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čtánox 1
základné ustanovenia

školách v Slovenskej republike.

2) Nri,zov oběianskeho zdnůenia oficiálne znie: Slovenská asociácia
SAUŠ.

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

4) SAUŠ je samostatná, nezávislá, nepolitická a nenáboženská právnická osoba budovaná na
demokatických princípoch s pósobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Vznik, právna
forma, pomery a zánik SAUŠ, sa riadia platnými právnymi predpismi, najmá zák.č. 8311990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších úprav a zák.č. 44012015 Z.z. o športe aozmene
a doplnení niektorých zákonov.

5) SAUŠ združuje športové kluby a telovýchovné jednoty (ďalej len kluby), ktoré pósobia
v univelzitnom športe v Slovenskej republike.

6) SAUŠ bola uznaná rozhodnutím MedzináLrodnej 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 ajej členov.

Clánok 2
Ciel', úlohy činnost'a práva a povinnosti SAUŠ

1) Cielom SAUŠ je podporovať športovanie študentov univerzit a vysokých škóI (ďalej len
univerzít) a prostredníctvom špofiu prispievat' k ich harmonickému rozvoju, k vzájonrnému
porozumeniu a priatel'stvu. SAUŠ spolupracuje s univerzitami, vysokými školarni a ich
fakultami v SR pri zabezpečeni športových aktivít študentov a so šporlovými zvázmi SR.
ktorých odvetvia sú v programe podujatí organizovaných FISU a jej členmi.

2) Medzi hlavné činnosti SAUŠ patria najmá:
a. v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadit'a rozvíjat'

univerzitný šport v Slovenskej republike.
b. podporovat' rozvoj športu v Slovenskej republike a uplatňovat' princípy fair play v športe,
c. zabezpečiť reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných univerzitných podujatiach.
d. podporovat' činnost' svojich členov, zložiek a komisií SAUŠ,
e. spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, športovými klubmi pri univerzitách a

fakultách, ako aj so šporlovými zvázmi, štátnymi, občianskymi alebo súkromnými
špoťovými, telovýchovný,rni a spoločenskými organizáciami a inštitúciami a Arrtidopingovou
agentúrou Slovenskej republiky,

f. podieťať sa na výchove špotlovcov k vysokej výkonnosti a všestrannosti,
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g. aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a lte. proti
korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov sút'

h. pósobiť na skvalitňovanie športovísk,

3) SAUŠ pri plnení svojho poslania a uloh spolupracuje:
s univerzitami v Slovenskej republike a ich útvarmi, zaoberajúcimi
so šporlovými zvázmi a'nými športovými organizáciami,

a.

b.
c. so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými a miestnymi Splav},.

samosprál,y a s mirlovládn_vmi organizáciami.
d. s podtrikatelskýnri subjektmi a s ďalšími spoločenskými orgaIrizáciami a inštitílcianli.
c, s nrediálnr mi pcrlrtermi.

1) SAt]Š má poclla pravidiel FISU právo a povinnos1':
3. 1,ýlučne zastupovat' Slovenskú republiku na svetor.,ýclr letných a zinrných unil erziádacl-r. l-ra

Akademických rrrajstrovstr,ách svcta \,o všetkých športor,ých odvetviacl-r. ktoré orgarrizuje
FjSt," alebo na podu|atiach. ktoré orgar-rizuje Európska asociácia univerzitného športu (ďalej
len EUSA), ako aj na zasadnutiach orgálrov FISU a EUSA.

b. zabezpečovat' r,y,ber a pripravu športovcov do športovej leprezentácie Slol enskej repr-Lblik1"

prihlasovat'_ menovat'. organizačne zabezpečovat'a viest' výprav}, rcprezentácie Slol'elrskej
republik1-.

c. zodpol,eclat'za konanie členov r,ý,prav Slover.skej republikl,na športových podujatiaclr.
d. rozhodovať o oblečení členor, ollciáInej výpraq, na podujatiach FlSU s r,l,rrinrkou

špeciálnclro oblečenia počas sanrottrej športove.j sút'aže.
e. výlučné prár.o schval'ovať kandidatúru organizátorol, akadelnických nrajstrovstiev sr,eta a

Rurópy v Slovcrrskc-j republike.
í. podávat' nár,riy na orgán1, FISU a EUSA.

5) SAUŠ má ďalcj prál,o :

a. organizovat' šporlor,é sút'aže a podr-rjatia.

b. udel'ovat' súl-rlas na použitie obrazor,ých. zvukol,j,clr a obrazovo-zvuk6l,ých prenosol"

a záznamov z.o súí'aží a podujatí, ktoró organizuie.
c. udefovat' por,olenia na rerejný prenos" šírenie obrazol ých. zrukorých a zv ukclr. o-obrazovýcl-t

záznamor". káblovú retransrlisiu. r,1,|6tovenie originálu záznamu r"l,sielania. r,;-hotovenie
rozmnoženin1- záznamu 1,1,sielania. verejné rozširovanie originálu zázna1,1u l,1,sielania alebo
jeho roznrnoženin_v prostredníc1\,o1,1,1 intefnetu. masovokomunikačných médií alebo nosičor"
dát zo športor,ých podujati SAUŠ a aktivit a rkcii organizor. arrých alebo zastrešovaných
SAUŠ.

6) SAIJŠ je povinná zapracoval'do sl,ojich vnťltorrrých prcdpisor :

a. pravidlá Svetor,élro antidopingo\ého pfoglamll.
b, opatrenia proti manipulácii priebeiru a výsledkor, sírťaží,

c. opatrení ploti negatí\,n},m jal,om \, špofie vl,pll:vajúcich z medzinárodných prcdpisor,

a rozhodnutí"

7) SAUŠ je povinná posk"vtovat' súčir-rnost' nrinisterstvu školstva a orgánonr vcrejnej sprár,.i- pri
plnení ťrloh v oblasti šponrr,

Clánok 3

l,ó

!
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Clenstvo

1) Členstvo ,

stanovami
íné. Každý člen združenia móže kedykolvek v súlade s qhrrito

2) Členstvo
ko
indivi

c. čeStné.

3) Kolektívnymi členmi sú právnickó osoby r,_vsokoškoIské telor.,ýcl-rovrré jednot,v a špofiové kluby'
rd'alej lerl klub; t. ktoré rntrsia:

a. bl,t" registrované na úzcmí SR a predložit' stanov"\, oťganiZácic a potlldenie o prideleni Iť o.
b. mat"názov charakterizuj úci príslušnosť k univerzite.
c. mať potvrdenie o súhlase s použílaním mena univet,zit1 a znrluvu r,l,jadrujúcu spoluprácu

v oblasti rozvoia vysokoškolského športu. podpísanú štatutáín),nl zástupcom uniru,rzitr
vysokej škol1,.

d. mat'l,iac ako 50% členskej základne športujúcej nrládeže vo veku clo 27 rokor,.

4) lndividuálnynli členmi sťl Fy,zické osoby. ktoré musia :

byt' staršie ako ] 8 rokov a plne spósobiló r-ra prár,rre úkon1,.
r 1r ijet' akrir irr r .úlade s,.r zattjmlltti e činlrusťou S.\l Š.
byt" bezúhonný.
mat' k univerzitc alebo vlsokej škole prerrkázatel'nj vzl'ah. t.j. b.vt' jej zamcstnanconr alebo
spolupracovníkom na akaderrrickej úrovni.

a.

b.

5) Cestn;fun členom sa móže stat':

a.

b.
c.

d.

a.

b.

6)

čestný člen FISU pre Slovenskú republiku,
člen SAUŠ alebo výruzná osobnost', ktorá preukázala mimoriadne služby slovenskému
univerzitnému športu,

c. predchádzajúci prezident SAUŠ. ktorý vl"konál,al túto lirrkciu r-r-rinil-rrálnc 3 tlrnkčnó obclobia,
za mimoriadne zásluhy a prínos. ktorému sa uclclí najr y,šší stupeň čestného členstva a to titul
čestného prezidenta.

vznik členstva:
a. člcnom SAUŠ sa ínóže stat'žiadatel. ktorý splní podr]]ierrk1, stanovené r,tých1o stanor,ách. Na

r"znik členstva v SAUŠ nie .je právn"v nárok (l2 § 3 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov).

b. členstvo právnickej osoby vzniká sclrr,álenínl jeho písonrnej prihlášky na zasadnutí Rad1,

SAUŠ po splneni všetkých podmicnok členstva.
c. individuálne členstr,o osoby vzniká:

(i) zvolením Radou clo volene.i ťunkcie na celé volebné obdobic.
(ii) zvolenim za člena exekutír,y FISl] na celé obdobic jeho členslr,a r exekutír,e |]SU.
(iii) schr,álením jeho prihlášky VV SAUŠ.
(iv) Rozhodnutím Rad.v o udelení čestného členstl,a. Cestného preziderrta a čestných členol,

SAUŠ schval'uje zasadnutie Rady na nár,rh člena SA[,]Š tra dožir otie,

Zánik členstl,a:
a. pri kolektír"nl,clr členoch
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(i) vystupenimkolektívnehočlena,
(ii) zánikom kolektívneho člena,

iiii; lyttrOenim tolektívneho člena za porušenie Stanov SAUŠ,
(iv) nezaplatením členských pdspevkov do 6. mesiaca bežného
(v) stratou súhlasu s používaním mena univerzity,
(vi) poklesom členskej základne z radov športujúcej mládeže

hranicu 50% dva (2) po sebe nasledujúce roky,
(vii)lryhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby ait

r,yhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b. pri individuálnl,ch člerrocl-r :

(i) ukončcním r,ý,konu r.olenej íirrrkcie r-ra zasadnutí Racl,v SAUŠ. ktoré uzalvára iunkčné
,,hdobic .rrgárror SAUŠ.

(ii) r,z<laním sa písomnou rezignáciou na post v organuclt ,SAL Š: i-Ienstvo zar-riká dňom
doručcnia vzdania sa člcnstva na adresu sekretariátu sÁus.

(iii) neúčast'tlu na dr,och po sebe rrasledujúcich Raclách SAUŠ bez riadneho predchádzajúceho
ospravedlnellia.

(iv) úmrlin alebo vl-hlásenír-r-r za mI1l,eho.
(v) obrnedzením alebo stratou spósobilosti na prálne írkon1,.

8) Členstvo v SAUŠ rrróže zaniknút' aj r,1-,lúčením pre závažné porušenic Starrov SALrŠ alcbo
z dóvodu závažného porušenia právneho poriadku Sloverrske,i republik_v. O zániku členstva
vylťlčením rozhodne Rada SAUS na základe r-rávrlru ktoréhokolvek člena SAL]S alebo VV
SAUŠ . Rozhoc]nutia o \,_"-lúčeni čIena alebo čcstnélro člena sa prijímajú dl,oitretinovou váčšinou
hlasov prítonrných dclegátov na zasadnutí Rad1,. pričom dotknuti, člen nrusí dostat" ínožnost'
osobnc sa zúčastniť na prerokol,aní jeho v1,lúčcnia na zasadnutí Rad1' a rl'jadriť sa k svo.jmu
prípadu.

9) Práva členol,:
a. zúčastňovat' sa na činnosti SAUŠ. jeho l,olenýclr orgánov a komisií.
b. pocliel'at' sa na čerpaní finančných prostriedkov SAttŠ r slila,.le str schráIenlrrri kritóriani

a schváleným rozpočtom, 
_

podielať sa na riadení SAUS,
uplatňovať kritiku, svoje náwhy a názory,
b1,.t, informovaný o činnosti a hospodárení SAUS,
bl.t' prítomný na rokovaniach orgánov SAUŠ, kde sa lokuje o jeho osobe,

g. r,oli1' a b;-t' r,olený do orgánor" SA1.1S.
h, narrhnťtl'kan,liJitl lta rolcnú lunkciu r ralnti SAt Š.
i. byt'nar"rhnutý za kandidáta na volenú 1unkciu v rámci SAIJŠ.
j. podiel'at'sa na čir-rnosti SAUŠ r rirnci phrenia Llloh. ktoré nru boli zvererré.
k. predkladať nár,rh,v na zmenu stanov a iných prcdpisor SAUŠ.
1. pripomienkovať nál,rlry- predpisov S.,\UŠ.
m. podat' podnet alebo nár,rh do príslušnej konisie SAUS"
n. bl"t" inlbrmovaný a požado\,at' iníbrmácie o záležitostiach SAt Š pLostredníctr onl príslušných

orgárr,rr SAUŠ.
o. požívat' iné r,ýhody poskl,tol,arró členom SALIS.

1 0) Kolektívn1, člen SAL,IŠ má okrem prál, uvedených l, odseku 9 aj tieto prál a:

a. volit'cielegirtol, zasadnutia Iladr SAL Š e p rus trelillictr om nich hlasovat'rra zasaclnuti Rad_v

SAI-IS.
b, predkladat' nár,rh1,. ktoré najú blt' súčast'ou plogral]]Lt zasadnutia Rad1, SAUŠ.
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c.

d.

zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osób. ktoré v ňon-t

vydávať vlastné vykorrávacie predpisy pre ich činrrosť a pre
pri dodržaní predpisov SAUŠ.

oIganlZuJu.

1)\

11) Čestní členovia SAUŠ majú okrem práv uvedených v odseku 9

a. čestný prezident má prár-o zúčastňovať sa zasadnuti Rady bez a nemoze
byt' volerrý- do orgánov SAUŠ,

b. čestný člen má právo zúčastňovat'sa zasadnutí Rady
volený do orgánov SAUŠ.

Povinnosti členov:

bez hlasovacieho práva a nemóže byt'

a. konat' v súlade s týmito stanovami.
b. aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania a úloh SAUŠ,
c. chránit' majetok SAUŠ.
d. riadne a včas platiť členské príspevky,
e. zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov. odborných, stálych i dočasných komisií, do

ktorych boli zvolení alebo menovaní,
f. neporušovat' športovú etiku,
g. nepoškodzovať záujmy SAUŠ.
h. neodkladne informovať štatutárnych zástupcov o prípadnom poškodzovaní záujmov SAUŠ aj

inými osobami,
i. písomne oznámiť generálnemu sekretarovi SAUŠ všetky právne relevantné zmeny 7 dní odo

dňa, kedy nastala zmena alebo sa o nej člerr dozvedel, najmá 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 aiebo.
(iii) iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv najeho členstvo v SAUŠ.

j. porušenie lyššie uvedených povinností zo strany člena móže viesť k uloženiu disciplinámych
opatrení podťa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.

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

Clánok 4
Orgány SAUS

1) Orgánmi SAUŠ sú:

a. Rada
b. Výkonný výbor
c. prezident

d. Dozomá rada
e. Regionálna rada
f. Disciplinrimy a arbitrážny senát.

Funkčné obdobie členov výkonného výboru SAUŠ. Prezidenta SAUŠ a členov Disciplinrirno_
arbitrážneho senátu SAUŠ je štyri roky.

3) Funkěné obdobie Predsedu DR SAUŠ a členov DR SAUŠ je pát'rokov.

2)

y.
ř{

Ť
_š/
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1) Členovia orgánov SAUŠ , ktorým uplynulo funkčné

7

r,,vkonávat'

nevyhnutné úkony a činnosť SAUŠ ť do zvolenia nových

Clánok 5
Rada SAUS

l) Rada SAUŠ (Rada) je najr,.všším orgáltottt SAUŠ a tl,oria ju delegáti. ktorými síl :
a. Prezident SAL-IŠ.
b. člerrovia VV SAUŠ.
c. prcdseda Dozornej rad1,,.

d. štatrrtárni zástupcor.,ia kolektivr-rl,ch členor,.
e. zástupca športovcov delegovaný r, zmysle ts 19 zák.č. -1'+0/2015 Z.z. o športe a o zl]lene

a doplneni rriektorých zákonor,.

2) Každý delegát má jeden hlas.

3) Zasadnutie Rad,v zr,oláva prczidenL SAlIŠ, Zrsadnutie Rad1, sa koná t-nininlálrre 1 krát za rok.

4) Ozrámenie o mieste a čase zasadnutia Racly spolrr s navrhnutÝtn progralnon] posiela dclcgátorrl
prezident SAUŠ na|menej 15 dní pred zasadnutím Rad1,,

5) Kolektívneho člena na zasadnutí Rad_"- zastupuje ako delegát jeho štatutárrr1 zástupca. V prípacle.

že sa štatutárn1, zástupca nemóže zasadnutia Rad1, zťtčastniť. účast'ou písonrtre poverí svojlro
zástupcu a súčasne túto skutočnost' oznámi sekretat,iátu SAl-Š najneskór jr,den deň pred

konanim zasadttLttia Rad1 .

6) Zasadnutie Racl1-, sa riadi rokor.acím poriaclkorrr. ktclrého nár,rlr preclkIadá r,ýkonný r r bol S.\ttŠ
a schvaluie lro zasadnutie Rad1,. Rokol,arrie zasadnutia Rad1 vedie predseda.|úci zasadnutia
Racl1,. podl"a schválenóho progran]u.

7) Predseda.júci zasadnutia Rad1,,. ktorým je prezidcnt alebcl ním por-erená osoba" spl,al,idla člen
výkonnélro výboru alebo gcneráln.v sekretár. pred otvorenínr zasadnutia Rad.v skontrolLrie. či _|e

pr,ítomný dostatočný počet delegátov. aby- bola koníěretrcia uznášar-riasclropná.

8) Zasadnutie Rady je uznášania schopné. ak je na zasadnutí príton-rná nadpolovičná l,áčšina
všetkých delegátor,.

9) Ak ani hodinu po stanovenom čase začiatku zasadnutia. nie je zasadrrutie Rad1,-

uzrrášaniaschopné" je na pri.jatie rozhodnutia potrebná nadpolol,ičná r"áčširra lrlasov pritomných
delegátov, V takomto prípade musí bl'.t'clodržaná podmienka. že sa nemenil progranl zasadnutia
Rady stanovený v oznámení a bola dociržarrá lehota na zaslanie oznámenia o micstc a Časc
konania zasadrrutia.

l0) Ak je zasadnutie Racl1, uzr-rášal-riaschopné. predsedajúci zasadnutia Rad1, rrar rhrre zasadaniu
Rad1, na schválenie píograt]l zasadnutia Rad1,. rokovací poriadclk a volebný poriadok.
zapisol atel'a a dl och overovatel'or, zápisnice.

fra Sio

r lĚEl Bl \,A / !t \*Y §x ,\.*-r' .§{i 5ů5 Y
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11) Na návrh delegáta nróže byť program zasadnutia Rady pozmerreriý
schval'ovaním programu! ak s tým súhlasí nadpolovičná váčšina del
nemóže rozhodovať o bode progranu, ktorý nie je výslovne uvedený
delegátmi pri zahájeni zasadnutia Rady. V rámci bodu "Rózne"
konferencia prijimat' iba odporučania a stanoviská,

..lU)

12) Každé zasadnutie Rady rozhoduje o všetkých zásadných otázkach ěirrnosti SA
schval'uje program zasadnutia Rady s prípadnýrni zmenami,
schval'uje rokovací poriadok,
prijíma nových členov SAUŠ,
rozhoduje o vylúěení členov,
volí a odvoláva prezidenta SAUŠ, Predsedu DR SAUŠ a Predsedu DAS,
odvoláva ním volených členov VV SAUŠ,
prij íma zmeny, doplnky a novelizáciu stanov a synrboliku,
berie na vedomie správu o činnosti SAUŠ za uplynulé obdobie,
schvaLuje výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za uplynulé obdobie,
berie na vedomie sprálu o výsledkoch auditu,
uskutočňuje doplňujúce vol'by do orgánov SAUŠ, resp. schval'uje zlneny v orgánoch SAUŠ.
schval'uj e kandidátov do komisi í medzinárodných or ganizácii.

m. prerokúva prednesené návrhy a prijíma k nim uznesenia.
n. schval'uje čestných členov SAUŠ a rozhoduje o odňatí čestného členstva.
o. schvafuje plán činnosti a zák|adné princípy rozpočtu SAUŠ na ďalšie obdobie,
p. schvaruje výšku členských príspevkov,
q. schval'uje vytvorenie alebo vstup SAUŠ do obchodnej spoločnosti,
r. uznáša sa o zániku SAUŠ, o spósobe jeho likvidácie a rozdelení majetku.

13) Uznesenie Rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná váčšina prítomných delegátov
s výnimkou rozhodovania o bodoch 12 dl, el, il, gl, n/ a q) tohto článku a iných pripadov.
určených týmito stanovami. kedy je potlebná 2/3 váčšina hlasov prítomných delegátov.

14) Verejné hlasovanie sa používa pri schval'ovaní uznesení s výnimkou tých. ktoré sú určené v bode
15 tohto článku.

15) Tajné hlasovanie sa používa v prípade volieb osób do orgánov SAUŠ a v prípade vylúčenia
podl'a článku 3, bod 8 týchto stanov.

16) V prípade rovnosti hlasov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta. V prípade rovnosti
hlasovania v tajnom hlasovaní sa pokračuje druhým kolom.

17) Verejné hlasovanie sa móže uskutočniť i v prípade volieb, ked'je na volené miesto len ieden
kandidát a tento s týmto spósobom súhlasí.

18) Zo zasadnutia Rady a konania volieb do orgánov SAUŠ sa vyhotovuje zápisnica, ktoru je SAUŠ
povinná uchovávat'po dobu šest' rokov od ich konania.

19) Zápisnica o rokovaní Rad1, musi obsahovat':
a. miesto a čas konania zasadnutia Rady,
b. meno predsedajúceho zasadnutia Rady.
c. zapisovatefa a overovateťov zápisnice,
d. schválený program zasadnutia,
e. prezenčnú listinu,

stanovy sAUŠ 2016
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21) Mimoriadne zasadnutie Rady je povirrný zvolat' prezident SAUŠ, ak o to požiada 307o
koleklívnych členov SAUŠ registrovaných v SAUŠ ku dňu podania žiadosti. Výkonný výbor
SAUS alebo Dozomá rada SAUS a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písonrnej žiadosti na
Sekíetariát SAUŠ. V prípade žiadosti o zvolanie mimoriadrreho zasadnutia Rady zo strany
členov SAUŠ. musí táto žiadost' obsahovať údaje o členovi pri |zických osobách nreno
priezvisko, dátum narodenia, píslušnos1' športovému klubu.

22) Mimoriadne zasadnutie Rady je v prípade ak uplynulo funkčrré obdobie členov orgánov a troví
členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolerrí, je oprávnený zvolať ktorýkofvek člen SAUŠ.

Clánok 6
Výkonný výbor

1) Výkonný výbor SAUŠ (ďalej len W SAUŠ) je najlyšším výkonným orgánom medzi
jednotlivými zasadnutiami Rady.

2) W SAUŠ najmá:
riadi ěinnost' SAUŠ nredzi zasadnutiami Rady.
pripravuje zasadnutia Rady a navrhuje ich program.
predkladá Rade zoznam kandidátov do volených orgánov,
zabezpečlje realizáci u uznesení Rady,
schvaťuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,
vypracováva výročnú správu za príslušný kalendárny rok,
zriaďuje dočasné a trvalé odbomé komisie a riadi ich činnost'.
prijíma prihlášky nových kolektívnych členov za dočasných členov a nových individuálnych
členov.
schval'uje nomináciu výpravy SR na svetové univerziády a akademické MS vjednotlivých
športoch, ako aj na d'alšie podujatia FISU ajeho členov.
schval'uje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA.
udržiava a rozvíja medzinrirodné vzťahy, schval'uje dohody o spolupráci,
zriad'uje a ruší organizačné výbory jednotlivýclr podujatí v SR, schval'uje ich štatúty a plány
práce.

m. rydáva organizačné predpisy, smemice, poriadky a iné normy. upravujúce činnost' sAuš.
n. navrhuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SAUŠ,
o. rieši a rozhoduje spory vo vnútri slovenského univerzitného športu,
p. v prípade potreby zriaďuj e disciplinárnu komisiu.

a.

b.
c,

d.

f.
p-

h.

l.

j.
k.
l.
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f. opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia Rady,
g. rozhodnutic zasadnutia Rady s uvedením výsledku

delegáta. ktorý nesúhlasil s prijatýnr rozhodnutím. ak o to
h. meno. priezl,isko a podpis predsedajúceho a zapisovatel'a.

20) K zápisnici sa priložia :návrhy a vyhlásenia predložené na zasadnutie
a. protokol nál rhovej komisie.
b. protokol mandáLovcj komisie.
c. protokol r olebnej komisie.
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5)

6)

7)

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

a. píezident SAUŠ a traja ďalší členovia zvolení
b. štyria (4) predsedovia Regionálnych rád, volení
c. prípadný ex offo - člen exekutívy FISU zo SR,

4) Na nár,rh plczidcnta SALTŠ schvafuje VV SALIŠ na zasadnutí jednóho (l)

8)

9)

10)

vicepreziderrta. Prezident má prár.,o prcdložit' aj návrh najeho odvolanie.

Zasadtrutie VV S^UŠ zvoláva preziderrt nrirrirnálne 6 krát ročne. Prezident zvolá VV SAIIŠ ;j
na nár,rh milimálne polovice členor VV SAI-IŠ alebo tra tuvrh preclsedu Dozornej rad1-.

VV SAUŠ je sclropný uznášat' sa. ak je na jeho zasadrrutí pritonrná nadpolovičrrá r,áčširrajehcl
člen,,r. Rozlrtlc|nutil prijrrna nedpoloričrtou r.ic(inott iIcrrtrr VV SAl Š, V pIíplde ro\n(lsli
hlasol. rozl-roduj e hlas prczidcnta.

V prípade nepdtonnosti prczidenta na VY SAUŠ lro zastupuje l,iceprezident. pripadne iný
prezidenront por cren j člerl VV S AI Š .

Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasonr poradrrj,m móže zúčastňol at' čestný preziclent SAL]Š a
preJscJa Dozorn.,i led1 SAl Š.

Na zasadnutí VV SAL]Š sa s hlasom poradným zúčastriuje generálr-r1, sekretár SAUŠ.

ČIenst",o vo W SAUŠ zaniká:
a. upll,r-rutím íunkčného obdobia. podl'a čl. 6. bod 1/.

b. vzdaním sa 1-ut-rkcie.

c. ttl"ol'nením poclfa čl. 5 bod. 12. bod e/ týcl-rto stanol,.
cl- zálrikorl členstva l, SALIŠ.

1 l ) VV SAUŠ pre potrcb1, činnosti r,l,tr,ára komisie:
r. rrledzinárodnťr kom isiu.
b. hospodársku komisiu.
c. šporlo\ o - tce hnickú komisiu.
d. d'alšie podl'a aktuálnej potreb1 .

2)

3)

zftta S'o}

§/
§/

Clánok 7
prezident

i) Preziderrta SALTŠ volí Racla spomedzi karrciidátol, nar t,lrnutl clr clelrmi SAUŠ tu zlsetltrutí
r.olebnej Rady Funkčné obdobie Prcziderrta SALIŠ jc ubclobie .1 rokor,. ktoré začína prijatin
uznesenia na volebnom zasadnutí Rady, SAL]Š a skončí sa upl1,,nutít-t-t funkčného obdobia
a zl oIenittt nor eho prezidcnro SAt Š,

Prezident SAUŠ riadi a zodpovcdá za celú činnost' SAUŠ,

Prezident SAUŠ zvolár,a a riadi zasadnutia Raclv a zasaclnutia VV S_\UŠ,
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4)

5)

Prezident SAUŠ navrhuje W SAUŠ na schvá.lenie viceprezidenta. Má
odvolanie.

V prípade neprítomnosti prezidenta SAUŠ ho zastupuje viceprezident al
podťa poverenia a v rozsahu, určeným prezidentom.

6) Prezident SAUŠ zriaďuje seketariát SAUŠ na čele s generálnym sekretarom.
sekretára prijíma a odvoláva..

Prezident SAUŠ na návrh generálneho sekretara SAUŠ schval'uje prijimanie a prepúšťanie
ostatných zamestnancov sekretariátu,

V prípade potreby prezident SAUŠ ustanovuje ad hoc komisie a pracormé skupiny. Starroví ich
poslanie a určuje ich členov. Rovnako roáoduje o ich rozpúšťaní, ak sa domnieva, že splnili
svoj mandát. Prezident SAUS je oprár,rreným členom všetkých komisií a pracovných skupín
SAUŠ.

V mene SAUŠ ako štatutámy zástupca koná a podpisuje Prezídent SAUŠ samostatne,

V mene SAUŠ ako štatut.imy zástupca móžu konať a podpisovať Viceprezident SAUŠ
a generálny sekretár spoločnc,

3) Za SAt]Š móže konat'na záklaclc splnomocnenia 31,jehp rozsahu aj iná ťl,zická alebo právlrická
osoba. ktorú tým por,erí štatutárn_v zástupca.

7)

8)

článok 8
Konanie a podpisoyanie za SAUŠ

1)

2)

2)

3)

4)

f,ttt, S1.1

CIánok 9
Dozorná rada

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

DR SAUŠ má štyroch člelror,. ktorí sú delcgovarrí .jeclnotlivÝmi regionáln1,,rrri radami. Na čcle
DR SAI)S je Predscda DR. ktorý je r,olený Radou z členov DR SAUS delegor,an.iJch
regionálnlmi radarni. řunkcia člena DR SAlrŠ je nezltlčitel'ná s r,jkclnonr íunkcie ostatných
orgánov SAt-IŠ.

Preclseda DR l,ykorráva fr,rnkciu kontrolóra. Predseda DR nlusí rrrať spósobilost' na právne
úkon.v v plnom rozsahtt. byť bezulronrri r spÍriat' L r alil'ikačné preclpokladl,na r.ýkon 1iurkcic
kor-rtrolóra. tak ako sú stanovené v § 11 ods.2 písm.a,/ až d,' zákorra č. 110/2015 Z,z. o šporle
a o znlene a doplnení niektorých zákonor..

Funkcia Predsedu DI{ ako kontrolóra zaniká :

a. stratou spósobilosti podla § 11 ods.5. zákona č. 440/2015 Z,z. o špolte a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

b. odr.,olaním Radou SAtJS dvojtretinovou r áčširlou lrlasov l,šetkých členov Rad1, SAUS.
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c. písomným vzdaním sa funkcie.

5) Hlavné ulohy DR SAUŠ:
a. na zél<lade vypracovaného plránu práce kontrolovať dodržiavanie

uznesení prijat}ch na zasadnutí Radý, uznesení VV SAUŠ a iných
činnosti členov, W SAUŠ, sekretariátu ajednotlivých komisií,

b. kontrolovať hospodarenie a íinančné činnosti SAUŠ, jej orgánov a
zistené nedostatky a písomne prezidentovi SAUŠ, generiilnemu
qfboru SAUS predkladať návrhy na opatrenia,
lrypracovať a Rade SAUŠ predložiť stanovisko k Spíáve o hospodárení,
kontrolovať použitie pridelených frnančných prostriedkov jednotlivým subjektom,
preverovať pravdivosť hlásení členských subjektov,
pravidelne predkladať spráru o svojej činnosti Rade SAUŠ,
vykonávať ďalšie činnosti tak ako sú stanovené v § 13 zákona č. 44012015 Z.z. o šporíe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

DR SAUŠ je pri výkone kontrolnej činrrosti povirrná postupovať v súlade s postupmi tak ako sú
stanovené v § 14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zínene a doplneni niektoných zákonov.

DR SAUŠ sa stretáva minimáne 2-Wáí do roka. Rozhodnutia sú prijímané váčšinou hlasov
členov dozomej rady, pri rorrrrosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.

Predseda DR SAUŠ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach výkonného výboru a všetkých
komisií. V mimoriadnych prípadoch móže predseda DR poveriť svojim zastupovaním iného
člena DR.

Clánok 10

c.
d.
e.
f.
g.

6)

7)

8)

Disciplinárny a arbitrážny senát

1) Disciplinámy a arbitréžny senát SAUŠ (DAS SAUŠ), je organ, ktoqi rieši disciplináme
previnenia členov SAUŠ a spory vo vnútri SAUŠ.

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

3) Na čele DAS SAUŠ je Predseda DAS, ktor,ý je volený Radou. Funkcia člena DAS SAUŠ je
nezlučiteťná s r,"ýkonom funkcie ostatných orgánov SAUŠ.

Predseda DAS musí mať spósobilosť na prá-,ne úkony v plnom rozsahu a blt' bezúhonný.

Činrrosť DAS SAUŠ upravuje smemica, ktoru schva]juie VV SAUŠ.

4)

5)

Clánok 1l
Yol'by

1) Vot'by do orgánov SAUŠ sa uskutočňujú tajnýrrr hlasol,aním na zasadnuti Racly poc1l'a

Volebného poriadku schváleného na príslušnotn zasednutí Rad1 . Sekretariát SAL]Š zverejní na
n,ebovonl sídle SAL-IŠ a v intbn-načnom systéne špofiu kandidátor, na členor, orgánor SALIŠ
vrátane ich navrlro-n,atel'a naineskór tri drri pred dňom konania volieb.
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2)

3)

4)

5)

Právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SAUŠ má každý
nawhnúť na každú firnkciu len jedného kandidáta.

Návrhy kandidátov musia bl.t' podané písomne na sekíetaliát SAUŠ
dátumom konania zasadnutia Rady, na ktorom sa uskutočnia volby,
VV SAUŠ.

Každý kandidát musí s návrhom člena SAUŠ r,yjadriť písomný súhlas a doručiť ho na sekretariát
SAUŠ najneskór 7 dní pred dátumom konania zasadnutia Rady, na ktorom sa uskutočnia vol'by,
Každý kandidát sa vo voťbách móže ucháLdzať len o jednu volenú funkciu.

Voťby SAUŠ sa uskutočňujú do !ýchto organov SAUŠ:
prezident sAuš
3 členovia VV SAUŠ
Predseda DR
Predseda disciplinárno a arbilrážneIro senátu.

6) Volbl,riadi v súlade so schválenýn-r Volebným poriadkorn volebr-rá korr-risia. ktoráje z1,olená na
zasadrrutí Radl,minimálne r.,počte troclr členov. ktorá si sponredzi seba zvoli predsedu.

7) Dozor nad prípravou a riadnym priebehorn volieb vvkonár,a Predseda DR SAUŠ. ktt,r} se
zúčastrilrje na zasadnuti volebnej konisie vrátane spočitavania lrlasov.

8) Prál'oplatnost' l'ol'by orgánor SAI IŠ potr rr.lzu.je zasadnutie Racl1" pri.jatím uznesenia. ktorýr11

osr cdiuje platnosť r olieb.

9) Na žiadost' člena SAUŠ. ulči t-ninisterstr-o školstva v sťtlade § 13 zákona č. 41()12015 ,/,.z,.

o špofie a o znrene a doplnení niektorÝch zákonor,. nczár,islóho pozoror,atcfa. ktorý je oprál,nený
zúčastnit'sa na vol'báclr a na zasadnutí 1,olebne.i kot-trisie vrátanc sčítal,ania hlasor..

10) Nezávislý pozorovatel' uvedie svoje zistenia o prípral e. priebchu a r,ýsledku volieb v písomnej
sprár,e. r" ktorcj uvedie zistené nedostatkv. Na zistené nedostatk1"je povinný upozorniť volebrrú
komisir-r a Pre<lsedu DR SALIŠ bezodkladne po ich zistení. Sprár,a nezár,islélro pozolovatel'a jc
prílohou zápisrrice z volieb.

1 1) V prípade zániku člerrstr a r tlrginoe h SAUŠ. budri na ur,ol'nené miesto \. orgánoch SAUŠ
vvpísané doplňrrjúce volby rra najbližšom zasadnutí Rad1," pričom na tjeto lofby, sa budú
vzt'al. ol,at' r,yššie uvedené ustanovenia.

12) Doplňujúce vcll'by, člena sa nlóžu v súladc scl stanovanri S,{UŠ rer]izora1' podl'a§ 19 ods,.l
zákona č. 4!+0i20l5 Z.z, o športe aozmene a doplrrení niektorÝch zákonor. aj elektronickou
íilrmou prostredtríctvom inlormačného svstél]]Lt športu.

Clánok 12
Regioná|ne rady

1) Regionrilna rada je orgánom SAUŠ s pósobnosťou v regióne. Regionálnu radu tvoria delegáti,
ktor"ými sú štatutrámi zásttlpcovia kolektímych členov SAUŠ, ktod majú sídlo v príslušnom
regióne.
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5)

6)

2) Regionálne rady sa
a. Bratislava -
b. Západ - Tmavský,
c. Stred - Zilinský a
d. Východ Košický a

3)

4)

Úlohou regionálnej rady riadit' všetk1,, činnosti v regióne na základe smemíc
ÍW SeUŠ. Zástupcovia regiónov prenášajú informácie
asadnutia VV SAl |Š a opačnc.a poznatky z činnosti v regiónoch na zasadnutia VV SALJS a opačne.

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 uzneseni na volebnom zasadnutia regionálnej rady a skončí sa upl)rnutím
funkčného obdobia a zvolením nového predsedu regionálnej rady. Predseda regionálnej rady je
ex offo členom VV SAUŠ za príslušný región.

Regionálna rada ďalej volí na obdobie 4 rokov zástupcov v :

a, hospodárskej komisii,
b. športovo technickej komisii,

Činnost'a vol'by do regionálnych rád upraruje smernica, ktorú schvafuje VV SAUŠ.

článok 13
Generálny §ekretár a sekretariát

1) Genetálny sekretáí SAUŠ je menovaný a prijirnaný do ťunkcie prezidentom SAUŠ.

2) Po pracovno-právnej stránke zodpovedá prezidentovi SAUŠ.

3) Generálny sekretár SAUŠ riadi činnosť sekretariátu a zodpovedná za ekonomické a
adnrinistratívno-organizačné činností SAUŠ.

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

5) Na zabezpečenie činnosti sekretariátu poclla nrožností a potrieb SAUŠ navrhuje generálny
sekretár SAUŠ prijatie d'alšich zamestnancov sekretariátu.

Zamestnanci sekretariátu podliehajú po pracovno-právnej strlírrke generálnemu sekretárovi.

Generálny sekletár má právo zúčastňovať sa na zasadnulí všetkých zložiek. konrisií a
pracovných skupírr SAUŠ.

8) Seketariát je výkonnou zložkou SAUŠ. Jeho hlai,nou úlohorr je správa všetkých f,rnančných
pfostriedkov a majetku SAUŠ.

9) Ďalšími úlohami sekretariátu je zabezpečenie plnenia vyplývajúcich úloh zo zasadnutia Rady
a VV SAUŠ,
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10) Sekretariát plní aj ďalšie úlohy, ktoré pre organizáciu vlplývajú zo
a rezoftných orgánov a najmá zabezpečuje na webovom sídle SA
šporlu zverejnenie :

a. stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskór do 15 dní odo
b. zoznam členov VV SAUŠ r, rozszrhu mct,lo. priezlisko. ntiesto

obdobrróho pobl,tr,r.

štátnl,ch
systén]e

c.

d.

informáciu o konaní zasadnutia Rady najmenej 15 dni predo dňom
pozvánku a návrh progranru zasadnutia Rad_v r-ra_|menej seclenr clrrí preclo dirom konania
zasadnutia_

e. zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia Rad,v a VV S \L Š najneski,r desat' dnr rtdo dtia
konania zasadnutia-

|. sprál,u volebrrej komisie najneskór do 15 dní odo dňa konania volicb.
g. zloženie. lunkčné obdobie, spósob a poclnrienk1, nar,rhor,ania kandidátov r-ra volerré íunkcie a

vol'b"v r,olených orgálov.
h. kandidátov na člerrov oI,gánov vrátane icl, nar,rhor,,atel'a najneskór tri dni predo dtjom kotlania

volieb-
pravidlá uznášaIriaschopnosti jednotlir,ých olgárror, SÁLTŠ.

počet hlasov potrebných na pri.jatie rozhodrrutia jedr-rotlir,ých t,rgánor SALTŠ a poeet hlasov
potrebných na dosiahnutie kvalilikol,anej r áčšin1,.

k. rozhodnutia disciplinámeho a orgánu na riešenie sporov SAUS,
l. informácie o spósobe použitia pdspevkov.

1.

j.

i]"*\ťyr.E6

Clánok 14
Majetok a hospodárenie

l ) Maietok SAI]Š tvoria 1lnančné prostriedk1,,. hmotný a nehtrrotný nrajetok.

2l Zdro jonr maierku S,At Š sú:
a, príspevky a clotácie zo štátnello rozpočtu.
h. prijln1 z \ lastne.i činnosti.
c. prí.jmv z členských príspevkov.
d. príjrn1, z daror" jednotlivcol, a organizácií.
c. prijrn1 ., rcklalnrtcj činno:ti.
f. príjrn1, z por.rkázarria daní ílzických a prár"nických osób za podnlienok stanor,ených l,

osobitných r,šeobecne zár.ázných prár.,nl"ch predpisoch Slor,er-rskej republik1,.
g. iné prí jm1,.

3) Hospodárenie SAUŠ sa riadi rozpočtom. Racla SALIŠ schval"uje na nál,r,h VV SAI TŠ principy
rozclelenia rozpočtu na každý kalcndárny,rok. Korrkrétne rozpracovanie rozpočtu na nár,rl-t

prezidenta schval'uje VV SAUŠ.

:l) f'inančný-ni prostricclkanri v rátnci schr,áleného lozpočtu clisponujc prezident SAUŠ. generáln1.
sekretár. prípadne iná nimi poverená osclba podl'a Organizačnól-ro poriadku SAL Š l poLll'.r
smernice o hospodárcní s majetkom SAL- Š.
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5)

6)

Účtovným obdobím SAUŠ je kalendámy rok. Po skončení účtomého
vyhotoviť výročnú správu v súlade s ust. § 9 ods.5 a 6 zákona č.
a o zmene a doplnení niektorych zákonov a spolu s účtor,nou závierkou

Výročná správa za príslušný kalendrámy rok musí byt' najneskór do
kalendámeho roka po skončení účtovnóho obdobia uložená v registri

D SAUŠ móže ztiadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účast'ou SAU t' do
obchodnej spoločnosti majetkovou účasťou. Vstup do alebo vl.tvorenie obchodnej spoločnosti na
návrh prezidenta schvaťuje Rada SAUŠ. Správu o výsledkoch hospodárenia takejto spoločnosti
predkladá poverená osoba Rade SAUŠ každoročne.

1)

2)

Clánok 15
Symbolika SAUŠ

l) Sl-mboliku SAI]Š tvorí znak.

2) Schválenýn znakom je piktogralrr sov1,,.

3) Sl-mbolika SALTŠ sa použír,a rra pečiatke. lrlavičkovom papieri. tlačil.ách a nrateriáloclr S,\L S.
propagačných rr-rateriáloch. na reprezentačnotrr oblečení a pri ďalšíclr prilež itostiacli,

4) Symbolika SAUŠ móže bl-t'použitá aj v súr,islosti s organizovanim univcrzitrrých podujatí.

Clánok 16
Zánik SAUŠ

O zániku SAUŠ rozlrodujc Rada SAUŠ sr ojim uznesenínr.

I'ri zánikU SAUŠ sa v súlade so r,šeobecnÝmi zár,áznÝnli pledpisrr. i vr,tclná nrajetkor é
v,vrovnanie. Na tento účel zvolaná Rada SAUŠ rozlrodne o íbrme a spósobe likvidácie a schr.,áli
likvidátora.

3) Majetkor,é r,,"-,rorIranie sa r,l,koná tak, že prípadnó aktiva sa presunú tra účely,. ktoró sťl v týchto
stalovdch ur edene lkrr úlohr a ciele sAl Š.

4) Likr idátor je oprár.ncný konat' r, mene SAL]Š iba r,o l,cciach spojených s jeho likvidáciou.

Článok 17
záverečné ustanovenia

1) Všetky klubv sú povirrné zosúladit' sr o.ie náležitosti s týllito slano\,ani l,sťllacle s ustalrol crrianri
zák.č. 4,10/20l5 Z.z. o šporle a o zmene a doplncni nicktorých zákonol,.
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2)

3)

Tieto stanovy boli schválené na zasadnutí Rady SAUŠ dňa 08,06,201

ďalších prípádných doplnkov vzniká dňorrr ich schválenia Radou SAUŠ,

Účinnosť týchto stanov vzniká dňom ich registrácie Ministerstvom vnú

týchto stanov vzniká dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra

4) Výklad týchto stanov vykonáva Výkonný výbor SAUS.

5) Týmto sa rušia Stanovy SAUŠ schválené Radou SAUŠ dňa 20.'l 1.20i3 registrované MV SRPod

číslom VVS/1-909/90-98-9.

generálny sekretár SAUŠ

SLoVENsKÁ AsoclÁclA
UNlVEFZlTNÉHo ŠPoFTU

Tínavská cesta 37
831 04 BBAT|SLAVA

1rll l/!

ltfu|
JUDr. Jana Vallová, PhD,

riaditelka odboru

všeobecnei vnútoínei spráVy

ii 6ř!áá na vedomie

dňa: 4, ť.
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