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STANOVY 
.záujmového združenia právnických osôb. 

založeného podľa ustanovenia §20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 

Schválil: ustanovujúca členská schôdza 

Dátum: 16.06.2014 

Číslo uznesenia: UUČS č. 1/14 

Podpis vrchného riaditeľa SBL: Ing. Martin Boško, v. r. 
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Preambula 

 
K riadeniu svojej najvyššej súťaže SBL (predtým Extraliga) a k ochrane a presadzovaniu svojich záujmov 
založili kluby SBL toto záujmové združenie právnických osôb zapísané v registri záujmových združení 
právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Trenčín. Záujmové združenie sa zápisom do vyššie 
uvedeného registra stalo právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou a prevádzkuje predmet 
činnosti pod svojim názvom, na svoju zodpovednosť a riadi sa týmito stanovami. 

 
 
 

Článok 1 
Názov záujmového združenia 

 
2.1 Názov záujmového združenia právnických osôb je – SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA (ďalej len 

„združenie“). 

 
Článok 2 

Sídlo združenia 
 
2.1 Sídlo združenie je na adrese: Olympionikov 2, 971 01 Prievidza 

 
Článok 3 

Trvanie združenia 
 
3.1 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. 

 
Článok 4 

Predmet činností združenia 
 
4.1 Predmetom činnosti združenia je najmä: 

a) organizovať a riadiť najvyššiu basketbalovú súťaž mužov v Slovenskej republike – Slovenskú 
basketbalovú ligu (ďalej len „SBL“) a rozhodovať o všetkých otázkach súvisiacich so športovo-
technickým zabezpečením tejto súťaže, 

b) spolupracovať s orgánmi a subjektmi Slovenskej basketbalovej asociácie (ďalej len SBA), 
c) rozhodovať o marketingových, reklamných a audiovizuálnych právach súvisiacich s SBL, 
d) rozhodovať o podmienkach účasti v súťaži, ktorú riadi a o spôsobe finančnej spoluúčasti 

basketbalových klubov, ako členov združenia na príjmoch z predaja marketingových, reklamných 
a audiovizuálnych práv tejto súťaži, 

e) iniciovať zmeny predpisov SBA, 
f) rozvíjať profesionálny basketbal v Slovenskej republike, 
g) organizovať športové podujatia, 
h) organizovať semináre a školenia, 
i) zabezpečovať reklamnú a marketingovú činnosť, 
j) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
k) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
l) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb. 
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Článok 5 
Úprava majetkových pomerov a hospodárenie združenia 

 
5.1 Združenie nie je založené za účelom podnikania a dosahovania zisku. Tým však nie je dotknutá 

možnosť združenia vykonávať v súlade s predmetom činnosti hospodársku činnosť na základe 
živnostenského oprávnenia. Získaný majetok združenie v súlade s rozhodnutím Členskej schôdze 
prerozdeľuje medzi členov. 

5.2 Združenie je samostatnou hospodárskou a účtovnou jednotkou s vlastným účtom. 

5.3 Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojim majetkom za nesplnenie svojich povinností 

5.4 Členovia združenia neručia za záväzky združenia. 

5.5 Združenie hospodári na základe rozpočtu schváleného Členskou schôdzou na príslušný hospodársky 
rok. Hospodárskym rokom pre účely týchto stanov je obdobie od 1. júla do 30. júna kalendárneho 
roku. 

5.6 Majetok združenia je tvorený príjmami, ktorými sú najmä: 

a) peňažný zostatok sekcie extraligy Združenia mužských basketbalových klubov, 
b) členské príspevky na činnosť pokiaľ ich schváli Členská schôdza, 
c) vklady do súťaže a kaucie, 
d) poplatky a pokuty ukladané v rámci SBL, 
e) príjmy na základe uzatvorených sponzorských zmlúv  a z predaja reklamných a audiovizuálnych 

práv SBL, 
f) príspevky SBA, 
g) ostatné príspevky, dary, granty alebo iné finančné výpomoci, 
h) nehmotný majetok ako duševné vlastníctvo, 
i) príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti združenia na základe živnostenského oprávnenia. 

5.7 Majetok združenia sa môže použiť len v súlade s predmetom činnosti združenia a na úhradu 
výdavkov, resp. nákladov na správu združenia a jeho orgánov. 

5.8 Výdavky, resp. náklady na správu združenia zahŕňajú výdavky najmä na: 

a) prevádzku a propagáciu združenia, 
b) riadenie a organizovanie SBL, 
c) odmeny na výkon platených funkcií v orgánoch združenia, 
d) náklady na marketing, 
e) náklady na obstaranie hmotného a nehmotného majetku v súlade s predmetom činnosti 

združenia. 

5.9 Za riadne hospodárenie a vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi je zodpovedný 
Vrchný riaditeľ SBL, ktorý je oprávnený ho zabezpečovať prostredníctvom tretej osoby. Zmluvný 
vzťah s takouto osobou musí schváliť Členská schôdza. 

 
Článok 6 

Členstvo v združení, jeho vznik a zánik 
 
6.1 Členmi združenia sú právnické osoby so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré sú zakladajúcimi 

členmi združenia. 

6.2 Členmi združenia sa stávajú tie basketbalové kluby, ktorým vzniklo právo štartu v SBL a splnili 
všetky podmienky na účasť v SBL obsiahnuté v osobitných predpisoch schválených 
združením (ďalej len „osobitné predpisy“). 
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6.3 Člen združenia je oprávnený zo združenia vystúpiť, a to jednostranným prehlásením 
o vystúpení, ktoré nadobúda právoplatnosť dňom doručenia Vrchnému riaditeľovi SBL. Pri 
tomto ukončení členstva nevzniká nárok na majetkové vysporiadanie. 

6.4 Vypadnutím z SBL, vyradením alebo iným spôsobom straty práva štartovať v SBL členstvo 
v združení zaniká v súlade s osobitnými predpismi. 

6.5 Členom združenia nie je ten basketbalový klub, ktorý nemá v aktuálnom ročníku SBL svoje 
družstvo. 

6.6 Členstvo v združení zaniká aj pri závažnom porušení týchto stanov a osobitných predpisov, 
jednomyseľným rozhodnutím všetkých ostatných členov združenia. 

 
Článok 7 

Pôsobnosť SBL 
 

7.1 SBL je nedeliteľnou súčasťou SBA a ako taká sa podieľa na činnosti SBA najmä tým, že 
navrhuje: 

a) hrací systém SBL mužov a počet jej účastníkov, 
b) postupové a zostupové kľúče pri rešpektovaní nadväznosti nižších súťaži, 
c) podmienky pre účasť v SBL, 
d) Rozpis SBL a Organizáciu, systém riadenia a športovo-technické podmienky pre účasť 

v Majstrovstve SR v basketbale mužov (ďalej len ŠTP), 
e) štruktúru tých celoštátnych súťaží, v ktorých štartujú družstvá SBL spoločne s družstvami 

nižších súťaží organizovaných SBA (Slovenský pohár mužov). 

7.2 Pri riadení SBL združenie schvaľuje: 

a) termínovú listinu SBL, 
b) sadzobník pokút a trestov pre SBL, 
c) zmenu predpisov SBA len v prípade, že sa táto zmena týka iba SBL, 
d) ďalšie predpisy, poriadky, smernice a dokumenty platné len pre SBL. 

7.3 Pre operatívne riadenie SBL menuje a odvoláva združenie vrchného, športového 
a disciplinárneho riaditeľa SBL. Ich činnosť je upravená v osobitných predpisoch. 

7.4 V prípade, že združenie sa stane nezávisle na SBA vyhlasovateľom a organizátorom 
basketbalovej súťaže mužov, prechádza naň všetka rozhodovacia právomoc k tejto súťaži. 

 
Článok 8 

Práva a povinností členov združenia 
 

8.1 Členovia združenia sa zaväzujú: 

a) podporovať činnosť združenia v spoločnom cieli, profesionálne riadiť SBL, 
b) dodržiavať tieto stanovy a osobitné predpisy, plniť uznesenia orgánov združenia 

a rozhodnutia riaditeľov SBL vydané na základe osobitných predpisov, 
c) nepoškodzovať dobré meno a záujmy združenia, 
d) dodržiavať zásady lojálnosti, čestnosti a športového správania a boja proti dopingu. 

8.2 Členovia združenia sú oprávnení: 

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Členskej schôdze združenia a hlasovať na nich, 
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b) nominovať a voliť osoby do príslušných orgánov združenia, 
c) požadovať informácie a vysvetlenia, podávať návrhy, vyjadrenia, upozornenia, či 

námietky, vykonávať kontrolnú funkciu, a to vo všetkých otázkach súvisiacich 
s členstvom a fungovaním združenia, ako aj byť prítomní všetkých jednaní, ktoré sa 
týkajú člena združenia, 

d) požívať práva a povinnosti zhodné so všetkými členmi združenia, a to vo všetkých 
otázkach súvisiacich s členstvom a fungovaním združenia. 

 
Článok 9 

Orgány združenia 
 

9.1 Orgánmi združenia sú: 

a) Členská schôdza, 
b) Vrchný riaditeľ SBL. 

9.2 Členovia orgánov sú povinní zachovávať nestrannosť vo vzťahu medzi združením a členom 
združenia. 

 
Článok 10 

Členská schôdza 
 

10.1 Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, skladá sa zo zástupcov jednotlivých členov 
združenia. Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, hlasovať na nej, požadovať 
na nej vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Člen združenia sa zúčastňuje na Členskej schôdzi 
v zastúpení štatutárneho zástupcu alebo na základe jeho písomného splnomocnenia, ktorým 
sa musí splnomocnenec pri prezentácií preukázať. Zasadnutia Členskej schôdze sa zúčastňujú 
aj riaditelia SBL. 

10.2 Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí: 

a) voľba, menovanie a  odvolávanie Vrchného riaditeľa SBL, 
b) voľba, menovanie a odvolávanie športového a disciplinárneho riaditeľa SBL, 
c) schvaľovanie zmien stanov, 
d) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky, 
e) rozhodovanie o odmenách za funkcie v rámci SBL, 
f) schvaľovanie rozpočtu združenia, 
g) schvaľovanie koncepcie rozvoja SBL, 
h) schvaľovanie všetkých osobitných predpisov potrebných pre riadenie združenia a SBL, 
i) voľba zástupcu SBL do orgánov SBA, 
j) schvaľovanie zmlúv o súčinnosti, 
k) schvaľovanie všetkých zmlúv a iných úkonov, na základe ktorých dochádza k zaväzovaniu 

združenia k plneniu s tretími subjektmi, ak tieto stanovy nehovoria inak, 
l) rozhodovanie o zrušení združenia a určenie orgánu zodpovedného za majetkové 

vysporiadanie pri zrušení združenia, 
m) určovanie náplne práce jednotlivých riaditeľov SBL, 
n) rozhodovanie aj o všetkých ostatných alebo inde neupravených skutočnostiach 

týkajúcich sa existencie a fungovania združenia a SBL. 
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10.2.1 Členská schôdza plní zároveň aj úlohu kontrolného orgánu a to najmä v týchto bodoch: 

a) kontroluje hospodárenie združenia, 
b) upozorňuje Vrchného riaditeľa SBL na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 
c) kontroluje dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí jeho orgánov vrátane dodržiavania 

všetkých osobitých predpisov súvisiacich s SBL vrátane vykonávania dozoru vo všetkých 
ďalších oblastiach týkajúcich sa existencie a fungovania združenia. 

10.2.2 Na vykonanie kontroly a oznámenie zisteného stavu ostatným členom, resp. orgánom 
združenia je oprávnený aj samostatne každý jednotlivý člen združenia. 

10.3 Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Vrchný riaditeľ SBL podľa potreby, ale minimálne 
dvakrát do roka, z toho vždy raz do 15 dní od skončenia príslušného ročníka SBL, písomnou 
alebo elektronickou pozvánkou s potvrdením doručenia aspoň 10 dní pred dátumom jej 
konania. Pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu,  miesto konania a navrhovaný program. 
Súčasťou pozvánky je aj rokovací poriadok Členskej schôdze. V prípade, že 
k prerokovávanému sú potrebné aj písomné materiály, musia byť odoslané spolu 
s pozvánkou. 

10.3.1 Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Vrchný riaditeľ SBL aj na základe návrhu aspoň troch 
členov združenia bezodkladne. 

10.3.2 Ak Vrchný riaditeľ SBL zasadnutie Členskej schôdze nezvolá alebo tak nemôže vykonať 
z dôvodu, že táto funkcia nie je obsadená, zasadnutie Členskej schôdze môžu zvolať aspoň 
traja ktorýkoľvek členovia združenia rovnakým spôsobom, pričom z pozvánky musí byť 
zrejmá vôľa aspoň troch členov združenia k zvolaniu zasadnutia Členskej schôdze. 

10.4 Členská schôdza je uznášaniaschopná ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov 
združenia. 

10.5 Každý člen združenia má pri hlasovaní na Členskej schôdzi jeden hlas. Jedným hlasom 
disponuje aj Vrchný riaditeľ SBL. V prípade hlasovania o skutočnostiach týkajúcich sa 
Vrchného riaditeľa SBL, je z hlasovania vylúčený. 

10.6 Členská schôdza rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. 

10.7 O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu rokovania členskej schôdze v pozvánke, 
možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých členov združenia. 

10.8 Hlasovanie splnomocneného zástupcu člena združenia na zasadnutí Členskej schôdze, 
prípadne ním vznesené stanovisko vyjadruje záväzné a konečné stanovisko člena združenia, 
ktoré člen združenia následne už nemôže dodatočne meniť alebo odvolať alebo sa od neho 
dištancovať. 

10.9 Členská schôdza môže hlasovať mimo svojho zasadnutia prostredníctvom elektronickej pošty 
(ďalej len „per rollam“). 

10.9.1 Hlasovanie per rollam sa nemôže uplatniť v prípade rozhodovania o zmene stanov 
združenia, vylúčenia družstva z SBL, menovania a odvolania Vrchného riaditeľa SBL, 
športového a disciplinárneho riaditeľa SBL, zrušenia združenia a pri schvaľovaní zmluvných 
vzťahov s tretím subjektom ak suma presahuje 5000€. 

10.9.2 Hlasovanie per rollam je ďalej upravené v osobitných predpisoch. 
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Článok 11 
Vrchný riaditeľ SBL 

 

11.1 Vrchný riaditeľ SBL je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná 
v jeho mene. 

11.2 Vrchný riaditeľ SBL zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi združenia, ktorou je aj 
volený. 

11.3 Rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do 
pôsobnosti Členskej schôdze. 

11.4 Do jeho pôsobností patrí najmä: 

a) zodpovedá za finančné riadenie SBL, 
b) zodpovedá za oblasť PR, 
c) vypracúva návrh zmien Rozpisu SBL a ostatných vykonávacích predpisov SBL, 
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Členskej schôdze, 
e) vedie účtovníctvo združenia a zostavuje správu o hospodárení združenia, ktorú 

predkladá minimálne na zasadnutie Členskej schôdze konajúcej sa po skončení 
súťažného ročníka SBL, 

f) zostavuje správu o činnosti združenia, ktorú predkladá minimálne na zasadnutie 
Členskej schôdze konajúcej sa po skončení súťažného ročníka SBL, 

g) vedie zoznam členov združenia. 

11.5 Vrchný riaditeľ SBL je povinný vykonávať svoju funkciu nestranne s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade so záujmami združenia a všetkých jeho členov. 

 
Článok 12 

Konanie v mene združenia 
 

12.1 Vo všetkých veciach zaväzujúcich združenie vo vzťahu k tretím subjektom bude oprávnený 
konať a podpisovať Vrchný riaditeľ SBL alebo iná osoba písomne poverená Členskou 
schôdzou konať v mene združenia, v rozsahu poverenia Členskou schôdzou. Toto poverenie 
musí byť v písomnej forme. 

12.2 Podpisovanie za združenie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu 
združenia pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie, ktorú zastáva. 

 
Článok 13 

Zánik združenia 
 

13.1 Zániku združenie predchádza jeho zrušenie, o ktorom rozhoduje Členská schôdza. Pred 
zánikom združenia sa vyžaduje jeho likvidácia, ak združenie zaniká bez nástupníctva, na ktorú 
sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácií obchodných 
spoločností. Združenie môže zaniknúť zlúčením, splynutím. Rozdelením, naplnením účelu, 
rozhodnutím členskej schôdze o zrušení alebo vyhlásením konkurzu. Na zánik združenia sa 
primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácií obchodných spoločností. 

13.2 Likvidátora menuje Členská schôdza a likvidačný zostatok sa musí použiť v súlade s účelom 
založenia združenia. 
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13.3 Združenie zaniká dňom výmazu z registra záujmových združení právnických osôb 

 
Článok 14 

Záverečné ustanovenia 
 

14.1 Tieto stanovy možno meniť alebo dopĺňať len spôsobom schválenia takýchto zmien 
a doplnení členskou schôdzou. 

14.2 Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej Členskej schôdzi konanej dňa 16. júna 2014 
a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia v príslušnom registri vedenom na 
okresnom úrade v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia. 

 


