
  
 

         
 

FINÁLE UNIVERZÍT  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. NÁZOV SÚŤAŽE 
 
FU SR 2021 v basketbale mužov a žien, vo volejbale mužov a žien, florbale a futsale. 
 
2.USPORIADATEĽ 
Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci  s VŠK  /VŠTJ a KTVŠ.  
 
3.TERMÍN 
FU SR 2021 organizátori uskutočnia do 10.12.2021. FU SR 2021 vo futsale a florbale sú 
zároveň kvalifikáciami na ZU SR 2022. Kvalifikácie a nominácie na FU SR 2021 sa 
uskutočnia v regiónoch do 15. októbra 2021. Za dodržanie termínov a organizáciu 
kvalifikácií zodpovedajú predsedovia RR a ŠTK RR SAUŠ.  

 

4.GDPR 

Osobné údaje, ktoré získa Organizátor budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie 
úlohy vo verejnom záujme tak, ako to povoľuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v 
súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).   
Dotknutá osoba podpisom/podaním prihlášky potvrdzuje, že mu Organizátor poskytol 
všetky informácie týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov a poučil ho o jeho právach 
ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR. Zároveň 
dotknutá osoba  berie na vedomie, že informácie o podmienkach spracúvania jeho osobných 
údajov a o jeho právach sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora  
https://www............sk/. 
 
4.PODMIENKY ÚČASTI 
 
Športovec musí byť riadnym študentom vysokej školy SR, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 
rokov a preukáže sa  platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card 
(ISIC) alebo  indexom. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých 
školách  v SR. Družstvá tvoria študenti len z jednej vysokej školy/univerzity. V prípade, že 
študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za jednu VŠ.  Súťaže sa 
nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania FU SR 2021 prerušené štúdium.  
 
Družstvá štartujú na súpisku, ktorá musí byť potvrdená vedúcim KTV alebo pedagogickým 
odd príslušnej VŠ. 
 



Výnimka 1. Povolený je štart maximálne 2 hráčov/čok maturitného ročníka strednej školy. 
Tento štart je povolený len na základe súhlasu príslušného garanta športu (viď. Propzície 
športu) 
 
Počty hráčov v jednotlivých športoch:  
Basketbal:   10 
Volejbal:     10 
Futsal:         12 
Florbal:       15  
 

 
6. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel príslušných športových federácií. 
 
 
7. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 
Pravidlá hracieho systému určia predsedovia ŠK SAUŠ, bude  zodpovedať počtu 
prihlásených duržstiev maximálne 4.  Systém kvalifikácií bude určený predsedom ŠK 
SAUŠ podľa počtu prihlásených družstiev.  
 
 
8. PRIHLÁŠKY 
Do celoslovenského finále eletronicky predsedom ŠK príslušných športov    na e-mailovú 
adresu : 
BASKETBAL : phoricka@ukf.sk 
VOLEJBAL :    lpaska@ukf.sk 
FUTSAL:           janojanik@gmail.com 
FLORBAL:        dudovic@dudovic.sk 

 
ORGANIZÁTORI 
Na základe pridelených finančných prostriedkov organizátormi finálových turnajov sú 
nasledovné VŠTJ, VŠK a riaditelia súťaží: 
 
Basketbal  muži, ženy:     
Volejbal  muži ženy:        
Futsal  muži:                     
Florbal  muži:                   
 
Kvalifikačné turnaje a cestovné na FU SR2021 budú hradené z rozpočtu RR SAUŠ. 
 
II. Záverečné ustanovenia 
Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 “.  
Prvé tri  družstvá získavajú poháre a medaile.  
 

 


