
                   

ZIMNÁ UNIVERZIÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2022 

  
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
  
1. Názov súťaže  
Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2022 (ďalej len ZU SR 2022)  
 https://www.univerziada.uniba.sk/ 
 
2.Usporiadateľ/Organizátor  
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len UK BA) 
 
3.Termín: 7.-11.2. 2022 
 
ŠPORT                              PREDSEDA ŠK SAUŠ                                RIADITEĽ SÚŤAŽE ZU SR 2022  

FUTSAL                                           PaedDr. Ján Janík                                          Mgr. Igor Remák, PhD. 
                                                        janojanik@gmail.com                                   igor.remak@uniba.sk 
FLORBAL                                        Mgr. Juraj Dudovič                                        Mgr. Martin Mokošák, PhD. 
                                                        dudovic@dudovic.sk                                     martin.mokosak@uniba.sk    
BEDMINTON                                 Mgr. Juraj Dudovič                                        Mgr. Jana Leginusová 
                                                        dudovic@dudovic.sk                                     jana.leginusova@fmph.uniba.sk 
STOLNÝ TENIS                               Mgr. Bc. Ivica Hatalová                                PaedDr. Mikuláš Ortutay 
                                                        hatalova@sstz.sk                                           mikulas.ortutay@fmph.uniba.sk 
KARATE                                          PhD. Viktória S. Moser                                 kpt. Mgr. Kristína Macková, PhD. 
                                                         semanikova.viktoria@gmail.com              mackova@karate.sk  
TANEČNÝ ŠPORT                           Mgr. Petr Horáček                                        Mgr. Peter Olej, PhD.    
                                                         horacekpetr@gmail.com                            peter.olej@uniba.sk 
ZJAZDOVÉLYŽOVANIE                                                                                           PaedDr. Martin Belás, PhD. 
                                                                                                                                 martin.belas@uniba.sk 
BEŽECKÉL YŽOVANIE                     PaedDr. Božena Paugschová, PhD.          PaedDr. Martin Belás, PhD. 
                                                          bozena.paugschova@umb.sk                  martin.belas@uniba.sk                                                                                          
BIATLON                                          PaedDr. Peter Petrovič, PhD.                    PaedDr. Peter Petrovič, PhD. 
                                                          peter.petrovic@uniba.sk                           peter.petrovic@uniba.sk 
HOKEJ                                              Branislav Varga                                            Pukalovič Róbert 
                                                          branovarga13@gmail.com                        dzugala4@gmail.com    
                                                          Martin Uhnák 
                                                          uhnakm@yahoo.com   
VZPIERANIE                                     Mgr. Milan Kováč                                        Mgr. Buzgó Gabriel, PhD. 
                                                          milan.kovac.ml@gmail. com                     gabriel.buzgo@uniba.sk                                                          
CROSSFIT                                                                                                                 Mgr. Číž Ilja, PhD. 
                                                                                                                                  Ilja.ciz@uniba.sk     



HEADIS                                                                                                                      Mgr. Martin Dovičák,PhD. 
                                                                                                                                   Martin.dovicak@fmph.uniba.sk 
 

 
      3.Termíny a prihlášky  

Termín ZU SR 2022 je 7. – 11. 2.2022.    

Kvalifikácie v kolektívnych športoch sa uskutočnia v regiónoch do 10.12.2021 .  

Za dodržanie termínov a organizáciu kvalifikácie zodpovedajú predsedovia Regionálnych rád 
SAUŠ a predsedovia športových komisií regionálnych rád SAUŠ.  

Náklady na kvalifikačné turnaje hradia Regionálne rady SAUŠ.  

Prihlasovanie na ZU SR 2022 je prostredníctvom on-line formulára organizátora  do  21.1.2021.  

Predsedovia športových komisií SAUŠ potvrdia nominácie športovcov.  

 

      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.univerziada.uniba.sk/ 
 

      5.Podmienky účasti  
Športovec musí byť riadnym študentom alebo absolventom (maximálne rok po získaní diplomu) 
vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov.  

ZU SR 2022 sa môžu zúčastniť študenti všetkých vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorí sa 
preukážu platným dokladom o štúdiu - International Student Identity Card (ISIC), indexom alebo 
kópiou diplomu. 

Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. Družstvá tvoria 
študenti len z jednej školy, okrem bedmintonu,  stolného tenisu a tancov (je uvedené 
v propozíciách športu).  

V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú 
školu.  



ZU SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania ZU SR 2022 prerušené 
štúdium.  

V individuálnych športoch môže štartovať aj študent maturitného ročníka SŠ 2021/2022. 

    6. Účasť v súťaži 

V kolektívnych športoch – futsal a florbal štartujú účastníci Finále univerzít SR 2021. V hokeji  
štartujú účastníci hokejového  turnaja univerzít 2021, ktorí sa umiestnia na prvých štyroch 
miestach. Ak sa z rôznych dôvodov hokejový turnaj univerzít neuskutoční, región nominuje 
jedno univerzitné hokejové družstvo.  Nominačný list družstva musí byť potvrdený predsedom 
športovej komisie SAUŠ príslušného športu. V individuálnych športoch študent štartuje za 
vysokú školu / univerzitu, resp. strednú školu. Nominácia športovcov musí byť potvrdená 
predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. 

Maximálne počty hráčov v kolektívnych športoch na ZU SR 2022:   
Futsal: 12 
Florbal: 17 
Hokej: 22 
 
Počty športovcov v individuálnych športoch na ZU SR 2022:   
Minimálny počet pre uskutočnenie súťaže je 10 účastníkov z 3 škôl. V jednotlivých disciplínach je 
min. počet 4 účastníkov z 2 škôl. Pri nižšom počte účastníkov nebudú odovzdané medaile ani 
body do bodovacej  súťaže „Cena prezidenta SAUŠ“ a odporúčame organizátorovi súťaž 
neotvoriť.  
 

7. Cestovné  
Cestovné hradia jednotlivé Regionálne rady SAUŠ. Ubytovanie a stravu organizátor.  
 

8. Súťažný poriadok  
Hrá sa a štartuje v súlade s odporúčaniami a oficiálnymi pravidlami príslušného športového 
zväzu.  
 

9. Súťažný systém  
V kolektívnych športoch sa hrá systémom každý s každým. Výnimku v pravidlách môžu určiť 
predsedovia športových komisií SAUŠ (ŠK SAUŠ). V individuálnych športoch sa štartuje podľa 
určenia predsedu športovej komisie SAUŠ.   
  
II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
Víťazné družstvo/jednotlivec získava titul „VÍŤAZ ZIMNEJ UNIVERZIÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
2022“. Prvé tri miesta získavajú poháre a medaile. Najúspešnejšia univerzita (VŠ) získava 
„CENU PREZIDENTA SAUŠ“.  
Bodovacia súťaž: V prípade rovnakého umiestnenia sa body delia, taktiež pri zmiešaných 
dvojiciach z dvoch rôznych univerzít (napríklad tance) body sa delia medzi univerzity.  
 



 
1. Individuálne športy                                   2. Kolektívne športy              

 
 
    
 

1.miesto 25 
2.miesto 18 

3.miesto 12 
4.miesto 8 
5.miesto 4 
6.miesto 1 

1.miesto 100 
2.miesto 72 
3.miesto 48 
4.miesto 32 

  
 


