
Slovenská asociácia univerzitného športu 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady SAUŠ, 

konaného dňa 8.10.2020 v Žiline 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku Rady SAUŠ 
3. Schválenie pracovných komisií – mandátovej a návrhovej 
4. Správa mandátovej komisie 
5. Správa prezidenta SAUŠ 
6. Výročná správa za rok 2019  
7. Rozpočet SAUŠ na rok 2020  
8. Správa ŠTK  
9. Správa Dozornej rady SAUŠ  
10. Rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť VŠTJ a VŠK v SR pre rok 2021 
11. Rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolektívne športy pre rok 2021  
12. Schválenie člena Dozornej rady  
13. Prijatie nového člena SAUŠ  
14. Diskusia 
15. Správa návrhovej komisie a návrh uznesení - predseda NK 
16. Záver  

 
 
Delegáti dostali návrhy programu a rokovacieho poriadku. 

K bodu 1.: Zasadnutie otvoril a viedol p. Čillík. Privítal všetkých delegátov a prezidenta SAUŠ. 

Prezident SAUŠ privítal delegátov a hostí SAUŠ. Prezident SAUŠ odovzdal ocenenia  prof. Ing. 
Jozefovi Jandačkovi, PhD., PaedDr. Róbertovi Janikovskému, Ing. Emilovi Hrabovskému 
a Ladislavovi Asványiumu. K životnému jubileu ocenil Dr. h. c. prof. RNDr. Alexandra Fehera, 
DrSc., PaedDr. Imricha Staška, PaedDr. Jozefa Žídeka a prof. PaedDr. Juraja Nemca, CSc.  

Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity, privítal delegátov SAUŠ na pôde 
Žilinskej univerzity pri príležitosti Letnej univerziády SR a poprial im úspešné rokovanie.  

K bodu 2.: Predsedajúci predložil návrh programu a rokovací poriadok na schválenie. 



Hlasovanie: 27-0-0. Program a rokovací poriadok boli schválené. 

 
K bodu 3.: Návrh pracovných komisií: 

Mandátová: p. Janikovský, Beracka, Gajdošík 
Návrhová: p. Jedlička, Hančík, Podhorná 
Zapisovateľ: p. Masárová 
Overovatelia: p. Cepková, Dudovič 
Hlasovanie: 27-0-0. Mandátová komisia bola schválená. 
Hlasovanie: 27-0-0. Návrhová komisia bola schválená. 
Hlasovanie: 27-0-0. Zapisovateľ a overovatelia boli schválení. 
 
K bodu 4.: Mandátová komisia konštatovala, že bolo pozvaných 44 delegátov. Prítomných je 
24 delegátov čo je 54,54 %. Rada SAUŠ je uznášania schopná. Z prítomných 24 zástupcov 
športových klubov mali delegáti klubov celkom 27 hlasov, pretože traja delegáti mali v súlade 
so Stanovami SAUŠ po dva hlasy. 

K bodu 5.: Prezident SAUŠ ešte raz pozdravil všetkých delegátov. Skonštatoval, že rada SAUŠ 
z 23.5.2019 uložila 3 úlohy, ktoré boli splnené. Poukázal na diskusné 
príspevky, ktoré boli vyhodnotené počas zasadnutí VV SAUŠ. Zhodnotil činnosť SAUŠ za rok 
2019, informoval o vykonanom audite za rok 2019. Prezentácia je zverejnená na stránke 
SAUŠ.  
 
K bodu 6.: Prezident SAUŠ informoval delegátov o nutnosti schválenia výročnej správy SAUŠ, 
riadnej účtovnej závierky za rok 2019. Výročná správa, účtovná závierka a prílohy sú 
zverejnené na stránke SAUŠ.  

Hlasovanie: 27-0-0. Výročná správa a účtovná závierka a prílohy za rok 2019 boli schválené.  
 
K bodu 7.: Prezident predložil delegátom návrh rozpočtu SAUŠ na rok 2020. Návrh rozpočtu 
SAUŠ na rok 2020 je zverejnený na stránke SAUŠ. 
 
Hlasovanie: 27-0-0. Návrh rozpočtu SAUŠ na rok 2020 bol schválený.   
 
K bodu 8.: Správu ŠTK SAUŠ predniesla predsedníčka ŠTK pani Cepková. Poukázala na činnosť 
a súťaže v roku 2019. Poďakovala všetkým za doterajšiu prácu. Správa je súčasťou 
prezentácie z rady SAUŠ. Prezentácia je zverejnená na stránke SAUŠ. 
 
K bodu 9.: Správa o činnosti dozornej rady SAUŠ bola odoslaná VŠTJ a VŠK a zverejnená na 
stránke SAUŠ.  



K bodu 10: Prezident informoval o návrhu na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť 
VŠTJ a VŠK v SR pre rok 2021. Na základe situácie s COVID-19 (neuskutočnili sa vrcholové 
podujatia, reprezentanti nereprezentovali, neorganizovali sa univerzitné, národné ani 
medzinárodné podujatia) sa pri výpočte príspevku na činnosť VŠTJ a VŠK pre rok 2021 
použijú vypočítané podiely za rok 2020.  
 
Hlasovanie: 27-0-0. Návrh na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť VŠTJ a VŠK v SR na 
rok 2021 bol schválený. 
 
K bodu 11: Prezident informoval o rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolektívne športy 
pre rok 2021. Na základe situácie s COVID-19 sa pri výpočte príspevku pre kolektívne športy 
pre rok 2021 použijú vypočítané podiely za rok 2020.  
 
Hlasovanie: 27-0-0. Návrh na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolektívne športy pre rok 
2021 bol schválený. 
 
K bodu 12.: Schválenie člena Dozornej rady SAUŠ za región Západ, RNDr. Tomáš 
Sonnenschein. 
 
Hlasovanie: 27-0-0. Člen Dozornej rady Západ RNDr. Tomáš Sonnenschein bol schválený. 
 
K bodu 13.: Prijatie nových členov SAUŠ – UMB BIATHLON TEAM n.o. a Philosophers Nitra 
o.z. 

P. Čillík pozval zástupcov oboch klubov, aby v krátkosti predstavili svoj klub, zámer a činnosť 
klubu. Za klub UMB BIATHLON TEAM n.o. vystúpil p. Melicher. Za klub Philosophers Nitra o.z. 
vystúpil p. Varga.  

Oba kluby splnili podmienky členstva podľa stanov SAUŠ čl.3, odsek 3. 

Diskusia:  

P. Čillík, ŠK UMB Banská Bystrica sa dotazoval p. Melichera na členskú základňu klubu a či 
zástupcovia klubu neuvažovali vstúpiť už do existujúceho klubu. P. Melicher na dotaz 
reagoval. 

P. Palovičová, KŠPV UMB Banská Bystrica vyjadrila svoj názor na vznik nového klubu biatlonu, 
napriek tomu, že v rámci KŠPV UMB Banská Bystrica je biatlon zastúpený. P. Melicher na jej 
názor reagoval. 

Hlasovanie: 27-0-0. Prijatie klubu UMB BIATHLON TEAM n.o. bolo schválené. 
Hlasovanie: 27-0-0. Prijatie klubu Philosophers Nitra o.z. bolo schválené. 
 
K bodu 14.: 



Diskusia: 
1. P. Palovičová, KŠPV UMB Banská Bystrica, sa dotazovala, čo sa stane s dotáciou od 
MŠVVaŠ SR, ktorú dostal klub a nebude ju možné využiť a zúčtovať.  
 
P. Hančík, VK Slávia UK, vyjadril poďakovanie za dotáciu pre vrcholové kolektívne športy, 
ktorú dostali VŠTJ a VŠK. Vyjadril význam tejto dotácie predovšetkým v roku 2020.  
P. Hančík informoval o zmene názvu klubov VK Slávia UK a VK Slávia EUBA.  
 
P. Janikovský, AC UNIZA, ešte raz privítal delegátov nielen na Rade SAUŠ ale zároveň aj na 
záverečnom dni Letnej univerziády SR. Informoval o plánovanom zasadnutí zástupcov 
katedier, ktoré sa muselo zrušiť a vyjadril nádej, že sa podobné zasadnutie bude konať 
v budúcnosti. V krátkosti informoval delegátov o priebehu univerziády. 
 
P. Národa, TJ Slávia STU, informoval, že klub TJ Slávia STU zorganizoval atletickú časť LU SR 
2020 v Bratislave 1.9.2020. Informoval o priebehu súťaží. Súťaže boli vysoko hodnotené 
a účasť bola vysoká. 
 
Účasť, výsledky a novinky sú zverejnené na: https://lusr2020.uniza.sk  
 
P. Cepková poďakovala všetkým organizátorom, sekretariátu a hosťom za úspešnú a 
dôstojnú organizáciu 100. výročia akademického športu na Slovensku. 
 
K bodu 15.:  
 
Predseda návrhovej komisie pán Jedlička predniesol návrh uznesení návrhovej komisie. 
 
Hlasovanie: 27-0-0. Návrh uznesení bol prijatý. Uznesenia sú súčasťou zápisu – príloha č.2. 
 
Predseda volebnej komisie pán Janikovský predniesol správu volebnej komisie. 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 16.: P. Čillík a prezident SAUŠ p. Dubovský poďakovali všetkým za účasť.  

 

 

Zapísala: Masárová 
Overili: Dudovič, Cepková 

 



Príloha č.1. 

 

 

Správa mandátovej komisie 

zo zasadnutia Rady SAUŠ dňa 8.10.2020 v Žiline 
 

 

Mandátová komisia (MK) na zasadnutí Rady SAUŠ dňa 8.10.2020 pracovala v zložení pp. 
Janikovský – predseda, Beracka, Gajdošík - členovia. 

MK konštatovala, že z pozvaných 44 subjektov športových klubov sa prezentovalo 24 
delegátov, ktorí disponovali spolu 27 hlasmi. 

Na schválenie jednotlivých bodov programu, okrem bodu č.12, bola potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov delegátov, čo bolo splnené – viď zápis z Rady SAUŠ. 

Na schválenie bodu č.12 bola potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov, čo bolo 
splnené – viď zápis z Rady SAUŠ. 

MK konštatuje, že počas celého rokovania Rady SAUŠ bola v pléne prítomná nadpolovičná 
väčšina odprezentovaných delegátov. 

 

 

         PaedDr. Róbert Janikovský 

                    predseda MK 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

                                                                         Uznesenia 
                                         zo zasadnutia Rady SAUŠ dňa 8.10.2020 v Žiline 
 

1./ Schvaľuje: 
 
     a) Program a rokovací poriadok Rady SAUŠ 
     b) Zloženie pracovných komisií:  
  Mandátová:  Janikovský, Beracka, Gajdošík 
  Návrhová:  Jedlička, Hančík, Podhorná  
    c) Výročnú správu SAUŠ za rok 2019  
    d) Rozpočet SAUŠ na rok 2020 
    e) Rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť VŠTJ a VŠK v SR pre rok 2021 
    f) Rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolektívne športy pre rok 2021 
    g) člena Dozornej rady SAUŠ za región západ RNDr. Sonnensheina 
    h) Prijatie nových členov SAUŠ  
         1. UMB Biathlon Team Banská Bystrica 
         2. Philosophers Nitra (UKF)  
    i) Správu návrhovej komisie a návrh uznesení 
 
 
2./ Berie na vedomie: 
 
    a) Správu mandátovej komisie 
    b) Správu prezidenta SAUŠ 
    c) Správu ŠTK SAUŠ  
    d) Správu Dozornej rady SAUŠ 
    e) Udelenie ocenení zaslúžilým a jubilujúcim funkcionárom subjektov SAUS 
    
3./ Ukladá 
 
     VV SAUŠ doriešiť, v prípade podpísania dodatku k zmluve s MŠVVaŠ SR, prerozdelenie     
     finančných prostriedkov na materiálne vybavenie neinvestičného charakteru pre VŠTJ    
     a VŠK.  
 
V Bratislave 8.10.2020      

         
                                                                                             doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. 
                                                                                                      predseda návrhovej komisie  


