
Harmonogram rokovania 

národnej konferencie  
Slovenskej asociácie elektronických športov 

IČO 42 272 769, so sídlom v 841 04 Bratislava, Karlova Ves, Fakulta elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, Ilkovičova 2961/3, ktoré sa bude konať  
Dňa 29.12.2020 v Bratislave 

 

 

Program rokovania :  
 

1. Prezentácia delegátov 

2. Voľba orgánov zasadnutia národnej konferencie  

3. Hlasovanie o programe  

4. Správa o činnosti SAEŠ za rok 2020 

5. Finančná správa SAEŠ za rok 2019 

6. Hlasovanie o vstupe do GEF 

7. Hlasovanie o návrhoch na zmenu stanov 

8. Hlasovanie o rozpočte SAEŠ na rok 2021  

9. Hlasovanie o zbavení výkonného výboru SAEŠ povinnosti realizovať finančný audit za 

účtovné obdobie 2020 

10. Rôzne 

K bodu 1 a 2. 

Prítomní delegáti, podľa prílohy 1, počet všetkých členov z právom hlasovať 14, počet 

prítomných delegátov s právom hlasovať 11, počet platných hlasov 11. 

Pred otvorením národnej Slovenskej asociácie elektronických športov, prítomných privítal 

predsedajúci národnej konferencie SAEŠ Karol Cagáň, ktorý na základe počtu prítomných 

delegátov konštatoval, že národná konferencia je uznášaniaschopná.  

Predsedajúci následne zahájil hlasovanie o voľbe do orgánov zasadnutia národnej 

konferencie Slovenskej asociácie elektronických športov. V rozprave sa prihlásili nasledovný 

kandidáti  

Overovatelia zápisnice: Karol Cagáň 

Zapisovateľ: Eduard Winkler  

Skrutátori: Voľby a hlasovania sa vykonávali na platforme electionbuddy  

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č. 1:  

Navrhovaní kandidáti boli jednohlasne zvolení do orgánov zasadnutia národnej 

konferencie SAEŠ. 

K bodu 3. 



Predsedajúci predložil program národnej konferencie a dal hlasovať o schválení programu 

konferencie. 

• Prezentácia delegátov 

• Voľba orgánov zasadnutia národnej konferencie  

• Hlasovanie o programe  

• Správa o činnosti SAEŠ za rok 2020 

• Finančná správa SAEŠ za rok 2019 

• Hlasovanie o vstupe do Global esports federation 

• Hlasovanie o návrhoch na zmenu stanov 

• Hlasovanie o rozpočte SAEŠ na rok 2021  

• Hlasovanie o zbavení výkonného výboru SAEŠ povinnosti realizovať finančný audit za 

účtovné obdobie 2020 

• Rôzne 

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.2:  

Národná konferencia SAEŠ schválila program bezo zmeny. 

K bodu 4. 

Členom bola odprezentovaná a prednesená správa o činnosti SAEŠ za rok 2020.  

V kategórii domáce a medzinárodné politické a legislatívne úspechy, programe evidencie 

členov a plány na rok 2021 správu podal prezident SAEŠ, poverený medzinárodnými 

a domácimi vzťahmi Karol Cagáň.  

Správu o stave, príprave a výsledkoch národnej reprezentácie podal viceprezident SAEŠ 

poverený národnou reprezentáciou Eduard Winkler.  

Správu o činnosti komisie rozhodcov SAEŠ podal jej poverený predseda Csaba Zvara. 

Správu o činnosti komisie univerzitného športu podal jej predseda Anton Cvik. 

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.3:  

Národná konferencia SAEŠ berie na vedomie správu o činnosti SAEŠ bez pripomienok. 

K bodu 5. 

Členom bola odprezentovaná a prednesená správa o rozpočte SAEŠ za rok 2019.  

V diskusii sa členova informovali na správu zo rok 2020, v zmysle stanov SAEŠ sa správa 

o rozpočte podáva vždy po uzavretom účtovnom období, čiže bude predložená na národnej 

konferencii v roku 2021. 

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.4:  

Národná konferencia SAEŠ berie na vedomie správu o rozpočte SAEŠ za rok 2019 bez 

pripomienok. 

K bodu 6. 



Účastníkom národnej konferencie SAEŠ bola odprezentovaná pozvánka z Global esports 

federation na prijatie SAEŠ medzi svoje členské federácie. SAEŠ Karola Cagáňa jednaním 

z GEF o vstupe a vykonaním všetkých úkonov potrebných pre vstup do GEF. 

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.5:  

Národná konferencia SAEŠ poveruje Karola Cagáňa jednaním z Global esports federation 

o vstupe a vykonaním všetkých úkonov potrebných pre vstup do Global esports 

federation. 

 K bodu 7. 

V zmysle právnej analýzy boli prezentované nasledovné zmeny stanov za účelom 

modernizácie SAEŠ a zosúladenia postupov a krokov v súvislosti s novým nástrojom na 

evidenciu členov. 

Návrh 1 

Časť II. Členstvo; čl. 3. Členstvo doplniť o bod 3 v znení 

 

3. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v Slovenskej asociácii E športov, sa 

vykonávajú prednostne elektronickou formou. Podrobnosti upravuje Registračný a 

prestupový poriadok Slovenskej asociácie E športov.   

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.6/1:  

Národná konferencia SAEŠ jednohlasne návrh na zmenu stanov. 

Návrh 2 

Časť II. Členstvo; čl. 5. Riadne členstvo v Slovenskej asociáciie E športov vypustiť bod 4, 

písmeno e) v znení 

e) písomný súhlas každého funkcionára o tom, že súhlasí so spracúvaním  svojich 

osobných údajov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky pre potreby Slovenskej 

asociácie E športov,   

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.6/2:  

Národná konferencia SAEŠ schválila návrh na zmenu stanov. 

Návrh 3 

Časť II. Členstvo; čl. 6. Individuálne členstvo v Slovenskej asociáciie E športov vypustiť bod 5 v 

celom znení 

5. Ďalej  je povinná priložiť: 

a) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že bude dodržiavať predpisy Slovenskej 

asociácie E športov, a rozhodnutia  orgánov Slovenskej asociácie E športov, 



b)  písomný súhlas žiadateľa o tom, že súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov 

pre potreby Slovenskej asociácie E športov, s obsahom a v rozsahu podľa potrieb Slovenskej 

asociácie E športov, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,  

c)  v prípade osôb mladších ako 15 rokov rodný list alebo jeho kópiu alebo predloženie 

preukazu poistenca a priloženie jeho kópie, v prípade osôb starších ako 15 rokov občiansky 

preukaz a jeho fotokópiu. Za osoby mladšie ako 15 rokov koná ich zákonný zástupca.  

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.6/3:  

Národná konferencia SAEŠ schválila návrh na zmenu stanov. 

Návrh 4 

Časť IV. Hospodárenie a majetok Slovenskej asociácie E športov; čl. 25.  Hospodársky rok 

upraviť znenie bodu 5 na: 

5. Slovenská asociácia E športov, je povinná vyhotoviť najneskôr do 6 mesiacov od 

skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia výročnú správu v štruktúre podľa § 9 ods. 5 

Zákona o športe 

Bolo prijaté UZNESENIE č.6/4, za hlasovalo 10 delegátov, 1 sa zdržal:  

Národná konferencia SAEŠ schválila návrh na zmenu stanov.  

 K bodu 8. 

Členom bol odprezentovaný a prednesený návrh na rozpočet SAEŠ na rok 2021.  

Bolo jednohlasne prijaté UZNESENIE č.7:  

Národná konferencia SAEŠ schvaľuje návrh rozpočtu SAEŠ za rok 2020 bez pripomienok. 

 K bodu 9. 

Vzhľadom na prijatie uznesenia č.6/4, národnej konferencie SAEŠ z roku 2020 sa bod 9 vypúšťa 

z programu rokovania SAEŠ. 

 K bodu 10. 

Po oficiálnej časti stretnutia prebehla produktívna neformálna diskusia. Po ukončení diskusie 

predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup.  

3. národná konferencia SAEŠ bola úspešne ukončená 

 

 

......................................                    ......................................                   ......................................  

           Karol Cagáň                                 Miroslav                                                   Eduard Winkler 

Zapisovateľ/predsedajúci                            overovateľ                                           overovateľ  



Príloha 1 – prezentácia delegátov 

Názov organizácie  Poverený delegát Právo hlasovať 

Yvents s.r.o. Miroslav Kratochvíl Áno 

Cellense s.r.o. - Áno 

Csaba Zvara (SZCO) Csaba Zvara Áno 

KOA GROUP s.r.o. Lukáš Králik Áno 

NecroRaisers Vladimír Ušák Áno 

Go4Green s.r.o. Eduard Winkler Áno 

Chill Game Centrum Luan Dinh Dang Áno 

DEFEATERS O.Z. - Áno 

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta 

elektrotechniky a informačných technológií 
- Áno 

21Games OZ Samuel Parlagi Áno 

FIFA League o.z. Marián Kvasňovský Áno 

Vlci Žilina a.s. Denis Uhrík Áno 

Esport STUBA o.z. Martin Meliška Áno 

BASE GAMES s. r. o. Jaroslav Melišek Áno 

Prezident SAEŠ Karol Cagáň Nie 

Predseda disciplinárno arbitrážneho senátu 

SAEŠ 
Michal Zdycha Nie 

Predseda komisie univerzitného ešportu Anton Cvik Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


