
Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov SBA (podľa Stanov SBA) 
 

Konferencia SBA 
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. 
Výkonný výbor 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. 
Arbitrážna komisia SBA (podľa Štatútu AK SBA) 
9. AK SBA rozhoduje na svojich zasadnutiach v senáte v počte min. 3 členov väčšinou hlasov. 
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 
 
Počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov SBA (podľa Stanov 

SBA) 
 

Konferencia SBA 
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 iným združením; 
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. 
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