
  
 

         
 

FINÁLE UNIVERZÍT  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
                                                    VO VOLEJBAL 
I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. NÁZOV SÚŤAŽE 
 
FU SR 2021 vo volejbale mužov a žien. 
 
2.USPORIADATEĽ 
ÚJŠ SjF STU Bratislava a VŠK Strojár   
 
3.TERMÍN 

      Ženy - 20.10. 2021,   Muži - 21.10.2021 

         Miesto:   Telocvična SjF STU, Nám slobody 17,  Bratislava. 
   
      Prezentácia: v daný deň, jednu hodinu pred zápasom podľa  rozlosovania 
 
         Otvorenie súťaže: po prvom zápase  
 
      Hlavný rozhodca:    Ján Timko 

 

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.  
 
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.  
 
Počty hráčov : 10 
 

 
6. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Hrá sa podľa oficiálnych pravidiel FIVB 
Lopty: MIKASA 200  

 
7. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 
Play off    

      začiatok zápasu  9:00   Východ – Bratislava  
      a 30min po skončený zápasu   Západ - Stred        

play of  
o 3miesto  
finale 
 
8. PRIHLÁŠKY 
Do celoslovenského finále eletronicky predsedom ŠK príslušných športov    na e-mailovú 
adresu :   lpaska@ukf.sk 

      Riaditeľ súťaže:marian.uvcek@stuba.sk,  tel : 0908 424 95 
       
     9.UBYTOVANIE 

 
      Ubytovanie: len pre hračov/hráčky  z rgiónu  východ 

 
10.COVID 
Všetci účastníci FU SR 21 sú pri prezentácii povinní sa preukázať OTP, nosiť rúško 
(okrem zápasu). 
 
II. Záverečné ustanovenia 
Víťazné družstvo získava titul „Víťaz  Finále Univerzít Slovenskej republiky 2021 “.  
Prvé tri  družstvá získavajú poháre a medaile.  
 

 


