
Zasadnutie Rady SAUŠ

8.6.2016 



Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku zasadnutia Rady SAUŠ

3. Schválenie pracovných komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej

4. Správa mandátovej komisie 

5. Príhovor prezidenta SAUŠ 

6. Návrh Stanov SAUŠ

7. Diskusia k stanovám

8. Schválenie stanov

9. Voľba predsedu Dozornej rady (Kontrolór)

10. Voľba predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu 

11. Správa Volebnej komisie        

12. Správa o hospodárení SAUŠ 

13. Správa návrhovej komisie a návrh uznesení - predseda NK

14. Záver



Schválenie programu a rokovacieho 

poriadku zasadnutia Rady SAUŠ



Schválenie pracovných komisií 

• Mandátovej

• Návrhovej

• Volebnej



Správa mandátovej komisie 



Príhovor prezidenta SAUŠ 



UNIVERZITNÝ ŠPORTOVEC ROKA 2015

Univerzitným športovcom roka 2015 sa stal športový 
strelec Filip Marinov



Športovci a tréneri z univerziády v r. 1995 Jaca Španielsko – spomienka po 20. rokoch

Libuša Husovská - Trénerka bežeckého lyžovania
Jaroslava Paričková - 9. miesto bežecké lyžovanie (10 km klasicky)

Športovci a tréneri z univerziády v r. 1995 Fukuoka, Japonsko – spomienka po 20. rokoch

Darina Morancová - Trénerka plávanie

Martina Moravcová - 1. miesto plávanie (100m VS), 3. miesto (200m polohové preteky do 60km)

Poďakovanie organizátorom: Finále univerzít SR

Volejbal - Mgr. Terézia Slančová - VŠ učiteľ fakulty športu Prešovskej univerzity so špecializáciou na volejbal
Futsal- Mgr. Dušan Giba - VŠ pedagóg Žilinskej univerzity, ústavu TV Žilinskej UNi v Žiline so špecializáciuou na 
futbal a futsal
Basketbal- Mgr. Andrea Izaková , PhD.- VŠ pedagóg katedra TV a športu Filozofickej fakulty univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, so špecializáciou na basketbal a trénerka univerzitného ženského basketbal. tímu
Florbal - Mgr. Martin Mokošák, PhD. - VŠ pedagóg, vedúci katedry TV Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave
Futbal - PaedDr. Vladimír Harčárik - VŠ pedagóg a vedúci Katedry TV Technickej univerzity Košice so 
špecializáciou na Futbal

Oceňovanie kolektívov: najlepšie slovenské akademické tímy v sezóne 2014-2015

Flórbal FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - 1.miesto 
Volejbalový klub EUBA – volejbal ženy - 1.miesto
Florbalový klub Akademik TUKE - 2.miesto



Ocenenie pre dlhoročných spolupracovníkov, funkcionárov 
a úspešných trénerov
Ing. Ján Peteja
PaedDr. Imrich Staško
PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.
prof. Yvetta Macejková, PhD.
Mgr. Eva Matulníková
Doc. PhD. Zdenko Belaj, CSc.
PhDr. Anton Znášik
PaedDr. Jozef Žídek

Oceňovanie za prínos počas Univerziády
Michal Sýkora - Starosta obce Štrba a člen Organizačného výboru Univerziády
Benjamín Leitner - Riaditeľ NBC Osrblie
Dušan Hamar - Podpredseda lekárskej komisie FISU a člen organizačného výboru 
Univerziády
Július Dubovský - prezident SAUŠ a člen Organizačného výboru Univerziády
Peter Hamaj - Generálny sekretár organizačného výboru Univerziády



ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SR 2016

Technická univerzita v Košiciach usporiada Slovenskú zimnú univerziádu 2016.

Športy: 
zjazdové lyžovanie, 
bežecké lyžovanie, 
biatlon, bedminton, 
futsal, 
karate, 
stolný tenis, 
florbal, 
tanečný šport



LETNÁ UNIVERZIÁDA SR 2016

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude usporiadateľom Slovenskej letnej univerziády 2016.

Športy:  
atletika,
Basketbal, 
3x3 basketbal, 
futbal, 
plávanie, 
plážový volejbal, 
športový aerobik, 
tenis, 
volejbal, 
šach, 
šerm 



PODPORA KANDIDATÚRY NA 

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU 2017

Banská Bystrica



Medzinárodná konferencia “UNIVERZITNÝ ŠPORT” 
5.-6.9.2016

Čestný výbor konferencie

prof.Ing. Robert Redhammer, PhD. rektor STU

PaedDr. Július Dubovský prezident SAUŠ

PaedDr. Mária Mračnová ambasádor

Miesto konania:

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

Konferencia je zameraná na tématické okruhy:

1. Telesná výchova a rekreačný šport na univerzitách
2. Vrcholový šport na univerzitách, študent – športovec – reprezentant – univerzitné tímy
3. Rôzne

Medzinárodná účasť:

Konferencie sa zúčastní Riaditeľ pre zimné univerziády Milan Augustín z Medzinárodnej 
federácie univerzitného športu (FISU) 



Akademické majstrovstvá sveta  2016

ŠPORT MESTO KRAJINA TERMÍN

Lukostreľba Ulaanbaatar MGL 01 - 05 June

Bedminton Ramenskoe RUS 12 - 18 September

Beach Volejbal Parnu EST 13 - 17 July

Rýchlostná kanoistika Montemor - O-Velho POR 7-10 July

Šach Abu Dhabi UAE 09 - 15 April

Cross Country Cassino ITA 12 March

Cyklistika Tagaytay PHI 23 - 27 March

Florbal Porto POR 19 - 24 July

Karate Braga POR 10 - 13 August

Orientačný beh Miskolc HUN 30 July - 04 August

Veslovanie Poznan POL 02 - 04 September

Streľba Bydgoszcz POL 14 - 18 September

Orientačné bežecké lyžovanie Tula RUS 11 - 16 February

Športové lezenie Shanghai CHN 12 - 16 October

Triatlon Nyon SUI 07.8

Vzpieranie Monterrey MEX 13 - 17 November

Zápasenie Corum TUR 25 - 30 October

Vodné lyže Ogata Village, Akita Prefecture JPN 8 - 11 September 



Akademické majstrovstvá sveta  2016

Kros (cezpoľný beh) 12.3.2016

Priezvisko Meno Univerzita Disciplína Čas Umiestnenie

Ďurec Peter Univerzita Karlova v Prahe Beh 10,7 km 35:51 38.

Čorbová Nikola
Univerzita Komenského v 

Bratislave
Beh 6,2 km 24:26 38.

Durcová Zuzana
Univerzita Veterinárskeho 

lekárstva a farmácie 
Košice

Beh 6,2 km 24:31 40.

Martinská Jana
Technická univerzita vo 

Zvolene
Beh 6,2 km 24:46 41.

Družstvo žien Beh 6,2 km 119 b. 8.



Akademické majstrovstvá sveta  2016

Cyklistika  16.3. – 20.3.2016

Priezvisko Meno Univerzita Umiestnenie

Harag Tomáš Technická univerzita vo Zvolene 15.

Harag Tomáš Technická univerzita vo Zvolene 25.

Višňovský Tomáš Univerzita Komenského 6.

Višňovský Tomáš Univerzita Komenského 5.



Akademické majstrovstvá sveta  2016

Lyžiarsky orientačný beh   10. – 15.2.2016

Priezvisko Meno Univerzita Disciplína Čas Umiestnenie

Mihálová Dáša UMB Banská Bystrica šprint 16:32 20.

Mihálová Dáša UMB Banská Bystrica stíhačka 38:13:00 19.

Mihálová Dáša UMB Banská Bystrica middle 60:42:00 19.

Franko Dávid Jonkoping university, Švédsko šprint 15:01 25.

Franko Dávid Jonkoping university, Švédsko stíhačka 49:45:00 25.

Franko Dávid Jonkoping university, Švédsko middle 46:38:00 25.

Mihálová, Franko MIX štafety 48:15:00 9.



Akademické majstrovstvá sveta  2016

Šach  9.-15.4.2016 

Priezvisko Meno Univerzita Disciplína Umiestnenie

Mazúr Štefan UK Bratislava praktický šach 9

Motyčáková Monika
Žilinská 

univerzita
praktický šach 17

Petényi Tamáš UK Bratislava praktický šach 30



Akademické majstrovstvá sveta v ŠPORTOVOM LEZENÍ

Bratislava, 18.-24. jún 2018 

Disciplíny:

OBTIAŽNOSŤ – hala K2 

RÝCHLOSŤ – hala K2 

BOULDERING - námestie



KVALIFIKAČNÉ AKADEMICKÉ PRETEKY ŠPORTOVÉ LEZENIE

25.4.2016 ŽILINA Lezecká stena K2 Žilina

26.4.2016 BRATISLAVA Lezecká stena K2 Bratislava

28.4.2016 PREŠOV Outdoor park Prešo

10 najlepších lezcov/študentov z každého kola postupuje na FINÁLE v Bratislave 20.9.2016



FINAL FOUR 2016

Florbal - AC Žilina (28.4.2016)

Víťaz: Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Futbal - Akademik TU Košice (10.5.2016)

Víťaz: Ústav TV a športu, UPJŠ Košice

Basketbal – VŠK FTVŠ UK Bratislava (9.5.2016)

Víťaz ženy: FTVŠ UK Bratislava

Víťaz muži: Stavebná fakulta STU Bratislava 



Stretnutie zástupcov zväzov zimných a letných športov 

pred Svetovou zimnou univerziádou Almaty a letnou univerziádou Taipei 2017

29. svetová letná univerziáda 2017 Taipei, Taiwan

Termín: 19. august - 30. august 2017

ŠPORTY:

Athletic, Basketbal, Fencing, Football, Artistic Gymnastics, Rhythmic Gymnastics, 

Judo, Swimming, Diving, Water Polo, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball, 

Badminton, Baseball, Golf, Roller sports, Weightlifting and Wushu

29. svetová zimná univerziáda 2017 Almaty, Kazachstan

Termín: 29. január - 8. február 2017

ŠPORTY:

ALPINE SKIING, BIATHLON, CROSS, COUNTRY SKIING, CURLING, FIGURE SKATING, 

ICE HOCKEY, SHORT TRACK SPEED SKATING, SNOWBOARD, FREESTYLE SKIING, 

NORDIC COMBINED, SKI JUMPING, SPEED SKATING



ZASADNUTIE LEKÁRSKEJ KOMISIE FISU V BRATISLAVE 

13.-15.5.2016



Návrh Stanov SAUŠ



Článok 1

Základné ustanovenia

1) Slovenská asociácia univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) je, v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o   

združovaní občanov v znení neskorších predpisov, občianske združenie a zároveň v zmysle v zmysle § 24 

zák.č.  440/2015 Z.z., národnou športovou organizáciou, ktorej poslaním je rozvíjať šport na univerzitách a 

ostatných vysokých školách v Slovenskej republike. 

2) Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Slovenská asociácia univerzitného športu v skratke 

SAUŠ. 

3) Sídlo SAUŠ je Trnavská ul. 37, 831 04 Bratislava.

4) SAUŠ je samostatná, nezávislá, nepolitická a nenáboženská právnická osoba budovaná na 

demokratických princípoch s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Vznik, právna forma, 

pomery a zánik SAUŠ , sa riadia  platnými právnymi predpismi, najmä zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov  v znení neskorších úprav a zák.č.  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.

5) SAUŠ združuje športové kluby a telovýchovné jednoty (ďalej len kluby), ktoré pôsobia v univerzitnom 

športe v Slovenskej republike.

6) SAUŠ bola uznaná rozhodnutím Medzinárodnej federácie univerzitného športu (ďalej len FISU) v roku 

1993 ako jediná organizácia v Slovenskej republike s právami a povinnosťami v oblasti univerzitného 

športu a reprezentácie SR na všetkých podujatiach FISU a jej členov.



Článok 2

Cieľ, úlohy činnosť a práva a povinnosti SAUŠ

1) Cieľom SAUŠ je podporovať športovanie študentov univerzít a vysokých škôl (ďalej len univerzít) a 

prostredníctvom športu prispievať k ich harmonickému rozvoju, k vzájomnému porozumeniu a 

priateľstvu. SAUŠ spolupracuje s univerzitami, vysokými školami a ich fakultami v SR pri zabezpečení 

športových aktivít študentov a so športovými zväzmi SR, ktorých odvetvia sú v programe podujatí 

organizovaných FISU a jej členmi. 

2) Medzi hlavné činnosti SAUŠ patria najmä: 

a. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadiť a rozvíjať  

univerzitný šport v Slovenskej republike, 

b. podporovať rozvoj športu v Slovenskej republike a uplatňovať princípy fair play v športe,

c. zabezpečiť reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných univerzitných podujatiach,   

d.    podporovať činnosť svojich členov, zložiek a komisií  SAUŠ, 

e. spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, športovými klubmi pri univerzitách a fakultách, 

ako aj so športovými zväzmi, štátnymi, občianskymi alebo súkromnými športovými,      

telovýchovnými a spoločenskými organizáciami a inštitúciami a Antidopingovou agentúrou 

Slovenskej republiky,

f. podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannosti, 

g. aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe, proti korupcii, 

nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a proti dopingu, 

h.    pôsobiť na skvalitňovanie športovísk. 



3) SAUŠ pri plnení svojho poslania a úloh spolupracuje: 

a. s univerzitami v Slovenskej republike a ich útvarmi, zaoberajúcimi sa telesnou výchovou,

b. so športovými zväzmi a inými športovými organizáciami, 

c. so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy, 

samosprávy a s mimovládnymi organizáciami, 

d. s podnikateľskými subjektmi a s ďalšími spoločenskými organizáciami a inštitúciami,

e. s mediálnymi partnermi. 

4) SAUŠ má podľa pravidiel FISU právo a povinnosť: 

a. výlučne zastupovať Slovenskú republiku na svetových letných a zimných univerziádach, na 

Akademických majstrovstvách sveta vo všetkých športových odvetviach, ktoré organizuje FISU,  

alebo na podujatiach, ktoré organizuje Európska asociácia univerzitného športu (ďalej len EUSA),   

ako aj na zasadnutiach orgánov FISU a EUSA,

b. zabezpečovať výber  a prípravu športovcov  do športovej repzentácie Slovenskej republiky 

c. prihlasovať, menovať, organizačne zabezpečovať a viesť výpravy reprezentácie Slovenskej republiky, 

d. zodpovedať za konanie členov výprav Slovenskej republiky na športových podujatiach, 

e. rozhodovať o oblečení členov oficiálnej výpravy na podujatiach FISU s výnimkou špeciálneho   oblečenia 

počas samotnej športovej súťaže,

f. výlučné právo schvaľovať kandidatúru organizátorov akademických majstrovstiev sveta a Európy v 

Slovenskej republike,

g. podávať návrhy na orgány FISU a EUSA,



5) SAUŠ má ďalej právo :

a. organizovať športové súťaže a podujatia,

b. udeľovať súhlas na použitie  obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a záznamov zo 

súťaží a podujatí, ktoré organizuje,

c. udeľovať povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových 

záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny       

záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny 

prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát zo športových podujatí 

SAUŠ a aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných SAUŠ.

6) SAUŠ  je povinná zapracovať do svojich vnútorných predpisov : 

a. pravidlá Svetového antidopingového programu,  

b. opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží, 

c. opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

7) SAUŠ  je povinná poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a orgánom verejnej správy pri plnení úloh v 

oblasti športu.



Článok 3

Členstvo

1) Členstvo v SAUŠ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito 

stanovami zo združenia vystúpiť.

2) Členstvo v SAUŠ je:

a. kolektívne,

b. individuálne,

c. čestné.

3) Kolektívnymi členmi sú právnické osoby – vysokoškolské telovýchovné jednoty a športové kluby   

(ďalej len kluby), ktoré musia: 

a. byť registrované na území SR a predložiť stanovy organizácie a potvrdenie o pridelení IČO,

b. mať názov charakterizujúci príslušnosť k univerzite, 

c. mať potvrdenie o súhlase s používaním mena univerzity zmluvu vyjadrujúcu spoluprácu v oblasti 

rozvoja vysokoškolského športu, podpísanú štatutárnym zástupcom univerzity vysokej školy,

d. mať viac ako 50% členskej základne športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov.



4) Individuálnymi členmi sú Fyzické osoby, ktoré musia  : 

a. byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony, 

b. vyvíjať aktivity v súlade so záujmami a činnosťou SAUŠ,

c. byť bezúhonný,

d. mať k univerzite alebo vysokej škole preukázateľný vzťah, t.j. byť jej zamestnancom alebo 

spolupracovníkom na akademickej úrovni.

5) Čestným členom sa môže stať :

a. čestný člen FISU pre Slovenskú republiku, 

b. člen SAUŠ alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala mimoriadne služby slovenskému univerzitnému športu, 

c. predchádzajúci prezident SAUŠ, ktorý vykonával túto funkciu minimálne 3 funkčné obdobia, za mimoriadne 

zásluhy a prínos, ktorému sa udelí najvyšší stupeň čestného členstva a to titul čestného prezidenta. 

6) Vznik členstva: 

a. členom SAUŠ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva 

v SAUŠ nie je právny nárok (12 § 3 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov). 

b. členstvo právnickej osoby vzniká schválením jeho písomnej prihlášky na zasadnutí Rady SAUŠ po splnení 

všetkých podmienok členstva,

c. individuálne členstvo osoby vzniká:

(i) zvolením Radou do volenej funkcie na celé volebné obdobie,

(ii) zvolením za člena exekutívy FISU na celé obdobie jeho členstva v exekutíve FISU,

(iii) schválením jeho prihlášky VV SAUŠ.

(iv) Rozhodnutím Rady o udelení čestného členstva. Čestného prezidenta a čestných členov SAUŠ schvaľuje 

zasadnutie Rady na návrh člena SAUŠ na doživotie, 



7) Zánik členstva:

a. pri kolektívnych členoch

(i) vystúpením kolektívneho člena,

(ii) zánikom kolektívneho člena,

(iii) vylúčením kolektívneho člena za porušenie Stanov SAUŠ,

(iv) nezaplatením členských príspevkov do 6. mesiaca  bežného kalendárneho roka,

(v) stratou súhlasu s používaním mena univerzity,

(vi) poklesom členskej základne z radov športujúcej mládeže s vekom do 27 rokov pod hranicu 50% dva (2) po 

sebe nasledujúce roky,  

(vii) vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku,

b. pri individuálnych členoch :

(i) ukončením výkonu volenej funkcie na zasadnutí Rady SAUŠ, ktoré uzatvára funkčné obdobie orgánov SAUŠ, 

(ii) vzdaním sa písomnou rezignáciou na post v orgánoch SAUŠ; členstvo zaniká dňom doručenia vzdania sa 

členstva na adresu sekretariátu SAUŠ,

(iii) neúčasťou na dvoch po sebe nasledujúcich Radách SAUŠ bez riadneho predchádzajúceho 

ospravedlnenia, 

(iv) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho, 

(v) obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony,

8) Členstvo v SAUŠ môže zaniknúť aj vylúčením pre závažné porušenie Stanov SAUŠ alebo z dôvodu závažného 

porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky. O zániku členstva vylúčením rozhodne Rada SAUŠ na základe 

návrhu ktoréhokoľvek člena SAUŠ alebo VV SAUŠ . Rozhodnutia o vylúčení člena alebo čestného člena sa 

prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných  delegátov na zasadnutí Rady, pričom dotknutý člen musí 

dostať možnosť osobne sa zúčastniť na prerokovaní jeho vylúčenia na zasadnutí Rady a vyjadriť sa k svojmu 

prípadu. 



9) Práva členov: 

a. zúčastňovať sa na činnosti SAUŠ, jeho volených orgánov a komisií,

b. podieľať sa na čerpaní finančných prostriedkov SAUŠ v súlade so schválenými kritériami a schváleným 

rozpočtom, 

c. podieľať sa na riadení SAUŠ,

d. uplatňovať kritiku, svoje návrhy a názory,

e. byť informovaný o činnosti a hospodárení SAUŠ, 

f. byť prítomný na rokovaniach orgánov SAUŠ, kde sa rokuje o jeho osobe,

g. voliť a byť volený do orgánov SAUŠ. 

h. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SAUŠ,

i. byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SAUŠ,

j. podieľať sa na činnosti SAUŠ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,

k. predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SAUŠ,

l. pripomienkovať návrhy predpisov SAUŠ,

m. podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie SAUŠ,

n. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SAUŠ prostredníctvom

o. príslušných orgánov SAUŠ,

p. požívať iné výhody poskytované členom SAUŠ.

10) Kolektívny člen SAUŠ má okrem práv uvedených v odseku 9 aj tieto práva:

a. voliť delegátov zasadnutia Rady SAUŠ a prostredníctvom nich hlasovať na  zasadnutí Rady SAUŠ,

b. predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu zasadnutia Rady SAUŠ,

c. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,

d. vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú, pri dodržaní  

predpisov SAUŠ



11) Čestní členovia SAUŠ majú okrem práv uvedených v odseku 9 aj tieto práva:

a. čestný prezident má právo zúčasťnovať sa zasadnutí Rady bez hlasovacieho práva a  nemôže byť volený 

do orgánov SAUŠ; 

b. čestný člen má má právo zúčasťnovať sa zasadnutí Rady bez hlasovacieho práva a  nemôže byť volený 

do orgánov SAUŠ,

12) Povinnosti členov: 

a. konať v súlade s týmito stanovami, 

b. aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania a úloh SAUŠ,

c. chrániť majetok SAUŠ,

d. riadne a včas platiť členské príspevky, 

e. zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, stálych i dočasných komisií, do ktorých boli 

zvolení alebo menovaní,

f. neporušovať športovú etiku,

g. nepoškodzovať záujmy SAUŠ, 

h. neodkladne informovať štatutárnych zástupcov o prípadnom poškodzovaní záujmov SAUŠ aj inými 

osobami.

i. písomne oznámiť generálnemu sekretárovi SAUŠ všetky právne relevantné zmeny 7 dní odo dňa, kedy 

nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o zmenu v

(i) stanovách člena, zmenu v identifikačných údajoch člena, zmenu štatutárneho zástupcu,

(ii) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo

(iii) iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SAUŠ.

j. porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení 

podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku

13) Aktuálnu zdrojovú evidenciu všetkých členov SAUŠ vrátane čestných členov vedie vo svojej evidencii 

sekretariát SAUŠ. 



Článok 4

Orgány SAUŠ

1) Orgánmi SAUŠ sú: 

a. Rada, 

b. Výkonný výbor,

c. Prezident, 

d. Dozorná rada

e. Regionálna rada.

f. Disciplinárny a arbitrážny senát

2) Funkčné obdobie členov výkonného výboru SAUŠ Prezidenta SAUŠ a členov Disciplinárno- arbitrážneho 

senátu SAUŠ je štyri roky. 

3)    Funkčné obdobie Predsedu DR SAUŠ a členov DR SAUŠ je päť rokov. 

4) Členovia orgánov SAUŠ , ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú však oprávnení vykonávať nevyhnutné 

úkony a činnosť SAUŠ až do zvolenia nových členov orgánov SAUŠ



Článok 5

Rada SAUŠ

1) Rada SAUŠ (Rada)  je najvyšším orgánom SAUŠ a tvoria ju delegáti, ktorými sú : 

a. Prezident SAUŠ, 

b. členovia VV SAUŠ,

c. predseda Dozornej rady,

d. štatutárni zástupcovia kolektívnych členov.

2) Každý delegát má jeden hlas. 

3)      Zasadnutie Rady zvoláva prezident SAUŠ. Zasadnutie Rady sa koná minimálne 1 krát za rok.

4) Oznámenie o mieste a čase zasadnutia Rady spolu s navrhnutým programom posiela 

delegátom prezident SAUŠ  najmenej 15 dní pred zasadnutím Rady.

5) Kolektívneho člena na zasadnutí Rady zastupuje ako delegát jeho štatutárny zástupca. V 

prípade, že sa štatutárny zástupca nemôže zasadnutia Rady zúčastniť, účasťou písomne poverí 

svojho zástupcu a súčasne túto skutočnosť oznámi sekretariátu SAUŠ najneskôr jeden deň pred  

konaním zasadnutia Rady .



6) Zasadnutie Rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorého návrh predkladá výkonný výbor SAUŠ a 

schvaľuje ho zasadnutie Rady. Rokovanie zasadnutia Rady vedie predsedajúci zasadnutia Rady,   

podľa schváleného programu.

7) Predsedajúci zasadnutia Rady, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen 

výkonného výboru alebo generálny sekretár, pred otvorením  zasadnutia Rady skontroluje, či je 

prítomný  dostatočný počet delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná. 

8) Zasadnutie Rady je uznášania schopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých delegátov.

9) Ak ani hodinu po stanovenom čase začiatku zasadnutia, nie je zasadnutie Rady 

uznášaniaschopné, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov. V takomto prípade musí byť dodržaná podmienka, že sa nemenil program zasadnutia 

Rady stanovený v oznámení a bola dodržaná lehota na zaslanie oznámenia o mieste a čase 

konania zasadnutia.  

10) Ak je zasadnutie Rady uznášaniaschopné, predsedajúci zasadnutia Rady navrhne  zasadaniu 

Rady  na schválenie program zasadnutia Rady, rokovací poriadok a volebný poriadok, zapisovateľa 

a dvoch overovateľov zápisnice . 



11) Na návrh delegáta môže byť program zasadnutia Rady pozmenený alebo doplnený pred 

schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov. Zasadnutie Rady 

nemôže rozhodovať o bode programu, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom 

delegátmi pri zahájení zasadnutia Rady. V rámci bodu "Rôzne" alebo "Diskusia" môže konferencia 

prijímať iba odporúčania a stanoviská

12) Každé zasadnutie Rady rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti SAUŠ, najmä:

a. schvaľuje program zasadnutia Rady s prípadnými zmenami,

b. schvaľuje rokovací poriadok,

c. prijíma nových členov SAUŠ,

d. rozhoduje o vylúčení členov,

e. volí a odvoláva prezidenta SAUŠ, Predsedu DR SAUŠ a Predsedu DAS,

f. odvoláva ním volených členov VV SAUŠ,

g. prijíma zmeny, doplnky a novelizáciu stanov a symboliku,

h. berie na vedomie správu o činnosti SAUŠ za uplynulé obdobie 

i. schvaľuje výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za uplynulé obdobie, 

j. berie na vedomie správu o výsledkoch auditu,

k. uskutočňuje doplňujúce voľby do orgánov SAUŠ, resp. schvaľuje zmeny v orgánoch SAUŠ,

l. schvaľuje kandidátov do komisií medzinárodných organizácií,

m. prerokúva prednesené návrhy a prijíma k nim uznesenia,

n. schvaľuje čestných členov SAUŠ a rozhoduje o odňatí čestného členstva,

o. schvaľuje plán činnosti a základné princípy rozpočtu SAUŠ na ďalšie obdobie,

p. schvaľuje výšku členských príspevkov,

q. schvaľuje vytvorenie alebo vstup SAUŠ do obchodnej spoločnosti. 

r. uznáša sa o zániku SAUŠ, o spôsobe jeho likvidácie a rozdelení majetku.



13) Uznesenie Rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s 

výnimkou rozhodovania o bodoch 12 d/, e/, f/, g/  a n) tohto článku a iných prípadov, určených 

týmito stanovami, kedy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov. 

14) Verejné hlasovanie sa používa pri schvaľovaní uznesení s výnimkou tých, ktoré sú určené v bode 

15 tohto článku.

15) Tajné hlasovanie sa používa v prípade volieb osôb do orgánov SAUŠ a v prípade vylúčenia 

podľa článku 3, bod 8 týchto stanov. 

16) V prípade rovnosti hlasov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta. V prípade rovnosti 

hlasovania v tajnom hlasovaní sa pokračuje druhým kolom.

17) Verejné hlasovanie sa môže uskutočniť i v prípade volieb, keď je na volené miesto len jeden 

kandidát a o s týmto spôsobom súhlasí.

18) Zo zasadnutia Rady a konania volieb do  orgánov SAUŠ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú je SAUŠ 

povinná uchovávať po dobu šesť rokov od ich konania. 



19) Zápisnica o rokovaní Rady  musí obsahovať:

a. miesto a čas konania zasadnutia Rady,

b. meno predsedajúceho zasadnutia Rady,

c. zapisovateľa a  overovateľov zápisnice, 

d. schválený program zasadnutia,

e. prezenčnú listinu,

f. opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia Rady,

g. rozhodnutie zasadnutia Rady s uvedením výsledku  hlasovania a odlišného stanoviska delegáta, 

ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím, ak o to požiada 

h. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa

20) K zápisnici sa priložia :návrhy a vyhlásenia predložené na zasadnutie Rady na prerokovanie.

a. protokol návrhovej komisie,

b. protokol mandátovej komisie,

c. protokol volebnej komisie,



21) Mimoriadne zasadnutie Rady je povinný zvolať prezident SAUŠ, ak o to požiada 30%  členov 

SAUŠ registrovaných v SAUŠ ku dňu podania žiadosti , Výkonný výbor SAUŠ alebo Dozorná rada SAUŠ 

a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na Sekretariát SAUŠ. V prípade žiadosti o 

zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady zo strany členov SAUŠ, musí táto žiadosť obsahovať údaje o 

členovi pri fyzických osobách meno priezvisko, dátum narodenia , príslušnosť športovému klubu.

22) Mimoriadne zasadnutie Rady je v prípade ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví 

členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAUŠ. 



Článok 6

Výkonný výbor

1) Výkonný výbor SAUŠ (ďalej len VV SAUŠ) je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými 

zasadnutiami Rady. 

2) VV SAUŠ najmä: 

a. riadi činnosť SAUŠ medzi zasadnutiami Rady,

b. pripravuje zasadnutia Rady a navrhuje ich program, 

c. predkladá Rade zoznam kandidátov do volených orgánov,

d. zabezpečuje realizáciu uznesení Rady, 

e. schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,

f. vypracováva výročnú správu za príslušný kalendárny rok,

g. zriaďuje dočasné a trvalé odborné komisie a riadi ich činnosť, 

h. prijíma prihlášky nových kolektívnych členov za dočasných členov a nových individuálnych členov,

i. schvaľuje nomináciu výpravy SR na svetové univerziády a akademické MS v jednotlivých športoch, 

ako aj na ďalšie podujatia FISU a jeho členov,

j. schvaľuje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA,

k. udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy, schvaľuje dohody o spolupráci,

l. zriaďuje a ruší organizačné výbory jednotlivých podujatí v SR, schvaľuje ich štatúty a plány práce, 

na návrh generálneho sekretára schvaľuje prijímanie a prepúšťanie ostatných zamestnancov 

sekretariátu,

m. vydáva organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné normy, upravujúce činnosť SAUŠ, 

n. navrhuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SAUŠ, 

o. rieši a rozhoduje spory vo vnútri slovenského univerzitného športu, 

p. v prípade potreby zriaďuje disciplinárnu komisiu.



3) Výkonný výbor má minimálne 8 členov. Tvoria ho :

a. prezident SAUŠ a traja ďalší členovia zvolení zasadaním Rady, 

b. štyria (4) predsedovia Regionálnych rád, volení Regionálnymi radami SAUŠ.

c. prípadný ex offo - člen exekutívy FISU zo SR 

4) Na návrh prezidenta SAUŠ schvaľuje VV SAUŠ na svojom prvom zasadnutí jedného (1) 

viceprezidenta. Prezident má právo predložiť aj návrh na jeho odvolanie. 

5) Zasadnutie VV SAUŠ zvoláva prezident minimálne 6 krát ročne. Prezident zvolá VV SAUŠ aj na návrh 

minimálne  polovice členov VV SAUŠ alebo na návrh predsedu Dozornej rady.

6) VV SAUŠ je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou členov VV SAUŠ. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje 

hlas prezidenta. 

7) V prípade neprítomnosti prezidenta na VV SAUŠ ho zastupuje viceprezident, prípadne iný 

prezidentom poverený člen VV SAUŠ .

8) Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným môže zúčastňovať čestný prezident SAUŠ a predseda 

Dozornej rady SAUŠ.



9) Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným zúčastňuje generálny sekretár SAUŠ. 

10) Členstvo vo VV SAUŠ zaniká: 

a. uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. 6, bod 1/, 

b. vzdaním sa funkcie, 

c. uvoľnením podľa čl. 5 bod. 12, bod e/ týchto stanov, 

d. zánikom členstva v SAUŠ.

11) VV SAUŠ pre potreby činnosti vytvára komisie:

a. medzinárodnú komisiu,

b. hospodársku komisiu,

c. športovo – technickú komisiu,

d. ďalšie podľa aktuálnej potreby.



Článok 7 

Prezident 

1) Prezidenta SAUŠ volí Rada spomedzi kandidátov navrhnutých členmi SAUŠ na zasadnutí volebnej 

Rady Funkčné obdobie Prezidenta SAUŠ je obdobie 4 rokov, ktoré začína prijatím uznesenia na 

volebnom zasadnutí Rady SAUŠ a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nového 

prezidenta SAUŠ.

2) Prezident SAUŠ riadi a zodpovedá za celú činnosť SAUŠ. 

3) Prezident SAUŠ zvoláva a riadi zasadnutia Rady a zasadnutia VV SAUŠ.

4) Prezident SAUŠ  navrhuje VV SAUŠ na schválenie viceprezidenta. Má právo navrhnúť aj jeho 

odvolanie. 

5) V prípade neprítomnosti prezidenta SAUŠ ho zastupuje viceprezident alebo iný člen VV SAUŠ podľa 

poverenia a v rozsahu, určeným prezidentom. 

6) Prezident SAUŠ  zriaďuje sekretariát SAUŠ  na čele s generálnym sekretárom, ktoré  prijíma a odvoláva.

7) Na návrh generálneho sekretára schvaľuje prijímanie a prepúšťanie ostatných zamestnancov 

sekretariátu.

8) V prípade potreby prezident SAUŠ ustanovuje ad hoc komisie a pracovné skupiny. Stanoví ich 

poslanie a určuje ich členov. Rovnako rozhoduje o ich rozpúšťaní, ak sa domnieva, že splnili svoj 

mandát. Prezident SAUŠ je oprávneným členom všetkých komisií a pracovných skupín SAUŠ. 



Článok 8 

Konanie a podpisovanie za SAUŠ

1)   V mene SAUŠ ako štatutárny zástupca koná a podpisuje Prezident SAUŠ samostatne.

2) V mene SAUŠ ako štatutárny zástupca môžu konať a podpisovať Viceprezident SAUŠ a generálny 

sekretár spoločne.

3) Za SAUŠ môže konať na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu aj iná fyzická alebo právnická 

osoba, ktorú tým poverí štatutárny zástupca. 



Článok 9

Dozorná rada 

1)   Najvyšším kontrolným orgánom SAUŠ je Dozorná rada SAUŠ (DR SAUŠ), ktorá plní úlohy kontrolóra. 

2) DR SAUŠ má štyroch členov, ktorí sú  delegovaní jednotlivými regionálnymi radami. Na čele DR SAUŠ je  

Predseda DR, ktorý je volený Radou z členov DR SAUŠ delegovaných regionálnymi radami, Funkcia 

člena DR SAUŠ je nezlučiteľná v výkonom funkcie ostatných orgánov SAUŠ.

3) Predseda DR vykonáva funkciu kontrolóra.  Predseda DR musí mať spôsobilosť na právne úkony v 

plnom rozsahu, byť bezúhonný a spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra, tak ako 

sú stanovené v § 11 ods.2 písm.a/ až e/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

4)   Funkcia Predsedu DR ako kontrolóra zaniká :

a. stratou spôsobilosti podľa § 11 ods.5, zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,

b.   odvolaním Radou SAUŠ dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Rady SAUŠ,

c.   písomným vzdaním sa funkcie. 



5)   Hlavné úlohy DR SAUŠ: 

a. na základe vypracovaného plánu práce kontrolovať dodržiavanie Stanov SAUŠ, plnenie uznesení 

prijatých na zasadnutí Rady, uznesení VV SAUŠ a iných organizačných predpisov v činnosti členov, VV 

SAUŠ, sekretariátu a jednotlivých komisií, 

b. kontrolovať hospodárenie a finančné činnosti SAUŠ, jej orgánov a komisií, upozorňovať na zistené 

nedostatky a písomne prezidentovi SAUŠ , generálnemu sekretárovi a výkonnému výboru SAUŠ 

predkladať návrhy na opatrenia, 

c.   vypracovať a Rade SAUŠ predložiť stanovisko k Správe o hospodárení, 

d.   kontrolovať použitie pridelených finančných prostriedkov jednotlivým subjektom,

e.   preverovať pravdivosť hlásení členských subjektov, 

f.    pravidelne predkladať správu o svojej činnosti Rade SAUŠ, 

g. vykonávať ďalšie činnosti tak ako sú stanovené v § 13 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.

6) Dozorná rada je pri výkone kontrolnej činnosti povinná postupovať v súlade s postupmi tak ako sú 

stanovené v § 14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7) Dozorná rada SAUŠ sa stretáva minimálne 2-krát do roka. Rozhodnutia sú prijímané väčšinou hlasov 

členov dozornej rady, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

8) Predseda DR SAUŠ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach výkonného výboru a všetkých komisií. 

V mimoriadnych prípadoch môže predseda DR poveriť svojim zastupovaním iného člena DR.



Článok 10 

Disciplinárny a arbitrážny senát 

1) Disciplinárno – arbitrážny senát SAUŠ  (DAS SAUŠ),  je orgán, ktorá rieši disciplinárne previnenia 

členov SAUŠ a spory vo vnútri SAUŠ. 

2) DAS SAUŠ má štyroch členov,  ktorí sú  delegovaní jednotlivými regionálnymi radami. 

3) Na čele DAS SAUŠ je  Predseda DAS, ktorý je volený Radou Funkcia člena DAS SAUŠ je 

nezlučiteľná v výkonom funkcie ostatných orgánov SAUŠ.

4) Predseda DAS, musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, byť bezúhonný a mal 

by mať spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie, tak ako sú stanovené v § 11 ods.2 

písm.a/ až e/ zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Činnosť DAS SAUŠ upravuje smernica, ktorú schvaľuje VV SAUŠ.



Článok 11 

Voľby 

1) Voľby do orgánov SAUŠ sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zasadnutí Rady podľa 

Volebného poriadku schváleného na príslušnom zasadnutí Rady. Sekretariát SAUŠ zverejní na 

webovom sídle SAUŠ a v informačnom systéme športu kandidátov na členov orgánov SAUŠ vrátane 

ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb.

2) Právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SAUŠ má každý člen SAUŠ., pričom môže 

navrhnúť na každú funkciu len jedného kandidáta. 

3) Návrhy kandidátov musia byť podané písomne na sekretariát SAUŠ najneskôr do 14 dní pred 

dátumom konania zasadnutia Rady, na ktorom sa uskutočnia voľby, a následne prerokované vo 

VV SAUŠ. 

4) Každý kandidát musí s návrhom člena SAUŠ vyjadriť písomný súhlas a doručiť ho na sekretariát 

SAUŠ najneskôr 7  dní pred dátumom konania zasadnutia Rady, na ktorom sa uskutočnia voľby. 

Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať len o jednu volenú funkciu.

5) Voľby SAUŠ sa uskutočňujú do týchto orgánov SAUŠ:

a. prezident SAUŠ,

b. 3 členovia VV SAUŠ, 

c. Predseda DR,

d. Predseda disciplinárno a arbitrážneho senátu. 



6) Voľby riadi v súlade so schváleným Volebným poriadkom volebná komisia, ktorá je  zvolená na 

zasadnutí Rady minimálne v počte troch členov, ktorá si spomedzi seba zvolí predsedu. 

7) Dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb vykonáva Predseda DR SAUŠ, ktorý sa 

zúčastňuje na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. 

8) Právoplatnosť voľby orgánov SAUŠ potvrdzuje zasadnutie Rady prijatím uznesenia, ktorým 

osvedčuje platnosť volieb.

9) Na žiadosť člena SAUŠ, určí ministerstvo školstva v súlade § 13 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť 

sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

10) .Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej 

správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú 

komisiu a Predsedu DR SAUŠ bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je 

prílohou zápisnice z volieb.

11) V prípade zániku členstva v orgánoch SAUŠ, budú na uvoľnené miesto v orgánoch SAUŠ 

vypísané doplňujúce voľby na najbližšom zasadnutí Rady, pričom na tieto voľby sa budú vzťahovať 

vyššie uvedené ustanovenia.

12) Doplňujúce voľby člena sa môžu v súlade so stanovami SAUŠ realizovať podľa § 19 ods.4  

zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj elektronickou formou 

prostredníctvom informačného systému športu.



Článok 12 

Regionálne rady

1) Regionálna rada je orgánom SAUŠ s pôsobnosťou v regióne. Regionálnu radu tvoria ju 

delegáti, ktorými sú štatutárni zástupcovia kolektívnych členov  SAUŠ, ktorí majú sídlo  v príslušnom 

regióne.

2) Regionálne rady sa vytvárajú v týchto regiónoch:

a. Bratislava – Bratislavský kraj,

b. Západ – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj,

c. Stred – Žilinský a Banskobystrický kraj,

d. Východ – Košický a Prešovský kraj.

3) Úlohou regionálnej rady je koordinovať a riadiť všetky činnosti v regióne na základe smerníc a 

úloh schválených zasadaním Rady a VV SAUŠ. Zástupcovia regiónov prenášajú informácie a 

poznatky z činnosti v regiónoch na zasadnutia VV SAUŠ a opačne.

4) Predsedu regionálnej rady volí zasadnutie regionálnej rady spomedzi kandidátov navrhnutých 

členmi za príslušný región. Funkčné obdobie Predsedu regionálnej rady je obdobie 4 rokov, ktoré 

začína prijatím uznesení na volebnom zasadnutia regionálnej rady a skončí sa uplynutím funkčného 

obdobia a zvolením nového predsedu regionálnej rady. Predseda regionálnej rady je ex offo 

členom VV SAUŠ za príslušný región.

5) Regionálna rada ďalej volí na obdobie 4 rokov zástupcov v  :

a. hospodárskej komisii,

b. športovo – technickej komisii,

6) Činnosť a voľby do regionálnych rád upravuje smernica, ktorú schvaľuje VV SAUŠ.



Článok 13

Generálny sekretár a sekretariát

1)    Generálny sekretár SAUŠ je menovaný a prijímaný do funkcie na návrh prezidenta SAUŠ.

2)    Po pracovno-právnej stránke zodpovedá prezidentovi SAUŠ. 

3) Generálny sekretár SAUŠ riadi činnosť sekretariátu a zodpovedná za ekonomické a administratívno-

organizačné činností SAUŠ. 

4)    Generálny sekretár SAUŠ zodpovedá za plnenie úloh stanovených zasadnutiami Rady a VV SAUŠ.

5) Na zabezpečenie činnosti sekretariátu podľa možností a potrieb SAUŠ navrhuje generálny sekretár 

SAUŠ  prijatie ďalších zamestnancov sekretariátu .

6) Zamestnanci sekretariátu podliehajú po pracovno-právnej stránke generálnemu sekretárovi.

7) Generálny sekretár má právo zúčastňovať sa na zasadnutí všetkých zložiek, komisií a pracovných 

skupín SAUŠ. 

8) Sekretariát je výkonnou zložkou SAUŠ. Jeho hlavnou úlohou je správa všetkých finančných 

prostriedkov a majetku SAUŠ.

9) Ďalšími úlohami sekretariátu je zabezpečenie plnenia vyplývajúcich úloh zo zasadnutia Rady a VV 

SAUŠ.



10) Sekretariát plní aj ďalšie úlohy, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo zákonov a nariadení štátnych a 

rezortných orgánov a najmä zabezpečuje na webovom sídle SAUŠ a v informačnom systémue športu 

zverejnenie :

a.   stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia,

b. zoznam členov VV SAUŠ v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného 

pobytu, 

c.   informáciu o konaní zasadnutia Rady najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,

d. pozvánku a návrh programu zasadnutia Rady najmenej sedem dní predo dňom konania 

zasadnutia, 

e. zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia Rady a VV SAUŠ najneskôr desať dní odo dňa konania 

zasadnutia, 

f.    správu volebnej komisie najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb,

g. zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a 

voľby volených orgánov, 

h. kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni predo dňom konania 

volieb, 

i.     pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov SAUŠ,

j. počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov SAUŠ a počet hlasov 

potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny, 

k.    rozhodnutia disciplinárneho a orgánu na riešenie sporov SAUŠ,

l.     informácie o spôsobe použitia príspevkov.



Článok 14 

Majetok a hospodárenie 

1) Majetok SAUŠ tvoria finančné prostriedky, hmotný a nehmotný majetok.

2) Zdrojom majetku SAUŠ sú:

a. príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu,

b. príjmy z vlastnej činnosti,

c. príjmy z členských príspevkov, 

d. príjmy z darov jednotlivcov a organizácií,

e. príjmy z reklamnej činnosti,

f. príjmy z poukázania daní fyzických a právnických osôb za podmienok stanovených v osobitných    

všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,

g. iné príjmy.

3) Hospodárenie SAUŠ sa riadi rozpočtom. Rada SAUŠ schvaľuje na návrh VV SAUŠ princípy 

rozdelenia rozpočtu na každý kalendárny rok. Konkrétne rozpracovanie rozpočtu na návrh  prezidenta 

schvaľuje VV SAUŠ.



4) Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident SAUŠ, generálny 

sekretár, prípadne iná nimi poverená osoba podľa Organizačného poriadku SAUŠ a podľa smernice o 

hospodárení s majetkom SAUŠ. 

5) Účtovným obdobím SAUŠ je kalendárny rok. Po skončení účtovného obdobia je SAUŠ vyhotoviť 

výročnú správu v súlade s ust. § 9 ods.5 a 6 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a spolu  s účtovnou závierkou ju dať overiť auditorovi.

6) Výročná správa za príslušný kalendárny rok musí byť najneskôr do 31. júla nasledujúceho 

kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia uložená v registri účtovných závierok.

7) SAUŠ môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou SAUŠ alebo vstúpiť do obchodnej 

spoločnosti majetkovou účasťou. Vstup do alebo vytvorenie obchodnej spoločnosti na návrh 

prezidenta schvaľuje Rada SAUŠ. Správu o výsledkoch hospodárenia takejto spoločnosti predkladá 

poverená osoba Rade SAUŠ každoročne. 



Článok 15 

Symbolika SAUŠ

1) Symboliku SAUŠ tvorí znak.

2) Schváleným znakom je piktogram sovy.

3) Symbolika SAUŠ sa používa na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a materiáloch 

SAUŠ, propagačných materiáloch, na reprezentačnom oblečení a pri ďalších príležitostiach.

4) Symbolika SAUŠ môže byť použitá aj v súvislosti s organizovaním univerzitných podujatí, 

avšak len so súhlasom VV SAUŠ.



Článok 16 

Zánik SAUŠ

1) O zániku SAUŠ rozhoduje Rada SAUŠ svojim uznesením.

2) Pri zániku SAUŠ sa v súlade so všeobecnými záväznými predpismi vykoná majetkové 

vyrovnanie. Na tento účel zvolaná Rada SAUŠ rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli 

likvidátora.

3) Majetkové vyrovnanie sa vykoná tak, že prípadné aktíva sa presunú na účely, ktoré sú v 

týchto stanovách uvedené ako úlohy a ciele SAUŠ. 

4) Likvidátor je oprávnený konať v mene SAUŠ iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou. 



Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1) Všetky kluby sú povinné do termínu ......... zosúladiť svoje náležitosti s týmito stanovami.

2) Tieto stanovy boli schválené na zasadnutí Rady SAUŠ dňa  [___] v  [___] Platnosť ďalších 

prípadných doplnkov vzniká dňom ich schválenia Radou SAUŠ.

3) Účinnosť týchto stanov vzniká dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR. Účinnosť 

zmien týchto stanov vzniká dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra Slovenskej 

republiky.

4) Výklad týchto stanov vykonáva Výkonný výbor SAUŠ.

5) Týmto sa rušia Stanovy SAUŠ schválené Radou SAUŠ dňa 09.05.2013 registrované MV SR 

pod číslom VVS/1-909/90-98-8.



Diskusia k stanovám



Schválenie stanov



Voľba predsedu Dozornej rady 

(Kontrolór)



Voľba predsedu 

Disciplinárneho a Arbitrážneho senátu 



Správa Volebnej komisie        



Správa o hospodárení SAUŠ 



1. Prehl'ad príjmov a vy ́dajov k 31.5.2016

A. Príjmy
Celkova ́ vy ́ška príjmov na rok 2016 je vo výške 264 200,00 €, z toho boli k 31.5.2016 vyčerpané prostriedky:

1. Aktivity a ostatné úlohy v oblasti univerzitného športu, náklady na sekretariát

37 419,10 €

- mzdy a poistne ́ (osobné na ́klady), na preva ́dzku, náklady spojené s prevádzkou a údržbou služobného
motorového vozidla, prenájom kancelárie a skladových priestrov, poštové a telekomunikačné služby, 
oprava, údržba, nákup kancelárskej techninky a softvéru, mzdy a účtovníctvo, propagácia, nákup
stravných lístkov, bankové poplatky a ostatné.

2. Štátna športová reprezentácia - SZU Almaty (Kazachstan) 2017   0,00 €

Plánované výdavky na letenky, prepravu materiálu a oblečenie. Pripravujú sa podklady na verejné
obstarávanie. 

3. Šport na školách - univerzitné podujatia 7 775,32,00 €

FINAL FOUR 2016:
- 28.4.2016 florbal - Academic Žilinská univerzita v Žiline
- 10.5.2016 futbal - Akademic TU



Univerzitné podujatia:

Žiadateľ Názov podujatia

VC J. Seleyho Komárno Športový deň univerzity-plávanie

VC J. Seleyho Komárno Športový deň univerzity-stolný tenis a volejbal

VC J. Seleyho Komárno Športový deň univerzity-basketbal a futsal

Akademik TU Košice Volejbalový student Cup 24. ročník

Akademik TU Košice Študentské dni s aerobicom 20.ročník

AC UNIZA Majstrovstvá ZU v lyžovaní a snowbourdingu, 18.ročník

AC UNIZA Univerzitné športové hry, 11.ročník

AC UNIZA Street Workout Cup ZU

VŠK Strojár Športový deň strojárov (streľba, futbal, plávanie)

VŠK Strojár Ďeň študenstva

VŠK Strojár STU o pohár rektora vo futbale

VŠK Strojár Pingpong bez bariér

ŠK FAMA Športový deň FM UK

TJ Slávia TU Zvolen Plavecká štafeta

TJ Slávia TU Zvolen Koncentrované dni športu

TJ Slávia TU Zvolen regionálne Majstrovstvá TU v bedmintone

TJ Slávia TU Zvolen strelecký trojboj

TJ Slávia TU Zvolen železný hasič, 15.ročník

TJ Slávia UPJŠ Košice deň športu UPJŠ

TJ Slávia UPJŠ Košice Move week, 5.ročník, MMM plavecká štafeta a Mikulášske všeličo, 12.ročník

AŠK Prírodovedec Mikulášsky aerobikový večer

AŠK Prírodovedec Mikulášsky volejbalový turnaj

AŠK Prírodovedec športový deň PRIF UK

AŠK Prírodovedec Veľkonočný futbalový turnaj

AŠK Prírodovedec Veľkonočný aerobikový večer

AŠK Prírodovedec Veľkonočný basketbalový turnaj

AŠK Prírodovedec PRIF UK Open-Florbal

AŠK Prírodovedec Mikulášsky florbalový turnaj

AŠK Prírodovedec Mikulášsky turnaj v basketbale

VŠK Ekonóm Univerzitné dni športu

VŠK Ekonóm športové dni ekonómov o pohár rektore EU

ZŠK Slávia SPU Študentské dni 2016, 24.ročník (jarná a jesenná časť súťaže z osláv 17.novembra)

TJ Slávia STU atletický oddiel Otvorené preteky študentov VŠ v cestnom behu na 10km, 3.ročník

Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice XXV Yonex Cup - Bedminton 

Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice XXV Exel Cup - Florbal

ZŠK UKF Nitra Nitrianske univerzitné dni 

ŠK MFI Beachvolejbal mix dvojíc

ŠK MFI Vodný slalom mužov a žien o cenu dekana

ŠK UMB BB Otvorené majstrovstvá UMB v lukostreľbe

ŠK UMB BB Basketbalový turnaj univerzitných tímov - ženy, 1. ročník

ŠK UMB BB Európsky turnaj univerzít v karate, 22. ročník

ŠK UMB BB Súťaže študentov UMB k 17. novembru

ŠK UMB BB Plavecká dvojhodinovka - memoriál M. Banceho, 5. ročník

ŠK UMB BB Maratón jumpingu a body worku

TJ Slávia PU Prešov Univerzitné dni športu 2016

TJ Slávia PU Prešov Cestný beh študentov pri príležitosti sviatku 17. novembra, 12. ročník

TJ Slávia PU Prešov 21. ročník turnaja študentiek v hádzanej 



4. Organizovanie akademických majstrovstvách sveta: 16 594,75 €

- AMS v orientačnom lyžovaní v Tule, Rusko
- AMS v cezpoľný beh v Cassine, Taliansko
- AMS v cyklistike v Tagaytay, Filipíny
- AMS v šachu v Abu Dhabi, UAE
- AMS v ľukostreľbe v Ulambatar, Mongolsko
- AMS v rýchlostnej kanoistike v Montemor-o-Velho, Portugalsko

5. FIS Uni v zjazdovom lyžovaní 4 500,00 €

6. Hokejový turnaj univerzít SR 2016 - 0,00 €

Členské príspevky 9 747,00 €



Správa návrhovej komisie a návrh 

uznesení - predseda NK



Ďakujeme za pozornosť 


