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Slovenská basketbalová asociácia 
Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel: 02/4911 45 45 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 
  Rokovací poriadok mimoriadnej Konferencie  

Slovenskej basketbalovej asociácie 
 

      Článok 1 
     Všeobecné ustanovenia 
 

1. Tento rokovací poriadok mimoriadnej Konferencie SBA upravuje spôsob vedenia mimoriadnej 
Konferencie SBA konanej dňa 20.07.2019. 

2. Tento rokovací poriadok je v súlade so schváleným znením Stanov SBA.  

3. V zmysle čl. VI. Stanov SBA sa na Konferencii SBA prezentujú delegáti podľa kľúča stanoveného 
v čl. VI. Stanov SBA bod 6 a 7 Stanov SBA. 

4. Rokovanie mimoriadnej Konferencie SBA je uznášaniaschopné, ak sú na nej prítomní delegáti, ktorí 
majú  nadpolovičnú väčšinu všetkých oprávnených hlasov.  

5. Mimoriadnej Konferencie SBA sa zúčastňuje štatutárny zástupca basketbalového klubu, príp. ním 
poverený iný zástupca. Poverenie musí mať písomnú formu, ktorú predloží takýto zástupca 
basketbalového klubu, resp. je uvedený na Návratke na mimoriadnu Konferenciu SBA podpísanej 
štatutárnym zástupcom basketbalového klubu.  

6. Uznesenie mimoriadnej Konferencie SBA je právoplatné, ak za jeho prijatie hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných oprávnených hlasov. 

7. V zmysle čl. VI. bodu 4 Stanov SBA 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 mimoriadnej Konferencie. V prípade, že na mimoriadnej Konferencii nie je zvolení žiaden 
z riadne navrhnutých kandidátov, môže každý člen SBA, ktorý sa nachádza na mimoriadnej 
Konferencii SBA, navrhnúť ďalšieho kandidáta a volenú funkciu o ktorom bude mimoriadna 
Konferencia hlasovať. Kandidát na volenú funkciu do orgánov SBA, je povinný prejaviť svoj súhlas 
s voľbou do orgánov SBA (súhlas byť zvolený do orgánov SBA), a to najneskôr do začatia 
hlasovania o danom kandidátovi. Súhlas môže byť kandidátom udelený ústne, ak je kandidát 
prítomný priamo na mimoriadnej Konferencii alebo písomne. 

     

Článok 2 
                          Orgány mimoriadnej Konferencie SBA 
 

1. Orgánmi mimoriadnej Konferencie SBA sú: 

- predsedajúci; 

- mandátová komisia; 

- návrhová komisia; 

- volebná komisia; 

- zapisovateľ. 



 
 

2 
	

 
 
 
Článok 3 

                         Predsedajúci 
 

1. Rokovanie mimoriadnej Konferencie SBA vedie prezident SBA alebo osoba poverená prezidentom 
SBA. 

2. Predsedajúci rokovania mimoriadnej Konferencie SBA má tieto oprávnenia: 

- otvára a ukončuje rokovanie; 

- predkladá na schválenie program a pracovné materiály; 

- vedie a ukončuje diskusiu podľa zásad tohto Rokovacieho poriadku; 

- dohliada, aby zástupcovia klubov, resp. delegáti pri svojich vystúpeniach boli korektní a struční. 

 

Článok 4 
                                                                     Mandátová komisia 
 

1. Mandátová komisia je pracovná skupina, ktorej úlohou je preveriť mandát delegátov basketbalových 
klubov, uznášaniaschopnosť mimoriadnej Konferencie SBA a prítomnosť jednotlivých delegátov. 

2. Mandátovú komisiu tvoria traja členovia volení delegátmi mimoriadnej Konferencie SBA.  

3. Mandátová komisia začína svoju činnosť zvolením jej členov. 

 

Článok 5 
                 Návrhová komisia 

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

2. Návrhovú komisiu tvoria traja členovia volení delegátmi mimoriadnej Konferencie SBA.  

3. Návrhová komisia začína svoju činnosť zvolením jej členov. 

 

Článok 6 
                         Volebná komisia 

1. Volebná komisia je pracovná skupina, ktorej úlohou je zabezpečiť prípravu a riadny priebeh volieb 
do orgánov SBA. 

2. Volebnú komisiu tvoria traja členovia volení delegátmi mimoriadnej Konferencie SBA.  

3. Volebná komisia začína svoju činnosť zvolením jej členov. 

 
Článok 7 

                            Zapisovateľ 
1. Zapisovateľ je osoba poverená predsedajúcim na zaznamenanie priebehu mimoriadnej Konferencie 

SBA. 

2. Zapisovateľ zaznamená priebeh mimoriadnej Konferencie SBA jedným alebo viacerými 
z nasledovných spôsobov: 

- písomne; 
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- zvukovým záznamom; 

- videozáznamom. 

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

4. Zápisnicu z mimoriadnej Konferencie SBA podpisuje zapisovateľ, overovateľ, predsedajúci a 
prezident SBA.  

5. Zápisnica z mimoriadnej Konferencie SBA sa zverejňuje na internetovej stránke SBA. 

 

Článok 8 
                          Riadenie mimoriadnej Konferencie SBA 
 

1. Mimoriadna Konferencia SBA prebieha podľa programu Konferencie SBA v zmysle článku VI. 
Stanov SBA. 

2. Ak je programom mimoriadnej Konferencie SBA diskusia, táto sa riadi nasledovnými zásadami: 

- diskutujúcemu udeľuje slovo predsedajúci podľa písomnej, prípadne vizuálnej prihlášky; 

- k jednému bodu rokovania môžu zástupcovia basketbalových klubov diskutovať maximálne 1 krát.  

Vystúpenie je časovo obmedzené na 5 min. + 2 faktické pripomienky, každá v rozsahu 1 min.; 

- vystúpenie diskutujúceho musí byť vecné, stručné a nemôže urážať ostatných delegátov alebo 
osoby zúčastnené na mimoriadnej Konferencii SBA; 

- ak sa diskutujúci dožaduje vystúpiť k jednému bodu druhýkrát, nemusí mu predsedajúci udeliť 
slovo; 

- ak diskutujúci poruší zásady diskusie, príp. sa vo svojom diskusnom príspevku odkloní od 
diskutovaného bodu programu, môže mu predsedajúci odobrať slovo; 

- ak diskutujúci opakovane porušuje zásady diskusie, predsedajúci môže jeho ďalšie vystúpenie 
prerušiť; 

- ak diskutujúci opakovane alebo hrubo porušuje zásady diskusie, predsedajúci môže rozhodnúť 
o jeho vykázaní z mimoriadnej Konferencie SBA. 

3. Prednosť v diskusii majú delegáti mimoriadnej Konferencie SBA pred hosťami.  

4. Hlasovanie na mimoriadnej Konferencii SBA sa vykonáva verejne. 

5. Pri hlasovaní je potrebné dodržať nasledovný postup: 

a) predsedajúci zistí, či už žiadna z osôb oprávnených hlasovať na Konferencii SBA nemá záujem 
vyjadriť sa k návrhu; 

b) predsedajúci prečíta návrh a spýta sa: kto je „za“? kto je „proti“? kto sa „zdržal“ hlasovania? 

c) po každej otázke predsedajúci nariadi spočítať hlasy. 

6. Hlasovanie nie je možné prerušiť. 

 

v Bratislave dňa 19.06.2019 

 

 
      
               
         Mgr. Ľubomír Ryšavý 

     na základe plnej moci poverený konať v mene 
SBA 

 


