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V Bratislave, dňa 26.4.2021 
Výročná správa nebola prerokovaná Radou SAUŠ. 
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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 2020 
 
1.1 Univerzitný šport v roku 2020 
 
Rok 2020 bol z pohľadu športu bezprecedentným v zmenách, ktoré postihli všetky oblasti 
života. Stav, do ktorého sa dostal svetový aj slovenský šport, bol novým pre všetky domáce aj 
medzinárodné športové organizácie. Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19, 
ktoré boli prijímané počas roka – od obmedzenia počtu športovcov aj divákov na podujatí, 
prechod na dištančné online vzdelávanie na univerzitách, zatvorenie internátov a študentských 
domovov a ďalšie iné – spôsobili, že mnohé podujatia sa nemohli konať v rozsahu, v akom boli 
plánované, boli preložené alebo dokonca aj zrušené. Napriek týmto problémom a obmedzeniam 
sa v priaznivom pandemickom období podarilo zorganizovať viaceré domáce podujatia. 
Medzinárodné podujatia – akademické majstrovstvá sveta, na ktoré sa Slovenská asociácia 
univerzitného športu pripravuje niekoľko mesiacov dopredu v spolupráci so zväzmi 
a športovými klubmi, boli v priebehu roka s pribúdajúcou vážnosťou situácie s ochorením 
COVID-19 postupne rušené v jednotlivých krajinách, pretože sa nedala zabezpečiť bezpečnosť 
športovcov a organizátorov. V prvej polovici roka 2020 bola takisto preložená Svetová zimná 
univerziáda v Lucerne vo Švajčiarsku na december 2021.  
 
Veľkou výzvou do budúcnosti je organizácia a príprava podujatí aj v obmedzených 
podmienkach pomocou moderných technológií, kde môžu športovci študenti športovať aj 
individuálne alebo v malých skupinách a svoju aktivitu zaznamenávať pomocou aplikácií alebo 
videí.  
 
Letná univerziáda SR 2020 v Žiline 
 
Žilinská univerzita v Žiline aj v čase platných prísnych protiepidemiologických opatrení 
dokázala zorganizovať prestížne podujatie vysokoškolského športu. Po konzultáciách 
a diskusiách prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. s prezidentom Slovenskej asociácie 
univerzitného športu a zástupcami Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo 
prijaté rozhodnutie podujatie uskutočniť aj v zmenených a prísnych podmienkach v súlade 
s epidemiologickými nariadeniami. Letná univerziáda SR v Žiline sa vďaka tomu stala 
univerzitnou športovou udalosťou roka 2020. 
 
Letnej univerziáde sa akreditovalo 483 športovcov (z pôvodne registrovaných 809), ktorí 
predviedli vynikajúce výkony aj v zmenených a prísnych podmienkach. Celkovo sa uskutočnilo 
14 športových súťaží a zrealizovalo sa až 160 športových disciplín. Súťaže v šerme a v aerobiku 
sa nakoniec neuskutočnili kvôli epidemiologickej situácii ohľadom koronavírusu. 
 
Najúspešnejší športovci LU SR 2020 získali poháre a medaile, pričom niektorí športovci 
zvíťazili vo viacerých disciplínach. Organizátori odovzdali športovcom celkovo 432 medailí v 
originálnom dizajne. 
 



Ocenenie Pohár prezidenta SAUŠ získala Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá dosiahla 
najviac bodov v jednotlivých súťažiach. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 
umiestnila na  2.mieste. Žilinská univerzita v Žiline obsadila 3. miesto z celkového počtu 21 
registrovaných univerzít a vysokých škôl. Prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu 
odovzdal pohár prezidenta rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave p. prof. JUDr. 
Marekovi Števčekovi, PhD na akademickej pôde v súlade s prísnymi opatreniami dňa 16. 
decembra 2020.  
 
1.2 Univerzitné podujatia  
 
Cieľom Univerzitných podujatí je podpora a rozvoj masového športu medzi študentmi  
vysokých škôl, spopularizovanie nových foriem športových súťaží, zapojenie do súťaží aj 
učiteľov a zamestnancov univerzít. Medzi takéto podujatia patria Univerzitné športové dni, 
Veľkonočné turnaje, Poháre rektora, Deň študentstva, Poháre univerzít, Mikulášske hry a iné.  
V roku 2020  bola prerozdelená dotácia MŠVVaŠ SR pre SAUŠ za účelom podpory masových 
súťaží  študentov vysokých škôl vo výške  30 000 €.  Podľa schválených kritérií,  rozhodujúci 
pre udelenie výšky finančnej dotácie na Univerzitné podujatie 2020 bol predpokladaný počet 
študentov VŠ na športovom podujatí. Ďalšími kritériami bola finančná náročnosť podujatia 
a význam podujatia  (fakultné podujatie, v rámci jednej univerzity, medziuniverzitné (v 1 
meste), regionálne (medzi mestami), celoslovenské a medzinárodné a podujatie pri príležitosti 
100. výročia akademického športu na Slovensku.  
 
Pandemická situácia na Slovensku v priebehu celého roka 2020 nedovolila zorganizovať veľkú 
väčšinu plánovaných podujatí. Napriek tomu, do poslednej chvíle telovýchovné jednoty 
a univerzitné kluby optimisticky pripravovali jednotlivé podujatia v prípade, že by pandemická 
situácia s COVID-19 dovolila podujatia v nejakej obmedzenej forme usporiadať.  
 
Napriek problémom a rôznym obmedzeniam boli zorganizované nasledovné univerzitné 
podujatia:  
 

Organizátor Podujatie Termín 
Academic Žilinská univerzita v Žiline Rajeckoteplický beh skalkami 23.8.2020 
Akademik Technická univerzita Košice Košický trojkráľový beh 2020 6.1.2020 
Akademik Technická univerzita Košice TUKEMAN 2.9.2020 
AŠK Prírodovedec Športový deň 18.9.2020 
FaBK ATU Košice EXEL CUP 2020 - florbal 19.9.2020 
FaBK ATU Košice SALIBANDY CUP 2020 - florbal 3.10.2020 
Športový klub MFI Teqballový turnaj pre všetkých 15.9.2020 
Športový klub MFI Otvorený turnaj v plážovom volejbale 

pre študentov UK 
24.-25.6.2020 

Športový klub MFI Dni MFI – turnaj šach + poker Apríl 2020 
TJ Slávia Medik Bratislava Letný splav Dunaja 6.-12.7.2020 
TJ Slávia Medik Bratislava Jesenný splav Dunaja 15.9.2020 
VŠK Strojár Cyklo Morava 3.-5.7.2020 
VŠK Strojár Splav Vltavy 22.-26.7.2020 
TJ Slávia UPJŠ Lezecký duatlon 3. ročník 28.9.2020 



TJ Slávia UPJŠ Jesenný volejbalový turnaj – mix 28.9.2020 
TJ Slávia UPJŠ Aerobik maratón 2020 18. ročník 28.9.2020 
ZŠK UKF v Nitre Nitrianske univerzitné dni – online výzvy 30.11.-

3.12.2020 
 
1.3 Akademické majstrovstvá SR  
 
Rovnaká situácia ako v univerzitných podujatiach nastala aj pri organizácií akademických 
majstrovstiev SR. Začiatkom roka 2020 (7.3.2020) boli zorganizované Akademické 
majstrovstvá SR v karate v Dolnom Kubíne so 47 účastníkmi. V septembri (26.9.2020) boli 
takisto počas priaznivejšej pandemickej situácie zorganizované Akademické majstrovstvá SR 
v kickboxe, kde sa zúčastnilo 42 študentov-športovcov. Organizátormi akademických 
majstrovstiev SR boli príslušné športové zväzy a Academic Žilinská univerzita v Žiline, 
respektíve Telovýchovná jednota Slávia Technická univerzita v Košiciach.  
  
1.4 Činnosť sekretariátu 
 
Sekretariát od januára do októbra 2020 pracoval v úspornom režime, a to v zložení dvoch 
zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Od novembra pracuje jeden zamestnanec na trvalý 
pracovný pomer a jeden zástup za zamestnankyňu na materskej dovolenke.  
 
Sekretariát SAUŠ začiatkom roka 2020 priebežne zabezpečoval účasť športovej reprezentácie 
na akademických majstrovstvách sveta v 18 športoch: cezpoľný beh, orientačné lyžovanie, 
cyklistika, golf, plážový volejbal, triatlon, florbal, orientačný beh, futsal, kanoe, veslovanie, 
športová streľba, šach, športové lezenie, vzpieranie, karate, zápasenie a bedminton. 
 
V priebehu celého roka 2020 boli kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácií postupne všetky 
akademické majstrovstvá sveta zrušené. Rovnako boli zrušené, resp. presunuté  na rok 2021 
Európske univerzitné hry v Belehrade a nakoniec aj Zimná svetová univerziáda v Lucerne vo 
Švajčiarsku, ktorá bola plánovaná na január 2021. Sekretariát priebežne organizačne 
a administratívne zabezpečoval logistiku a administratívu spojenú s rušením a prekladaním 
súťaží.  
 
Ako riadny člen FISU a EUSA naďalej zabezpečovala komunikáciu na medzinárodnej úrovni, 
pravidelne sa zúčastnila online zasadnutí orgánov FISU a EUSA. Spolu s VŠTJ, VŠK a 
športovými zväzmi sa podieľa na organizovaní športu pre všetkých, univerzitných športových 
podujatiach, akademických majstrovstiev SR a VŠ ligy.  
 
V roku 2020 sekretariát SAUŠ začal modernejšiu propagáciu slovenského univerzitného športu 
na sociálnych sieťach, špeciálne na instagrame. Zároveň z dôvodu pandémie COVID-19 
sekretariát v priebehu roku 2020 začal využívať nové formy súťaží – „online“ cez sociálne 
média a aplikácie. 
 



2. Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente 
 
V roku 2020 neboli v zakladajúcom dokumente Slovenskej asociácie univerzitného športu 
vykonané žiadne zmeny. 

3. Zmeny v zložení orgánov 
 
V roku 2020 nenastali zmeny v orgánoch Slovenskej asociácie univerzitného športu. 

4. Ročná účtovná závierka 
 
Celkové hospodárenie SAUŠ v roku 2020, 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. Prehľad o peňažných príjmoch / výnosoch / a výdavkoch / nákladoch  
 
Príjmy                         239 136,43 Eur 
Výdavky                        235 411,32 Eur 
 
Hosp. výsledok                        3 725,11 Eur 
 

6. Prehľad príjmov SAUŠ v členení podľa zdrojov 
 

- Dotácia čerpaná 211 894,43 Eur 
- Členské    16 212,00 Eur 
- Ostaté                           11 030,00 Eur 
 

            Celkom  239 136,43 Eur 
 
Čerpanie dotácie 
 
Stav k 01.01.2020               34 285,03 Eur 
Dotácia                         400 000,00 Eur 
Vrátenie MŠ                         222 390,60 Eur 
Čerpanie                         211 894,43 Eur 
Zostatok k 31.12.2020              0,00 Eur 



 
V roku 2020 nemala SAUŠ žiadne príjmy podliehajúce dani z príjmov právnických osôb. 
 
V roku 2019 SAUŠ obdržala tiež účelovú dotáciu vo výške 2 000 000 Eur na výstavbu multi-
športovej haly pri Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá v roku 2020 nebola čerpaná. 
 

7. Prehľad výdavkov SAUŠ podľa účelu 
 

- Spotreba materiálu                        14 362,25 Eur 
- Opravy a údržba                         510,67 Eur 
- Cestovné                       2 105,72 Eur 
- Mzdové náklady                           53 704,12 Eur 
- Sociálne, zdr. poisť                       17 511,34 Eur 
- Zákonné soc. náklady                      1 289,09 Eur 
- Daň z m.vozl + DN                            136,25 Eur 
- Úroky z úveru                                    231,43 Eur  
- Príspevky                                46 445,00 Eur 
- Ostatné služby                    22 351,95 Eur 
- Odpisy                                   4 896,85 Eur 
- Príspevky TJ/VŠK                        71 866,65 Eur 

 
Celkom                               235 411,32 Eur 
 
7.1 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 tímov basketbal - muži a ženy na Svetových letných univerzitných hrách 
Chengdu, Čína, garančný poplatok za účasť tímu ľadový hokej - ženy na Svetovej 
zimnej univerziáde v Lucern, Švajčiarsko, garančný poplatok za účasť v tímovej súťaži 
stolný tenis - muži a ženy na Svetových letných univerzitných hrách Chengdu, Čína 

• Academic Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 
42060036 – refundácia univerzitných podujatí – akademické majstrovstvá SR v karate, 
beh do schodov a florbale a nákup športového materiálu 

• CIAO REAL ESTATE s.r.o., Hlboká 40, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35826797 – 
prenájom kancelárie a hovorné  

• 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 

8. Stav majetku a záväzkov SAUŠ 
 
AKTÍVA 



 
Nehmotný a hmotný majetok                    31 699,25 Eur 
Majetková účasť University sport s.r.o.           5 000,00 Eur 
Pôžička Univesity sport s.r.o.       1 169,04 Eur 
Pokladňa a ceniny                    1 891,22 Eur 
Bankové účty                                             2 025 638,85 Eur 
 
Celkom                       2 065 398,36 Eur 
 
Štruktúra hmotného a nehmotného majetku 
 
Software                      477,53 Eur 
Zariadenie kancelárii                             6 599,16 Eur 
Automobil                             19 587,40 Eur 
Kopírka, fax                               5 035,16 Eur 
 
Celkom                            31 699,25 Eur 

 
PASÍVA 

 
Oprávky                           23 537,55 Eur 
Dodávatelia                                             134,75 Eur 
Rezerva na dovolenky                           1 393,77 Eur 
Mzdy                                                                2 705,40 Eur 
Fondy                                                               1 572,86 Eur 
Dane                                            490,96 Eur 
Nevyčerpané dotácie                                 2 000 000,00 Eur 
Nerozdelený zisk                          28 553,49 Eur 
Zostatok úveru                            2 840,10 Eur 
Sociálny fond                                           444,37 Eur  
Zisk 2020                                        3 725,11 Eur 

 
Celkom                                            2 065 398,36 Eur 

9. Hospodársky výsledok 
 
Hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 3 725,11 Eur navrhujeme zúčtovať ako 
nerozdelený zisk. 
 

Prílohy 
 
 


