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zo zasadn utia Rady SAUŠ,

konaného dňa 29.11.2018 v Bratislave

Prítomní: podla prezenčnej listiny

Programl

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku Rady SAUŠ

3. Schválenie pracovných komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa volebnej komisie

6. Prijatie a vylúčenie členov SAUŠ

7. Správa prezidenta SAUŠ

8. Výročné správy za rok 20!6 a 2OI7

9. Princípy rozdelenia rozpočtu SAUŠ na rok 2019

10. Správa Šrr snuŠ
11. Správa Dozornej rady SAUŠ

12. Odvolanie člena Dozornej rady

13. Volba predsedu Dozornej rady - kontrolóra SAUŠ

14. Diskusia

15. Správa návrhovej komisie a návrh uznesení - predseda NK

L6.7áver

Delegáti dostali návrhy programu, rokovacieho poriadku

K bodu 1.: Zasadnutie otvoril a viedol pán p. Beracka. Privíta| všetkých delegátov a prezidenta

sAUŠ.

K bodu 2.: Predsedajúci predložil návrh programu na schválenie, zmena nastala v bode 5. Bol
presunutý za bod 14. Program bol schválený.

K bodu 3,: Návrh pracovných komisií:

Mandátová: Cepková, Dudovič, Jurášek

Návrhová: ledlička, Janko, Mižúr

Volebná: Janikovský, Litva, Dovičák



Zapisovatel': Masárová
overovatelia: Cepková, Mižúr

Komisie, zapisovater a overovatelia boli schválení.

K bodu 4.: Mandátová komisia konštatovala, že bolo pozvaných 46 delegátov. Prítomných je
32 delegátov čo je 69,6 %. Rada SAUŠ je uznášania schopná. Z prítomných 32 zástupcov
Športouých klubov mali delegáti klubov celkom 35 hlasov, pretože traja delegáti mali v súlade
so Stanovami SAUŠ po dva hlasy.

K bodu 6.: zástupcovia klubu KŠPV UMB v krátkosti predstavili svoj klub. P, Národa sa
informoval o splnení podmienok. Klub splnil podmienky podía stanov SAUŠ.

Hlasovanie: 29-0-3. KŠPV UMB bol prijatý hlasovaním.
Hlasovanie: 31-0-0. TJ Slávia Medik Martin ukončil členstvo.
Hlasovanie: 35-0-0. MBK SPU Nitra ukončil členstvo.
Hlasovanie: 35-0-0. KTŠ FTVŠ UK ukončil členstvo.

K bodu 7.: Prezident SAUŠ pozdravil všetkých delegátov. Vyhodnotil všetky úlohy z poslednej
Rady SAUŠ a konštatoval, že všetky úlohy boli splnené. Poukázal na diskusné
príspevky, ktoré boli vyhodnotené. Zhodnotil činnosť SAUŠ za rok 20].8, informoval
o vykonanom audite za roky 2016 a 2OL7. Čo sa týka oboch výročných správ za uvedené roky,
delegáti ich dostali pred zasadnutím Rady SAUŠ v dostatočnom predstahu formou odkazového
linku na obe správy.

K bodu 8,: Prezident SAUŠ informoval delegátov o nutnosti schválenia výročných správ SAUŠ,
riadnu účtovnú závierku za rokv 2016 a 2017. Výročné správy, účtovné závierky a prílohy sú
zverejnené na stránke SAUŠ.

Hlasovanie: 35-0-0. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2016 bola schválená.
Hlasovanie: 35-0-0. Výročná správa a účtovná závierka za roklťl-l bola schválená.

K bodu 9,: Prezident predložil delegátom princípy rozdelenia rozpočtu SAUŠ na rok 2019,
Princípy rozdelenia rozpočtu SAUŠ na rok 201"9 sú súčasťou prezentácie z Rady SAUŠ,
Prezentácia je zverejnená na stránke SAUŠ.

Hlasovanie: 35-0-0. Princípy rozdelenia rozpočtu SAUŠ na rok 2019 boli schválené.

K bodu 10.: Správu ŠTK SAUŠ predniesla predsedníčka ŠTr pani Cepková. Poukázala na činnosť

a súťaže v roku 2018. tnformovala o plánovanej činnosti na rok 2019, Pod'akovala všetkým za

doterajšiu prácu. Správa je súčasťou prezentácie z Rady SAUŠ. Prezentácia je zverejnená na

stránke sAUŠ.



K bodu 11,: Správu o činnosti Dozornej rady SAUŠ predniesol pán Žídek. lnformoval

o kontrolách v subjektoch SAUŠ a na sekretariáte. lnformoval o stave platieb členských

príspevkov jednotlivými členmi za roky 2016-2018. lnformoval o odporúčaniach pre zlepšenie

činnosti SAUŠ. Správa je zverejnená na stránke SAUŠ,

K bodu 12.: Odvolanie člena Dozornej rady SAUŠ za región západ - lng. Tibor Kiss.

Hlasovanie: 34-1-0. Člen Dozornej rady SAUŠ lng. Tibor Kiss bol odvolaný.

Regionálna rada západ zvolila nového člena Dozornej rady SAUŠ doc. JUDr. PaedDr. lvana

Podhorca, PhD.

K bodu 13.: Volba predsedu Dozornej rady SAUŠ - kontrolóra. Prezident informoval

o odstúpení z funkcie predsedu Dozornej rady - kontrolóra p. Žídeka. Nominovaný na funkciu

kontrolóra je lng. Jozef Cisárik, doterajší člen Dozornej rady SAUŠ za región stred.

Hlasovaniel 33-2-0. lng. Jozef Cisárik bol zvolený za kontrolóra - predsedu Dozornej rady

sAUŠ.

Návrh finančnej odmeny píe kontrolóra SAUŠ - 3O0 eur mesačne brutto,

Hlasovanie: 31-1-2. Schválená finančná odmena je 300 eur mesačne brutto,

K bodu 14.:

Diskusia:

1. P. Mižúr z klubu TJ Slávia Farmaceut podotkol, že kluby, ktoré nezaplatia č|enský príspevok

by mali byť vylúčené v zmysle platných stanov SAUŠ.

2. P. Zbiňovský z klubu Šr UMB BB informoval o náročnosti skúšok kontrolórov.

3. P. Národa z klubu AK Slávia UK informoval o uskutočnených Akademických majstrovstvách

sR V atletike. lnformoval o pozitívnych stránkach podujatia.

K bodu 5.: Predseda volebnej komisie pán Janikovský predniesol správu volebnej komisie. Z 32

zastúpených klubov mali delegáti celkový počet hlasov 35, nakolko 3 kluby mali 2 hlasy.

Volebná komisia konštatuje, že prebehli v súlade so stanovami SAUŠ a rokovacím poriadkom

zasadnutia Rady SAUŠ. Správa je súčasťou zápisu - príloha č.1.

K bodu 15,: Predseda návrhovej komisie pán Jedlička predniesol návrh uznesení návrhovej

komisie.

Hlasovanie: 26-0-0. Návrh uznesení bol prijatý. Uznesenia sú súčasťou zápisu - príloha č.2-

K bodu 16.1 prezident SAUš paedDr. Dubovský pod,akoval všetkým za účasť a poprial príjemné

prežitie vianočných sviatkov.

Zapísal: Masárová
Overili: Mižúr, Cepková

6 tZ 2-,0 l[ - Roa-Á r4l"<_
l

i

/^/



Pfiloha č-1.

Správa volebnej komisie

Z rokovania Rady SAUŠ konanej dňa 29. 11. 2018 v Bratislave

Volebná komisia (VK) na Rade sAUŠ dňa 29.11.2018 pracovala v zložení: pp. Janikovský -
predseda, Litva a Dovičák - členovia,

VK konštatovala, na základe správy mandátovej komisie, že z prítomných 32 zástupcov
športouých klubov mali delegáti klubov celkom 35 hlasov, pretože traja delegáti mali v súlade
so Stanovami SAUŠ po dva hlasy,

Pri hlasovaní o odvo|aní člena Dozornej rady SAUŠ - lng. Tibora Kissa, resp, pri hlasovaní
o vohe predsedu dozornej rady SAUŠ - lng. Jozefa Cisárika bola potrebná 2/3 - nová váčšina
hlasov, čo bolo v oboch prípadoch splnené. Za odvolanie lng. Kissa bolo 34 za * 0 proti - 1 sa

zdržal hlasovanie, za predsedu DR lng. Cisárika bolo 33 za -0 proti 2 sa zdržali hlasovania.

VK konštatuje, že volby prebehli v súlade so Stanovami SAUŠ a rokovacím poriadkom

zasadnutia Rady SAUŠ.

PaedDr. Róbert Janikovský

predseda VK



Pííloha č.2

Návrh uznesení

Z rokovania Rady SAUŠ konanej dňa 29. 1,I.2OI8 v Bratislave

Rada SAUŠ:

7./ Schvaíuie:

a) Program a Rokovací poriadok Rady SAUŠ
b) Zloženie pracovných komisií:

Mandátová: (Cepková, Dudovič, Jurášek)
Návrhová: (Jedlička, janko, Mižúr)
Volebná: (Janikovský, Litva, Dovičák)

c) Zapisovatelku zápisnice a overovaterov zápisnice
d) Prijatie člena do SAUŠ: Klub športu pre všetkých pri UMB BB
e) Ukončenie členstva: 1 - Slávia Medik Martin

2 - MBK SPU Nitra
3 _ KTŠ FTVŠ UK

f) Výročné správy SAUŠ za rck 2076 a 2077
g) Princípy rozdelenia rozpočtu SAUŠ na rok 2019
h) Odvolanie člena Dozornej rady SAUŠ p. Kissa
i) Predsedu Dozornej rady - kontrolóra
j) Správu návrhovej komisie a návrh uznesení

2.f Berie na vedomie:

a) Správu mandátovej komisie
b) Správu prezidenta SAUŠ
c) Správu Šrx snuŠ
d) Správu Dozornej rady SAUŠ
e) Správu volebnej komisie
f) Doplnenie DR SAUŠ o nového člena DR, zvoleného RR SAUŠ - západ doc. JUDr,

PaedDr. lvana Podhorca, PhD.

Zapísal: doc. PaedDr. lng. Jaroslav Jedlička, PhD.
predseda Návrhovej komisie

V Bratislave, 29. 11. 2018


