
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

ZASADNUTIE RADY SAUŠ
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Program:
1. Otvorenie

2. Schválenie programu , rokovacieho poriadku a volebného poriadku Rady SAUŠ

3. Schválenie pracovných komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej

4. Správa mandátovej komisie 

5. Správa prezidenta SAUŠ 

6. Správa ŠTK SAUŠ

7. Správa Dozornej rady

8. Prijatie nových členov do SAUŠ

9. Návrh stanov SAUŠ

10. Diskusia

11. Voľba prezidenta SAUŠ a členov VV SAUŠ.  

12. Správa Volebnej komisie

13. Návrh na schválenie obchodnej spoločnosti

14. Diskusia        

15. Správa návrhovej komisie a návrh uznesení - predseda NK

16. Záver



Schválenie programu, 

rokovacieho poriadku a volebného 

poriadku Rady SAUŠ



Schválenie pracovných komisií 

• Mandátovej

• Návrhovej

• Volebnej



Správa mandátovej komisie 



Správa prezidenta SAUŠ 



2013 - 2016

 33 zasadnutí Výkonného výboru SAUŠ

 2013 – 6 zasadnutí VV SAUŠ

 2014 – 2016 – každoročne 9 zasadnutí VV SAUŠ

 5 zasadnutí Rady SAUŠ

 Rok 2013 – 67 splnených úloh 

 Rok 2014 – 77 splnených úloh

 Rok 2015 – 48 splnených úloh

 Rok 2016 – 69 splnených úloh



Uskutočnené aktivity SAUŠ v roku 2013

- Svetová Letná Univerziáda Kazaň 2013                        1x zlato, 3x striebro, 2x bronz

- Tlačová konferencia a prijatie športovcov u ministra 

- Svetová Zimná Univerziáda Trentino 2013                     2x zlato, 3x striebro

- Hokejový turnaj univerzít 2013                                         víťaz UKF Nitra

- Univerzitný športovec roka 2013

2013



Aktivity SAUŠ v roku 2013 Poskytnutá dotácia

Organizovanie aktivít v oblasti univerzitného športu 11 964,43

Účasť slovenskej výpravy na Svetovej letnej univerziáde 2013 a na 

Svetovej zimnej univerziáde 2013, sekretariát SAUŠ a úlohy v oblasti 

univerzitného športu

452 700,95

2013

 Prijaté nové stanovy, schválené Radou SAUŠ 

 Smernica o hospodárení SAUŠ

 Smernica SAUŠ k použitiu dotácie na VŠL

 Kritéria na prerozdelenie prostriedkov na univerzitné súťaže



Hokejový turnaj univerzít 2013

Termín konania: 14. november 2013 
Miesto konania: štadión Vladimíra Dzurillu Bratislava, Ružinov

Organizátori podujatia: SAUŠ
SZĽH
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Ružinovský športový klub 
Mestská časť Bratislava – Ružinov

Konečne poradie:
1. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Žilinská univerzita
4. Prešovská univerzita
5. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
6. Ekonomická univerzita v Bratislave
7. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Trnavská univerzita



LETNÁ UNIVERZIÁDA KAZAŇ 2013    

Martin Kučera:      Atletika - 1. miesto

Marcel Lomnický: Atletika - 2. miesto

Jozef Repčík:        Atletika - 2. miesto

Miroslav Zaťko: Kanoistika - 2. miesto

Ľubomír Beňo: Kanoistika - 2. miesto

Jana Hyblerová: Streľba - 3. miesto

Matúš Dudo:         Streľba - 3. miesto

Michal Slamka:     Streľba - 3. miesto

Boris Stanko:        Streľba - 3. miesto

Matej Rusnák: Kanoistika - 4. miesto

Monika Zemková: Streľba - 4. miesto

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA TRENTINO 2013

Jana Gantnerová:       Alpské lyžovanie   1. a 2. miesto

Natália Prekopová:     Biatlon                   1. miesto

Barbara Kantorová:    Alpské lyžovanie   2. miesto

Adam Žampa:              Alpské lyžovanie   2. miesto

Matej Falát:                  Alpské lyžovanie   4. miesto

Martina Chrapanová:  Biatlon                   4. miesto

Frederica Testa:          Krasokorčuľovanie 4. miesto

Lukáš Csolley:            Krasokorčuľovanie 4. miesto

KOLEKTÍVNE OCENENIE

· Academic Žilinská univerzita v Žiline (AC UNIZA 

Žilina) – flórbal 2. miesto extraliga SR

· Slavia EU Bratislava - volejbal ženy 1. miesto 

extraliga SR

ĎALŠÍ OCENENÍ

・ Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov Ing. 

Dušan Pekar

・ Doc. PhDr. Ivan Trnovský, CSc.

・ Svetové Univerziády v roku 1993:

- Roman Šmotlák - Svetová letná univerziáda, Buffalo, 

tenis, mix 2. miesto

- Patrícia Marková/Rogulski – Svetová letná 

univerziáda, Buffalo, tenis, mix 2. miesto

- Ľubomíra Balážová/Iľanovská – Svetová zimná 

univerziáda, Zakopané, beh na lyžiach 10km klasika -

1.miesto, 10km voľne - 1.miesto

- Libuša Husovská - Svetová zimná univerziáda, 

Zakopané, trénerka

Univerzitný športovec roka 2013



Uskutočnené aktivity SAUŠ v roku 2014

- Akademické majstrovstvá sveta                               1x zlato, 4x striebro, 3x bronz

- Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky 

- Vysokoškolská liga 2013/2014

- Univerzitný športovec roka 2013

- Univerzitný športovec roka 2014

- Hokejový turnaj univerzít 2014                                    víťaz UK BA

2014

Aktivity SAUŠ v roku 2014 Poskytnutá dotácia

FIS UNI v zjazdovom lyžovaní 6 000,00

Organizovanie univerzitných podujatí 11 300,00

Sekretariát (SR a zahraničie, celý rok 2014) 65 000,00

Organizovanie akademických majstrovstiev SR 60 660,00

Účasť športovej výpravy SR na Svetovej zimnej univerziáde 2015 75 000,00

Účasť na akademických majstrovstvách sveta (SR a zahraničie, celý 

rok 2014)
52 590,00



 Smernica pre poskytovanie výkonnostného príspevku akademickým 

reprezentantom + Formulár pre žiadatela na výkonnostný príspevok

 Propozície na AMS SR

 Výzva na univerzitné podujatia

 Prijaté Kritériá na prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na činnosť VŠTJ A 

VŠK, schválené Radou SAUŠ

 POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA 2015 + Formulár VŠTJ VŠK 2015



Akademické majstrovstvá sveta 2014        

Výsledky:
1x zlato, 4x striebro, 3x bronz

KANOE
Miroslav Zaťko - 3. miesto AMS v kanoe sprinte Minsk K1 200m
Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo - 2. miesto K2 200m
Matej Rusnák - 3. miesto C1 500m

ORIENTAČNÝ BEH

CYKLISTIKA

KARATE
1.miesto - INGRIDA SUCHÁNKOVÁ - kumite ženy - 61 kg
2.miesto - VIKTÓRIA SEMANÍKOVÁ - kumite ženy - 50 kg
2.miesto - MATÚŠ LIESKOVSKÝ - kumite muži - 75 kg
2.miesto - KATARINA LONGOVÁ - kata ženy
3.miesto - MATEJ URIK - kata muži

ZÁPASENIE

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

TRIATLON

VESLOVANIE



Univerzitný športovec roka 2014
Termín konania: 3.12. 2014 

Miesto konania: Aula Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského

Ocenení športovci:
Miroslav Zaťko - Kanoistika 2. a 3. miesto
Ľubomír Beňo- Kanoistika 2. miesto
Matej Rusnák - Kanoistika 3. miesto
Matej Urik - Karate 3. miesto
Viktória Semaníková - Karate 2. miesto
Matúš Lieskovský - Karate 2. miesto
Katarína Longová- Karate 2. miesto
Peter Baláž- Streľba 1. miesto
Jana Hyblerová - Streľba 2. miesto 
Boris Stanko - Streľba 3. miesto
Filip Marinov - Streľba 3. miesto
Matúš Dudo - Streľba 3. miesto

ŠPORTOVKYŇA ROKA: Ingrida Suchánková

– karate 1. miesto, EUBA

KOLEKTÍVNE OCENENIA

- AC Uniza Florbal

- SPU Nitra Florbal

2014

Ocenenie za dlhoročnú spoluprácu a prínos v oblasti 
univerzitného športu:
Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. 

PaedDr. Igor Toth, PhD. 
PaedDr. Vladimír Šťastný, CSc. 
Mgr. František Fecko

Za rozvoj a podporu univerzitného športu:
PaedDr. Imrich 
Mgr. Jozef 
PaedDr. Dana Mašlejová

Mgr. Juraj Dudovič 



Uskutočnené aktivity SAUŠ v roku 2015

- Svetová zimná univerziáda Štrbské Pleso – Osrblie 2015          1x zlato, 1x striebro, 1x bronz

- Svetová zimná univerziáda Granada 2015                               1x striebro, 2x bronz

- Svetová letná univerziáda Gwangju 2015                                 2x striebro, 2x bronz

- Finále univerzít SR 2015 

- Vysokoškolská liga 2014/2015

- Hokejový turnaj univerzít 2015                                                      víťaz UK BA

2015

Aktivity SAUŠ v roku 2015 Poskytnutá dotácia

Aktivity v oblasti univerzitného športu (SR a svet, celý rok 2015) 11 748,00

Organizácia aktivity "Finále univerzít SR 2015" (SR, celý rok 2015) 28 242,61

Sekretariát (SR a svet, celý rok 2015) 72 000,00

Účasť výpravy SR na SU 2015 (Gwangju, Kórea, 3.-14.7.15) 123 823,31

Účasť výpravy SR na SZU (Granada, Španielsko, 24.1.-1.2.15) 61 000,00

Účasť výpravy SR na SZU 2015 (Štrbské Pleso, Osrblie, 24.1.-1.2.15) 37 155,99



 Smernica pre činnosť regionálnych rád

 Smernica pre udeľovanie vyznamenaní

 Smernica pre poskytovanie výkonnostného príspevku akademickým 

reprezentantom

 Kalendár súťaží



Svetová zimná univerziáda Štrbské 

Pleso/Osrblie 2015

 SZU 24.1.2015 – 1.2.2015

 v biatlone, bežeckom lyžovaní, severskej kombinácii a skokoch na lyžiach 

 465 športovcov z 31 krajín sveta

 v prvej časti univerziády na Štrbskom Plese a Osrblí Slovenská republika získala 

celkovo: 

3 medaile v biatlone:  1x zlatú, 1x striebornú a 1x bronzovú - Paulína Fialková – UMB BB

2015



Svetová zimná univerziáda Štrbské 

Pleso/Osrblie 2015

2015



Fakty 27. zimnej univerziády 2015 

Akreditácie 
1 645  Vydaných akreditácií 
388  Akreditovaných športovcov 
267  Akreditovaných členov realizačných tímov a technického personálu  
160  Akreditovaných rozhodcov 
3   akreditačné centrá 
224  Akreditovaných dobrovoľníkov  
84  Akreditovaných novinárov 
210  Akreditovaných VIP hostí a FISU delegátov 

Ubytovanie 
19   hotelov a ubytovacích zariadení 
11 651  využitých osobonocí v hoteloch a ubytovacích zariadeniach 
 

Oblečenie organizačného výboru, rozhodcov a dobrovoľníkov 
450  zimných búnd 
350  zimných nohavíc 
170  mikín 
330  rukavíc 

Merchandizing 
1445  ks predaných produktov merchandizingu 

Marketing 
2158m   brandingových plachiet na športoviskách 
7  setov vlajok krajín 

Financie 
10 380,40€ odvedená miestna daň za ubytovanie 
10 754,67€ odvody na zdravotné poistenie do zdravotných poisťovní 
12 641,04€ odvody dane za zamestnancov Daňový úrad 
32 970,88€ odvody do Sociálnej poisťovne 

Spotrebný materiál a energie 
2   palety spotrebovaného papiera 
5km  káblov ťahaných na medzičasy 
2670  ks vyrobených štartových čísel 
478  ks vyrobených viest pre usporiadateľov a média 
489  ks štartivých čísel na nohy 
18 908  kWh spotrebovanej elektrickej energie 
70  vyrobených setov medailí 

IT technológie 
16  tlačiarní 
120  telefónov a telefónnych čísel 
60  vysielačiek 
25  notebookov 

Doprava 
40  akreditovaných áut 
15  akreditovaných autobusov 

Media a komunikácia 
74  odvysielaných hodín priamych prenosov v Eurosporte 
800  mediálnych výstupov v slovenských médiach 
119 417 návštevníkov web stránky tatry2015.sk 
2122  fanúšikov na Facebooku 
15 992   Zhliadnutí oficiálneho video spotu na youtube 



Podpis zmluvy o organizácií 27. svetovej zimnej univerziády 

2015 
2015



Svetová zimná univerziáda

Granada 2015
 SZU  4.2. - 14.2.2015

 Naši športovci štartovali: freestylové lyžovanie, zjazdové lyžovanie, krasokorčuľovanie a hokej

– 5 medailových umiestnení:

 Federica Testa a Lukáš Csolley v krasokorčuľovaní  v disciplíne  ice dance - 3.miesto, školy mimo SR

 Stromková Zuzana v Slopestyle - 2.miesto, škola mimo SR

 Falát Matej v zjazdovom lyžovaní  v SC - 3.miesto v SL - 2.miesto, TUKE 

 Gantnerová Jana v kombinácii - 3.miesto, EUBA

 Spolu na SZU - 8 medailových pozícií (3+5) – 10.miesto podľa počtu získaných medailí, 

16.miesto podľa získaných umiestnení (Z-S-B)

2015



Svetová zimná univerziáda

Granada 2015

2015



Svetová letná univerziáda Gwangju 2015

 Zúčastnilo 12 885 účastníkov zo 143 krajín, čo je doposiaľ najviac v histórii. 

 Slovensko do Gwangju vyslalo 70 člennú delegáciu v zložení športovcov a doprovodu.

 Matúš Bubeník - skok do výšky – 2.miesto, Masarykova Univerzita Brno

 Filip Marinov - trap jednotlivcov – 2.miesto, SPU Nitra

 Katarína Listopadová - v disciplíne 100m motýlik - 3.miesto, PEVŠ Bratislava

 Trio Filip Marinov (SPU Nitra), Július Vass (STUBA), Matúš Dudo (UCM Trnava)– trap muži - 3.miesto, 

 Naši športovci získali 4 medaile a  46.miesto v medailovom rankingu SLU

2015



Svetová letná univerziáda Gwangju 20152015



Tlačová konferencia po návrate medailistov z letnej 

Univerziády v Gwangju

SAUŠ v spolupráci s Atletickým zväzom 

zorganizovali 14. júna 2015 hneď po 

návrate atlétov zo SLU Gwangju tlačovú 

konferenciu, kde prezentovali svoje 

cenné kovy a zážitky strelci a atléti. 

2015



Prijatie športovcov z Univerziády u ministra 

VASS Július         Streľba - muži trap: 3.miesto 
DUDO Matúš Streľba - muži trap: 3.miesto

MARINOV Filip Streľba - muži trap: 3.miesto

Streľba - trap jednotlivcov: 2.miesto

RÉDR André Veslovanie – dvojskif: 4.miesto

REŽŇÁK Marek Veslovanie – dvojskif: 4.miesto

2015



Podpísanie memoranda o spolupráci s vysokoškolskou 

športovou Organizáciou Ruskej Federácie

Cieľom memoranda je zabezpečiť spoluprácu a podporovať 

športové aktivity v rámci združenia.

SAUŠ a RSSU (Ruská študentská športová únia) sa zaviazali v 

memorande podporovať univerzity a univerzitný šport medzi 

fanúšikmi prostredníctvom vysokoškolských športových 

podujatí.

2015



FISU a Medzinárodný 

Olympijský výbor

Prezident Medzinár. OV Thomas Bach, ktorý sa zúčastnil Valného

zhromaždenia FISU v novembri 2015 konštatoval: “Univerzitný šport

napomáha k vyváženému rozvoju fyzickej a duševnej stránky študentov –

športovcov a prispieva tak k tvorbe budúcich lídrov spoločnosti.”

2015



SAUŠ a Slovenský olympijský výbor2015



Kandidatúra SAUŠ na usporiadanie AMS 2018 

ŠACH 

Termín a miesto konania prezentácie: 

28.10.2015, Brusel

Termín konania súťaže: august 2018

Miesto konania: Bratislava

Organizátor: SAUŠ

Slovenský šachový zväz

MINEDU

2015



Kandidatúra SAUŠ na usporiadanie AMS 2018 

ŠPORTOVÉ LEZENIE 
Termín a miesto konania prezentácie: 
29.10.2015, Brusel

Termín konania súťaže: august 2018
Miesto konania: Bratislava

Organizátor: 
SAUŠ
Lezecká stena s.r.o. – K2
JAMES
MINEDU

OBTIAŽNOSŤ indoor K2 gym

RÝCHLOSŤ indoor K2 gym

BOULDERING outdoor Bratislava-námestie 

DISCIPLÍNY:

Slovak Mountaineering Union JAMES

2015



Hokejový turnaj univerzít 2015
3. ročník

Termín konania:             4. november 2015

Miesto konania:             štadión Vladimíra Dzurillu Bratislava, Ružinov

Organizátori podujatia: SAUŠ

SZĽH

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Ružinovský športový klub – príspevková organizácia 

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Hokejové tímy a celkové poradie turnaja: 
• 1. Univerzita Komenského v Bratislave
• 2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• 3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
• 4. Slovenská technická univerzita v Bratislave

• 5. Prešovská univerzita v Prešove
• 6. Žilinská univerzita v Žiline
• 7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• 8. Technická univerzita vo Zvolene

• Najlepší brankár: Martin Babják (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)
• Najlepší obranca: Pavol Tarabík (Univerzita Komenského v Bratislave)
• Najlepší útočník: Juraj Vrťo (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
• Najproduktívnejší hráč: Pavol Hajduk (Prešovská univerzita v Prešove)
• Cena Fair play: Slovenská technická univerzita v Bratislave

2015



Valné zhromaždenie a voľby členov exekutívy FISU v Lausanne

Prof. Dušan Hamar – člen lekárskej komisie FISU 
a kandidát do predstavenstva 

Oleg Matytsin –
novozvolený 
prezident FISU pre 

obdobie 2015-2019

2015



Vyhodnotenie univerzitných športovcov za rok 2015

Dátum: 10. december 2015
Miesto: Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Čas: od 16:00

MENO DISCIPLÍNA UMIESTNENIE

Zuzana Stromková Freestyle lyžovanie 2.miesto

Jana Gantnerová Alpské lyžovanie - kombinácia 3.miesto

Matej Falát Zjazdové lyžovanie SL

Zjazdové lyžovanie SC

2.miesto

3.miesto

Federica Testa  a Lukáš Csolley  Krasokorčuľovanie 3.miesto

Paulína Fialková Biatlon - šprint na 7,5 km

Biatlon – stíhačky

Biatlon – individ. preteky na 15 km

1. miesto

2. miesto

3. miesto

MENO DISCIPLÍNA UMIESTNENIE

Filip Marinov Streľba - trap jednotlivcov 2.miesto

Filip Marinov, Július Vass, 

Matúš Dudo

Streľba - muži trap 3.miesto

Katarína Listopadová Plávanie - 100m motýlik 3.miesto

Matúš Bubeník Atletika - skok do výšky 2.miesto

Oceňovaní:
•Športovci SZU Štrbské Pleso – Osrblie a Granada 2015
•Športovci SLU Gwangju 2015

Ďalší oceňovaní:

1. Športovci a tréneri z univerziády v r. 1995 

Jaca Španielsko – spomienka po 20. rokoch 

2. Športovci a tréneri z univerziády v r. 1995 

Fukuoka, Japonsko – spomienka po 20. 

rokoch 

3. Ocenenie pre kolektívne športy 

4. Dlhoroční spolupracovníci, funkcionári 

a úspešní tréneri 

5. Za prínos v súvislosti univerziády Štrbské 

Pleso – Osrblie

6. Dobrovoľníci – univerziáda

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 

2015



Uskutočnené aktivity SAUŠ v roku 2016
- Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2016  TUKE

- Letná univerziáda  Slovenskej republiky 2016  STU BA

- Akademické majstrovstvá sveta 2016                                 2x zlato, 3x striebro, 4x bronz

- Hokejový turnaj univerzít 2016                                               víťaz UK BA

- Vysokoškolská liga 2015/2016

- Final Four 2016

- Univerzitné tímy 2016

- Moskovské hry 2016

- Študentský beh do schodov 2016

- Akademické preteky športové lezenie 2016

- Univerzitný športovec roka 2015

2016

Aktivity SAUŠ v roku 2016 Poskytnutá dotácia

Organizovanie podujatia "Hokejový turnaj univerzít SR" 10 475,02

Sekretariát (SR a zahraničie, celý rok 2016) 82 500,00

Účasť na akademických majstrovstvách sveta (SR a zahraničie, celý 

rok 2016)
76 000,00

Účasť na Svetovej zimnej univerziáde 2017 (Almaty, Kazachstan, 28.1-

8.2.17)
54 700,00

Zabezpečenie aktivít v oblasti univerzitného športu (SR a zahraničie, 

celý rok 2016)
34 200,00



 Prijaté nové stanovy SAUŠ, schválené Radou SAUŠ

 Organizačný poriadok SAUŠ

 Smernica k použitiu prostriedkov regionálnych rád



ZASADNUTIE LEKÁRSKEJ KOMISIE FISU V BRATISLAVE

V dňoch 13.-15.5.2016 sa konalo v Bratislave zasadnutie Lekárskej komisie 

Medzinárodnej federácie univerzitného športu (FISU). Po úspešnej kandidatúre sa 

predsedom komisie stal dlhoročný člen a viceprezident SAUŠ, profesor Dušan Hamar. 

Medzi ciele Lekárskej komisie FISU patrí zabezpečenie dodržiavania platných 

technických pravidiel Medzinárodného olympijského výboru (MOV), Svetovej 

antidopingovej agentúry (WADA) a Medzinárodných športových federácií a v spolupráci s 

CESU, podporovať vedecký výskum univerzitného športu všetkými dostupnými spôsobmi 

a podporovať fyzické a športové aktivity medzi študentmi. 

2016



Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2016

Poradie
Univerzita/Vysoká 

škola
Body spolu      

POHÁR
1 UMB 60,5

2 UK 41,5
3 UPJS 41

4 EKUBA 28
5 STU 24
6 TUKE 23,25

7 UKF 22,25
8 ZUZ 18,5

9 TUNI 17
10 SPU 15,5

- zúčastnilo sa 314 štartujúcich z 23 vysokých škôl  približne 25 

stredných škôl z celého Slovenska, 

- štartovalo 240 mužov a 74 žien VŠ

- 50 študujúcich v maturitných ročníkoch stredných škôl

- súťažilo sa v desiatich športoch a spolu až v 42 športových 

disciplínach, 

- bolo rozdaných spolu 255 medailí

2016



Letná univerziáda Slovenskej republiky 2016

Poradie
Univerzita/

VŠ

Body 

spolu      

POHÁR

1 UK BA 384,5

2 UMB 202

3 STU 146,5

4 UKF 72

5 SZU 53

6 TU TT 43

7 PU Pre 36

8 EU BA 29

9 AOS LM 19

10 ŽU ZA 15

- predstavilo sa 613 športovcov a trénerov, z toho bolo 343 žien 

a 270 mužov,

- 117 členov rozhodcovského zboru a technického personálu

- odovzdaných bolo 194 zlatých medailí, 179 strieborných a 173 

bronzových medailí,

- 11 športov

2016



Akademické majstrovstvá sveta 2016

zlatá strieborná bronzová

AMS 2016 2 3 5

STREĽBA  Bydgoszcz, Poľsko

SÝKOROVÁ 

Veronika
SPU, Nitra 1. miesto

BOOROVÁ Lucia

Dubnický 

Technologický 

Inštitút, D.n.V

3. miesto

DRUŽSTVÁ

Ondrej Holko

Patrik Jány

Matej Medveď

ŽU ZA

3. miesto

UMB BB

UMB BB

2016



VESLOVANIE  Poznaň, Poľsko

Vančo 
Richard STU BA 2. 

Zelinka Peter
The University of

Manchester 2. 

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA Montemor-o-Velho, 
Portugalsko

Zaťko Miroslav STU BA
1.

Beňo Ľubomír STU BA

Zaťko Miroslav STU BA
3.

Beňo Ľubomír STU BA 

KARATE Braga, Portugalsko

Fabian Peter
Mendelova univerzita 

Brno
3.

VODNÉ LYŽOVANIE   Akita, Japonsko                                                                                      

Mlynek Marek UK BA
3. 

VZPIERANIE  Mérida,  Mexiko 

Tatarčík Radoslav PU Prešov 2. 

2016



Moskovské hry 2016
 7.9. – 11.9.2016

 ženský univerzitný basketbalový tím BDŽ ŠK UMB

 v konkurencii 12-tich univerzitných tímov po tesnej 2-bodovej
výhre nad ruským univerzitným tímom MGAFK Moscow získali
bronz.

2016



Študentský Beh do schodov 2016
6.10.2016 v priestoroch výškovej budovy blok C na Stavebnej fakulte STU v Bratislave



Akademické finále SR v boulderingu 2016

Miesto: Lezecká stena K2 - Bratislava
Termín: september 

Účastníci: víťazi regionálnych kôl 

SAUŠ v spolupráci zo Slovenským horolezeckým zväzom 

usporiadala Akademické preteky v Športovom lezení. 

Úvodné kvalifikačné preteky sa konali od 25.4. do 

28.4.2016 v troch mestách – Žilina, Bratislava, Prešov. 

Desiatka najlepších lezcov z každého kola postúpila na 

finále, ktoré sa konalo v Bratislave 20.9.2016 na Lezeckej 

stene K2. 

2016



HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT 2016
Konečné poradie:

1. Univerzita Komenského v Bratislave

2. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

3. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

4. Slovenská technická univerzita v Bratislave

5. Prešovská univerzita v Prešove

6. Žilinská univerzita v Žiline

7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

8. Technická univerzita vo Zvolene

Individuálne ocenenia:

 Najlepší brankár: Martin Babják (Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne)

 Najlepší obranca: Pavol Tarabík (Univerzita Komenského v Bratislave)

 Najlepší útočník: Juraj Vrťo (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 Najproduktívnejší hráč: Pavol Hajduk (Prešovská univerzita v Prešove)

 Cena Fair play: Slovenská technická univerzita v Bratislave

2016



BASKETBAL MUŽI BASKETBAL ŽENY FLORBAL FLORBAL FUTBAL

Usporiadateľ VŠK FTVŠ UK VŠK FTVŠ UK
ACADEMIC Žilinská 

univerzita

FaBK ATU 

KOŠICE
Akademik TU Košice

1. miesto STU Bratislava

FTVŠ UK Bratislava SjF ŽU v Žiline UPJŠ Košice

UPJŠ s družstvom Ústav telesnej výchovy 

a športu

2. miesto FTVŠ UK Bratislava

STU Bratislava

Drevárska fakulta 

TU Zvolen TU Košice Prešovská univerzita s družstvom „Jaščurky“

3. miesto -

- - PU Prešov

Technická univerzita v Košiciach Strojnícka 

fakulta 2.

FINAL FOUR 2016

2016



Uskutočnené aktivity SAUŠ v roku 2017
Svetová zimná univerziáda Almaty, Kazachstan

Dátum: 29. január – 8.február 2017

Športy a výprava:
• Alpské lyžovanie: 8

• Biatlon: 8

• Bežecké lyžovanie: 6

• Snowboard: 2

• Krasokorčuľovanie: 4

• Hokej: 28

• Doprovod, lekár: 5

SPOLU: 61

Barbara Kantorová: 3. miesto 
- alpská kombinácia ženy (slalomové kolo + super G)

Matej Falát: 3. miesto 
- alpská kombinácia muži (slalomové kolo + super G)

2017





Plánované aktivity SAUŠ na rok 2017

 Súťaže športu pre všetkých

 VŠL a kvalifikačné turnaje

 Regionálne súťaže

 Finále univerzít

 Európske súťaže

 Letná svetová univerziáda

2017



Svetová letná univerziáda 2017 

Miesto: Taipei, Taiwan
Dátum: 19. august– 30.august 2017
Plánovaná výprava: 70 

2017

• atletika
• šerm
• gymnastika

• judo
• plávanie 
• stolný tenis
• tenis
• volejbal
• taekwondo 
• lukostreľba

• bedminton
• golf
• vzpieranie



Spolupráca so športovými zväzmi 

 zmluva o spolupráci pri každom podujatí AMS, letná a zimná svetová univerziáda

 Pozvánky na podujatia

 Užšia spolupráca so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Slovenským atletickým

zväzom, Slovenskou lyžiarskou asociáciou, Slovenským streleckým zväzom,

Slovenským zväzom karate a ďalšími

 Ocenenie počas galavečera Univerzitný športovec roka



Medzinárodná spolupráca 

 Memorandum o spolupráci s Ruskou asociáciou univerzitného športu

 Medzinárodná spolupráca s Taipei Representative Office v Bratislave

- štipendiá a študijné programy

- work and travel programy

- propagácia



Slovenská asociácia univerzitného športu

 s účinnosťou nového zákona o športe Slovenská asociácia univerzitného

športu nebola vyčlenená medzi Národné športové organizácie.

 SAUŠ spĺňa kritériá národnej športovej organizácie: je členom

medzinárodnej organizácie FISU s celosvetovou pôsobnosťou od roku 1993.

SAUŠ združuje 48 športových klubov a má 17 000 členov, zúčastňuje sa na

svetových zimných a letných univerziádach a Akademických

majstrovstvách sveta.



Rokovanie k rozpočtu SAUŠ na rok 2017 s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR

 8.11.2016 s gen. riaditeľkou sekcie štátnej starostlivosti o šport

 6.12.2016 s gen. riaditeľkou sekcie štátnej starostlivosti o šport

 23.12.2016 s gen. riaditeľkou sekcie financovania a rozpočtu

 Január 2017 s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom

Listy a informácia o situácií SAUŠ

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, minister zahraničných vecí

SR Miroslav Lajčák, predseda parlamentu Andrej Danko, podpredseda vlády SR

pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, Rektorská konferencia, rektori

univerzít a vysokých škol SR, Dušan Galis, SOV, FISU



Rektorská konferencia

K bodu 3. 79. rektorskej konferencie:

 Prezident SRK predložil list predsedu Slovenskej asociácie univerzitného športu PaedDr.

Júliusa Dubovského, ktorý žiada otvoriť diskusiu s MŠVVaŠ SR v súvislosti s krátením

rozpočtu SAUŠ pre rok 2017 a navýšenie dotácie pre vysokoškolské telovýchovné jednoty
a kluby na verejných vysokých školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských

kolektívnych súťažiach – extraligové tímy.

 Členovia SRK súhlasili s podporou univerzitného športu a upozornili na ohrozenie

financovania univerziád.

 Generálny riaditeľ Mgr. Jozef Jurkovič potvrdil, že v novom zákone o športe chýba

univerzitný šport (univerziády), jeho financovanie je možné podporiť cez špecifiká.

Prezident SRK požiadal návrhovú komisiu, aby pripravila uznesenie v predmetnom duchu.



Uznesenie 79. rektorskej konferencie

 SRK žiada MŠVVaŠ SR zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 2017 

pre vysokoškolské telovýchovné jednoty a kluby na vysokých 

školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských kolektívnych 

súťažiach – extraligové tímy.



Plánované aktivity SAUŠ na rok 2017 ∑ 425 616,00 €

Činnosť asociácie 88 100,00 €

Svetová letná univerziáda Taipei 146 400,00 €

Svetová zimná univerziáda Almaty 84 550,00 €

Organizovanie univerzitných podujatí 106 566,00 €

Beh do schodov 1 500,00 €

Hokejový turnaj univerzít 10 200,00 €

Univerzitné podujatia TJ a VŠK 15 000,00 €

Akademické majstrovstvá Európy - futbal 12 456,00 €

Akademické majstrovstvá Európy - futsal 10 178,00 €

Akademické majstrovstvá Európy - volejbal 16 596,00 €

Akademické majstrovstvá Európy - basketbal 17 596,00 €

Finále univerzít 20 300,00 €

Akademické finále SR v boulderingu 2017 2 740,00 €

Plánované aktivity SAUŠ na rok 2017

Činnosť asociácie Svetová letná univerziáda Taipei

Svetová zimná univerziáda Almaty Beh do schodov 

Hokejový turnaj univerzít Univerzitné podujatia TJ a VŠK

Akademické majstrovstvá Európy Finále univerzít

Akademické finále SR v boulderingu 2017



Sponzorské v prospech VŠK

 V súlade s novým zákonom o športe je možné od 1.1.2016 využiť inštitút

sponzorského.

 Sponzor by bola univerzita, ktorá má v kalendárnom roku kladný základ

dane z inej hospodárskej činnosti, ktorú vykonáva a prijímateľom

sponzorského by boli TJ a VŠK združené v SAUŠ.

 Zmluvy o sponzorstve v športe medzi univerzitou a VŠK/TJ

 Viac informácií v emaily od SAUŠ zo dňa 20.12.2016



Založenie obchodnej spoločnosti

Ing. Pavel Munka, Daňový poradca č. 522

S T A N O V I S K O:

 V zmysle § 12 odsek 2 zákona 595/2003 o dani z príjmov, v znení zmien a

doplnkov, predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú zriadení na podnikanie

/SAUŠ/, sú príjmy z činností, ktorými sa dosahuje zisk alebo ktorými sa zisk

dosiahnuť dá, a to vrátane príjmov z reklamy, predaja majetku, nájomného

atď.



Založenie obchodnej spoločnosti

 Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj náplň činnosti SAUŠ, odporúčam pri

organizovaní športových podujatí / AMS 2018 v športovom lezení v

Bratislave /, kde je predpoklad získania peňažných prostriedkov z činností

ako marketing, reklama a pod. pre tieto tzv. podnikateľské činnosti založiť

podnikateľský subjekt / s.r.o. /, ktorého príjem bude zdaňovaný bežným

spôsobom podľa zákona o dani z príjmov.

 Stopercentným vlastníkom tejto novej spoločnosti by bola SAUŠ.



Mediálna a marketingová spolupráca

- propagácia Slovenska a SAUŠ prostredníctvom Eurosportu

- propagácia prostredníctvom printových médií, TV a rádia
- partner TASR 
- propagácia formou reklamných plôch – billboardy (Nubium)
- partner Alpine Pro – partner pre oblečenie na svetových univerziádach  
- plagáty v mestskej hromadnej doprave (spolupráca s Dopravným podnikom BA a.s.)
- spolupráca s fitness centrom Fit Up! 
- propagácia na univerzitách SR

- propagácia prostredníctvom internetu, sociálnych sietí 

- zaregistrovanie ochrannej známky SAUŠ – logo  



Marketing SAUŠ

• Partneri SAUŠ 

• Billboardová propagácia Hokejového turnaja

• Propagácia podujatí SAUŠ prostredníctvom 

TASR a RTVS

• Webová stránka SAUŠ
Jednotlivé regióny majú vytvorené a používajú prístupy na 
stránke SAUŠ, pomocou ktorých  vkladajú informácie o 
športových podujatiach, výsledky a fotografie 



www.saus.sk



Akademické majstrovstvá sveta v športovom lezení 2018

Bratislava sa v termíne od 18. do 24.júna 2018 stane dejiskom Akademickým majstrovstiev sveta v 

športovom lezení. 

Akademické majstrovstvá sveta v Bratislave budú 2. ročníkom, prvý ročník sa konal v októbri v Shangai, 

Čína. 

2018



Športovo-technická 

komisia
Mgr.Cepková Alena,PhD.



Členská základňa 2013-2016

rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

VŠ 9568 8966 9052 9089

Mládež 0 4201 3976 4058

Ostatní 7333 3574 3377 3298

Spolu 16901 16907 16379 16469
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Masové súťaže 2013-2016
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BA Západ Stred Východ Spolu
2013 131 64 111 186 492

2014 104 47 102 90 343

2015 125 55 95 76 351

2016 118 46 94 125 383



Počet VŠ študentov na masových 

súťažiach 2013-2016
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BA Západ Stred Východ Spolu
2013 5501 3685 4082 6267 19535

2014 4507 2722 3032 4788 15049

2015 4830 3792 3732 3190 15544

2016 4890 2185 4108 4511 15694



Univerzitné podujatia 2016

Regióny Dotácia na UP 2016 

Bratislava 7 580€

Západ 7 363€

Stred 4 570€

Východ 5 488€

SPOLU 25 000€

• predpokladaný počet študentov VŠ na športovom podujatí, 

• finančná náročnosť podujatia, 

• význam podujatia  (fakultné podujatie, v rámci jednej univerzity, 

medziuniverzitné (v 1 meste), regionálne (medzi mestami), celo-

slovenské a medzinárodné) ,

•. 2016 - 47 súťaží/ 63 žiadateľov (25 000€)

• 2015 – 27 súťaží / 52 žiadateľov (11 740€)



Vysokoškolské ligy 2015/2016
BRATISLAVA

Šport Zúčastnené 

univerzity

Počet tímov 

za 

univerzitu

Počet 

študentov 

za 

univerzitu

Počet 

družstiev/fa

kúlt

Počet 

kôl/zápasov

Počet 

študentov 

spolu

Garant

Futsal UK 6 84 13 11/44 182 Važan

LF UKSTU 4 56

EU 1 14

VSEMvs 1 14

APZ 1 14

Futbal UK, 3 45 10 9/45 150 Honz

SjF STUSTU 4 60

EU 1 15

VSEMvs 1 15

APZ 1 15

Basketbal 

M

UK 6 70 13 13/29 146 Šerešová

PF UKSTU 4 44

EU 2 22

VSEMvs 1 10

Basketbal Ž UK 5 60 8 14/49 96 Argaj

FTVŠ UKSTU 2 24

EU 1 12

Volejbal M UK 4 48 10 8/47 120 Mašlejová

FMFI UKSTU 4 48

EU 1 12

APZ 1 12



Volejbal Ž UK 5 69 12 10/60 144 Mašlejová

FMFI UKSTU 3 45

EU 2 30

Florbal UK 4 60 9 11/44 135 Kociánová

FEI STUSTU 2 30

EU 1 15

VSEMvs 1 15

APZ 1 15

Plávanie M UK 24 11 4 61 Potočný

FMFI UKSTU 29

EU 4

SZU 4

Plávanie Ž UK 21 9 4 42 Potočný

FMFI UKSTU 13

EU 4

APZ 1

SZU 3

Streľba UK 1 2 6 3 42 Židek

SjF STUSTU 5 40

Spolu 101 87/318 1118 Mokošák

ŠTK



ZÁPAD

Šport Zúčastnené 

univerzity

Počet 

družstiev/fa

kúlt

Počet 

kôl/zápaso

v

Počet 

študentov

Garant

Volejbal SPU, UKF 6 16/30 56 Mikušovič

Florbal SPU, UKF 4 4/22 52 Igor 

Gavalovič

Spolu 10 20/52 108 Horička  

ŠTK



STRED

Šport Zúčastnené 

univerzity

Počet 

družstiev/f

akúlt

Počet 

kôl/zápasov

Počet 

študentov

Garant

Golf UK BA, 

Paneurópska 

BA, City 

university BA, 

ŽU ZA, EU BA, 

UMB BB 

6 4/0 33 Kazaniová

Florbal UNIZA 10 20/100 180 Baránek, 

Hrnčiar

TUZVO 6 0/20 54 Kružliak

Volejbal 

muži

UNIZA 6 10/31 50 Sklenár

Volejbal 

ženy

UNIZA 

+TUZVO

2 1/1 16 Sklenár

Basketbal 

muži

UMB BB 3 1/3 28 Izáková

Šach TUZVO 0/14 9 Kružliak

Futbal TUZVO 6 0/8 60 Kružliak

Spolu 39 36/177 430 Beránek

ŠTK



VÝCHOD

Šport Zúčastnené 

univerzity

Počet 

družstiev/fa

kúlt

Počet 

kôl/zápasov

Počet 

študentov

Garant

Futsal TUKE 9 18/72 93 Harčarik

Florbal M TUKE, UPJŠ, 

KU TF

9 16/80 128 Dudovič, 

Valanský

Basketbal 

M

TUKE + UPJŠ 2 0/4 30 Šulc

Basketbal Ž TUKE + UPJŠ 2 0/4 28 Šulc

Volejbal mix UNIPO 7 12/36 116 Slančová, 

Volejbal M TUKE 5 4/40 40 Murín

Volejbal M UPJŠ 4 2/12 40 Horbacz

Volejbal Ž UPJŠ 4 2/12 37 Horbacz

Futsal TUKE 9 18/72 93 Harčarik

Malý futbal UNIPO,ISM,T

UKE (FVT)

16 6/120 197 Mihalčín, 

Minifutbal UPJŠ 9 10/46 87 Staško

Spolu 76 88/498 887 Vojtaško

ŠTK



Porovnanie VŠL 2014/2015 a 2015/2016

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016

počet 
študentov počet športov počet družstiev

Bratislav
a

1815 1118 10 10 113 101

Západ 100 108 1 2 7 10

Stred 406 430 7 7 50 39

Východ 1550 887 9 11 110 76

Víťaz finále VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY vo FUTSALE – EU BA



Final Four 2016

BASKETBAL 

MUŽI

BASKETBAL 

ŽENY
FLORBAL FLORBAL FUTBAL

Usporiadateľ VŠK FTVŠ UK VŠK FTVŠ UK

ACADEMIC 

Žilinská 

univerzita

FaBK ATU 

KOŠICE

Akademik TU 

Košice

1. miesto STU Bratislava

FTVŠ UK 

Bratislava SjF ŽU v Žiline UPJŠ Košice

UPJŠ 

s družstvom 

Ústav telesnej 

výchovy 

a športu

2. miesto
FTVŠ UK 

Bratislava

STU Bratislava

Drevárska 

fakulta TU 

Zvolen TU Košice

Prešovská 

univerzita 

s družstvom 

„Jaščurky“

3. miesto -

- - PU Prešov

Technická 

univerzita 

v Košiciach 

Strojnícka 

fakulta 2.



Zimná univerziáda Slovenskej republiky 

2016

Poradie
Univerzita/Vysok

á škola
Body spolu      

POHÁR
1 UMB 60,5

2 UK 41,5
3 UPJS 41

4 EKUBA 28
5 STU 24
6 TUKE 23,25

7 UKF 22,25
8 ZUZ 18,5

9 TUNI 17
10 SPU 15,5

- zúčastnilo sa 314 štartujúcich z 23 vysokých škôl  približne 25 

stredných škôl z celého Slovenska, 

- štartovalo 240 mužov a 74 žien VŠ

- 50 študujúcich v maturitných ročníkoch stredných škôl

- súťažilo sa v desiatich športoch a spolu až v 42 športových 

disciplínach, 

- bolo rozdaných spolu 255 medailí



http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8yoP3j-PQAhXLfRoKHWWqCTUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fstolny-tenis-2%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8yoP3j-PQAhXLfRoKHWWqCTUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fstolny-tenis-2%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUy52KkOPQAhXHDxoKHXtbAhEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio_category%2Fzimna-univerziada-sr-2016%2Fpage%2F3%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUy52KkOPQAhXHDxoKHXtbAhEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio_category%2Fzimna-univerziada-sr-2016%2Fpage%2F3%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-JuhkOPQAhXGiRoKHUxQDkkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fzusr-2016-tanecny-sport-4%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-JuhkOPQAhXGiRoKHUxQDkkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fzusr-2016-tanecny-sport-4%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnOy7kOPQAhXEnRoKHRTzBWYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio_category%2Fzimna-univerziada-sr-2016%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijnOy7kOPQAhXEnRoKHRTzBWYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio_category%2Fzimna-univerziada-sr-2016%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi544zskOPQAhUD0hoKHZRoD0cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fzusr-2016-tanecny-sport-5%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi544zskOPQAhUD0hoKHZRoD0cQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fktv.tuke.sk%2Findex.php%2Fportfolio-view%2Fzusr-2016-tanecny-sport-5%2F&psig=AFQjCNGhWM89PP-mIaPMTwW7BdcCbCz4kg&ust=1481235279752986


Letná univerziáda Slovenskej republiky 

2016

Poradie
Univerzita/

VŠ

Body 

spolu      

POHÁR

1 UK BA 384,5

2 UMB 202

3 STU 146,5

4 UKF 72

5 SZU 53

6 TU TT 43

7 PU Pre 36

8 EU BA 29

9 AOS LM 19

10 ŽU ZA 15

- predstavilo sa 613 športovcov a trénerov, z toho bolo 343 žien 

a 270 mužov,

- 117 členov rozhodcovského zboru a technického personálu

- odovzdaných bolo 194 zlatých medailí, 179 strieborných a 173 

bronzových medailí,

- 11 športov



Konferencia „Univerzitný šport“ 

pod záštitou ministra MŠVVaŠ SR
 TELESNÁ VÝCHOVA A REKREAČNÝ ŠPORT NA UNIVERZITÁCH

Predsedajúci

doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. UKF v Nitre, SR

doc. PaedDr. Pavel Ružbažský, PhD. FŠ PU v Prešove, SR

1. Verejné vysoké školy by sa mali riadiť štátnym programom, kde TV a šport by 

mali byť pevnou súčasťou výchovy a vzdelávania minimálne v 4 semestroch 

bakalárskeho štúdia.

2. Výsledky vedecko-výskumnej práce, publikované na konferenciách, resp. vo 

vedeckých a odborných časopisoch jasne preukazujú, že zdravotný stav, 

telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť mládeže sa dostáva na kritický bod v 

porovnaní s úrovňou z pred 20 rokov.

3. Posilniť vedecko-výskumnú činnosť na katedrách TV formulovaním 1-2 

nosných výskumných úloh, ktoré budú riešiť úroveň telesnej zdatnosti na 

vysokých školách v SR .

4. Podpora vysokoškolských líg, najmasovejšej súťaži medzi vysokoškolákmi, kde 

sa formujú reprezentatívne tímy univerzít a zároveň šíria záujem o šport medzi 

študentmi.



 VRCHOLOVÝ ŠPORT NA UNIVERZITÁCH, ŠTUDENT – ŠPORTOVEC – REPREZENTANT –

UNIVERZITNÉ TÍMY

Predsedajúci

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.  FSS MU Brno

prof. PaedDr. Ivan Čilík, PhD.   UMB Banská Bystrica, SR

1. V súčinnosti so štátnym programom do roku 2020  vytvoriť univerzitné športové 

strediská (vytvoriť ich štruktúru, zdroje financovania, kontinuitu športovcov vo 

vekových kategóriách, trénerskú základňu, športovo-technické zázemie).

2. Prehodnotiť model financovania športu v rámci VŠ, aby VŠ priamo mohla 

podporovať univerzitné športové tímy, vytvoriť hodnotiacu škálu na prideľovanie 

financií (počet VŠ – športovcov v tíme, umiestnenie v najvyššej súťaži SR).

3. Vytvoriť model podpory vrcholového športovca – študenta univerzity 

(štipendium, individuálny študijný plán, študijný koordinátor, ubytovanie, strava).



 Rôzne

Predsedajúci

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.   FCHPT STU v Bratislave, SR

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. FTVŠ UK Bratislava, SR

1. Diagnostika  vrcholových športovcov – akademikov, ale aj širšej populácie je 

potrebná pre kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie aktuálneho stavu 

výkonnosti 

2. Jedným z predpokladov podpory šachu na slovenských vysokých školách je 

efektívna evidencia šachistov - vysokoškolákov (ale platí to aj pre iné športy). 

Možnosť vo využívaní Registra študentov v účinnej spolupráci SAUŠ, resp. 

priamo športových zväzov, s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR.



Extraligové univerzitné tímy sezóna 2015/2016 

Názov tímu Druh športu Umiestnenie

Bratislava

TJ Slávia UK Vodné pólo 1.miesto

VK Slávia EU BA Volejbal ženy 1.miesto

VŠK FTVŠ UK Florbal muži 7.miesto

AŠK Prírodovedec Florbal muži 6.miesto

Západ

VK Slávia SPU Nitra Volejbal muži 1.miesto

ZŠK UKF Nitra Volejbal ženy 4.miesto

ZŠK DFA Slávia SPU 

Nitra

Florbal ženy 6.miesto

Stred

Academic ŽU Žilina Florbal muži 3.miesto

TJ Slávia TU Zvolen Volejbal ženy 6.miesto

Východ

FaB Akademik TU Florbal muži 1.miesto



Akademické majstrovstvá sveta 2014, 

2016
zlatá strieborná bronzová

AMS 2014 1 4 3

AMS 2016 2 3 5

spolu 3 7 8



Svetové univerziády 2013, 2015,2017

zlatá strieborná bronzová

SLU 2013 Kazaň 1 3 2

SZU 2013 Trentino 0 2 3

SLU 2015 

Gwangju
0 2 2

SZU 2015 Štrbské

pleso, Granada
1 3 4

SZU 2017 Almaty 0 0 2

spolu 2 10 13



Plán ŠTK na rok 2017



Kalendár súťaží do roku 2024
Typ súťaže 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Súťaže športu 
pre všetkých x x x x x x x x x

VŠL, 

Kvalifikačné 
turnaje, FF x x x x x x x x x

Regionálne 
súťaže x x x x x x x x x

FU SR X X X X

AM SR x x x x

ZU SR X X X

LU SR X X X

Európske 
súťaže x x x x

AMS x x x x x

Svetové 
univerziády x x x x



Finále univerzít 2015,2017

BASKETBAL 

MUŽI

BASKETBAL 

ŽENY
FLORBAL FUTSAL

VOLEJBAL 

MUŽI

VOLEJBAL 

ŽENY
FUTBAL

Termín
23.-24.5. 2017 23.-24.5. 2017 máj 2017 15.-16.5. 2017 16.-17.5. 2017 16.-17.5. 2017 23.-24.5. 2017

Usporiadateľ TUKE TUKE ŽU ZA TUKE SPU NR SPU NR STU BA

Termín 10.-11.6.2015 10.-11.6.2015 29.-30.4.2015 5.-6.5.2015 13.-14.5.2015 13.-14.5.2015 19.-20.5.2015

Usporiadateľ
UMB Banská 

Bystrica

UMB Banská 

Bystrica

UK 

Bratislava
ŽU Žilina PU Prešov PU Prešov TUKE Košice

v r.2015  

700 študentov



– Európske univerzitné majstrovstvá 2016

Šport Miesto Dátum

Table Tennis
Olomouc, Czech

Republic
June 21-25

Volleyball Rzeszow, Poland June 25-July 2

Badminton Ljubljana, Slovenia June 27-July 3

Handball Antequera, Spain July 3-9

Futsal Corum, Turkey July 9-16

Rowing Subotica, Serbia July 13-16

Basketball Miskolc, Hungary July 16-23

Rugby 7s Milan, Italy July 20-23

Tennis Madrid, Spain July 23-29

Football Porto, Portugal July 23-30

Judo

Karate

Taekwondo
Coimbra, Portugal

July 24-27

Basketball 3x3

Sport Climbing

Beach Volleyball
Split, Croatia

July 25-28

July 25-28

July 25-30

Golf Liberec, Czech Republic September 11-15

Bridge

Chess
Fuengirola, Spain September 20-24

http://tabletennis2017.eusa.eu/
http://volleyball2017.eusa.eu/
http://badminton2017.eusa.eu/
http://handball2017.eusa.eu/
http://futsal2017.eusa.eu/
http://rowing2017.eusa.eu/
http://basketball2017.eusa.eu/
http://rugby7s2017.eusa.eu/
http://tennis2017.eusa.eu/
http://football2017.eusa.eu/
http://judo2017.eusa.eu/
http://karate2017.eusa.eu/
http://taekwondo2017.eusa.eu/
http://3x3basketball2017.eusa.eu/
http://sportclimbing2017.eusa.eu/
http://beachvolleyball2017.eusa.eu/
http://golf2017.eusa.eu/
http://bridge2017.eusa.eu/
http://chess2017.eusa.eu/


LETNÁ SVETOVÁ UNIVERZIÁDA 
Chinese Taipei

19. august - 30. august 2017

ŠPORTY:

Archery

Athletics

Basketball

Fencing

Football

Artistic Gymnastics

Rhythmic Gymnastics

Judo

Swimming

Diving

Water Polo

Table Tennis

Taekwondo

Tennis

Volleyball

Badminton

Baseball

Golf

Roller sports

Weightlifting and 

wushu



Správa Dozornej rady 



Prijatie nových členov do SAUŠ

 VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 



STANOVY

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE

UNIVERZITNÉHO ŠPORTU 

(prijaté na zasadnutí Rady SAUŠ dňa  ...........)



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 § 24 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 zákona 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 reprezentácie Slovenskej republiky 

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

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

d. rozhodovať o oblečení členov oficiálnej výpravy na podujatiach FISU s výnimkou špeciálneho oblečenia počas samotnej športovej

súťaže,

e. výlučné právo schvaľovať kandidatúru organizátorov akademických majstrovstiev sveta a Európy v Slovenskej republike,

f. 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 a 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 SAUŠ 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 Radou SAUŠ,

(iv)Rozhodnutím Rady SAUŠ o udelení čestného členstva. Čestného prezidenta a čestných členov SAUŠ schvaľuje zasadnutie Rady SAUŠ 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 Radou SAUŠ 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, ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb

s príslušnosťou k SAUŠ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny,

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 príslušných orgánov SAUŠ,

o. 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 zúčastňovať sa zasadnutí Rady SAUŠ bez hlasovacieho práva a nemôže byť volený do orgánov SAUŠ,

b. čestný člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí Rady SAUŠ 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 SAUŠ

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.

5) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SAUŠ.

6) Štatutárny orgán a členovia orgánov SAUŠ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní

zohľadňovať stanoviská Dozornej rady a odborných orgánov SAUŠ, ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje

rozhodnutie

zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.

7) SAUŠ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie v

a. kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v

licenčnom orgán

b. v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SAUŠ alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo

výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.



8) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAUŠ alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť

na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o

člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného

orgánu tajným hlasovaním.

9) Člen orgánu SAUŠ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci

v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči

konečnému rozhodnutiu orgánu SAUŠ alebo jeho člena.

10) Zápisnica zo zasadnutia Rady SAUŠ, VV SAUŠ a kontrolného orgánu :

a. obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých predpisov:

(i)miesto a čas konania zasadnutia,

(ii)meno predsedajúceho zasadnutia,

(iii)zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

(iv)schválený program zasadnutia,

(v)prezenčnú listinu,

(vi)zoznam podkladov k jednotlivým bodom a spôsob prístupu k nim

(vii)opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia,

(viii)rozhodnutie zasadnutia s uvedením výsledku hlasovania a odlišného stanoviska delegáta, ktorý nesúhlasil s prijatým

rozhodnutím, ak o to požiada,

(ix)zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené

(x) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa

b. sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia



Článok 5

Rada SAUŠ

1) Rada SAUŠ (Rada)  je najvyšším orgánom SAUŠ, 

2) Zasadnutia Rady SAUŠ sa má právo s hlasom rozhodujúcim zúčastniť jeden delegát za každého riadneho člena. Delegát

musí byť osoba staršia ako 18 rokov, pričom každý delegát disponuje určeným počtom hlasov v zmysle kľúča delegátov.

3) Hlasovacie právo na zasadnutí Rady SAUŠ sa pri zohľadnení počtu aktívnych individuálnych členov vo všetkých

vekových kategóriách (súťažiacich v rámci súťaží organizovaných SAUŠ a medzinárodnými organizáciami) riadi podľa

nasledovného kľúča delegátov :

a. každý riadny člen s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 0 do 1000 členov vrátane - 1 (jeden) hlas,

b. každý riadny člen s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 1001 a viac - 2 (dva) hlasy,

c. každý riadny člen, ktorého športovec sa zúčastní Svetovej Univerziády ( letnej alebo zimnej ) a získa medailové

umiestnenie – 1 (jeden) hlas .

4) Zasadnutia Rady SAUŠ sa ďalej zúčastňujú :

a. Prezident SAUŠ,

b. členovia VV SAUŠ,

c. predseda Dozornej rady,

d. jeden zástupca športovcov delegovaný v zmysle § 19 zákona.č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení

niektorých zákonov ( v prípade ak za športovcov je delegovaných viac kandidátov ako jeden, zástupcom športovcov

sa stane ten, ktorý zastupuje väčší počet športovcov ),

e. jeden zástupca športových odborníkov delegovaný v zmysle § 19 zákona 440/2015 Z.z. o športe a o zmene

a doplnení niektorých zákonov ak ho navrhne minimálne 50 športových odborníkov.



5) Delegátom zasadnutia Rady SAUŠ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SAUŠ len na základe výkonu funkcie v orgáne národného

športového zväzu. Prezident SAUŠ, členovia VV SAUŠ a predseda Dozornej rady majú poradný hlas na zasadnutí Rady SAUŠ.

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

7) Oznámenie o mieste a čase zasadnutia Rady SAUŠ spolu s navrhnutým programom a podkladmi na zasadnutie, posiela delegátom

prezident SAUŠ najmenej 15 dní pred zasadnutím Rady SAUŠ.

8) Kolektívneho člena na zasadnutí Rady SAUŠ zastupuje ako delegát jeho štatutárny zástupca. V prípade, že sa štatutárny zástupca

nemôže zasadnutia Rady SAUŠ zúčastniť, účasťou písomne poverí svojho zástupcu a súčasne túto skutočnosť oznámi sekretariátu SAUŠ

najneskôr jeden deň pred konaním zasadnutia Rady.

9) Zasadnutie Rady SAUŠ sa riadi rokovacím poriadkom, ktorého návrh predkladá výkonný výbor SAUŠ a schvaľuje ho zasadnutie Rady

SAUŠ. Rokovanie zasadnutia Rady SAUŠ vedie predsedajúci zasadnutia Rady SAUŠ, podľa schváleného programu.

10) Predsedajúci zasadnutia Rady SAUŠ, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru alebo generálny

sekretár, pred otvorením zasadnutia Rady SAUŠ skontroluje, či je prítomný dostatočný počet delegátov, aby bola konferencia

uznášaniaschopná.

11) Zasadnutie Rady SAUŠ je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov.

12) Ak je zasadnutie Rady SAUŠ uznášaniaschopné, predsedajúci zasadnutia Rady SAUŠ navrhne zasadaniu Rady SAUŠ na schválenie

program zasadnutia Rady SAUŠ, rokovací poriadok a volebný poriadok, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

13) Na návrh delegáta môže byť program zasadnutia Rady SAUŠ pozmenený alebo doplnený pred schvaľovaním programu, ak s tým

súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov. Zasadnutie Rady SAUŠ nemôže rozhodovať o bode programu, ktorý nie je výslovne uvedený v

programe schválenom delegátmi pri zahájení zasadnutia Rad SAUŠ y. V rámci bodu "Rôzne" alebo "Diskusia" môže konferencia prijímať

iba odporúčania a stanoviská.



14) Zasadnutie Rady SAUŠ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti SAUŠ, najmä:

a. na začiatku zasadania schvaľuje program zasadnutia Rady SAUŠ s prípadnými zmenami,

b. na začiatku zasadania schvaľuje rokovací poriadok,

c. rozhoduje o prijatí a neprijatí nových členov SAUŠ,

d. rozhoduje o vylúčení členov SAUŠ,

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

f. volí a odvoláva členov VV SAUŠ, DR SAUŠ a DAS

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

h. rozhoduje o reorganizácií súťaží

i. volí a odvoláva členov volebnej komisie

j. schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia je vyššia ako 200.000,- eur.

k. berie na vedomie správu o činnosti SAUŠ za uplynulé obdobie,

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

m. berie na vedomie správu o výsledkoch auditu,

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

o. schvaľuje kandidátov do komisií medzinárodných organizácií,

p. prerokúva prednesené návrhy a prijíma k nim uznesenia,

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

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

s. schvaľuje výšku členských príspevkov,

t. schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej

spoločníkom alebo akcionárom je SAUŠ

u. schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona č 440/2015 Z.z. o športe alebo

obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAUŠ

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

15) Uznesenie Rady SAUŠ je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s výnimkou rozhodovania o podľa článku

5, bodu 14 písm.d/, e/, f/, g/, h/, i/,j/, n/, q/, s/, t/, týchto stanov a iných prípadov, určených týmito stanovami, kedy je potrebná 2/3 väčšina

hlasov prítomných delegátov.



16) Voľby do orgánov SAUŠ sa vykonávajú na zasadnutí Rady SAUŠ.

17) Verejné hlasovanie sa používa pri schvaľovaní uznesení s výnimkou tých, ktoré sú určené v článku 5 bode 18 týchto stanov.

18) Tajné hlasovanie sa používa v prípade volieb osôb do orgánov SAUŠ a v prípade vylúčenia člena SAUŠ podľa článku 3, bod 8

týchto stanov.

19) Verejné hlasovanie sa môže uskutočniť i v prípade volieb, keď je na volené miesto len jeden kandidát a tento s týmto spôsobom

súhlasí.

20) Zo zasadnutia Rady SAUŠ a konania volieb do orgánov SAUŠ sa vyhotovuje zápisnica, ktorú je SAUŠ povinná uchovávať po

dobu šesť rokov od ich konania. Zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr

do 25 dní odo dňa zasadnutia.

21)Súčasťou zápisnice podľa článku 4 bod 10 týchto Stanov sú aj :

a) návrhy a vyhlásenia predložené na zasadnutie Rady na prerokovanie.

b.protokol návrhovej komisie,

c.protokol mandátovej komisie,

d.protokol volebnej komisie.

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

registrovaných v SAUŠ ku dňu podania žiadosti, VV SAUŠ alebo Predseda Dozornej rady a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia

písomnej žiadosti na Sekretariát SAUŠ. V prípade žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady SAUŠ zo strany členov SAUŠ,

musí táto žiadosť obsahovať údaje o členovi pri fyzických osobách meno priezvisko, dátum narodenia, príslušnosť športovému klubu.

23) Mimoriadne zasadnutie Rady SAUŠ 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 SAUŠ.

2) VV SAUŠ najmä:

a. pripravuje zasadnutia Rady SAUŠ a navrhuje ich program,

b. predkladá Rade SAUŠ zoznam kandidátov do volených orgánov,

c. zabezpečuje realizáciu uznesení Rady SAUŠ,

d. schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,

e. vypracováva výročnú správu za príslušný kalendárny rok,

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

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

h. schvaľuje nomináciu výpravy SR na svetové univerziády a akademické MS v jednotlivých športoch, ako aj na ďalšie podujatia FISU

a jeho členov,

i. schvaľuje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA,

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

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

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

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

n. v prípade potreby zriaďuje Disciplinárny a arbitrážny senát SAUŠ, členov ktorého volí a odvoláva Rada SAUŠ.

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

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

b. štyria (4) predsedovia Regionálnych rád, zvolení Regionálnymi radami SAUŠ a následne potvrdení Radou SAUŠ.

c. prípadný ex offo - člen exekutívy FISU zo SR.

d. zástupca športovcov delegovaný v zmysle § 19 zákona.č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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. zánikom členstva v SAUŠ.

d. odvolaním Radou

11) VV SAUŠ pre potreby činnosti vytvára komisie:

a.medzinárodnú komisiu,

b.hospodársku komisiu,

c.športovo – technickú komisiu,

d.ďalšie podľa aktuálnej potreby.

12) Zo zasadnutia VV SAUŠ sa vyhotovuje zápisnica podľa článku 4 bod 10 týchto stanov , ktorú je SAUŠ povinná uchovávať po

dobu šesť rokov od ich konania. Zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu

najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.



Článok 7

Prezident

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

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 SAUŠ 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. Generálneho sekretára prijíma a 

odvoláva.

7)    Prezident SAUŠ 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). .

2) DR SAUŠ má štyroch členov, ktorí sú delegovaní jednotlivými regionálnymi radami a o ich odvolaní rozhoduje Rada SAUŠ. Na čele

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

SAUŠ je nezlučiteľná s 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 d/ 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 SAUŠ,

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) DR SAUŠ 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) DR 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.

9) Zo zasadnutia DR SAUŠ sa vyhotovuje zápisnica podľa článku 4 bod 10 týchto stanov, ktorú je SAUŠ povinná

uchovávať po dobu šesť rokov od ich konania. Zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa

zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.



Článok 10

Disciplinárny a arbitrážny senát

1) Disciplinárny a arbitrážny senát SAUŠ (DAS SAUŠ), je orgán, ktorý rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti

SAUŠ a osôb s príslušnosťou k SAUŠ .

2) DAS SAUŠ má štyroch členov, ktorí sú volení a odvolávaní Radou SAUŠ.

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

s výkonom funkcie ostatných orgánov SAUŠ.

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

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 SAUŠ. 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 SAUŠ, 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 SAUŠ, 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) Prípravu a riadny priebeh volieb riadi v súlade so schváleným Volebným poriadkom volebná komisia, ktorá je zvolená na

zasadnutí Rady SAUŠ 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 SAUŠ 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 SAUŠ, 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 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 SAUŠ 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 prezidentom 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.



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 SAUŠ najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,

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

e. zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia Rady SAUŠ 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.

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 systéme športu zverejnenie :



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 povinná 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.

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 zosúladiť svoje náležitosti s týmito stanovami v súlade s ustanoveniami zákona.č.

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

doplnkov vzniká dňom ich schválenia Radou SAUŠ.

1) 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.

1) Výklad týchto stanov vykonáva Výkonný výbor SAUŠ.

1) Týmto sa rušia Stanovy SAUŠ schválené Radou SAUŠ dňa 08.06.2016 registrované MV SR pod číslom

VVS/1-909/90-98-(-).

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

prezident SAUŠ

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

generálny sekretár SAUŠ



Voľba prezidenta SAUŠ a členov VV



Správa Volebnej komisie 



Založenie obchodnej spoločnosti

Ing. Pavel Munka, Daňový poradca č. 522

S T A N O V I S K O:

 V zmysle § 12 odsek 2 zákona 595/2003 o dani z príjmov, v znení zmien a

doplnkov, predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú zriadení na podnikanie

/SAUŠ/, sú príjmy z činností, ktorými sa dosahuje zisk alebo ktorými sa zisk

dosiahnuť dá, a to vrátane príjmov z reklamy, predaja majetku, nájomného

atď.



Založenie obchodnej spoločnosti

 Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj náplň činnosti SAUŠ, odporúčam pri

organizovaní športových podujatí / AMS 2018 v športovom lezení v

Bratislave /, kde je predpoklad získania peňažných prostriedkov z činností

ako marketing, reklama a pod. pre tieto tzv. podnikateľské činnosti založiť

podnikateľský subjekt / s.r.o. /, ktorého príjem bude zdaňovaný bežným

spôsobom podľa zákona o dani z príjmov.

 Stopercentným vlastníkom tejto novej spoločnosti by bola SAUŠ.



Správa Návrhovej komisie a návrh uznesení  



Ďakujeme za pozornosť


