. 400/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) založeným v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov. 
2. SBA je dobrovoľná záujmová, politicky a nábožensky neutrálna organizácia, ktorú tvoria fyzické 
a právnické osoby. 
3. SBA koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa týchto Stanov, je členom 
Medzinárodnej basketbalovej federácie (ďalej aj len „FIBA“) a Slovenského olympijského a športového 
výboru (ďalej aj len „SOŠV“), kde zastupuje slovenské basketbalové hnutie a prináleží jej samostatné 
právo a zodpovednosť za prípravu a zabezpečenie slovenskej národnej basketbalovej reprezentácie na 
všetkých úrovniach. 
4. Sídlom SBA je Bratislava – m.č. Nové Mesto, Trnavská cesta 37, PSČ 831 04. 
5. Základným dokumentom SBA sú jej Stanovy, ktoré sú záväzné pre všetkých jej členov, pre 
všetky jej organizačné jednotky a orgány na všetkých organizačných stupňoch. Z týchto Stanov musia 
vychádzať a byť s nimi v súlade všetky vnútorné predpisy SBA ako i rozhodnutia orgánov SBA na 
všetkých organizačných stupňoch SBA. 
6. SBA môže vstupovať do dobrovoľného združenia športových zväzov a zakladať iné právnické 
osoby, resp. stať sa ich členom (spoločníkom, akcionárom) v súlade zo Zákonom o športe a inými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
7. SBA má svoju vlajku a znak, ktoré tvoria jej symboly. 
8. SBA združuje: 
8.1 Fyzické osoby, ktoré priamo pôsobia v basketbalovom hnutí, najmä hráčov, športových 
odborníkov, ktorými sú najmä: tréneri a inštruktori športu, rozhodcovia, komisári, kontrolór, funkcionár, 
dopingový komisár (ďalej len „športový odborník“) a pod. (ďalej aj len individuálni členovia).  
8.2 Právnické osoby, ktoré  ako predmet svojej činnosti vykonávajú športovú činnosť v basketbale, 
najmä telovýchovné jednoty, športové organizácie,  športové kluby, oddiely a pod. (ďalej aj len 
„kolektívni členovia“). 
8.3 Právnické osoby, ktoré  priamo pôsobia v basketbalovom hnutí a ktorých cieľom je uplatňovať 
a obhajovať záujmy ich členov, najmä záujmové ( napr. Združenie ženských basketbalových klubov 
(ďalej len “ZŽBK”) Združenie mužských basketbalových klubov (ďalej len “     ZMBK”), Slovenská 
basketbalová liga (ďalej len “SBL”)     ) odborné a iné združenia trénerov, rozhodcov, hráčov a pod. 
(ďalej aj len „kolektívni členovia“).   
9. Vnútornými predpismi SBA sú štatúty, poriadky, smernice, pokyny a pod. vydávané      
príslušnými orgánmi SBA na úpravu činností organizačného, športovo-technického a ekonomického 
charakteru. 
 

Článok II. 
Poslanie (ciele činnosti) SBA 
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1. Hlavným poslaním (cieľom činnosti) SBA je zabezpečovanie a organizovanie všestranného 
rozvoja basketbalu na území Slovenskej republiky (ďalej aj len „SR“). 
2. SBA rešpektuje pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii 
priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 
medzinárodných predpisov a rozhodnutí a za týmto účelom vydá samostatný vnútorný predpis. 
3. SBA v rámci svojho hlavného poslania vykonáva nasledovné činnosti: 
3.1 Organizuje vrcholový, výkonnostný a rekreačný basketbal vo všetkých vekových kategóriách; 
3.2 Organizuje a riadi reprezentačné družstvá vo všetkých kategóriách FIBA; 
3.3 Zabezpečuje prípravu basketbalovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodných športových súťažiach 
a podujatiach, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie. SBA vedie zoznam 
športových reprezentantov; 
3.4 Navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska; 
3.5 Vyhlasuje a organizuje všetky formy dlhodobých a krátkodobých celoslovenských a regionálnych 
súťaží, ktoré priamo riadi v zmysle platných poriadkov a podľa pravidiel basketbalu FIBA alebo ich 
organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu; 
3.6 Schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťažiach organizovaných SBA a udeľuje 
športovej organizácii právo na účasť v súťažiach na základe splnenia podmienok stanovených SBA; 
3.7 Zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených 
samostatným predpisom SBA a vedie zoznam talentovaných športovcov. SBA metodicky riadi a 
usmerňuje prípravu talentovaných športovcov a zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov; 
3.8 Určuje športových odborníkov pre basketbal vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na 
vykonávanie odbornej činnosti v basketbale, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú 
spôsobilosť a súčasne uznáva ich odbornú kvalifikáciu; 
3.9 Zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky basketbalových 
súťaží, prestupov športovcov medzi basketbalovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v 
súťažiach; 
3.10 Vedie evidenciu zmlúv a dohôd; 
3.11 Vytvára a určuje zásady a princípy pre riešenie a rozhodovanie sporov v SBA; 
3.12 Zastupuje a obhajuje záujmy kolektívnych a individuálnych členov združených v SBA ako aj 
basketbalu vo vzťahu k orgánom verejnej moci a za týmto účelom spolupracuje so štátnymi orgánmi a 
orgánmi samosprávy a ďalšími subjektmi v rámci telovýchovy a školského systému v Slovenskej 
republike, zastupuje, chráni a presadzuje záujmy basketbalu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, 
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom; 
3.13 Zabezpečuje finančné a materiálne zdroje, najmä na činnosť reprezentačných družstiev, na rozvoj 
mládežníckeho basketbalu a na zabezpečenie výberu talentovaných hráčov a hráčok z hľadiska štátnej 
športovej reprezentácie; 
3.14 Spracováva projekty rozvoja basketbalu na Slovensku, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť 
trénerov, rozhodcov, hráčov a iných osôb (funkcionárov) pôsobiacich v SBA; 
3.15 Oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky v basketbale, a osobnosti, ktoré sa 
zaslúžili o propagáciu a rozvoj basketbalu; 
3.16 Podporuje výstavbu športovej infraštruktúry; 
3.17 Zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie v rozsahu ust. § 
17 Zákona o športe; 
3.18 Poskytuje súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti 
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športu.   
4. SBA je výhradný vlastník všetkých komerčných, reklamných, televíznych, rozhlasových, 
audiovizuálnych a iných práv, ktoré sa vzťahujú na všetky činnosti, súťaže a podujatia organizované 
a riadené SBA na území Slovenska. 
5. Pre zabezpečenie svojich úloh (cieľov činnosti) môže SBA vyvíjať hospodársku činnosť 
prostredníctvom zakladania právnických osôb alebo sa podieľať na ich činnosti v súlade s právnymi 
predpismi SR.  
6. SBA môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú 
spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom alebo ak 
je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom alebo obcou. Prevod obchodného podielu 
alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je zakázaný okrem prevodu obchodného podielu 
alebo akcií na štát, vyšší územný celok alebo obec. 
7. SBA môže na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť 
alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti. 
8. SBA môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa predchádzajúcich bodov 5 a 6 alebo podiel 
na zisku obchodnej spoločnosti podľa predchádzajúcich bodov 5 a 6 len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 
písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) Zákona o športe. 
 

Článok III. 
Členstvo v SBA 

 
1. Členstvo v SBA je dobrovoľné. Každý člen SBA môže z nej v súlade s týmito Stanovami 
vystúpiť.  
2. Členstvom v SBA sa rozumie: 
2.1 individuálne členstvo; 
2.2 kolektívne členstvo; 
2.3 čestné členstvo. 
3. Individuálne členstvo v SBA (t.j. členstvo fyzickej osoby):  
3.1 Individuálne členstvo fyzickej osoby  (jednotlivca) v SBA vzniká na základe slobodnej vôle 
jednotlivca, a to: 
a) v prípade hráčov vydaním hráčskej licencie SBA pre hráča na základe toho, že na SBA sa doručí 
(i) žiadosť o vydanie súťažnej licencie družstva obsahujúca podpis hráča, resp. iný obdobný dokument 
a  (ii) ďalšie prílohy v zmysle vnútorného predpisu SBA upravujúceho vydávanie súťažnej licencie  
družstva. O vydaní hráčskej licencie rozhoduje príslušný orgán SBA podľa vnútorných predpisov SBA 
upravujúcich licenčné konanie. 
b) v prípade trénerov vydaním trénerskej licencie SBA pre trénera na základe toho, že tréner doručí 
na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť o vydanie licencie (t.j. dokument označený ako 
„Prihláška/evidenčný list člena SBA – tréner“, resp. iný obdobný dokument) a (ii) ďalšie prílohy v zmysle 
vnútorného predpisu SBA upravujúceho vydávanie trénerských licencií. O vydaní trénerskej licencie 
rozhoduje príslušný orgán SBA podľa vnútorných predpisov SBA upravujúcich licenčné konanie. 
c) v prípade rozhodcov vydaním rozhodcovskej licencie SBA pre rozhodcu na základe toho, že 
rozhodca doručí na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť o vydanie licencie (t.j. dokument označený 
ako „Prihláška/evidenčný list člena SBA – rozhodca“, resp. iný obdobný dokument) a (ii) ďalšie prílohy 
v zmysle vnútorného predpisu SBA upravujúceho vydávanie rozhodcovských licencií. O vydaní 
rozhodcovskej licencie rozhoduje príslušný orgán SBA podľa vnútorných predpisov SBA upravujúcich 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-16.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-16.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-16.odsek-2.pismeno-l
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licenčné konanie. 
d) v prípade technických komisárov vydaním licencie technického komisára SBA pre technického 
komisára na základe toho, že technický komisár doručí na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť 
o vydanie licencie (t.j. dokument označený ako „Prihláška/evidenčný list člena SBA – technický 
komisár“, resp. iný obdobný dokument) a (ii) ďalšie prílohy v zmysle vnútorného predpisu SBA 
upravujúceho vydávanie licencií technických komisárov. O vydaní licencie technického komisára 
rozhoduje príslušný orgán SBA podľa vnútorných predpisov SBA upravujúcich licenčné konanie. 
e) v prípade ostatných fyzických osôb (ktoré nemajú vydanú niektorú z licencií SBA podľa bodu 3.1 
písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov)  rozhodnutím výkonného výboru SBA o prijatí takejto fyzickej 
osoby za člena SBA na základe toho, že takáto fyzická osoba (žiadateľ o členstvo v SBA) doručí na SBA 
(i) ňou podpísanú písomnú prihlášku, t.j. dokument označený ako „Prihláška/evidenčný list člena SBA – 
fyzická osoba, resp. iný obdobný dokument) a zároveň (i) je v záujme SBA, aby takáto  osoba bola 
členom SBA.  O prijatí takejto osoby za člena SBA rozhoduje výkonný výbor SBA za podmienok 
uvedených v osobitnom vnútornom predpise SBA. 
3.2 Žiadosť o vydanie licencie (podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov) a prihláška 
do SBA (podľa bodu 3.1 písm. e) tohto článku týchto Stanov)  musia obsahovať  údaje stanovené vo 
vnútorných predpisoch SBA,  najmä ale prehlásenie o tom, že žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto 
Stanovy, vnútorne predpisy SBA, predpisy FIBA, rozhodnutia orgánov SBA a FIBA.  
3.3                               Individuálne členstvo v SBA vzniká (i) vydaním príslušnej licencie SBA – 
v prípade fyzických osôb podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov alebo (ii) rozhodnutím 
výkonného výboru o prijatí za člena SBA podľa bodu 3.1 písm. e) tohto článku týchto Stanov. 
3.4 Dokladom o individuálnom členstve v SBA je príslušná licencia SBA alebo rozhodnutie 
výkonného výboru SBA o prijatí za člena SBA alebo iný doklad preukazujúci členstvo vydaný SBA 
podľa osobitného vnútorného predpisu SBA (napr. potvrdenie o členstve). 
3.5 Na členstvo fyzickej osoby v SBA nie je právny nárok. V prípade, ak sa na tom uznesie 
konferencia SBA, môže SBA odmietnuť členstvo fyzickej  osoby v SBA napriek tomu, že takáto fyzická 
osoba (jednotlivec) splní podmienky pre členstvo v SBA. 
3.6 Maloletá fyzická osoba musí byť pri právnych úkonoch voči SBA zastúpená zákonným 
zástupcom. 
3.7 Individuálne členstvo fyzickej osoby  (jednotlivca) v SBA zaniká: 
a) Smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu. 
b) Vystúpením fyzickej osoby z SBA na základe písomného oznámenia, ktoré je potrebné doručiť 
do sídla SBA. Členstvo zaniká dňom doručenia tohto písomného oznámenia na SBA. 
c) Vylúčením v prípade, že individuálny člen SBA závažným spôsobom alebo opakovane 
nedodržiava (porušuje) tieto Stanovy,  vnútorné predpisy SBA alebo rozhodnutia orgánov SBA alebo 
nemá zaplatené členské príspevky, resp. iné finančné záväzky voči SBA. O vylúčení rozhoduje 
konferencia SBA alebo disciplinárny orgán.      
d) Skončením platnosti (doby trvania) príslušnej licencie vydanej SBA v prípade individuálnych 
členov podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov. 
3.8 Fyzická osoba, ktorej členstvo v SBA zaniklo, je povinná vysporiadať všetky svoje finančné a iné 
záväzky, ktoré má voči SBA a jej jednotlivým členom, a to najneskôr do 30 dní od zániku jej členstva v 
SBA. 
3.9 SBA vedie zoznam svojich členov, ktorého aktualizáciu zabezpečuje sekretariát SBA.  
3.10 Každý člen má nárok na výpis údajov o svojej osobe zo zoznamu členov. 
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4. Kolektívne členstvo v SBA (t.j. členstvo právnickej osoby): 
4.1 Kolektívne členstvo právnickej osoby v SBA vzniká v prípade právnických osôb uvedených v čl. 
I. bod 8.2 týchto stanov rozhodnutím výkonného výboru SBA o prijatí takejto právnickej osoby za člena 
SBA na základe toho, že takáto právnická osoba (žiadateľ o členstvo v SBA) doručí na SBA:   
a) písomnú prihlášku podpísanú štatutárnym orgánom právnickej osoby, 
b) doklad o registrácii právnickej osoby v príslušnom registri, 
c) základné dokumenty upravujúce činnosť právnickej osoby (napr. zakladateľská listina, 
spoločenská zmluva, stanovy, štatúty, poriadky, smernice), ktoré musia byť v súlade so týmito 
Stanovami, pričom posúdenie ich  súladu s predpismi SBA je v právomoci výkonného výboru SBA,  
d) záväzné vyhlásenie právnickej osoby podpísané štatutárnym orgánom o tom, že bude dodržiavať 
tieto Stanovy, vnútorne predpisy SBA , predpisy FIBA, rozhodnutia orgánov SBA a FIBA, 
e) kópiu rozhodnutia príslušného (najvyššieho) orgánu právnickej osoby (napr. valné zhromaždenie, 
schôdza členov a pod.) o jej dobrovoľnom vstupe do SBA, 
f) prihláška aspoň jedného družstva do regionálnej alebo celoslovenskej súťaže SBA 
g) vyhlásenie     , že žiadateľ uznáva právomoc Arbitrážnej komisie ako           rozhodcovského 
orgánu SBA vo veciach týkajúcich sa sporov medzi členmi SBA, sporov medzi hráčmi, trénermi a členmi 
SBA, kompetenčných sporov a záväzného výkladu vnútorných predpisov SBA      I     . 
O prijatí takejto právnickej osoby za člena SBA rozhoduje výkonný výbor SBA, ak sú splnené podmienky 
pre vznik členstva. O neprijatí za člena SBA rozhoduje konferencia. 
      
4.2 Kolektívne členstvo právnickej osoby v SBA vzniká v prípade právnických osôb uvedených v čl. 
I. bod 8.3 týchto stanov rozhodnutím výkonného výboru SBA o prijatí takejto právnickej osoby za člena 
SBA na základe toho, že takáto právnická osoba (žiadateľ o členstvo v SBA) doručí SBA:   
a) písomnú prihlášku podpísanú štatutárnym orgánom právnickej osoby, 
b) doklad o registrácii právnickej osoby v príslušnom registri, 
c) základné dokumenty upravujúce činnosť právnickej osoby (napr. zakladateľská listina, 
spoločenská zmluva, stanovy, štatúty, poriadky, smernice), ktoré musia byť v súlade so týmito 
Stanovami, pričom posúdenie ich  súladu s predpismi SBA je v právomoci výkonného výboru SBA,  
d) záväzné vyhlásenie právnickej osoby podpísané štatutárnym orgánom o tom, že bude dodržiavať 
tieto Stanovy, vnútorne predpisy SBA, predpisy FIBA, rozhodnutia orgánov SBA a FIBA, 
e) kópiu rozhodnutia príslušného (najvyššieho) orgánu právnickej osoby (napr. valné zhromaždenie, 
schôdza členov a pod.) o jej dobrovoľnom vstupe do SBA. 
O prijatí takejto právnickej osoby za člena SBA rozhoduje výkonný výbor SBA, ak sú splnené podmienky 
pre vznik členstva. O neprijatí právnickej osoby za člena SBA rozhoduje konferencia. 
 
4.3 Dokladom o kolektívnom členstve v SBA je rozhodnutie výkonného výboru SBA o prijatí za 
člena SBA alebo iný doklad preukazujúci členstvo vydaný SBA podľa osobitného vnútorného predpisu 
SBA (napr. potvrdenie o členstve). 
4.4 Na členstvo právnickej osoby v SBA nie je právny nárok. V prípade, ak sa na tom uznesie 
konferencia SBA, môže SBA odmietnuť členstvo právnickej osoby v SBA napriek tomu, že takáto 
právnická osoba splní podmienky pre členstvo v SBA. 
4.5 Kolektívne členstvo právnickej osoby v SBA zaniká: 
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a) Zánikom právnickej osoby. 
b) Vystúpením právnickej osoby z SBA na základe písomného oznámenia, ktoré je potrebné doručiť 
do sídla SBA. Členstvo zaniká dňom doručenia tohto písomného oznámenia do SBA. 
c) Vylúčením v prípade, že kolektívny člen SBA opakovane alebo závažným spôsobom nedodržiava 
(porušuje) tieto Stanovy,  vnútorné predpisy SBA alebo rozhodnutia orgánov SBA alebo nemá zaplatené 
členské príspevky, resp. iné finančné záväzky voči SBA. O vylúčení rozhoduje konferencia SBA alebo 
disciplinárny orgán v zmysle vnútorných predpisov. 
4.6 Právnická osoba, ktorej členstvo v SBA zaniklo, je povinná vyporiadať všetky svoje finančné 
a iné záväzky, ktoré má voči SBA a jej jednotlivým členom, a to najneskôr do 30 dní od zániku jej 
členstva v SBA. 
      
5. Čestné členstvo v SBA: 
1. Čestným členom SBA sa môže stať len fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj 
a propagáciu basketbalu v SR a v zahraničí. O udelení čestného členstva rozhoduje výkonný výbor SBA. 
2. Na čestné členstvo sa primerane použijú ustanovenia týchto Stanov upravujúce individuálne 
členstvo v SBA.   
      
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti členov SBA 

 
1.      Členovia SBA majú tieto práva: 
a) zúčastňovať sa      na      rokovaní konferencie SBA; 
b) uplatňovať pasívne volebné právo, t. j. právo byť volený po splnení podmienok stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi SBA       do funkcií a orgánov 
v SBA, ktoré volí konferencia SBA;      

c) navrhovať kandidátov do funkcií a orgánov SBA, ktoré volí konferencia SBA 
d) byť informovaní o činnosti SBA, o stave jej hospodárenia a      vyjadrovať sa k uzneseniam 
orgánov SBA; 
e) obracať sa na orgány SBA s otázkami a návrhmi, na ktoré tieto orgány musia odpovedať do 30 
dní od ich doručenia; 
f) zúčastňovať sa súťaží organizovaných SBA; 
g) reprezentovať SBA v súťažiach FIBA a na ďalších medzinárodných podujatiach, ak ich účasť 
bude schválená príslušným orgánom SBA; 
h) domáhať sa právnej ochrany voči rozhodnutiam orgánov SBA na arbitrážnej komisii SBA alebo 
na príslušnom súde v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR. 
2. Kolektívni členovia SBA majú tieto práva: 
a) prostredníctvom delegovaných zástupcov hlasovať na konferencii SBA (právo hlasovať na 
konferencii SBA nemajú individuálni členovia SBA s výnimkou zvoleného zástupcu najmenej 50 
plnoletých športovcov starších ako 18 rokov);  
b) uplatňovať aktívne volebné právo, t. j. prostredníctvom delegovaných zástupcov hlasovať 
o kandidátoch do funkcií a orgánov v SBA, ktoré volí konferencia SBA; 
                
3. Členovia SBA majú tieto povinnosti: 
a) dodržiavať tieto Stanovy a ďalšie vnútorné predpisy SBA; 
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b) dodržiavať a plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov SBA a FIBA;  
c) platiť riadne a včas členské príspevky, pričom o ich forme a výške rozhoduje výkonný výbor 
SBA, splatnosť členských príspevkov je 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry; 
d) dodržiavať Zákon o antidopingových právach športovcov     ,      pravidlá Svetového 
antidopingového programu a ďalšie predpisy súvisiace s bojom proti dopingu, ako aj predpisy 
vyplývajúce z členstva SBA v SOŠV; 
e) dodržiavať predpisy FIBA (Stanovy FIBA, Oficiálne pravidlá basketbalu FIBA, Súťažný 
kalendár FIBA), a to najmä pri účasti v klubových súťažiach organizovaných FIBA; 
f) podporovať rozvoj mládežníckeho basketbalu v zmysle predpisov Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“) a na základe rozhodnutia orgánov SBA pri realizácii systému 
výchovy a výberu  talentovanej mládeže. 
g) svojou činnosťou prispievať k rozvoju basketbalu, popularizovať ho medzi mládežou a deťmi a 
získavať nových členov k športovej činnosti v tomto kolektívnom športe; 
h) podieľať sa na vytváraní čo najkvalitnejších reprezentačných družstiev SR vo všetkých 
kategóriách FIBA a tieto bezvýhradne podporovať. 
                                    

Článok V. 
Organizačná štruktúra SBA 

 
1. Orgánmi SBA sú: 
a) konferencia SBA (ďalej      aj len „konferencia“),  
b) prezident SBA, 
c) výkonný výbor SBA (ďalej aj len „VV SBA“), 
d) kontrolór SBA (ďalej len „kontrolór SBA“)  
e) arbitrážna komisia (ďalej len “AK SBA”). 
2. Odbornými komisiami SBA sú: 
 
      
odborné komisie      zriadené výkonným výborom SBA na základe článku VIII. bod 8. týchto stanov. 
Volebné obdobie jednotlivých členov komisií je upravené vo vnútorných predpisoch SBA. 
3. Jednotlivé orgány SBA a odborné komisie SBA sa pri svojej činnosti riadia týmito Stanovami,  a 
vnútornými predpismi SBA.     . Všetky kolektívne orgány SBA svoje rozhodnutia      prijímajú vždy na 
základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak      nie je ďalej v týchto Stanovách ustanovené inak. 
Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od ostatných orgánov SBA.  
4. Rozhodnutia orgánov a odborných komisií SBA je možné prijímať aj korešpondenčnou formou 
„per rollam“ elektronicky alebo prostredníctvom informačného systému SBA. Oprávnení hlasovať 
korešpondenčne pri prijímaní rozhodnutia sú osoby, ktoré majú toto oprávnenie aj na riadnom rokovaní. 
Písomnou formou „per rollam“ nemôžu prebehnúť voľby a odvolania orgánov, resp. členov orgánov 
uvedených v čl. V bod 1, ktoré prebiehajú na zasadnutí konferencie SBA. Organizačnú stránku hlasovania 
„per rollam“ upravujú vnútorné predpisy SBA. 
5. SBA môže zriaďovať na základe územného princípu vnútroorganizačné územné jednotky 
a určovať ich orgány, ktoré budú riadiť regionálne súťaže v basketbale v územnom obvode ich pôsobnosti 
v súlade s týmito Stanovami a vnútornými predpismi  SBA (ďalej len „územné jednotky“).  
6. SBA je povinná zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcie v  
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a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na 
riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,  
b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SBA alebo jej      člena s výkonom 
funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo 
služieb pre SBA alebo jeho člena. 
7. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SBA alebo jej      člena, 
tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o 
hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o 
existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným 
hlasovaním. 
8. Člen orgánu SBA alebo jej člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z 
rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva 
kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SBA alebo jeho 
člena. 
9. Štatutárny orgán a členovia orgánov SBA a odborných komisií,  sú povinní vykonávať svoju 
funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra SBA 
a       orgánov SBA; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť 
spolu s príslušným stanoviskom. 
10. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony 
a činnosť na zabezpečenie fungovania SBA a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo 
ustanovenia nových členov orgánov. 
                                         

Článok VI. 
Konferencia SBA 

 
1. Najvyšším orgánom SBA je konferencia. Členmi konferencie s právom hlasovať sú zástupcovia 
basketbalových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SBA. Konferenciu zvoláva 
prezident SBA. Prezident SBA je povinný zverejniť termín, miesto a jednotlivé body programu 
konferencie na oficiálnej webovej stránke SBA a odoslať pozvánku, návrh programu konferencie a 
podklady na konferenciu s týmito údajmi kolektívnym členom SBA, a to  najneskôr 30 dní pred konaním 
konferencie.  
2. Pôsobnosť konferencie SBA: 
2.1 Do pôsobnosti konferencie SBA patrí: 
a) schvaľovanie Stanov SBA a ich zmien; 
b) voľba a odvolanie prezidenta SBA;  
c) vymenovanie a odvolanie členov VV SBA; 
d) voľba a odvolanie kontrolóra SBA;  
e) voľba predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov (Hracia 
komisia a Arbitrážna komisia) a odvolávanie  členov týchto orgánov; 
      
f) prejednávanie a schvaľovanie správy prezidenta SBA o činnosti a hospodárení SBA za uplynulú 
sezónu; 
g) prejednávanie a schvaľovanie správy kontrolóra SBA  o jeho činnosti za uplynulú sezónu; 
h) prejednávanie a schvaľovanie správy VV SBA o jeho  činnosti za uplynulú sezónu; 
i) prejednávanie a schvaľovanie správy AK SBA o jej  činnosti za uplynulú sezónu; 
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j) rozhodovanie o členstve SBA v iných organizáciách; 
k) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, výročnej správy a ročnej bilancie; 
l)      rozhodovanie o zmene vnútorného predpisu prijatého (schváleného, vydaného) iným orgánom 
SBA než konferenciou;  
m) rozhodovanie o  zániku SBA; 
n) reorganizácia súťaží; 
o) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa ust. § 18 Zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, 
ktorej spoločníkom alebo akcionárom bude SBA 
p) rozhodovanie o neprijatí za člena SBA a rozhodovanie o vylúčení člena zo SBA.  
2.2 Konferencia SBA môže rozhodovať aj o iných veciach vrátane tých, ktoré inak v zmysle týchto    
Stanov patria do pôsobnosti iných orgánov SBA, pričom tieto iné orgány SBA sú povinné takéto   
rozhodnutie konferencie rešpektovať; to neplatí, ak je rozhodnutie konferencie SBA v rozpore  
s právnymi predpismi. 
3. Na rokovaní konferencie sa môže zúčastniť každý člen SBA (osobne alebo prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu). Individuálni členovia SBA nemajú právo hlasovať na konferencii. Kolektívni 
členovia môžu hlasovať na konferencií každý iba prostredníctvom svojho delegáta – splnomocneného 
zástupcu. Delegát - splnomocnený zástupca môže zastupovať najviac jedného člena SBA. Každý delegát 
– splnomocnený zástupca má počet hlasov podľa kľúča uvedeného v bode 6. a 7. tohto článku týchto 
Stanov  
4. Každý člen SBA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SBA, avšak svoj návrh 
je povinný písomne doručiť SBA najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie. V prípade, že na 
konferencii nie je zvolený      žiaden z riadne navrhnutých kandidátov, môže každý člen SBA, ktorý sa 
nachádza na konferencii SBA, navrhnúť ďalšieho kandidáta na volenú funkciu, o ktorom bude 
konferencia hlasovať. 
5. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SBA, ak ju navrhne člen 
SBA; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SBA, kandidátov navrhujú 
osoby z tejto záujmovej skupiny. 
6. Právo hlasovať na konferencií majú  delegáti – splnomocnení zástupcovia každého kolektívneho 
člena podľa článku I. bod 8.2 a 8.3 týchto Stanov uvedení v bode 3. tohto článku. Každý delegát má počet 
hlasov, ktorý sa vypočíta ako súčet podľa nasledovného kľúča :  
6.1. za kolektívneho člena podľa článku I. bod 8.2 týchto Stanov ktorý v aktuálne prebiehajúcej 
sezóne alebo v ostatnej ukončenej sezóne (pokiaľ sa konferencia koná po skončení sezóny)  
a.  štyri hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo v najvyššej súťaži dospelých /extraliga/ 
organizovanej SBA; 
b. dva hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo vo vyššej súťaži dospelých  (1 liga) 
organizovanej SBA;  
c.  dva hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo vo vyššej súťaži mládeže (juniori, kadeti, 
starší žiaci) organizovanej SBA; 
d.  jeden hlas za každé jedno riadne prihlásené družstvo v nižšej súťaži mládeže alebo dospelých  
(2.liga, iné žiacke súťaže ) organizovanej SBA; 
6.2. za každého kolektívneho člena podľa článku I. bod 8.3 týchto Stanov dva hlasy; 
6.3.  Za riadne prihlásené družstvo v bode 6.1 sa pokladá družstvo, ktoré absolvovalo príslušnú súťaž 
a ktoré nebolo zaradené mimo súťaž, prípadne nebolo zo súťaže z akýchkoľvek príčin vyradené. Za 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-18
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súťaže organizované SBA sa považujú súťaže, uvedené vo vyhlásení súťaží SBA na príslušné hracie 
obdobie.  
7. Právo hlasovať na konferencií má  delegát – splnomocnený zástupca športovcov, ak ho navrhne 
záujmová organizácia športovcov SBA podľa osobitného predpisu, schváleného VV SBA, alebo najmenej 
50 športovcov. V prípade, že sa ako zástupcovia športovcov predstavia viaceré osoby, delegátom sa stane 
len tá osoba, ktorú navrhol najväčší počet športovcov. Delegát podľa tohto bodu má vždy dva hlasy. 
8. Podrobnosti o obsahovej, organizačnej      a personálnej     stránke      konferencie upravujú 
vnútorné predpisy SBA, ktoré schvaľuje VV SBA.     Konferencia je riadna alebo mimoriadna. 
9. Riadna konferencia SBA 

9.1. Riadnu konferenciu zvoláva prezident SBA raz za rok. Konferencia sa spravidla koná do 30.6. 
príslušného kalendárneho roka. 
9.2. Riadna konferencia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní delegáti, ktorí zastupujú      aspoň   
nadpolovičnú väčšinu všetkých členov s právom hlasovať     . Zasadnutie konferencie prebieha podľa 
zaslaného programu, pričom zmena programu je možná len na začiatku konferencie. V otázke, ktorá 
nie je súčasťou schváleného programu, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská. 
Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SBA zabezpečuje volebná komisia ustanovená      
konferenciou. Priebeh zasadnutia konferencie a činnosť volebnej komisie upravuje rokovací a volebný 
poriadok konferencie SBA. Na žiadosť člena SBA určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa konferencie, v prípade, ak je jej 
predmetom voľba do orgánov SBA a taktiež na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítania hlasov. 

9.3. Riadna 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.   

9.4.Na odvolanie kontrolóra SBA na riadnej konferencii je vždy potrebný súhlas dvojtretinovej 
       väčšiny všetkých oprávnených hlasov      s uvedením dôvodu odvolania kontrolóra  SBA.  
9.5.Rozhodnutia konferencie, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:  
     a) zmena stanov, 
     b) reorganizácia súťaží, 
     c) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, 
         ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBA,  
d)prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe   alebo v 
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBA,  
      e) odvolanie prezidenta SBA,  
      f) zrušenie SBA alebo zlúčenie SBA s inou organizáciou; 
g) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia záväzkov SBA vyplývajúcich zo 
zmluvy je vyššia ako 500 000 EUR, alebo hodnota práv vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako 1 000 
000. EUR s výnimkou príspevku poskytnutého štátom prostredníctvom  príslušného orgánu štátnej správy 
. 
10 Mimoriadna konferencia SBA 
10.1 Mimoriadna konferencia sa bude konať, ak ju zvolá:  
a) Osoby oprávnené hlasovať uvedené v bode 6. a 7. tohto článku týchto Stanov, ovládajúce 
nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených hlasov; 
b) kontrolór SBA; 
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c) prezident SBA alebo VV SBA; 
d) ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov oprávnených zvolať mimoriadnu konferenciu a 
noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať 
ktorýkoľvek člen SBA (ďalej len „osoby oprávnené zvolať mimoriadnu konferenciu“). 
10.2 Osoby oprávnené zvolať mimoriadnu konferenciu SBA požiadajú o jej zvolanie sekretariát SBA. 
Sekretariát SBA je povinný na požiadanie oprávnených osôb zvolať mimoriadnu konferenciu tak, aby sa 
konala najneskôr do 45 dní od doručenia žiadosti o jej zvolanie. 
10.3 Mimoriadna konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej prítomní delegáti, ktorí zastupujú      
nadpolovičnú väčšinu všetkých členov s právom hlasovať     .  
10.4 Mimoriadna konferencia rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných oprávnených hlasov. Na mimoriadnej konferencii sa uplatňujú postupy 
uvedené v bode 10.3, 10.4 a 10.5 tohto článku VI. týchto Stanov. 
10.5 Zápisnica zo zasadnutia konferencie obsahuje: 

a. schválený program zasadnutia 
b. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli 

predložené 
c. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim 
d. dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať k jednotlivým bodom programu 
e. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 

stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo jeho 
odôvodnením, ak o to požiada, 

f. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
10.6.     Zápisnica zo zasadnutia konferencie sa zverejní na webovej stránke www.slovakbasket.sk 

najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia konferencie. 
      
 

Článok VII. 
Prezident SBA 

 
1. Prezident SBA je štatutárny orgán SBA, riadi jej činnosť ako aj činnosť VV SBA a vedie 
rokovania konferencie SBA. Prezident SBA pri výkone svojej funkcie koná v mene SBA navonok.  
2. Prezidenta volí konferencia SBA na funkčné obdobie 4 rokov. Prezidentom sa môže stať fyzická 
osoba, ktorá je: (i) plnoletá, (ii) bezúhonná. 
3. Do pôsobnosti prezidenta SBA patrí : 
a) zvolávať konferenciu SBA a riadiť jej zasadnutia;  
b) zvolávať zasadnutia VV SBA a riadiť jeho rokovania;  
c) predkladať konferencii návrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov VV SBA (návrhy na 
odvolanie členov VV SBA môžu predkladať aj delegáti konferencie); 
d) vymenovávať a odvolávať reprezentačných trénerov vo všetkých kategóriách na návrh VV SBA;   
e) vymenovávať a odvolávať generálneho sekretára      SBA so súhlasom VV SBA;  
f) predkladať konferencii návrhy na vymenovanie alebo odvolanie predsedu a podpredsedu 
Arbitrážnej komisie      SBA,      Hracej komisie SBA; 
g) schvaľovať opatrenia na ochranu zdravia v basketbale; bezpečnosti hráčov pred úrazmi a pre 
trvalý boj proti dopingu (k tomu vydáva záväzné smernice a odporúčania);  

http://www.slovakbasket.sk/
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h) zabezpečovať výchovu nových a trvalé zdokonaľovanie aktívnych trénerov, rozhodcov 
a funkcionárov basketbalu; 
i) rozhodovať o zaradení rozhodcov na skúšky pre získanie kvalifikácie medzinárodných rozhodcov 
FIBA. 
4. Zápisnice z rokovania prezidenta musia obsahovať rovnaké náležitosti ako zápisnice z rokovania 
výkonného výboru.  
5. Prezident SBA za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá výlučne konferencii SBA. 
6.   Funkcia prezidenta SBA zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie priamo      na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného 
vzdania sa funkcie výkonnému výboru SBA,  
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
d) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie podľa článku VI. týchto Stanov. 
7. Návrh na odvolanie prezidenta SBA z funkcie môže podať: 
a) najmenej 10 osôb oprávnených hlasovať na konferencii podľa článku VI. týchto Stanov, 
b) kontrolór SBA alebo VV SBA, ak zistia závažné porušenie povinností prezidenta SBA pri výkone 
svojej pôsobnosti. 
8. Ak prezidentovi SBA zanikne funkcia podľa ods. 6 písm. b) až d), prechádzajú všetky jeho 
oprávnenia a povinnosti (t.j. právomoci) ako prezidenta SBA podľa týchto stanov a ostatných vnútorných 
predpisov SBA na jedného z členov výkonného výboru SBA, ktorého ostatní členovia výkonného výboru 
poveria zastupovaním prezidenta SBA, a to až do času, kým nebude konferenciou zvolený (nový) 
prezident SBA (tento člen VV SBA poverený zastupovaním prezidenta SBA sa bude označovať ako 
zastupujúci prezident).  
                                         
 
  

Článok VIII. 
Výkonný výbor SBA 

 
1. Výkonný výbor SBA je najvyšším výkonným orgánom a riadiacim orgánom SBA medzi 
konferenciami SBA. 
2. Výkonný výbor SBA je zložený z prezidenta a       šiestich                 členov      volených 
konferenciou,     .  
3.      Členov VV SBA volí konferencia SBA na obdobie 4 rokov. Kandidát na člena VV SBA musí 
byť (i) plnoletý, (ii) bezúhonný. Každý      člen SBA môže navrhnúť kandidáta na funkciu člena VV SBA. 
Členom VV SBA je jeden zástupca športovcov zvolený konferenciou, ak ho navrhne záujmová 
organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. V prípade, ak je navrhnutých niekoľko zástupcov 
športovcov, konferencia zvolí za člena VV SBA            toho zástupc     u športovcov, ktorého navrhol 
najvyšší počet športovcov. V prípade, ak je zriadená záujmová organizácia športovcov, za      člena      VV 
SBA bude konferenciou zvolený zástupca tejto záujmovej organizácie športovcov a nie zástupca 
športovcov.  
4. Na prvom zasadnutí VV SBA, prezident určí právomoci a zodpovednosť      členov výkonného 
výboru za jednotlivé oblasti SBA. 
5. VV SBA je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina      
všetkých jeho členov. V prípade rovností hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta SBA.  
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6. O priebehu každého zasadnutia VV SBA sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať: 
a) schválený program zasadnutia, 
b) prezenčnú listinu,  
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d) dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 
stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada,  
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
Za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia VV SBA zodpovedá generálny sekretár      SBA, ktorý je povinný 
ju doručiť členom VV SBA a kolektívnym členom SBA najneskôr  do 7 dní od zasadnutia VV SBA. GS 
SBA je túto zápisnicu povinný doručiť na písomnú žiadosť aj individuálnym členom SBA.  
7. Do pôsobnosti VV SBA patrí:  
a) spracovávanie koncepcie rozvoja basketbalu a prijímanie opatrenia pre  jej realizáciu; 
b) schvaľovanie štruktúry celoslovenských (aj regionálnych) súťaží SBA a ich poriadky po 
predchádzajúcom stanovisku príslušných kolektívnych členov SBA, pričom pod reorganizáciou súťaži sa 
rozumie zrušenie niektorej z najvyšších súťaží dospelých alebo mládeže v kategóriách juniorov a kadetov. 
Reorganizáciou nie je zmena štruktúry alebo formy súťaží; 
c) schvaľovanie športovo – technických poriadkov súťaží vyhlásených a organizovaných SBA a ich 
zmien; 
d) rozhodovanie o zmene zmene športovo – technických pravidiel s pôsobnosťou pre celoslovenské 
(aj regionálne) súťaže SBA, po predchádzajúcej konzultácii s príslušnými kolektívnymi členmi SBA; 
e) schvaľovanie štatútu A     rbitrážnej komisie a jej rokovacieho poriadku a ich zmien; 
f) organizovanie činností štátnej reprezentácie SR a zabezpečovanie jej financovania; 
g) organizovanie medzinárodnej spolupráce medzi SBA a FIBA  resp. medzi SBA a inými 
zahraničnými basketbalovými federáciami; 
h) spracovávanie a schvaľovanie termínovej listiny a časového tematického plánu SBA z hľadiska 
kvalitnej prípravy reprezentačných družstiev (asociačné termíny); 
i) schvaľovanie rozpočtu SBA a zodpovednosť za jeho plnenie a dodržiavanie vnútorných  
ekonomických predpisov SBA; 
j) zabezpečovanie zostavenia ročnej bilancie a riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a ich 
predloženie konferencii na schválenie; 
k) schvaľovanie smerníc, týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami  a majetkom SBA, 
vydávanie odporúčaní a metodických pokynov pre hospodárenie územných jednotiek a športových 
organizácií;  
l) vydávanie stanovísk k správam kontrolóra SBA; 
m) rozhoduje o všetkých záležitostiach SBA, pokiaľ nie sú týmito Stanovami vyhradené do 
pôsobnosti konferencie alebo iného orgánu SBA; 
n) schvaľovanie  (prijímanie, vydávanie) vnútorných predpisov SBA, pokiaľ ich schvaľovanie nie je 
týmito Stanovami vyhradené inému orgánu SBA; 
o) pozastavovanie výkonu funkcie členov orgánov a odborných komisií SBA, v prípade ak ide 
o členov orgánov a odborných komisií , ktorých volí konferencia , až do prípadného rozhodnutia 
konferencie. 
8. VV SBA za účelom zabezpečenia svojej činnosti zriaďuje najmä nasledujúce komisie: 
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a) hraciu komisiu, 
b) disciplinárnu komisiu, 
c) športovo-metodickú komisiu, 
d) komisiu pre mládež,  
e) legislatívnu komisiu. 
9. VV SBA vymenováva a odvoláva všetkých členov komisií podľa bodu 8. tohto článku týchto 
Stanov a  schvaľuje ich štatúty a rokovacie poriadky, v ktorých určuje pôsobnosť a kompetencie 
jednotlivých komisií zriadených VV SBA, okrem tých ktorých volí a odvoláva konferencia SBA. 
      
10. Funkcia člena VV SBA zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie priamo na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného vzdania sa 
funkcie výkonnému výboru,  
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
d) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie. 
11. Ak niektorému z členov VV SBA zanikne funkcia podľa ods. 10 písm. b) až d), prechádzajú 
všetky jeho oprávnenia a povinnosti (t.j. právomoci) ako člena VV SBA podľa týchto stanov a ostatných 
vnútorných predpisov SBA na osobu, ktorú prezident SBA poverí zastupovaním tohto člena VV SBA, 
a to až do času, kým nebude konferenciou zvolený (nový) člen VV SBA (táto osoba poverená 
zastupovaním člena VV SBA sa bude označovať ako zastupujúci člen VV SBA). 
 

Článok IX. 
 Kontrolór SBA  

 
1. Kontrolór SBA je najvyšší kontrolný a revízny orgán SBA. 
2. Kontrolór SBA je volený konferenciou SBA.  
3. Funkčné obdobie kontrolóra SBA je 5 rokov. 
4. Do pôsobnosti kontrolóra SBA patrí:  
a) kontrola plnenia uznesení konferencie SBA;  
b) kontrola dodržiavania      všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto Stanov a interných 
predpisov SBA; 
c) kontrola finančnej a hospodárskej činnosti      SBA a jej orgánov; 
d) dohľad nad výkonom pôsobnosti prezidenta SBA a VV SBA; 
e) kontrola hospodárenia členov SBA s finančnými prostriedkami im poskytnutými ako  účelové 
dotácie od a/alebo prostredníctvom SBA. 
5. Kontrolór SBA pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému 
porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SBA (ďalej len 
„nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom pre SBA 
a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel kontrolór SBA vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú 
činnosť pre orgány SBA a orgány členov SBA. 
6. Kontrolór SBA priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na 
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 
b) dodržiavanie právnych predpisov a 
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie. 
Zápisnica z tejto činnosti kontrolóra musí obsahovať: 
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a) schválený program, 
b) prezenčnú listinu,  
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d) dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať alebo vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 
stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada,  
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
Kontrolór je povinný vyhotoviť a doručiť zápisnicu oprávneným osobám do 7 dní odo dňa konania 
zasadnutia, resp. do 7 dní odo dňa vykonania kontroly. 
7. Kontrolór SBA tiež 
a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich riadneho zverejňovania,  
b) upozorňuje generálneho sekretára SBA alebo prezidenta SBA na nesúlad povinne zverejňovaných 
údajov a údajov v zdrojovej evidencii,  
c) upozorňuje generálneho sekretára SBA alebo prezidenta SBA, konferenciu SBA a VV SBA na zistené 
nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SBA; pri zistení 
závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,  
d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, pri zistení závažného nedostatku,  
e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra SBA, ktorú predkladá konferencii.  
8. Kontrolór SBA má aj nasledovnú pôsobnosť:  
a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi SBA 
alebo národnej športovej organizácie,  
b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SBA s právnymi predpismi, 
predpismi a rozhodnutiami SBA, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, 
ktorých je SBA členom,  
c) zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, VV SBA, kontrolných orgánov, a ak to považuje za 
potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SBA,  
d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SBA a zúčastňuje sa 
na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.  
9. Kontrolór SBA je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa predchádzajúceho bodu 8 písm. b) až 
d) aj v športovej organizácii, ktorá je členom SBA. 
10. Kontrolór SBA sa pri kontrole riadi ustanoveniami § 14 Zákona o športe. 
11. Kontrolór SBA zodpovedá za výkon svojej pôsobnosti výlučne konferencii SBA. 
12. Kontrolór SBA môže dávať prezidentovi SBA odporúčania na odstránenie akýchkoľvek ním 
zistených nedostatkov v činnosti SBA. 
13. Kontrolór SBA môže pri výkone svojej pôsobnosti požadovať súčinnosť od všetkých orgánov 
SBA, ktoré sú povinné jej túto súčinnosť v primeranej lehote poskytnúť.  
14. Výkon funkcie kontrolóra SBA je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena VV SBA, 
disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu SBA.  
15. Kontrolór SBA má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v 
súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu. 
16. Za výkon funkcie kontrolóra SBA môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a 
odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje konferencia SBA. 
17. Za kontrolóra SBA môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá 
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a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) je bezúhonná a 
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady. 
18. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra SBA sú 
a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, 
b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva 
roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,  
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo 
právo alebo  
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a 
najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.  
19. Na výkon funkcie kontrolóra SBA sa vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným 
absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a 
správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra SBA zabezpečuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od ustanovenia 
kontrolóra SBA do funkcie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky kontrolór SBA 
preukazuje každé štyri      roky odo dňa vykonania skúšky. 
20. Funkcia kontrolóra SBA zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie,  
c) stratou spôsobilosti byť kontrolórom SBA, a teda stratou podmienok uvedených v bode 17 tohto 
článku; 
d) stratou odbornej spôsobilosti podľa bodu 19 tohto článku, 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, 
f) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie, 
g) rozhodnutím disciplinárneho orgánu SBA z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra 
SBA. 
  

Článok X. 
Sekretariát  SBA a generálny sekretár SBA 

 
1. Sekretariát SBA je profesionálne odborne kvalifikované pracovisko, ktoré zriaďuje výkonný 
výbor SBA na realizáciu svojich rozhodnutí a na zabezpečenie všetkých administratívnych 
a organizačných činnosti SBA. 
2. O počte pracovníkov sekretariátu a profesijnej štruktúre rozhoduje výkonný výbor SBA. 
3. Na čele sekretariátu je generálny sekretár SBA, ktorého menuje a odvoláva prezident SBA so 
súhlasom výkonného výboru SBA. 
4. Ak prezident SBA nie je ustanovený (zanikla mu funkcia), generálneho sekretára SBA menuje 
a odvoláva priamo výkonný výbor SBA. 
5. Generálny sekretár SBA je zodpovedný za funkčnosť sekretariátu SBA, svoju funkciu vykonáva 
v súlade s uzneseniami výkonného výboru SBA a pokynmi prezidenta SBA. 
6. Štruktúra a kompetencie sekretariátu SBA sú upravené vo vnútornom predpise SBA. 
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Článok XI. 
Arbitrážna komisia SBA 

 
1. Arbitrážna komisia (ďalej aj len „AK SBA“) je orgán SBA na riešenie sporov, ktorý rozhoduje 
samostatne nezávisle a do ktorého pôsobnosti patrí: 
a) Rozhodovať o všetkých sporoch medzi členmi SBA s konečnou platnosťou, 
b) rozhodovať o všetkých sťažnostiach, sporoch a finančných pohľadávkach medzi individuálnymi 
členmi SBA a/alebo kolektívnymi členmi SBA a/alebo územnými jednotkami SBA, 
c) rozhodovať kompetenčné spory medzi jednotlivými orgánmi SBA vrátane orgánov územných 
jednotiek SBA,  
      
d) vykonávať záväzný výklad týchto Stanov a všetkých vnútorných predpisov SBA, 
e) je druhostupňový (odvolací) orgán voči prvostupňovým rozhodnutiam iných orgánov SBA, a to 
v prípadoch ustanovených vo vnútorných predpisoch SBA.  
2. AK SBA je zložená  minimálne zo štyroch nezávislých odborníkov, znalcov športovej a právnej 
problematiky (predseda AK SBA, spravodajca AK SBA a minimálne 2 členovia AK SBA)  a vo svojej 
činnosti sa riadi platným štatútom a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje výkonný výbor SBA. Členov 
a spravodajcu AK SBA menuje do funkcii prezident SBA na obdobie 4 rokov, okrem tých ktorých volí 
a odvoláva konferencia. 
3. Rozhodnutia AK SBA sú záväzné pre všetkých členov SBA a ich nedodržiavanie je postihované 
príslušnými orgánmi SBA s hracími dôsledkami. Výkonný výbor SBA v tejto súvislosti rozhodne  
o potrestaní člena SBA, ak táto kompetencia nepatrí inému orgánu SBA. 
 
                                                                                                                                                            

Článok XII      
Majetok a zásady hospodárenia SBA 

 
1. Majetok SBA tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci, pohľadávky, finančné prostriedky, finančné 
fondy, podiely      v iných právnických osobách a iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty.  
2. Majetok SBA slúži výhradne na zabezpečenie hlavných úloh SBA a dosiahnutie jej cieľov 
vyjadrených týmito Stanovami a uzneseniami jej orgánov.  
3. Zdrojom príjmov sú:  
a) členské príspevky, 
b) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä dividendy  z kapitálového majetku a  
nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely, 
c) výnosy z marketingových aktivít výnosy a z reklamných zmlúv, 
d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí, 
e) poplatky z prestupov športovcov do zahraničia, 
f) príspevky od medzinárodných športových zväzov, 
g) výnosy z pokút za disciplinárne previnenia, 
h) dotácie z rozpočtu verejnej správy, finančné príspevky a granty, 
i) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, 
j) príjmy z predaja vstupeniek, 
k) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti, 
l) úvery poskytované peňažnými ústavmi alebo inými právnickými alebo fyzickými osobami, 
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m) ďalšie zdroje vyplývajúce z činnosti SBA, 
n) iné príjmy. 
4.      SBA pracuje prevažne na základe vyrovnaného rozpočtu. Vo výnimočných prípadoch po 
predchádzajúcom schválení VV môže použiť na zabezpečenie svojej činnosti aj bankový úver alebo iný 
úver, či pôžičku. 
 

Článok XIII      
Zánik SBA a rozdelenie majetku 

 
1. SBA môže zaniknúť týmito spôsobmi: 
a) rozhodnutím konferencie podľa článku VI. bod 2. písm. n) týchto Stanov, pričom rozhodnutie o 
zrušení SBA môže konferencia prijať aj v prípade, že z SBA vystúpi viac ako 50% kolektívnych členov 
SBA 
b) z dôvodov upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.. 
2. Pri zániku SBA prezident SBA určí likvidátora a schváli spôsob rozdelenia majetku medzi členov 
SBA a vysporiada všetky záväzky a pohľadávky SBA. 

 
 

     Článok XIV. 
Právna subjektivita 

 
1. Právna subjektivita SBA vyplýva zo zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov a Zákona 
o športe. 
2. SBA zastupujú navonok prezident SBA a generálny sekretár SBA, ktorí sú  štatutárnymi 
zástupcami SBA. Každý z nich je ako štatutárny zástupca SBA oprávnený konať v mene SBA  (t.j. 
vykonávať všetky právne úkony v mene SBA) samostatne.   
3. Ak prezident SBA alebo generálny sekretár SBA vykonáva v mene SBA právny úkon ako 
štatutárny zástupca SBA a takýto právny úkon patrí v zmysle týchto Stanov do pôsobnosti VV SBA, je 
potrebné, aby takýto úkon schválil VV SBA. 
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Článok XV      
Prechodné ustanovenia a záverečné ustanovenia 

 
1. Návrhy na zmeny všetkých predpisov SBA, okrem týchto Stanov môžu členovia SBA predkladať 
na sekretariát SBA, každoročne, písomnou formou  najneskôr v termíne do 1.marca príslušného 
kalendárneho roka. 
2. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením na konferencii SBA konanej dňa 
19.6.2021 
3. Konferencia SBA poveruje VV SBA, zabezpečiť, aby vnútorné predpisy SBA boli uvedené do 
súladu s týmito Stanovami, a to najneskôr do 6 mesiacov od okamihu schválenia týchto Stanov na 
konferencii SBA konanej dňa  
4. Prezident SBA prostredníctvom sekretariátu SBA vykoná registráciu schválených stanov na MV 
SR v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. 
 
   
 
 
V Bratislave dňa 19.6.2021   
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
prezident SBA 

   


	STANOVY
	SLOVENSKEJ  BASKETBALOVEJ  ASOCIÁCIE
	Článok I.
	Základné ustanovenia
	1. Slovenská basketbalová asociácia (ďalej len „SBA“) je národný športový zväz basketbalu v Slovenskej republiky v súlade s § 16 zákona č. 400/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) založeným v súlade ...
	2. SBA je dobrovoľná záujmová, politicky a nábožensky neutrálna organizácia, ktorú tvoria fyzické a právnické osoby.
	3. SBA koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa týchto Stanov, je členom Medzinárodnej basketbalovej federácie (ďalej aj len „FIBA“) a Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej aj len „SOŠV“), kde zastupuje slovenské basketbalov...
	4. Sídlom SBA je Bratislava – m.č. Nové Mesto, Trnavská cesta 37, PSČ 831 04.
	5. Základným dokumentom SBA sú jej Stanovy, ktoré sú záväzné pre všetkých jej členov, pre všetky jej organizačné jednotky a orgány na všetkých organizačných stupňoch. Z týchto Stanov musia vychádzať a byť s nimi v súlade všetky vnútorné predpisy SBA a...
	6. SBA môže vstupovať do dobrovoľného združenia športových zväzov a zakladať iné právnické osoby, resp. stať sa ich členom (spoločníkom, akcionárom) v súlade zo Zákonom o športe a inými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
	7. SBA má svoju vlajku a znak, ktoré tvoria jej symboly.
	8. SBA združuje:
	8.1 Fyzické osoby, ktoré priamo pôsobia v basketbalovom hnutí, najmä hráčov, športových odborníkov, ktorými sú najmä: tréneri a inštruktori športu, rozhodcovia, komisári, kontrolór, funkcionár, dopingový komisár (ďalej len „športový odborník“) a pod. ...
	8.2 Právnické osoby, ktoré  ako predmet svojej činnosti vykonávajú športovú činnosť v basketbale, najmä telovýchovné jednoty, športové organizácie,  športové kluby, oddiely a pod. (ďalej aj len „kolektívni členovia“).
	8.3 Právnické osoby, ktoré  priamo pôsobia v basketbalovom hnutí a ktorých cieľom je uplatňovať a obhajovať záujmy ich členov, najmä záujmové ( napr. Združenie ženských basketbalových klubov (ďalej len “ZŽBK”) Združenie mužských basketbalových klubov ...
	9. Vnútornými predpismi SBA sú štatúty, poriadky, smernice, pokyny a pod. vydávané      príslušnými orgánmi SBA na úpravu činností organizačného, športovo-technického a ekonomického charakteru.
	9. Vnútornými predpismi SBA sú štatúty, poriadky, smernice, pokyny a pod. vydávané      príslušnými orgánmi SBA na úpravu činností organizačného, športovo-technického a ekonomického charakteru.
	Článok II.
	Poslanie (ciele činnosti) SBA
	1. Hlavným poslaním (cieľom činnosti) SBA je zabezpečovanie a organizovanie všestranného rozvoja basketbalu na území Slovenskej republiky (ďalej aj len „SR“).
	2. SBA rešpektuje pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a za týmto účelom vyd...
	3. SBA v rámci svojho hlavného poslania vykonáva nasledovné činnosti:
	3.1 Organizuje vrcholový, výkonnostný a rekreačný basketbal vo všetkých vekových kategóriách;
	3.2 Organizuje a riadi reprezentačné družstvá vo všetkých kategóriách FIBA;
	3.3 Zabezpečuje prípravu basketbalovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodných športových súťažiach a podujatiach, zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie. SBA vedie zoznam športových reprezentantov;
	3.4 Navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska;
	3.5 Vyhlasuje a organizuje všetky formy dlhodobých a krátkodobých celoslovenských a regionálnych súťaží, ktoré priamo riadi v zmysle platných poriadkov a podľa pravidiel basketbalu FIBA alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizá...
	3.6 Schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťažiach organizovaných SBA a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v súťažiach na základe splnenia podmienok stanovených SBA;
	3.7 Zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených samostatným predpisom SBA a vedie zoznam talentovaných športovcov. SBA metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov a zabezpečuje staros...
	3.8 Určuje športových odborníkov pre basketbal vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v basketbale, zabezpečuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť a súčasne uznáva ich odbornú kvalifikáciu;
	3.9 Zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky basketbalových súťaží, prestupov športovcov medzi basketbalovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v súťažiach;
	3.10 Vedie evidenciu zmlúv a dohôd;
	3.11 Vytvára a určuje zásady a princípy pre riešenie a rozhodovanie sporov v SBA;
	3.12 Zastupuje a obhajuje záujmy kolektívnych a individuálnych členov združených v SBA ako aj basketbalu vo vzťahu k orgánom verejnej moci a za týmto účelom spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy a ďalšími subjektmi v rámci telovýchovy ...
	3.13 Zabezpečuje finančné a materiálne zdroje, najmä na činnosť reprezentačných družstiev, na rozvoj mládežníckeho basketbalu a na zabezpečenie výberu talentovaných hráčov a hráčok z hľadiska štátnej športovej reprezentácie;
	3.14 Spracováva projekty rozvoja basketbalu na Slovensku, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť trénerov, rozhodcov, hráčov a iných osôb (funkcionárov) pôsobiacich v SBA;
	3.15 Oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky v basketbale, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj basketbalu;
	3.16 Podporuje výstavbu športovej infraštruktúry;
	3.17 Zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie v rozsahu ust. § 17 Zákona o športe;
	3.18 Poskytuje súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu.
	4. SBA je výhradný vlastník všetkých komerčných, reklamných, televíznych, rozhlasových, audiovizuálnych a iných práv, ktoré sa vzťahujú na všetky činnosti, súťaže a podujatia organizované a riadené SBA na území Slovenska.
	5. Pre zabezpečenie svojich úloh (cieľov činnosti) môže SBA vyvíjať hospodársku činnosť prostredníctvom zakladania právnických osôb alebo sa podieľať na ich činnosti v súlade s právnymi predpismi SR.
	6. SBA môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom, vyšším územným celkom ale...
	7. SBA môže na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti.
	8. SBA môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa predchádzajúcich bodov 5 a 6 alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti podľa predchádzajúcich bodov 5 a 6 len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l) Zákona o športe.
	Článok III.
	Členstvo v SBA
	1. Členstvo v SBA je dobrovoľné. Každý člen SBA môže z nej v súlade s týmito Stanovami vystúpiť.
	2. Členstvom v SBA sa rozumie:
	2.1 individuálne členstvo;
	2.2 kolektívne členstvo;
	2.3 čestné členstvo.
	3. Individuálne členstvo v SBA (t.j. členstvo fyzickej osoby):
	3.1 Individuálne členstvo fyzickej osoby  (jednotlivca) v SBA vzniká na základe slobodnej vôle jednotlivca, a to:
	a) v prípade hráčov vydaním hráčskej licencie SBA pre hráča na základe toho, že na SBA sa doručí (i) žiadosť o vydanie súťažnej licencie družstva obsahujúca podpis hráča, resp. iný obdobný dokument a  (ii) ďalšie prílohy v zmysle vnútorného predpisu S...
	b) v prípade trénerov vydaním trénerskej licencie SBA pre trénera na základe toho, že tréner doručí na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť o vydanie licencie (t.j. dokument označený ako „Prihláška/evidenčný list člena SBA – tréner“, resp. iný obdobn...
	c) v prípade rozhodcov vydaním rozhodcovskej licencie SBA pre rozhodcu na základe toho, že rozhodca doručí na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť o vydanie licencie (t.j. dokument označený ako „Prihláška/evidenčný list člena SBA – rozhodca“, resp. i...
	d) v prípade technických komisárov vydaním licencie technického komisára SBA pre technického komisára na základe toho, že technický komisár doručí na SBA (i) ním podpísanú písomnú žiadosť o vydanie licencie (t.j. dokument označený ako „Prihláška/evide...
	e) v prípade ostatných fyzických osôb (ktoré nemajú vydanú niektorú z licencií SBA podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov)  rozhodnutím výkonného výboru SBA o prijatí takejto fyzickej osoby za člena SBA na základe toho, že takáto fyz...
	3.2 Žiadosť o vydanie licencie (podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov) a prihláška do SBA (podľa bodu 3.1 písm. e) tohto článku týchto Stanov)  musia obsahovať  údaje stanovené vo vnútorných predpisoch SBA,  najmä ale prehlásenie o ...
	3.3                               Individuálne členstvo v SBA vzniká (i) vydaním príslušnej licencie SBA – v prípade fyzických osôb podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov alebo (ii) rozhodnutím výkonného výboru o prijatí za člena SBA...
	3.3                               Individuálne členstvo v SBA vzniká (i) vydaním príslušnej licencie SBA – v prípade fyzických osôb podľa bodu 3.1 písm. a) až d) tohto článku týchto Stanov alebo (ii) rozhodnutím výkonného výboru o prijatí za člena SBA...
	3.4 Dokladom o individuálnom členstve v SBA je príslušná licencia SBA alebo rozhodnutie výkonného výboru SBA o prijatí za člena SBA alebo iný doklad preukazujúci členstvo vydaný SBA podľa osobitného vnútorného predpisu SBA (napr. potvrdenie o členstve).
	3.5 Na členstvo fyzickej osoby v SBA nie je právny nárok. V prípade, ak sa na tom uznesie konferencia SBA, môže SBA odmietnuť členstvo fyzickej  osoby v SBA napriek tomu, že takáto fyzická osoba (jednotlivec) splní podmienky pre členstvo v SBA.
	3.6 Maloletá fyzická osoba musí byť pri právnych úkonoch voči SBA zastúpená zákonným zástupcom.
	3.7 Individuálne členstvo fyzickej osoby  (jednotlivca) v SBA zaniká:
	a) Smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu.
	b) Vystúpením fyzickej osoby z SBA na základe písomného oznámenia, ktoré je potrebné doručiť do sídla SBA. Členstvo zaniká dňom doručenia tohto písomného oznámenia na SBA.
	c) Vylúčením v prípade, že individuálny člen SBA závažným spôsobom alebo opakovane nedodržiava (porušuje) tieto Stanovy,  vnútorné predpisy SBA alebo rozhodnutia orgánov SBA alebo nemá zaplatené členské príspevky, resp. iné finančné záväzky voči SBA. ...
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	f) prihláška aspoň jedného družstva do regionálnej alebo celoslovenskej súťaže SBA
	g) vyhlásenie     , že žiadateľ uznáva právomoc Arbitrážnej komisie ako           rozhodcovského orgánu SBA vo veciach týkajúcich sa sporov medzi členmi SBA, sporov medzi hráčmi, trénermi a členmi SBA, kompetenčných sporov a záväzného výkladu vnútorný...
	O prijatí takejto právnickej osoby za člena SBA rozhoduje výkonný výbor SBA, ak sú splnené podmienky pre vznik členstva. O neprijatí za člena SBA rozhoduje konferencia.
	4.2 Kolektívne členstvo právnickej osoby v SBA vzniká v prípade právnických osôb uvedených v čl. I. bod 8.3 týchto stanov rozhodnutím výkonného výboru SBA o prijatí takejto právnickej osoby za člena SBA na základe toho, že takáto právnická osoba (žiad...
	a) písomnú prihlášku podpísanú štatutárnym orgánom právnickej osoby,
	b) doklad o registrácii právnickej osoby v príslušnom registri,
	c) základné dokumenty upravujúce činnosť právnickej osoby (napr. zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy, štatúty, poriadky, smernice), ktoré musia byť v súlade so týmito Stanovami, pričom posúdenie ich  súladu s predpismi SBA je v právomoc...
	d) záväzné vyhlásenie právnickej osoby podpísané štatutárnym orgánom o tom, že bude dodržiavať tieto Stanovy, vnútorne predpisy SBA, predpisy FIBA, rozhodnutia orgánov SBA a FIBA,
	e) kópiu rozhodnutia príslušného (najvyššieho) orgánu právnickej osoby (napr. valné zhromaždenie, schôdza členov a pod.) o jej dobrovoľnom vstupe do SBA.
	O prijatí takejto právnickej osoby za člena SBA rozhoduje výkonný výbor SBA, ak sú splnené podmienky pre vznik členstva. O neprijatí právnickej osoby za člena SBA rozhoduje konferencia.
	4.3 Dokladom o kolektívnom členstve v SBA je rozhodnutie výkonného výboru SBA o prijatí za člena SBA alebo iný doklad preukazujúci členstvo vydaný SBA podľa osobitného vnútorného predpisu SBA (napr. potvrdenie o členstve).
	4.4 Na členstvo právnickej osoby v SBA nie je právny nárok. V prípade, ak sa na tom uznesie konferencia SBA, môže SBA odmietnuť členstvo právnickej osoby v SBA napriek tomu, že takáto právnická osoba splní podmienky pre členstvo v SBA.
	4.5 Kolektívne členstvo právnickej osoby v SBA zaniká:
	a) Zánikom právnickej osoby.
	b) Vystúpením právnickej osoby z SBA na základe písomného oznámenia, ktoré je potrebné doručiť do sídla SBA. Členstvo zaniká dňom doručenia tohto písomného oznámenia do SBA.
	c) Vylúčením v prípade, že kolektívny člen SBA opakovane alebo závažným spôsobom nedodržiava (porušuje) tieto Stanovy,  vnútorné predpisy SBA alebo rozhodnutia orgánov SBA alebo nemá zaplatené členské príspevky, resp. iné finančné záväzky voči SBA. O ...
	4.6 Právnická osoba, ktorej členstvo v SBA zaniklo, je povinná vyporiadať všetky svoje finančné a iné záväzky, ktoré má voči SBA a jej jednotlivým členom, a to najneskôr do 30 dní od zániku jej členstva v SBA.
	5. Čestné členstvo v SBA:
	1. Čestným členom SBA sa môže stať len fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu basketbalu v SR a v zahraničí. O udelení čestného členstva rozhoduje výkonný výbor SBA.
	2. Na čestné členstvo sa primerane použijú ustanovenia týchto Stanov upravujúce individuálne členstvo v SBA.
	Článok IV.
	Práva a povinnosti členov SBA
	1.      Členovia SBA majú tieto práva:
	a) zúčastňovať sa      na      rokovaní konferencie SBA;
	b) uplatňovať pasívne volebné právo, t. j. právo byť volený po splnení podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi SBA       do funkcií a orgánov v SBA, ktoré volí konferencia SBA;
	c) navrhovať kandidátov do funkcií a orgánov SBA, ktoré volí konferencia SBA
	d) byť informovaní o činnosti SBA, o stave jej hospodárenia a      vyjadrovať sa k uzneseniam orgánov SBA;
	e) obracať sa na orgány SBA s otázkami a návrhmi, na ktoré tieto orgány musia odpovedať do 30 dní od ich doručenia;
	f) zúčastňovať sa súťaží organizovaných SBA;
	g) reprezentovať SBA v súťažiach FIBA a na ďalších medzinárodných podujatiach, ak ich účasť bude schválená príslušným orgánom SBA;
	h) domáhať sa právnej ochrany voči rozhodnutiam orgánov SBA na arbitrážnej komisii SBA alebo na príslušnom súde v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR.
	2. Kolektívni členovia SBA majú tieto práva:
	a) prostredníctvom delegovaných zástupcov hlasovať na konferencii SBA (právo hlasovať na konferencii SBA nemajú individuálni členovia SBA s výnimkou zvoleného zástupcu najmenej 50 plnoletých športovcov starších ako 18 rokov);
	b) uplatňovať aktívne volebné právo, t. j. prostredníctvom delegovaných zástupcov hlasovať o kandidátoch do funkcií a orgánov v SBA, ktoré volí konferencia SBA;
	3. Členovia SBA majú tieto povinnosti:
	a) dodržiavať tieto Stanovy a ďalšie vnútorné predpisy SBA;
	b) dodržiavať a plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov SBA a FIBA;
	c) platiť riadne a včas členské príspevky, pričom o ich forme a výške rozhoduje výkonný výbor SBA, splatnosť členských príspevkov je 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry;
	d) dodržiavať Zákon o antidopingových právach športovcov     ,      pravidlá Svetového antidopingového programu a ďalšie predpisy súvisiace s bojom proti dopingu, ako aj predpisy vyplývajúce z členstva SBA v SOŠV;
	e) dodržiavať predpisy FIBA (Stanovy FIBA, Oficiálne pravidlá basketbalu FIBA, Súťažný kalendár FIBA), a to najmä pri účasti v klubových súťažiach organizovaných FIBA;
	f) podporovať rozvoj mládežníckeho basketbalu v zmysle predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“) a na základe rozhodnutia orgánov SBA pri realizácii systému výchovy a výberu  talentovanej mládeže.
	g) svojou činnosťou prispievať k rozvoju basketbalu, popularizovať ho medzi mládežou a deťmi a získavať nových členov k športovej činnosti v tomto kolektívnom športe;
	h) podieľať sa na vytváraní čo najkvalitnejších reprezentačných družstiev SR vo všetkých kategóriách FIBA a tieto bezvýhradne podporovať.
	Článok V.
	Organizačná štruktúra SBA
	1. Orgánmi SBA sú:
	a) konferencia SBA (ďalej      aj len „konferencia“),
	b) prezident SBA,
	c) výkonný výbor SBA (ďalej aj len „VV SBA“),
	d) kontrolór SBA (ďalej len „kontrolór SBA“)
	e) arbitrážna komisia (ďalej len “AK SBA”).
	2. Odbornými komisiami SBA sú:
	odborné komisie      zriadené výkonným výborom SBA na základe článku VIII. bod 8. týchto stanov. Volebné obdobie jednotlivých členov komisií je upravené vo vnútorných predpisoch SBA.
	3. Jednotlivé orgány SBA a odborné komisie SBA sa pri svojej činnosti riadia týmito Stanovami,  a vnútornými predpismi SBA.     . Všetky kolektívne orgány SBA svoje rozhodnutia      prijímajú vždy na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, ak...
	4. Rozhodnutia orgánov a odborných komisií SBA je možné prijímať aj korešpondenčnou formou „per rollam“ elektronicky alebo prostredníctvom informačného systému SBA. Oprávnení hlasovať korešpondenčne pri prijímaní rozhodnutia sú osoby, ktoré majú toto ...
	5. SBA môže zriaďovať na základe územného princípu vnútroorganizačné územné jednotky a určovať ich orgány, ktoré budú riadiť regionálne súťaže v basketbale v územnom obvode ich pôsobnosti v súlade s týmito Stanovami a vnútornými predpismi  SBA (ďalej ...
	6. SBA je povinná zabezpečiť nezlučiteľnosť výkonu funkcie v
	a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne,
	b) štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SBA alebo jej      člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SBA alebo jeho člena.
	7. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SBA alebo jej      člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúc...
	8. Člen orgánu SBA alebo jej člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči...
	9. Štatutárny orgán a členovia orgánov SBA a odborných komisií,  sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra SBA a       orgánov SBA; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní s...
	10. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SBA a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
	Článok VI.
	Konferencia SBA
	1. Najvyšším orgánom SBA je konferencia. Členmi konferencie s právom hlasovať sú zástupcovia basketbalových klubov, športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SBA. Konferenciu zvoláva prezident SBA. Prezident SBA je povinný zverejniť termín, m...
	2. Pôsobnosť konferencie SBA:
	2.1 Do pôsobnosti konferencie SBA patrí:
	a) schvaľovanie Stanov SBA a ich zmien;
	b) voľba a odvolanie prezidenta SBA;
	c) vymenovanie a odvolanie členov VV SBA;
	d) voľba a odvolanie kontrolóra SBA;
	e) voľba predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov (Hracia komisia a Arbitrážna komisia) a odvolávanie  členov týchto orgánov;
	f) prejednávanie a schvaľovanie správy prezidenta SBA o činnosti a hospodárení SBA za uplynulú sezónu;
	g) prejednávanie a schvaľovanie správy kontrolóra SBA  o jeho činnosti za uplynulú sezónu;
	h) prejednávanie a schvaľovanie správy VV SBA o jeho  činnosti za uplynulú sezónu;
	i) prejednávanie a schvaľovanie správy AK SBA o jej  činnosti za uplynulú sezónu;
	j) rozhodovanie o členstve SBA v iných organizáciách;
	k) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky, výročnej správy a ročnej bilancie;
	l)      rozhodovanie o zmene vnútorného predpisu prijatého (schváleného, vydaného) iným orgánom SBA než konferenciou;
	l)      rozhodovanie o zmene vnútorného predpisu prijatého (schváleného, vydaného) iným orgánom SBA než konferenciou;
	m) rozhodovanie o  zániku SBA;
	n) reorganizácia súťaží;
	o) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa ust. § 18 Zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom bude SBA
	p) rozhodovanie o neprijatí za člena SBA a rozhodovanie o vylúčení člena zo SBA.
	2.2 Konferencia SBA môže rozhodovať aj o iných veciach vrátane tých, ktoré inak v zmysle týchto    Stanov patria do pôsobnosti iných orgánov SBA, pričom tieto iné orgány SBA sú povinné takéto   rozhodnutie konferencie rešpektovať; to neplatí, ak je ro...
	2.2 Konferencia SBA môže rozhodovať aj o iných veciach vrátane tých, ktoré inak v zmysle týchto    Stanov patria do pôsobnosti iných orgánov SBA, pričom tieto iné orgány SBA sú povinné takéto   rozhodnutie konferencie rešpektovať; to neplatí, ak je ro...
	3. Na rokovaní konferencie sa môže zúčastniť každý člen SBA (osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu). Individuálni členovia SBA nemajú právo hlasovať na konferencii. Kolektívni členovia môžu hlasovať na konferencií každý iba prostredníct...
	4. Každý člen SBA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SBA, avšak svoj návrh je povinný písomne doručiť SBA najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie. V prípade, že na konferencii nie je zvolený      žiaden z riadne navrhnutých kan...
	4. Každý člen SBA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SBA, avšak svoj návrh je povinný písomne doručiť SBA najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie. V prípade, že na konferencii nie je zvolený      žiaden z riadne navrhnutých kan...
	5. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SBA, ak ju navrhne člen SBA; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SBA, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
	6. Právo hlasovať na konferencií majú  delegáti – splnomocnení zástupcovia každého kolektívneho člena podľa článku I. bod 8.2 a 8.3 týchto Stanov uvedení v bode 3. tohto článku. Každý delegát má počet hlasov, ktorý sa vypočíta ako súčet podľa nasledov...
	6.1. za kolektívneho člena podľa článku I. bod 8.2 týchto Stanov ktorý v aktuálne prebiehajúcej sezóne alebo v ostatnej ukončenej sezóne (pokiaľ sa konferencia koná po skončení sezóny)
	a.  štyri hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo v najvyššej súťaži dospelých /extraliga/ organizovanej SBA;
	b. dva hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo vo vyššej súťaži dospelých  (1 liga) organizovanej SBA;
	c.  dva hlasy za každé jedno riadne prihlásené družstvo vo vyššej súťaži mládeže (juniori, kadeti, starší žiaci) organizovanej SBA;
	d.  jeden hlas za každé jedno riadne prihlásené družstvo v nižšej súťaži mládeže alebo dospelých  (2.liga, iné žiacke súťaže ) organizovanej SBA;
	6.2. za každého kolektívneho člena podľa článku I. bod 8.3 týchto Stanov dva hlasy;
	6.3.  Za riadne prihlásené družstvo v bode 6.1 sa pokladá družstvo, ktoré absolvovalo príslušnú súťaž a ktoré nebolo zaradené mimo súťaž, prípadne nebolo zo súťaže z akýchkoľvek príčin vyradené. Za súťaže organizované SBA sa považujú súťaže, uvedené v...
	7. Právo hlasovať na konferencií má  delegát – splnomocnený zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov SBA podľa osobitného predpisu, schváleného VV SBA, alebo najmenej 50 športovcov. V prípade, že sa ako zástupcovia športovcov...
	8. Podrobnosti o obsahovej, organizačnej      a personálnej     stránke      konferencie upravujú vnútorné predpisy SBA, ktoré schvaľuje VV SBA.     Konferencia je riadna alebo mimoriadna.
	8. Podrobnosti o obsahovej, organizačnej      a personálnej     stránke      konferencie upravujú vnútorné predpisy SBA, ktoré schvaľuje VV SBA.     Konferencia je riadna alebo mimoriadna.
	9. Riadna konferencia SBA
	9.1. Riadnu konferenciu zvoláva prezident SBA raz za rok. Konferencia sa spravidla koná do 30.6. príslušného kalendárneho roka.
	9.2. Riadna konferencia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní delegáti, ktorí zastupujú      aspoň   nadpolovičnú väčšinu všetkých členov s právom hlasovať     . Zasadnutie konferencie prebieha podľa zaslaného programu, pričom zmena programu je možná le...
	9.3. Riadna 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 u...
	9.4.Na odvolanie kontrolóra SBA na riadnej konferencii je vždy potrebný súhlas dvojtretinovej
	väčšiny všetkých oprávnených hlasov      s uvedením dôvodu odvolania kontrolóra  SBA.
	9.5.Rozhodnutia konferencie, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú:
	a) zmena stanov,
	b) reorganizácia súťaží,
	c) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti,
	ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBA,
	d)prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe   alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SBA,
	e) odvolanie prezidenta SBA,
	f) zrušenie SBA alebo zlúčenie SBA s inou organizáciou;
	g) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia záväzkov SBA vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako 500 000 EUR, alebo hodnota práv vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako 1 000 000. EUR s výnimkou príspevku poskytnutého štátom prostred...
	10 Mimoriadna konferencia SBA
	10.1 Mimoriadna konferencia sa bude konať, ak ju zvolá:
	a) Osoby oprávnené hlasovať uvedené v bode 6. a 7. tohto článku týchto Stanov, ovládajúce nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených hlasov;
	b) kontrolór SBA;
	c) prezident SBA alebo VV SBA;
	d) ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov oprávnených zvolať mimoriadnu konferenciu a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SBA (ďalej len „osoby oprávnené zvolať mimori...
	10.2 Osoby oprávnené zvolať mimoriadnu konferenciu SBA požiadajú o jej zvolanie sekretariát SBA. Sekretariát SBA je povinný na požiadanie oprávnených osôb zvolať mimoriadnu konferenciu tak, aby sa konala najneskôr do 45 dní od doručenia žiadosti o jej...
	10.3 Mimoriadna konferencia je uznášaniaschopná, ak sú na nej prítomní delegáti, ktorí zastupujú      nadpolovičnú väčšinu všetkých členov s právom hlasovať     .
	10.4 Mimoriadna konferencia rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných oprávnených hlasov. Na mimoriadnej konferencii sa uplatňujú postupy uvedené v bode 10.3, 10.4 a 10.5 tohto článku VI. ...
	10.5 Zápisnica zo zasadnutia konferencie obsahuje:
	a. schválený program zasadnutia
	b. prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak boli predložené
	c. zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim
	d. dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať k jednotlivým bodom programu
	e. rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo jeho odôvodnením, ak o to požiada,
	f. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
	10.6.     Zápisnica zo zasadnutia konferencie sa zverejní na webovej stránke www.slovakbasket.sk najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia konferencie.
	Článok VII.
	Prezident SBA
	1. Prezident SBA je štatutárny orgán SBA, riadi jej činnosť ako aj činnosť VV SBA a vedie rokovania konferencie SBA. Prezident SBA pri výkone svojej funkcie koná v mene SBA navonok.
	2. Prezidenta volí konferencia SBA na funkčné obdobie 4 rokov. Prezidentom sa môže stať fyzická osoba, ktorá je: (i) plnoletá, (ii) bezúhonná.
	3. Do pôsobnosti prezidenta SBA patrí :
	a) zvolávať konferenciu SBA a riadiť jej zasadnutia;
	b) zvolávať zasadnutia VV SBA a riadiť jeho rokovania;
	c) predkladať konferencii návrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov VV SBA (návrhy na odvolanie členov VV SBA môžu predkladať aj delegáti konferencie);
	d) vymenovávať a odvolávať reprezentačných trénerov vo všetkých kategóriách na návrh VV SBA;
	e) vymenovávať a odvolávať generálneho sekretára      SBA so súhlasom VV SBA;
	f) predkladať konferencii návrhy na vymenovanie alebo odvolanie predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie      SBA,      Hracej komisie SBA;
	f) predkladať konferencii návrhy na vymenovanie alebo odvolanie predsedu a podpredsedu Arbitrážnej komisie      SBA,      Hracej komisie SBA;
	g) schvaľovať opatrenia na ochranu zdravia v basketbale; bezpečnosti hráčov pred úrazmi a pre trvalý boj proti dopingu (k tomu vydáva záväzné smernice a odporúčania);
	h) zabezpečovať výchovu nových a trvalé zdokonaľovanie aktívnych trénerov, rozhodcov a funkcionárov basketbalu;
	i) rozhodovať o zaradení rozhodcov na skúšky pre získanie kvalifikácie medzinárodných rozhodcov FIBA.
	4. Zápisnice z rokovania prezidenta musia obsahovať rovnaké náležitosti ako zápisnice z rokovania výkonného výboru.
	5. Prezident SBA za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá výlučne konferencii SBA.
	6.   Funkcia prezidenta SBA zaniká:
	a) uplynutím funkčného obdobia,
	b) vzdaním sa funkcie priamo      na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného vzdania sa funkcie výkonnému výboru SBA,
	b) vzdaním sa funkcie priamo      na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného vzdania sa funkcie výkonnému výboru SBA,
	c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
	d) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie podľa článku VI. týchto Stanov.
	7. Návrh na odvolanie prezidenta SBA z funkcie môže podať:
	a) najmenej 10 osôb oprávnených hlasovať na konferencii podľa článku VI. týchto Stanov,
	b) kontrolór SBA alebo VV SBA, ak zistia závažné porušenie povinností prezidenta SBA pri výkone svojej pôsobnosti.
	8. Ak prezidentovi SBA zanikne funkcia podľa ods. 6 písm. b) až d), prechádzajú všetky jeho oprávnenia a povinnosti (t.j. právomoci) ako prezidenta SBA podľa týchto stanov a ostatných vnútorných predpisov SBA na jedného z členov výkonného výboru SBA, ...
	Článok VIII.
	Výkonný výbor SBA
	1. Výkonný výbor SBA je najvyšším výkonným orgánom a riadiacim orgánom SBA medzi konferenciami SBA.
	2. Výkonný výbor SBA je zložený z prezidenta a       šiestich                 členov      volených konferenciou,     .
	3.      Členov VV SBA volí konferencia SBA na obdobie 4 rokov. Kandidát na člena VV SBA musí byť (i) plnoletý, (ii) bezúhonný. Každý      člen SBA môže navrhnúť kandidáta na funkciu člena VV SBA. Členom VV SBA je jeden zástupca športovcov zvolený konf...
	3.      Členov VV SBA volí konferencia SBA na obdobie 4 rokov. Kandidát na člena VV SBA musí byť (i) plnoletý, (ii) bezúhonný. Každý      člen SBA môže navrhnúť kandidáta na funkciu člena VV SBA. Členom VV SBA je jeden zástupca športovcov zvolený konf...
	4. Na prvom zasadnutí VV SBA, prezident určí právomoci a zodpovednosť      členov výkonného výboru za jednotlivé oblasti SBA.
	5. VV SBA je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina      všetkých jeho členov. V prípade rovností hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta SBA.
	5. VV SBA je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina      všetkých jeho členov. V prípade rovností hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta SBA.
	6. O priebehu každého zasadnutia VV SBA sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:
	a) schválený program zasadnutia,
	b) prezenčnú listinu,
	c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
	d) dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať k jednotlivým bodom programu,
	e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
	f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
	Za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia VV SBA zodpovedá generálny sekretár      SBA, ktorý je povinný ju doručiť členom VV SBA a kolektívnym členom SBA najneskôr  do 7 dní od zasadnutia VV SBA. GS SBA je túto zápisnicu povinný doručiť na písomnú žiado...
	7. Do pôsobnosti VV SBA patrí:
	a) spracovávanie koncepcie rozvoja basketbalu a prijímanie opatrenia pre  jej realizáciu;
	b) schvaľovanie štruktúry celoslovenských (aj regionálnych) súťaží SBA a ich poriadky po predchádzajúcom stanovisku príslušných kolektívnych členov SBA, pričom pod reorganizáciou súťaži sa rozumie zrušenie niektorej z najvyšších súťaží dospelých alebo...
	c) schvaľovanie športovo – technických poriadkov súťaží vyhlásených a organizovaných SBA a ich zmien;
	d) rozhodovanie o zmene zmene športovo – technických pravidiel s pôsobnosťou pre celoslovenské (aj regionálne) súťaže SBA, po predchádzajúcej konzultácii s príslušnými kolektívnymi členmi SBA;
	e) schvaľovanie štatútu A     rbitrážnej komisie a jej rokovacieho poriadku a ich zmien;
	f) organizovanie činností štátnej reprezentácie SR a zabezpečovanie jej financovania;
	g) organizovanie medzinárodnej spolupráce medzi SBA a FIBA  resp. medzi SBA a inými zahraničnými basketbalovými federáciami;
	h) spracovávanie a schvaľovanie termínovej listiny a časového tematického plánu SBA z hľadiska kvalitnej prípravy reprezentačných družstiev (asociačné termíny);
	i) schvaľovanie rozpočtu SBA a zodpovednosť za jeho plnenie a dodržiavanie vnútorných  ekonomických predpisov SBA;
	j) zabezpečovanie zostavenia ročnej bilancie a riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a ich predloženie konferencii na schválenie;
	k) schvaľovanie smerníc, týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami  a majetkom SBA, vydávanie odporúčaní a metodických pokynov pre hospodárenie územných jednotiek a športových organizácií;
	l) vydávanie stanovísk k správam kontrolóra SBA;
	m) rozhoduje o všetkých záležitostiach SBA, pokiaľ nie sú týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti konferencie alebo iného orgánu SBA;
	n) schvaľovanie  (prijímanie, vydávanie) vnútorných predpisov SBA, pokiaľ ich schvaľovanie nie je týmito Stanovami vyhradené inému orgánu SBA;
	o) pozastavovanie výkonu funkcie členov orgánov a odborných komisií SBA, v prípade ak ide o členov orgánov a odborných komisií , ktorých volí konferencia , až do prípadného rozhodnutia konferencie.
	8. VV SBA za účelom zabezpečenia svojej činnosti zriaďuje najmä nasledujúce komisie:
	a) hraciu komisiu,
	b) disciplinárnu komisiu,
	c) športovo-metodickú komisiu,
	d) komisiu pre mládež,
	e) legislatívnu komisiu.
	9. VV SBA vymenováva a odvoláva všetkých členov komisií podľa bodu 8. tohto článku týchto Stanov a  schvaľuje ich štatúty a rokovacie poriadky, v ktorých určuje pôsobnosť a kompetencie jednotlivých komisií zriadených VV SBA, okrem tých ktorých volí a ...
	10. Funkcia člena VV SBA zaniká:
	a) uplynutím funkčného obdobia,
	b) vzdaním sa funkcie priamo na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného vzdania sa funkcie výkonnému výboru,
	b) vzdaním sa funkcie priamo na zasadnutí konferencie SBA alebo doručením písomného vzdania sa funkcie výkonnému výboru,
	c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
	d) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie.
	11. Ak niektorému z členov VV SBA zanikne funkcia podľa ods. 10 písm. b) až d), prechádzajú všetky jeho oprávnenia a povinnosti (t.j. právomoci) ako člena VV SBA podľa týchto stanov a ostatných vnútorných predpisov SBA na osobu, ktorú prezident SBA po...
	Článok IX.
	Kontrolór SBA
	1. Kontrolór SBA je najvyšší kontrolný a revízny orgán SBA.
	2. Kontrolór SBA je volený konferenciou SBA.
	3. Funkčné obdobie kontrolóra SBA je 5 rokov.
	4. Do pôsobnosti kontrolóra SBA patrí:
	a) kontrola plnenia uznesení konferencie SBA;
	b) kontrola dodržiavania      všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto Stanov a interných predpisov SBA;
	c) kontrola finančnej a hospodárskej činnosti      SBA a jej orgánov;
	d) dohľad nad výkonom pôsobnosti prezidenta SBA a VV SBA;
	e) kontrola hospodárenia členov SBA s finančnými prostriedkami im poskytnutými ako  účelové dotácie od a/alebo prostredníctvom SBA.
	5. Kontrolór SBA pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SBA (ďalej len „nedostatok“) a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným ...
	6. Kontrolór SBA priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na
	a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
	b) dodržiavanie právnych predpisov a
	c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
	Zápisnica z tejto činnosti kontrolóra musí obsahovať:
	a) schválený program,
	b) prezenčnú listinu,
	c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
	d) dôležité vyjadrenia osôb oprávnených hlasovať alebo vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu,
	e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska osoby oprávnenej hlasovať, ktorá nesúhlasila s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
	f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
	Kontrolór je povinný vyhotoviť a doručiť zápisnicu oprávneným osobám do 7 dní odo dňa konania zasadnutia, resp. do 7 dní odo dňa vykonania kontroly.
	7. Kontrolór SBA tiež
	a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich riadneho zverejňovania,
	b) upozorňuje generálneho sekretára SBA alebo prezidenta SBA na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
	c) upozorňuje generálneho sekretára SBA alebo prezidenta SBA, konferenciu SBA a VV SBA na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SBA; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné ...
	d) konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, pri zistení závažného nedostatku,
	e) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra SBA, ktorú predkladá konferencii.
	8. Kontrolór SBA má aj nasledovnú pôsobnosť:
	a) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi SBA alebo národnej športovej organizácie,
	b) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SBA s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami SBA, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je SBA členom,
	c) zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, VV SBA, kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SBA,
	d) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SBA a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
	9. Kontrolór SBA je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa predchádzajúceho bodu 8 písm. b) až d) aj v športovej organizácii, ktorá je členom SBA.
	10. Kontrolór SBA sa pri kontrole riadi ustanoveniami § 14 Zákona o športe.
	11. Kontrolór SBA zodpovedá za výkon svojej pôsobnosti výlučne konferencii SBA.
	12. Kontrolór SBA môže dávať prezidentovi SBA odporúčania na odstránenie akýchkoľvek ním zistených nedostatkov v činnosti SBA.
	13. Kontrolór SBA môže pri výkone svojej pôsobnosti požadovať súčinnosť od všetkých orgánov SBA, ktoré sú povinné jej túto súčinnosť v primeranej lehote poskytnúť.
	14. Výkon funkcie kontrolóra SBA je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena VV SBA, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu SBA.
	15. Kontrolór SBA má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.
	16. Za výkon funkcie kontrolóra SBA môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje konferencia SBA.
	17. Za kontrolóra SBA môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá
	a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
	b) je bezúhonná a
	c) spĺňa kvalifikačné predpoklady.
	18. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra SBA sú
	a) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
	b) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
	c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment alebo právo alebo
	d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.
	19. Na výkon funkcie kontrolóra SBA sa vyžaduje aj odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra SBA ...
	20. Funkcia kontrolóra SBA zaniká:
	a) uplynutím funkčného obdobia,
	b) vzdaním sa funkcie,
	c) stratou spôsobilosti byť kontrolórom SBA, a teda stratou podmienok uvedených v bode 17 tohto článku;
	d) stratou odbornej spôsobilosti podľa bodu 19 tohto článku,
	e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
	f) rozhodnutím  konferencie SBA o odvolaní z funkcie,
	g) rozhodnutím disciplinárneho orgánu SBA z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra SBA.
	Článok X.
	Sekretariát  SBA a generálny sekretár SBA
	1. Sekretariát SBA je profesionálne odborne kvalifikované pracovisko, ktoré zriaďuje výkonný výbor SBA na realizáciu svojich rozhodnutí a na zabezpečenie všetkých administratívnych a organizačných činnosti SBA.
	2. O počte pracovníkov sekretariátu a profesijnej štruktúre rozhoduje výkonný výbor SBA.
	3. Na čele sekretariátu je generálny sekretár SBA, ktorého menuje a odvoláva prezident SBA so súhlasom výkonného výboru SBA.
	4. Ak prezident SBA nie je ustanovený (zanikla mu funkcia), generálneho sekretára SBA menuje a odvoláva priamo výkonný výbor SBA.
	5. Generálny sekretár SBA je zodpovedný za funkčnosť sekretariátu SBA, svoju funkciu vykonáva v súlade s uzneseniami výkonného výboru SBA a pokynmi prezidenta SBA.
	6. Štruktúra a kompetencie sekretariátu SBA sú upravené vo vnútornom predpise SBA.
	Článok XI.
	Arbitrážna komisia SBA
	1. Arbitrážna komisia (ďalej aj len „AK SBA“) je orgán SBA na riešenie sporov, ktorý rozhoduje samostatne nezávisle a do ktorého pôsobnosti patrí:
	a) Rozhodovať o všetkých sporoch medzi členmi SBA s konečnou platnosťou,
	b) rozhodovať o všetkých sťažnostiach, sporoch a finančných pohľadávkach medzi individuálnymi členmi SBA a/alebo kolektívnymi členmi SBA a/alebo územnými jednotkami SBA,
	c) rozhodovať kompetenčné spory medzi jednotlivými orgánmi SBA vrátane orgánov územných jednotiek SBA,
	d) vykonávať záväzný výklad týchto Stanov a všetkých vnútorných predpisov SBA,
	e) je druhostupňový (odvolací) orgán voči prvostupňovým rozhodnutiam iných orgánov SBA, a to v prípadoch ustanovených vo vnútorných predpisoch SBA.
	2. AK SBA je zložená  minimálne zo štyroch nezávislých odborníkov, znalcov športovej a právnej problematiky (predseda AK SBA, spravodajca AK SBA a minimálne 2 členovia AK SBA)  a vo svojej činnosti sa riadi platným štatútom a rokovacím poriadkom, ktor...
	3. Rozhodnutia AK SBA sú záväzné pre všetkých členov SBA a ich nedodržiavanie je postihované príslušnými orgánmi SBA s hracími dôsledkami. Výkonný výbor SBA v tejto súvislosti rozhodne  o potrestaní člena SBA, ak táto kompetencia nepatrí inému orgánu ...
	Článok XII
	Majetok a zásady hospodárenia SBA
	1. Majetok SBA tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci, pohľadávky, finančné prostriedky, finančné fondy, podiely      v iných právnických osobách a iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty.
	2. Majetok SBA slúži výhradne na zabezpečenie hlavných úloh SBA a dosiahnutie jej cieľov vyjadrených týmito Stanovami a uzneseniami jej orgánov.
	3. Zdrojom príjmov sú:
	a) členské príspevky,
	b) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä dividendy  z kapitálového majetku a  nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
	c) výnosy z marketingových aktivít výnosy a z reklamných zmlúv,
	d) príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
	e) poplatky z prestupov športovcov do zahraničia,
	f) príspevky od medzinárodných športových zväzov,
	g) výnosy z pokút za disciplinárne previnenia,
	h) dotácie z rozpočtu verejnej správy, finančné príspevky a granty,
	i) dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,
	j) príjmy z predaja vstupeniek,
	k) príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti,
	l) úvery poskytované peňažnými ústavmi alebo inými právnickými alebo fyzickými osobami,
	m) ďalšie zdroje vyplývajúce z činnosti SBA,
	n) iné príjmy.
	4.      SBA pracuje prevažne na základe vyrovnaného rozpočtu. Vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom schválení VV môže použiť na zabezpečenie svojej činnosti aj bankový úver alebo iný úver, či pôžičku.
	4.      SBA pracuje prevažne na základe vyrovnaného rozpočtu. Vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom schválení VV môže použiť na zabezpečenie svojej činnosti aj bankový úver alebo iný úver, či pôžičku.
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	Zánik SBA a rozdelenie majetku
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	a) rozhodnutím konferencie podľa článku VI. bod 2. písm. n) týchto Stanov, pričom rozhodnutie o zrušení SBA môže konferencia prijať aj v prípade, že z SBA vystúpi viac ako 50% kolektívnych členov SBA
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	2. SBA zastupujú navonok prezident SBA a generálny sekretár SBA, ktorí sú  štatutárnymi zástupcami SBA. Každý z nich je ako štatutárny zástupca SBA oprávnený konať v mene SBA  (t.j. vykonávať všetky právne úkony v mene SBA) samostatne.
	3. Ak prezident SBA alebo generálny sekretár SBA vykonáva v mene SBA právny úkon ako štatutárny zástupca SBA a takýto právny úkon patrí v zmysle týchto Stanov do pôsobnosti VV SBA, je potrebné, aby takýto úkon schválil VV SBA.
	Článok XV
	Prechodné ustanovenia a záverečné ustanovenia
	1. Návrhy na zmeny všetkých predpisov SBA, okrem týchto Stanov môžu členovia SBA predkladať na sekretariát SBA, každoročne, písomnou formou  najneskôr v termíne do 1.marca príslušného kalendárneho roka.
	2. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením na konferencii SBA konanej dňa 19.6.2021
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