
S M E R N I C A 
pre činnosť regionálnych rád Slovenskej asociácie univerzitného športu 

 

Článok 1                                   
Úvodné ustanovenie  

1. Regionálna rada Slovenskej asociácie univerzitného športu (ďalej len „ RR SAUŠ“), je orgánom 
Slovenskej asociácie univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“), s pôsobnosťou v príslušnom regióne.  
 

2. Táto smernica sa vydáva v súlade s čl.6 ods.2 písm. l/  a čl.12 ods.6 Stanov SAUŠ . 
 

Článok 2             
Základné ustanovenia  

1. Táto smernica upravuje  postavenie, organizáciu, rozsah právomocí a vnútornú organizačnú 
štruktúru RR SAUŠ v súlade so Stanovami SAUŠ.  
 

2. RR SAUŠ sa riadi vo svojej činnosti Stanovami SAUŠ, uzneseniami Rady SAUŠ, Výkonného výboru 
SAUŠ,  Dozornej rady a Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ. 
 

3. 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. 
 

Článok 3             
Orgány RR SAUŠ  

1. Orgánmi RR SAUŠ sú : 
a) zasadnutie  RR SAUŠ  
b) predseda regionálnej rady ( Predseda RR). 

 

Článok 4             
Zasadnutie  RR SAUŠ  

a. Zasadnutie  RR SAUŠ, je najvyšším orgánom v danom regióne a tvoria ho delegáti, ktorými sú 
štatutárni zástupcovia kolektívnych členov  SAUŠ, ktorí majú sídlo  v príslušnom regióne, ktorí sú 
registrovaní ku dňu 31.12. predchádzajúceho roku v databáze SAUŠ a zároveň majú splnené členské 
povinností voči SAUŠ pre príslušný rok.  
 

b. Zasadnutie  RR SAUŠ sa koná minimálne 1 krát za rok. 
 

c. Zasadnutie  RR SAUŠ,  zvoláva Predseda RR  pozvánkou. Pozvánka s navrhovaným programom je 
zasielaná v písomnej forme všetkým členom RR SAUŠ, najmenej 15 dní pred dňom konania 
Zasadnutia  RR SAUŠ. 



d. Zasadnutie  RR SAUŠ je uznášania schopné v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
delegátov.  
 

e. Zasadnutie  RR SAUŠ sa riadi Rokovacím a Volebným poriadkom RR SAUŠ, ktorý schvaľuje 
Zasadnutie  RR SAUŠ.  
 

f. Zasadnutie  RR SAUŠ rozhoduje verejným alebo tajným hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu 
predsedajúceho členskej schôdze. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje sa o nich v poradí v akom 
boli podané.  
 

g. Uznesenia Zasadnutia  RR SAUŠ sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.  
 

h. Pokiaľ Zasadnutie  RR SAUŠ nie je uznášaniaschopné, zvolá Predseda RR SAUŠ, pozvánkou  
najskôr do 14 dní odo dňa dátumu konania pôvodného Zasadnutia  RR SAUŠ,  mimoriadne 
Zasadnutie  RR SAUŠ s totožným programom.  
 

i. Mimoriadne Zasadnutie  RR SAUŠ je uznášania schopné bez ohľadu na prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny všetkých delegátov. Uznesenia Mimoriadneho Zasadnutia  RR SAUŠ, sú prijímané 
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.  

 
j. Zasadnutie RR SAUŠ schvaľuje: 

a) Činnosť regiónu na daný rok, 
b) Rozpočet na daný rok, 
c) Správu o činnosti za daný rok.  

 
k. Zasadnutie  RR SAUŠ  volí a odvoláva: 

d) Predsedu RR SAUŠ, 
e) Zástupcu RR SAUŠ, do dozornej rady SAUŠ, 
f) Zástupcu  RR SAUŠ, do hospodárskej komisie SAUŠ, 
g) Zástupcu  RR SAUŠ, do športovo - technickej komisie SAUŠ. 

 
l.  Predseda RR SAUŠ a zástupcovia RR SAUŠ  do orgánov SAUŠ sú volení na obdobie 4 rokov. 

 
m.  Predseda RR SAUŠ je povinný zvolať Mimoriadne Zasadnutia  RR SAUŠ v prípade : 

a) ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia RR SAUŠ, 
b) ak o zvolaní rozhodne VV SAUŠ, DR SAUŠ  

 
n.  Zo Zasadnutia  RR SAUŠ  sa vyhotovuje písomná zápisnica. Zápisnica bude v zmysle  § 21 ods. 2 

zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a doplnení niektorých predpisov obsahovať nasledovné skutočnosti: 
c) označenie, že ide o zápisnicu zo zasadnutia RR SAUŠ,  
d) miesto, čas a dátum konania zasadnutia, 
e) schválený program zasadnutia, 
f) prezenčnú listinu, 
g) zoznam podkladov k jednotlivým bodom a spôsob prístupu k nim 
h) opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadnutia, 
i) návrh znenia rozhodnutia,  
j) výsledok hlasovania s uvedením počtu členov RR SAUŠ, ktorí: 



(i) sa zúčastnili hlasovania,  
(ii) hlasovali ZA, 
(iii) hlasovali PROTI, 
(iv) hlasovali ZDRŽAL SA,  
(v) nehlasovali,  
(vi) hlasovali neplatne.  

k) odlišné stanovisko člena RR SAUŠ, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo jeho 
odôvodnením, ak o to požiada,  

l) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho zasadnutia, 
m) meno, priezvisko a podpisy zapisovateľa a  overovateľov zápisnice,  

 

Článok 4             
Predseda  RR SAUŠ  

1. Predseda RR SAUŠ, je výkonným orgánom RR SAUŠ v príslušnom regióne a zároveň je ex offo 
členom VV SAUŠ, za príslušný región. 
 

2. Predsedu RR SAUŠ, volí zasadnutie RR SAUŠ, spomedzi kandidátov navrhnutých členmi za 
príslušný región.  
 

3. Funkčné obdobie Predsedu RR SAUŠ 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. 
 

4. Opätovná voľba Predsedu RR SAUŠ, na ďalšie funkčné obdobie je možná. 
 

5. Predseda RR SAUŠ :  
a) riadi a koordinuje činnosť RR SAUŠ v príslušnom regióne, 
b) prenáša požiadavky a pripomienky RR SAUŠ na VV SAUŠ, 
c) zvoláva riadne zasadnutia RR SAUŠ,  

 

Článok 5                                 
Záverečné ustanovenia  

1. Táto smernica bola schválená VV SAUŠ dňa 22.2.2021 a nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej 
schválenia. 
 

2. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tejto smernice sú v rozpore so Zákonom o športe alebo iným 
všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky, také ustanovenie sa nepoužije a použije sa 
príslušné ustanovenie Zákona o športe alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.  

 
3. Túto smernicu je možné meniť alebo dopĺňať na základe rozhodnutia VV SAUŠ. 

 


