
POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA 2018 

1. Členská základňa 

Za člena sa považuje osoby – VŠ študenti, mládež do 18 rokov a ostatní, ktorí majú  riadne 

vyplnenú a podpísanú prihlášku člena príslušného VŠK a VŠTJ a na príslušný rok zaplatený 

členský príspevok 

1a.VŠ študent  -   študent maturitného ročníka, študent univerzity, vysokej školy  a absolvent  

VŠ  štúdia s ohraničením do 28r.  rok po skončení štúdia, k 31.10.2018. 

1b. Mládež do 18 rokov – uviesť všetkých členov do 18 rokov okrem maturitného ročníka 

k 31.10.2018. 

Ostatní - uviesť všetkých členov okrem bodu 1a. a 1b. k 31.10.2018. 

2. Šport pre všetkých  

Do kolónky „ Šport pre všetkých“ (ŠPV) – „Oddiely ŠPV“ nevpisujte  súťaže  ani iné športové 

podujatia. Vypíšte  len oddiely, ktoré sa venujú športu pre všetkých a počty aktívnych členov 

VŠK a VŠTJ a z toho vysokoškolákov (definícia 1a)  - aktívnych členov VŠK a VŠTJ. 

Súčasťou Formulára 2018 je tabuľka Súťaže športu pre všetkých 2018.  Do tejto tabuľky 

vpisujte názov súťaže,  mesiac kedy sa konala, počty zúčastnených na súťaži spolu a z toho VŠ 

študentov, organizátor a garant súťaže.  Za Súťaže športu pre všetkých sa považujú športové 

akcie: 

- organizované od 1.11.2017 do 31.10.2018 

- organizované VŠK, VŠTJ, ktorý je členom SAUŠ v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy 

(alebo oddelením)  na príslušnej univerzite, VŠ, 

- nie sú zaradené v termínovej listine príslušného športového zväzu,  

- účastníkmi sú okrem aktívnych členov VŠK, VŠTJ aj študenti a zamestnanci príslušnej 

univerzity, respektíve študenti inej univerzity, 

- podporujú sa   súťaže na úrovni fakulty, univerzity, medzi fakultné, medziuniverzitné, 

regionálneho, celoslovenského, 

- medzi masové súťaže sa zaraďujú aj akcie organizované SAUŠ – Finále univerzít SR, 

Akademické majstrovstvá SR, Univerzitné podujatia schválené na základe výzvy SAUŠ pre rok 

2018.   

- Univerzitné podujatia schválené na základe výzvy SAUŠ pre rok 2018 sa uvádzajú rovnako aj 

v tabuľke Súťaže športu pre všetkých 2018. 



- Medzi masové súťaže sa nezaraďujú Vysokoškolské ligy, Kvalifikačné turnaje, zimné a letné 

telovýchovné sústredenia vedené ako pedagogický proces a iné kurzy. 

 

- Podkladom pre kontrolu  je vyúčtovanie športovej akcie podľa smernice SAUŠ , propozície, 

správa s výsledkami a podpisový hárok účastníkov akcie 

3.Vrcholový šport 

Do Formulára 2018 Kolektívne športy a Individuálne športy je potrebné uviesť šport za ktorý 

uvádzate výsledky.  

Kolektívne športy – uviesť umiestnenie podľa typu súťaže. V prípade ak sa člen, členovia 

z Vášho VŠK, VŠTJ zúčastnil svetovej súťaži v kolektívnom športe  uveďte umiestnenie a počet 

športovcov. 

Individuálne športy -  uviesť umiestnenie v danom type súťaže. 

Uvádzajte len športovcov, ktorí štartujú a ich dosiahnuté výsledky sa uvádzajú v štartovacej 

listine pod názvom Vašej VŠK,VŠTJ. 

4. Reprezentácia SR 

Uvádzajte meno, šport, vekovú kategóriu, kontakt reprezentanta (e-mail, alebo tel.č.), 

Univerzitu alebo VŠ, ktorú navštevuje.  

UPOZORNENIE 

Formulár 2018, tabuľku Masové súťaže 2018 a prílohu Výsledky  - vrcholový šport pošlite 

v elektronickej podobe najneskôr do 31.10.2018 na mailovú adresu:   stk@saus.sk 

Poslať poštou NIE DOPORUČENE do 31.10.2018 (platí dátum pečiatky na pošte) na adresu: 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU 

Trnavská cesta 37 

831 04 Bratislava 

 

Štatutár VŠK, VŠTJ  svojim podpisom na Formulári 2018 potvrdzuje a zodpovedá za 

správnosť vyplnených údajov. 

 

 

Schválené VV SAUŠ:  12.9.2018 


