
Z á p i s 
zo zasadnutia Športovo-technickej komisie (ŠTK) LU SR 2020,  

konaného dňa 30.06.2020 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: pp.Vandlíček, Belas, Lakatoš, Kyselovičová, Paška, 
 
 
Program: 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu – Konečný. 
  2. Kontrola úloh. 
  3. Športové súťaže – spoločné informácie – Janikovský. 
  4. Harmonogram prípravy jednotlivých súťaží – riaditelia súťaží. 
  5. Prihlasovanie na súťaže, podmienky účasti -  Janikovský, Cepková 
  6. Rôzne (bannery, ceny, medaile...) 
 
Add 1:   

• zasadnutie ŠTK LU 2020 otvoril predseda OV LU 2020 p.Konečný, privítal všetkých 
prítomných a dal odsúhlasiť program zasadnutia 

 
 
Add 2: 

• úlohy zo zasadnutia ŠTK LU SR 2020 dňa 21.02.2020: 
- bannery – úloha splnená 
- akreditácia – úloha trvá Z:riaditelia súťaží 
- požiadavky na dopravu – aktualizovať v zmysle nového termínu 

Z:Jandová+riaditelia vybraných súťaží 
- zdravotné zabezpečenie súťaží – aktualizovať nový rozpis Z:Ďugel 
- plagáty na súťaže – nové požiadavky preposlať p.Hrabovskému Z:riaditelia 

súťaží 
- propagácia LU SR 2020 na webových stránkach športových zväzov – 

aktualizovať v spolupráci so SAUŠ Z:Cepková a riaditelia súťaží 
 
Add 3: 

• p.Janikovský informoval o: 
- novom termíne konania LU SR 2020 
- prelepení bannerov  
- aktualizácii propozícií na webovej stránke LU SR 2020 
- aktualizácii bulletinu a plagátov; tlač bude v polovici augusta; distribúcia 

začiatkom septembra 
- úloha:  zabezpečiť zverejnenie nového termínu LU SR 2020 v kalendároch 

jednotlivých zväzov, Z: riaditelia súťaží + Cepková 
- boli zaslané nové objednávky na externé objekty, ktoré dodávatelia potvrdili 
- šach – kolízia priestoru v zasadačke Vedeckej rady – návrh nového priestoru 

v UZ VD, blok G-H; úloha: doriešiť na zasadnutí OV LU SR 2020 
Z:Konečný, T: 15.7.2020 

- materiálne zabezpečenie jednotlivých športov je zakúpené, dodatočne sa 
zvažuje zakúpiť striedačky do telocvične T-1;úloha:Janikovský, kvestorka, 
T: 31.7.2020 

- súťaž v šerme sa bude konať v Žiline v priestore Športcentra Stará menza 
- organizátor súťaže v cyklo MTB sa zmenil, súťaž bude zabezpečovať  

Cykloteam Lavína zo Snežnice a spoločnosť TENTS, sro. 
• 06.05.2020 bol zaslaný list na všetky vysoké školy, univerzity a športové zväzy 

o novom termíne LU SR 2020; úloha: ďalší oznam o LU bude rozoslaný na KTV 
a ŠK začiatkom septembra, Z: Janikovský T: 4.9.2020 



• ak si riaditeľ súťaže zoženie sponzora na danú súťaž, ten už nebude zverejnený 
v bulletine a na plagátoch; môže byť zverejnený formou bannera v objekte súťaže 

• p.Cepková informovala o tom, že sa nebudú konať kvalifikácie v kolektívnych 
športoch, ale súťaží sa zúčastnia víťazi z posledných kvalifikácií 

• úloha: overiť si účasť družstiev v kolektívnych športoch (futbal, basketbal, 
volejbal) na LU SR 2020, Z: riaditelia súťaží v spolupráci s predsedami ŠTK 
T: do 25.9.2020 

 
Add 4: 

• atletika – p.Národa informoval o termíne 01.09.2020 na štadióne Mladá garda 
v Bratislave, prihlášky sú do 24.08.2020; úloha: zabezpečiť dodanie tričiek, 
medailí, diplomov, nafukovacej brány pred súťažou Z: Malachová, 

• cyklo MTB – p.Janikovský informoval o posunutí štartu súťaže kvôli otváraciemu 
ceremoniálu na 12,30 hod; úloha: zabezpečiť elektro a vodovodnú prípojku do 
priestoru cieľa, zabezpečiť strážnu službu z 4.-5.10 a zabezpečiť uzavretie 
parkovísk v priestoroch štartu a cieľa Z: OHS, Stehlík T: 4.- 5.10.2020 

• šach – úloha: doriešiť nový priestor na súťaž, alebo vyriešiť kolíziu vo štvrtok 
8.10.2020 s konaním VR FRI, Z: Konečný, Lakatoš, Janikovský T:31.7.2020 

• aerobik – p.Kazániová informovala o konaní súťaže v telocvični na Májovej ul., 
upozornila na problém s počtom účastníčok vzhľadom na posunutie termínu LU SR 
2020; úloha: zabezpečiť dodatočnú propagáciu aerobiku cez KTV a aj stredné 
školy, Z: Kazániová T:14.9.2020 

• volejbal – p. Sklenár informoval o konaní súťaže len v telocvični T-1 na VD; 
z tohto dôvodu budú dve družstvá ubytované už od 4.10.2020 

• basketbal – súťaž sa bude konať v telocvični na Rosinskej ceste 
• silový trojboj – p.Olexa informoval o konaní súťaže v telocvični Športcentra 

Stará menza, problémy s účasťou neočakáva 
• futbal – p.Giba informoval, že zatiaľ nie je určené miesto konania vzhľadom na 

posunutie termínu LU SR 2020, je potrebné aktualizovať dopravu, komunikovať 
s družstvami a s majiteľom MŠK Z: Giba, T: 31.8.2020 

• šerm – p.Baránek informoval o presunutí súťaže do Žiliny, súťaž bude 
zabezpečovať Slovenký šermiarsky zväz vrátane technického vybavenia 

• basketbal 3x3 – p.Valúch informoval, že je všetko zabezpečené podľa 
pôvodného plánu, overuje moderátora vzhľadom na posun termínu 

• plážový volejbal – p.Sklenár informoval, že je všetko zabezpečené podľa 
pôvodného plánu 

• tenis – p.Janíček informoval, že je všetko pripravené a predpokladá sa vyšší 
počet účastníkov 

• lukostreľba – p.Kúdelčík informoval o zmene, že sa bude strieľať na vzdialenosť 
50m, ostatné je pripravené podľa plánu 

• plávanie – p.Hrabovský informoval, že je všetko pripravené podľa pôvodného 
plánu; doporučuje zosúladiť harmonogram pretekov so záverečným ceremoniálom 
univerziády 

• úloha: zmeniť termín uzávierky prihlášok v registračnom formulári až do 
01.10.2020, Z: Orenič 

 
Add 5: 

• na návrh riaditeľov súťaží sa termín uzávierky prihlášok cez registračný formulár 
posunul až do 01.10.2020; úloha:  túto zmenu zakomponovať do propozícií na 
webovej stránke a do bulletinu, Z: Malachová, Hrabovský, T: 31.7.2020 

• účasť maturantov na LU SR 2020 – nebudú sa meniť podmienky účasti uvedené 
v pôvodných propozíciách 

• účasť končiacich ročníkov sa rozšíri z pôvodného školského roku 2018/2019 aj na 
školský rok 2019/2020 

 
 
 



 
Add 6: 

• p.Hrabovský prezentoval návrh nominačného listu, ktorý bude podpisovať 
predseda OV LU SR 2020 p.Konečný a účastníci ho dostanú pri akreditácii 

• p.Hrabovský prezentoval návrh diplomu – otázka vyplňovania cez PC a tlače 
diplomov na mieste konania daného športu sa ešte dorieši 

• úloha: zabezpečiť potrebnú IT techniku na jednotlivé športoviská, Z: CEIKT 
• úloha: doplniť vedľa podpisu rektora na diplome ešte podpis prezidenta SAUŠ, 

Z:Janikovský T: 3.7.2020 
• prebehla diskusia k otázke účastníckeho diplomu pre súťaž v aerobiku 
• p.Konečný informoval o sponzoroch, ktorí zatiaľ všetci podpísali dodatky 

k zmluvám o reklame a k darovacím zmluvám s ohľadom na nový termín konania 
LU SR 2020 

• p.Konečný poďakoval za odvedenú prácu riaditeľov súťaží 
• ďalšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v polovici septembra 2020 

 
Zapísala: Bobáňová 
 
Kontroloval: Janikovský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


