
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené 
funkcie a voľby volených orgánov SBA (podľa Stanov SBA) 

 
Spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie 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 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. 
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. 
 
Zloženie a funkčné obdobie volených orgánov SBA 
Prezident SBA 
Prezidenta volí konferencia SBA na funkčné obdobie 4 rokov. 
Výkonný výbor SBA 
Výkonný  výbor  SBA je  zložený z  prezidenta a šiestich členov volených konferenciou. 
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 
zástupcu 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. 
Kontrolór SBA 
Kontrolór SBA je volený konferenciou SBA. 
Funkčné obdobie kontrolóra SBA je 5 rokov. 
Predseda Arbitrážnej komisie SBA 
Členov a spravodajcu AK SBA menuje do funkcii prezident SBA na obdobie 4 rokov, okrem 
tých ktorých volí a odvoláva konferencia. 
Pôsobnosť konferencie SBA: 
voľba predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov 
(Hracia komisia a Arbitrážna komisia) a odvolávanie členov týchto orgánov 
Predseda Hracej komisie SBA 
Pôsobnosť konferencie SBA: 
voľba predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov 
(Hracia komisia a Arbitrážna komisia) a odvolávanie členov týchto orgánov 
 


