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Vážení členovia SBA,  

na deň 9.12.2018 sme spolu s VV SBA zvolali konferenciou našej organizácie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že riadna konferencia sa už v priebehu tohto roku uskutočnila 16.6.2018, 
konferencia 9.12.2018 je v zmysle našich Stanov konferenciou Mimoriadnou. 

Z obsahu programu je zrejmé, že predmetná konferencia je tzv. volebnou, nakoľko najneskôr dňom 
14.12.2018 uplynie volebné obdobie výkonnému výboru, ako aj prezidentovi.  

Popritom sa budú voliť aj členovia arbitrážnej komisie, nakoľko podľa Stanov už prináleží voľba 
členov tohto orgánu kompetenčne, výlučne konferencii. 

Aby sme boli úspešní, t.j. aby voľba mohla úspešne prebehnúť, musia byť splnené podmienky 
uznášaniaschopnosti, ktoré v danom prípade vyžadujú nevyhnutnosť účasti prítomných delegátov, 
ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených hlasovať.  

V prípade nezabezpečenia uznášaniaschopnosti, by sa naša organizácia mohla ocitnúť v dočasnom 
vákuu, ktoré by si opätovne vyžadovalo zvolanie konferencie, nakoľko voľba prezidenta a členov 
výkonného výboru nemôže podľa článku V. ods. 1 a 4 Stanov SBA prebehnúť korešpondenčnou 
formou ani prostredníctvom informačného systému. 

Nakoľko máme niekedy problém zabezpečiť dostatočný počet delegátov, ktorí majú oprávnenie 
hlasov, dovoľujem si vás vyzvať, aby ste si zariadili svoj čas tak, aby ste sa mohli zúčastniť rokovania 
konferencie a aby aj účasť členov bola čo najvyššia. Voľba našich najvyšších orgánov je udalosť, 
ktorou ovplyvňujete zásadné veci smerovania našej organizácie.  Potom, ako sa podarilo za 
predchádzajúce 4 roky „ekonomicky zachrániť‘‘ našu organizáciu,  je naozaj potrebné, aby mandát, 
ktorý získajú novozvolení funkcionári bol čo najsilnejší, aby ďalší športový rozvoj (čo je samotná 
podstata zmyslu našej organizácie), tvorili ale aj zodpovedali zaň osoby, ktoré budú mať  vašu čo 
najpočetnejšiu podporu. 

Voľby v zmysle Stanov  oproti predchádzajúcemu obdobiu, keď sme volili funkcionárov prebiehajú 
inak (článok VI. ods.  3 až  6 Stanov).  

Dovolím si preto upriamiť Vašu pozornosť na tieto ustanovenia Stanov, z ktorých medzi iným 
vyplýva, že členovia SBA môžu navrhovať tzv. riadnych kandidátov  najneskôr 7 dní pred dňom  
konania konferencie. Ide o tzv. „riadnych kandidátov,‘‘  o ktorých bude mimoriadna konferencia 
rokovať a hlasovať prednostne.  Až v prípade, ak nedôjde k zvoleniu žiadneho riadneho  kandidáta 
na určitú volenú funkciu, až vtedy môžu delegáti alebo členovia zúčastnení na konferencii, 
navrhovať ďalšieho kandidáta na volenú funkciu, o ktorom bude konferencia hlasovať. 

Prednostne navrhujeme v programe hlasovať o kandidátoch na funkciu prezidenta a až následne 
o kandidátoch na členov VV SBA,  nakoľko návrh na vymenovanie  členov VV SBA  má v zmysle 
článku VII. ods. 3 Stanov v pôsobnosti okrem členskej základne osobitne  funkcia prezidenta.  
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Pevne verím, že spoločne na mimoriadnej konferencii uskutočníme ďalší krok, ktorý umožní 
a zabezpečí rozvoj basketbalu na Slovensku. 

 

 

V Bratislave dňa 29.10.2018 

 

 

 

S pozdravom  

 

                                                                     JUDr. Pavel Bagin 
       Prezident SBA 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


