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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 2016 
 

1.1 Akademické majstrovstvá sveta 
 

Akademické majstrovstvá sveta  patria k vrcholovým medzinárodným podujatiam, na ktorých súťažia 

športovci s najvyššou športovou výkonnosťou. Konajú sa v dvojročnom cykle. 

 

1.1.1 LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEH 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 KROS (CEZPOĽNÝ BEH) 
  

 

 

 

Názov súťaže: Akademické majstrovstvá sveta v lyžiarskom orientačnom behu 

Miesto konania: Tula, Rusko 

Šport: lyžiarsky orientačný beh 

Dátum súťaže: 10. – 15.2.2016 

Disciplíny: šprint, stíhacie preteky, middle s hromadným štartom, MIX štafety  

Menný zoznam účastníkov: Dávid Franko, Dáša Mihálová 

Tréner a vedúci: Valér Franko 

 
Názov súťaže:  

 
Akademické majstrovstvá sveta v krose 

Miesto konania: Cassino (Taliansko) 

Šport:  Atletika 

Dátum súťaže: 12.3.2016 

Disciplíny: Kros (cezpoľný beh) 

Menný zoznam účastníkov: Peter Ďurec, Nikola Črobová, Zuzana Durcová, Jana Martinská 

Tréneri: Pavol Michalčík 



 

 

 

 

1.1.3 CYKLISTIKA 
  

 

 

 

1.1.4 ŠACH 
 

  

 

 

 

 

 

 

1.1.5 ORIENTAČNÝ BEH 
 

 
Názov súťaže: 

 
Akademické Majstrovstvá sveta v cyklistike 

Miesto konania: Tagaytay (Filipíny) 

Šport: Cyklistika 

Dátum súťaže: 16.3. – 20.3.2016 

Disciplíny: Kritérium, pretek jedntolivcov, MTB XC-Eliminator, MTB XCO-Cross country 

Menný zoznam účastníkov: Tomáš Harag, Tomáš Višňovský 

Tréneri: Michal Rohoň 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v šachu 

Miesto konania:  Abu Dhabi 

Šport:  Šach 

Dátum súťaže:  9-15. 4. 2016 

Disciplíny:  praktický šach 

Menný zoznam účastníkov:  Štefan Mazúr, Monika Motyčáková, Tamáš Petényi 



  

  

 

 

 

Názov súťaže: Akademické majstrovstvá sveta v orientačnom behu 

Miesto konania: Miskolc, Maďarsko 

Šport: Orientačný beh 

Dátum súťaže: 29.7.  –  5.8.2016 
   

Menný zoznam 

účastníkov: 

Tomáš Mušinský, Peter Mižúr, Martin Šmelík, Rastislav Oľhava, Matej Muller, Dávid Ugray, 

Kristína Krajčíková, Barbora Pijáková, Lucia Kovalančíková a Katarína 

Hrašnová                                           

Tréner a vedúci: 

Ján Mižúr - vedúci výpravy 

Jozef Wallner - tréner 

   



 

1.1.6 FLORBAL 

Tréner a vedúci:                                   Petr Koutný, Juraj Dudovič 

 
Slováci sa predstavili v skupine B, v ktorej boli okrem nich aj reprezentácie Španielska, Južnej Kórei, Japonska a domáceho 
Portugalska. Skupinu A  tvorilo kvarteto Švajčiarsko, Česká republika, Fínsko a Švédsko. 
Slovenskí florbalisti prešli skupinou bez menších problémov. Japonsko zdolali 12:0, domácich Portugalcov 26:1, Južnú Kóreu 
22:0 a Španielsko 13:3, čím si zabezpečili prvé miesto v skupine. Dôležitý a kľúčový bol však zápas vo vyraďovacej fáze. 
Štvrťfinálovým súperom Slovákov bol posledný celok skupiny A – Česká republika. Jej florbalisti v stretnutí potvrdili rolu 
favorita a Slovensko porazili jednoznačne 8:1. Výsledok bol vzhľadom na predvedenú hru príliš drsný, mrzieť mohli najmä 
nepremenené šance a pár zbytočných tečovaných gólov do našej siete. 
Prehra so západnými susedmi posunula Slovákov do boja o piatu priečku na turnaji. V ňom sa opäť stretli so Španielmi, ktorí 
ako druhý tím našej skupiny vo štvrťfinále nestačili na Fínov. Ani v druhom vzájomnom zápase so súperom z Pyrenejského 
polostrova Slováci nezaváhali a Španielov zdolali jednoznačne 11:1, čím potvrdili 5. priečku na turnaji a zároveň obhájili 
umiestnenie spred štyroch, resp. desiatich rokov. 

                                                                                                                               

1.1.7 VODNÉ LYŽOVANIE                                                                                          
 

 

 

 

 

 

Názov súťaže:  
 
Akademické majstrovstvá sveta vo florbale 

Miesto konania:  Porto, Portugalsko 

Šport:  Florbal 

Dátum súťaže:  19-24. 7. 2016 

 

Názov súťaže:  

 

Akademické majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní 

Miesto konania: Akita, Japonsko 

Šport:  Vodné lyžovanie 

Dátum súťaže: 7.-11.9.2016 



 

 

1.1.8 KARATE 

 
 

 

 

Disciplíny:                                            kata, kumite 

Menný zoznam účastníkov:              Balciarová D., Fabian P., Kováčiková L., Semaníková V., Suchánková I., Semaníková Ver.,   

                                                                   Tatárová D., Dobrotka R., Homola M., Lieskovský M. , Pupkay T., Kabashi I. 

Tréneri: Jozef Poliak, Tomáš Kleman 
 

 

 

1.1.9 TRIATLON 

 
 
 

 
 

 

 

 

1.1.10 VESLOVANIE 
 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v karate 

Miesto konania: Braga, Portugalsko 

Šport:  Karate 

Dátum súťaže: 10.-13.8.2016 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v triatlone 

Miesto konania: Nyon, Švajčiarsko 

Šport:  Triatlon 

Dátum súťaže: 7.8.2016 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta vo veslovaní   
Miesto konania: Poznaň, Poľsko     
Šport: veslovanie      
Dátum súťaže: 01.-04.09.2016     
Disciplíny:       

 



Lightweight Men's Double Sculls – LM2x - (dvojskif mužov ľahkých váh),  

Lightweight Men's Single Sculls – LM1x - (skif mužov ľahkých váh)  

Menný zoznam účastníkov: Richard Vančo, Peter Zelinka, Marek Režnák 

        

 

 

1.1.11 STREĽBA  

 
Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v streľbe 

Miesto konania: Bydgoszcz, Poľsko 

Šport:                    Streľba 

Dátum súťaže: 14.-18.9.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1.1.12 RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA 
 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike 

Miesto konania: Montemor-o-Velho, Portugalsko 

Dátum súťaže: 8.-10.6.2016 

 

 

 

1.1.13 BEDMINTON 
 

 

 

1.1.14 LUKOSTREĽBA 
 

 

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v bedmintone 

Miesto konania: Ramenskoe, Rusko 

Šport: Bedminton 

Dátum súťaže: 12.-18.9.2016 

Disciplíny: súťaž družstiev, dvojhry, štvorhry, miešané štvorhry 

Menný zoznam účastníkov: Milan Dratva, Matej Hliničan, Martina Repiská, Lucia Grenčíková 
 
V prvej fáze šampionátu sa hralo v 4 skupinách systémom každý s každým. Z jednotlivých skupín postupovali dve 

najlepšie družstvá, ktoré sa v druhej fáze turnaja stretli vo finálovom pavúku. Po troch prehrách sa slovenskému 

družstvu do ďalších bojov postúpiť nepodarilo. 

  

Názov súťaže: Akademické majstrovstvá sveta v lukostreľbe 

Miesto konania: Ulanbátar, Mongolsko 

Šport: lukostreľba 

Dátum súťaže: 02.06. – 05.06.2016 

Disciplíny: terčová lukostreľba 

Menný zoznam účastníkov: Juraj Duchoň, Miroslav Duchoň, Vladimír Hurban 
Tréneri: Dongeun Suk 

 



 

 

 

 

 

1.1.15 ZÁPASENIE  
 

 

 

 

 

 

1.1.16 VZPIERANIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Hokejový turnaj univerzít, 4. ročník 
 

  

Názov súťaže:  Akademické majstrovstvá sveta v zápasení  

Miesto konania: Corum, Turecko 

Šport: zápasenie 

Dátum súťaže: 23 – 27. 10. 2016 

Názov súťaže: Akademické majstrovstvá sveta vo vzpieraní  

Miesto konania: Mérida,  Mexiko   

Šport: vzpieranie  

Dátum súťaže: 13.-17.11.2016 

Disciplíny: trh, nadhod, OH dvojboj 

Menný zoznam účastníkov: Horná Ivana, Kováč Milan ml., Tatarčík Radoslav 
Tréneri: Kováč Milan ml.  
  



Na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu sa 3. novembra 2016 konal už štvrtý ročník Hokejového turnaja 

univerzít. Celé podujatie opäť organizovala Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci so 

Slovenským zväzom ľadového hokeja, Mestskou časťou Bratislava - Ružinov a Ružinovským športovým 

klubom. 

KONEČNÉ PORADIE 

1. Univerzita Komenského v Bratislave 

2. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

4. Technická univerzita v Košiciach 

5. Prešovská univerzita v Prešove 

6. Žilinská univerzita v Žiline 

 

1.3 FINAL FOUR 2016 
 

V roku 2016 SAUŠ po prvý krát vyhlásila súťaž FINAL FOUR VYSOKOŠKOLSKEJ LIGY 2015/2016 pre 

kolektívne športy futbal, futsal, florbal, volejbal, basketbal mužov a žien. V jednotlivých športoch sa 

do súťaže dostali finalisti VŠ líg – tímy za fakulty respektíve univerzity v danom regióne. V tabuľke je 

prehľad organizátorov a výsledky. 

 

 

1.4 Moskovské hry 2016 
 

V dňoch 7.9. – 11.9.2016 sa ženský univerzitný basketbalový tím BDŽ ŠK UMB, ktorého súčasťou sú 

študentky a absolventky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela, zúčastnil na medzinárodnom 

športovom podujatí „Moscow game 2016“. V konkurencii 12-tich univerzitných tímov po tesnej 2-

bodovej výhre nad ruským univerzitným tímom MGAFK Moscow získali krásny bronz. Jediným 

súperom, ktorý bol nad ich sily, bol španielsky univerzitný tím URL Spain, ktorého agresívna hra ich 

zastavila až pred bránami do finále. 

HRÁČKY TÍMU BDŽ ŠK UMB 



Aurélia Pistikidis, Monika Muchová, Martina Melezinková, Dominika Ľuptáková, Michaela Izáková, 

Katarína Mrváňová, Barbora Bošnovičová, Gabriela Turčanová, Martina Jóbová, Barbora Bačová, Lucia 

Syč-Kriváňová, Radka Martinčičová (zatiaľ MBK Stará Turá) 

REALIZAČNÝ TÍM 

Andrea Izáková – trénerka, Ľudmila Krasňanská - vedúca družstva 

 

1.5 Univerzitné podujatia Slovenskej republiky   
 

Na rok 2016 bola schválená dotácia MŠVVaŠ SR pre SAUŠ za účelom podpory masových súťaží 

študentov vysokých škôl vo výške 25 000 €. Tabuľka nám prezentuje dotáciu rozdelenú na jednotlivé 

regióny na základe schválených žiadostí, ktoré podali jednotlivé VŠK/ VŠTJ. Hlavnými kritériami, ktoré 

boli rozhodujúce pre výšku udelenia finančnej dotácie na Univerzitné podujatie 2016 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. 

 

 

1.6 Študentský beh do schodov 
 

Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu, 

Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a fitness centrom FIT UP! zorganizovala 1. ročník 

športového podujatia pre študentov bratislavských vysokých škôl – Študentský beh do schodov 2016. 

Akcia sa konala vo štvrtok 6. októbra v priestoroch výškovej budovy blok C na Stavebnej fakulte STU v 

Bratislave. Študenti si mohli svoje sily zmerať v kategórii jednotlivcov, ale mohli sa do súťaže zapojiť aj 

ako družstvá v štafete so záťažou (10kg kettlebells). Na úvod sa mali možnosť súťažiaci rozohriať počas 

rozcvičky, ktorú zabezpečilo fitness centrum FIT UP! So svojou trénerkou. Následne prodekan pre 

vzdelávanie STU pán doc. Ing. Peter Makýš, PhD. spolu s predsedníčkou Športovotechnickej komisie 

SAUŠ Mgr. Alenou Cepkovou, PhD. slávnostne otvorili Študentský beh do schodov 2016. Najväčšie 

zastúpenie na súťaži mala Slovenská technická univerzita, ktorej študenti obsadili prvé tri víťazné 

miesta. Zapojili sa aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a študenti Univerzity Komenského. 

 



1.7 Akademické preteky v športovom lezení 2016 
 

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. 

 

1.8 Svetová zimná univerziáda Almaty, Kazachstan 
 

SAUŠ zabezpečovala organizačne a administratívne účasť športovcov a ich realizačného tímu na 

Svetovej zimnej univerziáde 2017 v Almaty, Kazachstan. Finančné prostriedky dotácie v roku 2017 

pokryli nevyhnutné náklady spojené s účasťou plánovanej 62 člennej reprezentácie. Okrem časti 

pobytových nákladov a dopravy na miesto konania univerziády spolu s materiálom, bola zabezpečená 

aj prípravu hokejového tímu, lieky a zdravotnícky materiál a náklady na medzinárodných technických 

delegátov.  

 

1.9 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. 

 

1.10 Vyhodnotenie „Športovca roka 2015“ 
 

Výsledky vyhodnotenia univerzitných športovcov Slovenskej asociácie univerzitného športu vyhlásili 

10. decembra v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Marinov na tróne pre najlepšieho športovca 

vystriedal vlaňajšiu víťazku - karatistku Ingrid Suchánkovú. Okrem Marinova získali ocenenia ďalší 

športovci, ktorí v tomto roku úspešne reprezentovali Slovensko na Svetovej zimnej univerziáde 

(Štrbské Pleso a Osrblie, Granada) - biatlonistka Paulína Fialková, akrobatická lyžiarka Zuzana 

Stromková, reprezentanti v alpskom lyžovaní Jana Gantnerová a Matej Falát, krasokorčuliari Federica 

Testa a Lukáš Csölley. Úspešní boli Slováci aj na SLU v Gwandžu, odkiaľ si cenné kovy okrem športových 

strelcov priniesli skokan do výšky Matúš Bubeník a plavkyňa Katarína Listopadová. 

2. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente 
 

V roku 2016 boli vykonané zmeny v stanovách Slovenskej asociácie univerzitného športu. Zmeny sú 
uverejnené na stránke SAUŠ: http://saus.sk/web/page/render/slug/stanovy-saus/l/sk 

http://saus.sk/web/page/render/slug/stanovy-saus/l/sk


 

3. Zmeny v zložení orgánov 
 

• predseda Dozornej rady – Kontrolór :  Jozef Žídek od 8.6.2016 

• predseda Disciplinárno - arbitrážneho senátu SAUŠ: Ján Janík od 8.6.2016 

4. Ročná účtovná závierka 
 

Celkové hospodárenie SAUŠ v roku 2016, 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. 

 

5. 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 2016 a správa 

nezávislého auditora tvorí prílohu výročnej správy. Nesprávnosti uvedené v predmetných 

písomnostiach občianske združenie SAUŠ vysporiada do konca účtovného obdobia 2018. 

 

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

Príjmy  274 353 Eur 

Výdavky 285 268 Eur 

 

Hosp. výsledok pred zdanením  strata 10 915 Eur 

V roku 2016 SAUŠ nemal príjem podliehajúci dani. 

 

7. Prehľad príjmov SAUŠ v členení podľa zdrojov 
 

- Dotácia   254 875 Eur 

- Členské      16 312 Eur 



- Refundácie          3 016 Eur 

- Bankový úrok                         150 Eur 

 

Celkom               274 353 Eur 

 

8. Prehľad výdavkov SAUŠ podľa účelu 
 

- Spotreba materiálu  4 240 Eur 

- Opravy a udržovanie    278 Eur 

- Náklady na repre.                22 Eur 

- Cestovné  2 462 Eur 

- Mzdové náklady            48 855 Eur 

- Sociálne, zdr. Poisť       18 824 Eur 

- Zákonné soc. náklady 1 870 Eur 

- Daň z mot. Vozidiel    126 Eur 

- Pokuty a penále    652 Eur 

- Ostatné náklady         207 939 Eur 

/ univerzitné podujatia / 

 

Celkom                           285 268 Eur 

 

8.1 Zoznam osôb, ktorým SAUŠ poskytla prostriedky prevyšujúce sumu 5.000 EUR 
 

• International University Sports Federation FISU - Quartier UNIL-Centre, Batiment Synathlon, 

1015 Lausanne, Švajčiarsko, VAT n. CHE-114.655.343 - garančný poplatok za účasť tímu  

• ALPINE PRO STORES s.r.o. - Galvaniho 7/D, 821 04  Bratislava, IČO: 36 325 716 – oblečenie pre 

výpravu 

• Slovenský strelecký zväz - Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, IČO: 00603341 - účasť a príprava na 

Akademické majstrovstvá sveta 

• Slovenský zväz florbalu - Junácka 2951/6, 83280 Bratislava, IČO: 31795421 – preprava na 

Akademické majstrovstvá sveta 

• Slovenský zväz karate - Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811571 - preprava na Akademické 

majstrovstvá sveta 

• Slovenský zväz ľadového hokeja - Trnavská cesta 27B, 83104 Bratislava, IČO: 30845386 – 

príprava a materiál na Svetovú univerziádu 



• Federacao academica do Porto – Rua do Campo Alegre 627, 4150-179 Porto, Portugalsko, VAT 

n. PT502371625 -  účastnícky poplatok na Akademické majstrovstvá sveta  

• MEAFC – 3515 Miscolc-Egyetemvaros, Maďarsko, VAT n. 19914183-2-05-  účastnícky poplatok 

na Akademické majstrovstvá sveta 

• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 35937874 - odvody a poplatky 

• Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 - odvody a poplatky 

 

9. Stav majetku a záväzkov SAUŠ 
 

Stav aktív a pasív k 31.12.2016 predstavuje čiastku 21 410 Eur. 

 

Majetok 21 410 Eur 

 

a, Neobežný majetok   3 601 Eur 

b, Obežný majetok 17 602 Eur 

c, ČR – náklady bud. období  207 Eur 

 

Vlastné a cudzie zdroje krytia 21 410 Eur 

 

a, Vlastné zdroje  7 532 Eur 

b, Cudzie zdroje             13 878 Eur 

 

10. Hospodársky výsledok 
 

Hospodársky výsledok za rok 2016, t.j. strata vo výške 10 915 Eur navrhuje zaúčtovať ako nerozdelenú 

stratu. 

 

 

 


