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Úvod 
 

Slovenská asociácia univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) so sídlom Trnavská cesta 37, IČO 

17 316 731, 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.  

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. 

SAUŠ združuje športové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré pôsobia v univerzitnom športe v 

Slovenskej republike a v roku 1993 bola uznaná rozhodnutím Medzinárodnej federácie univerzitného 

športu (FISU) ako jediná organizácia v Slovenskej republike s právami a povinnosťami v oblasti 

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

Podľa stanov združenia č. II sa občianske združenie zameriava na tieto činnosti: 

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. 

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadi a rozvíja univerzitný 

šport v Slovenskej republike, podporuje rozvoj športu v Slovenskej republike a uplatňuje princípy fair 

play v športe, zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných univerzitných 

podujatiach, podporuje činnosť svojich členov, zložiek a komisií  SAUŠ, spolupracuje 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, podieľa sa na výchove športovcov k 

vysokej výkonnosti a všestrannosti, aktívne bojuje proti všetkým formám násilia, intolerancie a 

diskriminácie v športe, proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a 

proti dopingu, pôsobí na skvalitňovanie športovísk. 

Činnosť občianskeho združenia prebieha v prenajatých kancelárskych priestoroch na adrese: Trnavská 

cesta 37, 831 04 Bratislava, na základe platných zmlúv o nájme. 

 

 

 

 

 

 



1. Prehľad činností uskutočnených občianskym združením za rok 2017 
 

1.1 Svetová zimná univerziáda 2017 Almaty, Kazachstan 
 

Prelom januára a februára patril v roku 2017 už po 29. krát nevýznamnejšej športovej udalosti po 

Olympijských hrách – svetovej Univerziáde, ktorej zimná časť sa konala v Kazachstane, v meste Almaty. 

Z 12 športov si slovenskí univerzitní športovci zmerali svoje sily v 6 športoch – alpské lyžovanie, biatlon, 

bežecké lyžovanie, krasokorčuľovanie, snowboard a tímový šport mužský hokej. Najviac sa darilo našim 

alpským lyžiarom, ktorým sa podarilo priniesť z univerziády dva cenné kovy. Barbara Kantorová 

v alpskej kombinácii žien (slalomové kolo + super G) získala bronzovú medailu. V mužskej alpskej 

kombinácii sa Matej Falát umiestnil na treťom mieste a vybojoval pre Slovensko bronzovú medailu.  

Vedúcim výpravy bol člen výkonného výboru SAUŠ, Róbert Janikovský. 

Členovia výpravy: Ing. Michaela Masárová, Mgr. Lucia Petreková, lekár MUDr. Lukáš Bučka 

a fyzioterapeut Ján Sirocký 

 

ALPSKÉ LYŽOVANIE 

Nominácia: Matej Falát, Martin Hyška, Barbara Kantorová, Katarína Miklošová, Henrich Katrenič 

Tréneri: Ľubomír Fabián, Jaroslav Rakúšan, Roman Petriľak 

 

BEŽECKÉ LYŽOVANIE 

Nominácia: Miroslav Šulek, Rudolf Michalovský, Eva Segečová, Aneta Smerčiaková  

Tréneri: Mario Kubiš, Michal Malák 

 

HOKEJ 

Nominácia: Samuel Košut, Peter Putec, Juraj Halo, Radoslav Gábor, Martin Uhnák, Edmund Piačka, 

Adam Kasanický, Peter Gápa, Jakub Loydl, René Štrauch, Peter Bustin, Samuel Ivanič, Tomáš Hluch, 

Denis Nociar, Michal Kabáč, Martin Indrych, Andrej Sucharda, Ivan Jakubík, Jozef Tomčák, Nikolas 

Ketner, Jan Zlocha, Ivan Brezniak, Michal Pichnarčík  

Tréneri: Róbert Pukalovič, Andrej Výboh, Lukáš Opáth  

Zdravotníci: Rastislav Ladecký, Stanislav Beli 

 

SNOWBOARD 

Nominácia: Matej Bačo  

Tréneri: Marián Bačo 

 

KRASOKORČUĽOVANIE 

 

Nominácia: Michael Neuman, Marco Klepoch, Miroslava Hriňáková  

Tréneri: Alžbeta Hriňáková 

 



BIATLON 

 

Nominácia: Anna Netíková, Andrea Hôrčiková, Alžbeta Majdišová, Michal Kubaliak, Henrich Lonský, 

Ondrej Kosztolanyi  

Tréneri: Ján Šulej, Rene Bevelaqua 

 

 

1.2 Svetová letná univerziáda 2017 Taipei, Taiwan 
 

Na Svetovej letnej univerziáde 2017 v Taipei obsadilo Slovensko v medailovej bilancii celkové 50. 

miesto s jednou striebornou – tenis mix Parajová, Košec a jednou bronzovou medailou Ján Volko. 

Uznanie patrí aj Alexandre Bezekovej, ktorá na 200m získala výborné 4.miesto. Triumf patril Japonsku, 

ktoré získalo 101 medailí (37-27-37). Druhá skončila Južná Kórea vzhľadom na vyšší počet zlatých 

medailí s 82 cennými kovmi (30 -22- 30) pred tretím Ruskom, ktoré si ich pripísalo 94 (25 – 31- 38). V 

Taipei štartovalo 50 slovenských športovcov v 13 športoch: atletika, šerm, športová gymnastika, 

moderná gymnastika, plávanie, stolný tenis, bedminton, džudo, tenis, lukostreľba, golf, vzpieranie, 

takewondo.  

Vedúcim výpravy bola Mgr. Alena Cepková,PhD. 

Členovia výpravy: Ing. Michaela Masárová, Mgr. Lucia Petreková, lekár MUDr. Lukáš Bučka 

a fyzioterapeutka MUDr. Terézia Sedláčková. 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Nominácia: Barbora Mokošová, Slavomír Michňák  

Tréneri: Martin Zvalo, Peter Krištof 

 

MODERNÁ GYMNASTIKA 

Nominácia: Xénia Kiliánová, Jana Duchnovská  

Tréneri: Ľubov Kiliánová 

 

PLÁVANIE 

Nominácia: Silvia Laszlóvá, Barbara Bartovičová, Tomáš Klobučník, Vladimír Štefánik, Pavol Jelenák  

Tréneri: Miroslav Machovič, Vladimír Železník 

 

BEDMINTON 

 

Nominácia: Matej Hliničan  

Tréneri: Marián Šulko 

 

JUDO 

 

Nominácia: Dušan Hegedus, Matej Hajas, Martin Becík  



Tréneri: Alexandra Peterová 

 

STOLNÝ TENIS 

 

Nominácia: Jakub Figeľ, Pavol Mego 

Tréneri: Milan Grman 

 

ŠERM 

 

Nominácia: Michala Cellerová, Kitti Bitterová, Ján Cipár, Ján Szalay, Cedrik Serri  

Tréneri: David Kralik, Karolína Belás 

 

LUKOSTREĽBA 

 

Nominácia: Alexandra Longová, Vladimír Hurban ml.  

Tréneri: Vladimír Hurban st. 

 

TAEKWONDO 

 

Nominácia: Dávid Sajko, Boris Lieskovský, Adrián Angyal  

Tréneri: Mário Švec 

 

TENIS 

 

Nominácia: Ivan Košec, Simona Parajová, Tomáš Pavlovský  

Tréneri: Ladislav Macko 

 

GOLF 

 

Nominácia: Michal Brezovský, Natália Hečková  

Tréneri: Peter Petrovič 

 

ATLETIKA 

 

Nominácia: Veronika Kaňuchová, Ján Volko, Miroslav Úradník, Jakub Matúš, Alexandra Bezeková, 

Tomáš Veszelka, Lucia Mokrášová, Tomáš Kružliak, Peter Ďurec, Ján Zmoray, Daniela Ledecká, Jakub 

Bottlík, Stanislava Lajčáková, Dominik Černý, Šimon Bujna, Tatiana Dunajská, Denis Danáč, Roman 

Turčani  

Tréneri: Ivan Čillík, Dana Horská, Radoslav Dubovský, Naďa Bendová, Róbert Kresťanko 

  

VZPIERANIE 

 

Nominácia: Radoslav Tatarčík, Peter Poláček  

Tréneri: Rudolf Lukáč 

 

1.3 Hokejový turnaj univerzít, 5. ročník 
 



Už piaty ročník Hokejového turnaja univerzít sa uskutočnil 7. novembra 2017 na Zimnom štadióne 

Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove. O celkové zabezpečenie podujatia sa postarali už tradiční 

organizátori – Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ), Slovenský zväz ľadového hokeja 

(SZĽH), Mestská časť Bratislava-Ružinov a Ružinovský športový klub. Pôvodne sa na tohtoročnom 

Hokejovom turnaji univerzít malo zúčastniť osem tímov. Na poslednú chvíľu však svoju účasť odriekli 

Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z pôvodne osemčlennej zostavy tak zostala len šestica účastníkov, ktorá 

bojovala o štyri miestenky na Zimnú univerziádu SR. Tá sa bude konať vo februári budúceho roka vo 

Zvolene. 

 

CELKOVÉ PORADIE 

1 Univerzita Komenského v Bratislave 

2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

3 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

4 Ekonomická univerzita v Bratislave 

5 Žilinská univerzita v Žiline 

6 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

1.4 Univerzitné podujatia Slovenskej republiky 
 

Tak ako každý rok aj v roku 2017 bola schválená dotácia MŠVVaŠ SR pre SAUŠ za účelom podpory 

masových súťaží študentov vysokých škôl vo výške 15 000€. Podľa schválených kritérií, rozhodujúci pre 

udelenie výšky finančnej dotácie na Univerzitné podujatie 2017 bol predpokladaný počet študentov VŠ 

na športovom podujatí, finančná náročnosť podujatia a význam podujatia (fakultné podujatie, v rámci 

jednej univerzity, medziuniverzitné (v 1 meste), regionálne (medzi mestami), celo-slovenské a 

medzinárodné).  Cieľom Univerzitných podujatí je podpora rozvoja masového športu medzi študentmi 

VŠ, spopularizovanie nových foriem športových súťaží, zapojenie do súťaží aj učiteľov a zamestnancov 

univerzít. Medzi takéto podujatia patria Univerzitné športové dni, Veľkonočné turnaje, Poháre rektora, 

Deň študentstva, Poháre univerzít, Mikulášske hry a iné. 

 

 

1.5 Činnosť sekretariátu 
 



SAUŠ zabezpečovala organizovanie športových súťaží, podujatí a športovú reprezentáciu v oblasti 

univerzitného športu. Ako riadny člen FISU a EUSA zabezpečuje komunikáciu na medzinárodnej úrovni, 

pravidelne sa zúčastnila zasadnutí orgánov FISU a EUSA. Organizačne, administratívne a ekonomicky 

sa podieľa na účasti akademických športovcov SR a ich realizačných tímov na vrcholných športových 

podujatiach - letná a zimná svetová univerziáda, akademické majstrovstvá sveta, európsky pohár 

UNIFIS. Spolu s VŠTJ, VŠK a športovými zväzmi sa podieľa na organizovaní športu pre všetkých, 

univerzitných športových podujatiach, finále univerzít a VŠ ligy. 

 

1.6 Vyhodnotenie „Športovca roka 2016“ 
 

8. decembra 2016 organizovala Slovenská asociácia univerzitného športu Ocenenie Univerzitný 

športovec roka 2016, získala slovenská reprezentantka v športovej streľbe Veronika Sýkorová, ktorá na 

tróne vystriedala svojho kolegu a vlaňajšieho laureáta Filipa Marinova. Výsledky ankety Slovenskej 

asociácie univerzitného športu (SAUŠ) vyhlásili v spoločenskej sále internátu Mladá Garda v Bratislave. 

1.7 Európske univerzitné hry v basketbale 
 

Premiéru na štrnástych Európskych hrách v basketbale mali študenti a študentky Univerzity 

Komenského v Bratislave, ktoré vyhrali celoslovenské finále univerzít a tým sa kvalifikovali na hry. 

Turnaj sa konal v dňoch 16.7. – 24.7. 2017 v Miškolci a zúčastnilo sa na ňom 12 európskych 

univerzitných ženských tímov a 16 mužských. 

Ženský tím Univerzity Komenského v Bratislave sa dostal po žrebe do prvej skupiny so Športovou 

univerzitou z Budapešti a poľnohospodárskou univerzitou z Estónska. Vo štvrťfinále narazili hráčky na 

rýchle študentky z univerzity Aveiro (Portugalsko), s ktorými sa im podarilo zvíťaziť (57:55). V semifinále 

si dievčatá zahrali s výberom univerzity Singidunum z Belehradu, ktorá od začiatku turnaja patrila 

medzi ašpirantov na víťazstvo. Prehra v semifinále znovu postavila tím Univerzity Komenského proti 

študentkám zo Športovej univerzity v Budapešti do boja o 3. miesto. Zápas bol od začiatku vyrovnaný, 

v závere naše hráčky viedli o 1 bod, no súperky dokázali dať 45 sekúnd pred koncom kôš, ktorým zvýšili 

náskok o 3 body. Po riadnom hracom čase bola remíza 36:36. V závere predĺženia bohužiaľ hráčky 

z Budapešti znovu odskočili na 2 body. Univerzita Komenského v Bratislave so svojim ženským 

basketbalovým tímom sa tak stala štvrtou najlepšou v kategórií žien v Európe. 

Mužský tím Univerzity Komenského v Bratislave sa dostal po žrebe do D skupiny s univerzitami z Viedne 

(Rakúsko, celkovo obsadili 12.miesto), Petrohradu (Rusko, celkovo obsadili 5.miesto) a Tartu (Estónsko, 

celkovo obsadili 4.miesto). V prvom zápase prehral náš tím vysokým rozdielom s Viedňou 78-43 

(42:18). Druhý hrací deň predviedli naši študenti najlepší výkon v základnej skupine a tri štvrtiny 

odolávali súperovi z Estónska, ktorý napokon zvíťazil 86:57 (41:24). Nasledujúci deň ich čakal 

„papierovo“ najsilnejší súper z Petrohradu, ktorému podľahli 41:83 (17:40). Po troch prehrách čakali 

na mužský tím Univerzity Komenského zápasy o 9.-16.miesto. V druhej časti turnaja začali zápasom s 

Univerzitou v Debrecíne, ktorý skončil prehrou 89:69 (45:39). V ďalšom zápase s Univerzitou Aveiro 

(Portugalsko) zvíťazil súper 74:65 (43:29). V poslednom zápase podľahli naši športovci 54:65 (24:30). 

 

1.8 Finále univerzít 
  



Vyvrcholenie regionálnych akademických súťaží roka 2016/2017 patrilo FU SR 2017 v basketbale 

mužov a žien, volejbale mužov a žien, florbalu, futsalu a futbalu. Pod dohľadom skúsených rozhodcov 

sa odohrali zápasy výberov univerzít zo štyroch regiónov. Hlavným organizátorom tohtoročnej 

najvyššej súťaže bola SAUŠ, katedry telesnej výchovy na príslušných univerzitách a vysokoškolské 

telovýchovné jednoty a kluby. Súťaže boli po technickej aj organizačnej stránke veľmi dobre 

zabezpečené. Na akademickej pôde sa súťažilo v duchu Fair-play a celkovo sa na palubovkách a 

trávniku zúčastnilo 700 študentov. Súťaží sa zúčastnili študenti najvyšších výkonnostných tried, čo sa 

prejavilo na veľmi dobrej kvalite v jednotlivých zápasov. 

 

 

2. Ročná účtovná závierka 
 

Celkové hospodárenie SAUŠ v roku 2017, vrátane účtovných zápisov sú zaevidované v účtovnej knihe 

občianskeho združenia, ktoré podľa platných právnych predpisov zúčtovala spoločnosť  

MUPAX s.r.o., Bratislava, so sídlom Jégeho 11, IČO : 35903872. 

Súvaha, Výkaz ziskov a strát a daňové priznanie k dani z príjmov tvorí prílohu Výročnej správy 

občianskeho združenia. 

 

3. Audit k ročnej účtovnej závierke 
 

Na základe objednávky občianskeho združenia SAUŠ audit vykonala spoločnosť  A.K.I. AIDIT, s.r.o., 



Dr. Vodu 2, 984 01 Lučenec IČO : 36729281. Informácia o audite účtovnej závierky za rok 2017 a správa 

nezávislého audítora tvorí prílohu výročnej správy. Nesprávnosti uvedené v predmetných 

písomnostiach občianske združenie SAUŠ vysporiada do konca účtovného obdobia 2018. 

 

4. Prehľad o peňažných príjmoch / výnosoch / a výdavkoch / nákladoch  
 

Príjmy  383 032 Eur 

Výdavky 379 851 Eur 

 

Hosp. výsledok pred zdanením  3 181 Eur 

Daň z príjmov 403 Eur 

Výsledok hospodárenia po zdanení  2 778 Eur 

 

5. Prehľad príjmov SAUŠ v členení podľa zdrojov 
 

- Príjem zo služieb  5 000 Eur 

/ reklama-daň. Príjem / 

- Dotácia   360 000 Eur 

- Členské   15 737 Eur 

- Ost. Príjem     2 291 Eur 

- Bankový úrok                         4 Eur 

 

Celkom   383 032 Eur 

 

6. Prehľad výdavkov SAUŠ podľa účelu 
 

- Spotreba materiálu  4 411 Eur 

- Opravy a udržovanie    780 Eur 

- Cestovné  2 880 Eur 

- Mzdové náklady            50 495 Eur 

- Sociálne, zdr. Poisť       17 368 Eur 



- Zákonné soc. náklady 1 737 Eur 

- Daň z mot. Vozidiel    131 Eur 

- Ostatné náklady         302 049 Eur 

/ univerzitné podujatia / 

 

Celkom                           379 851 Eur 

Daň z príjmov                    403 Eur 

Spolu             380 254 Eur 

 

7. Stav majetku a záväzkov SAUŠ 
 

Stav aktív a pasív k 31.12.2017 predstavuje čiastku 27 634 Eur. 

 

Majetok 27 634 Eur 

 

a, Neobežný majetok   3 601 Eur 

b, Obežný majetok 23 826 Eur 

c, ČR – náklady bud. období  207 Eur 

 

Vlastné a cudzie zdroje krytia 27 634 Eur 

 

a, Vlastné zdroje 10 310 Eur 

b, Cudzie zdroje 17 324 Eur 

 

8. Hospodársky výsledok 
 

Hospodársky výsledok za rok 2017, t.j. zisk vo výške 2 778 Eur navrhuje zaúčtovať ako nerozdelený zisk. 

 

 

 


