
AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2022 
 

                   
I. Všeobecné ustanovenia 
 
1. NÁZOV SÚŤAŽE 
AM SR 2022: Basketbal M, Ž, volejbal M, Ž, futbal, 3X3 basketbal, plážový volejbal, atletika, 
aerobikový maratón, športový aerobik, orientačný beh, plávanie, šach, šerm, tenis,  triatlon, 
zápasenie, gymnastika, pretláčanie rukou, športové lezenie, silový trojboj. 
 
2. USPORIADATEĽ 
Súťaž riadi  SAUŠ v spolupráci s VŠK/VŠTJ. 
 
3.TERMÍN 
V individuálnych športoch si organizátor zvolí termín po dohode s garantom športu SAUŠ 
 (v prípade aj so ŠZ).  Organizovanie  AM SR 22 v kolektívnych športoch   sa uskutoční čo najskôr 
po regionálnych kvalifikáciach.  Odporúča  sa odohrať regionálne  kvalifikácie  najneskôr do 
13.5.2022.  Za dodržanie termínov a organizáciu kvalifikácií zodpovedajú predsedovia RR a ŠTK 
RR SAUŠ.    
 
4. PODMIENKY  ŠTARTU  
V individuálnych športoch  štartujú športovci nominovaní garantom športu SAUŠ, ktorí sa 
prihlásia  do súťaže v určenom termíne.  V kolektívnych športoch štartuje výber univerzity za 
región Bratislava, Západ, Stred a Východ, ktorý je  potvrdený garantom športu SAUŠ. Ak región 
z rôznych dôvodov  nenominuje výber univerzity na AM SR 22,   predseda ŠTK a garant športu 
SAUŠ  rozhodnú o ďalšom postupe.  Družstvá tvoria študenti len z jednej vysokej školy / 
univerzity. 
Športovci  sa registrujú na základe International Student Identity Card  (ISIC) , indexu  alebo kópie 
diplomu o ukončení štúdia. 
Športovec musí byť riadnym študentom, alebo absolventom (maximálne rok poabsolvovaní štúdia)  
univerzity/vysokej školy, ktorá ho prihlasuje, vek do 28 rokov.  Štartovať môžu aj študenti 
maturitného ročníka SŠ  ak.r. 2021/2022 (ročník narodenia 2003), v kolektívnych športoch v maximálnom 
počte 3 a v individuálnych športoch bez obmedzenia. .  
AM SR 2022 sa môžu zúčastniť študenti všetkých univerzít (VŠ) Slovenskej republiky a slovenskí 
študenti študujúci na zahraničnej univerzite (VŠ). Štartovať majú povolené športovci všetkých 
výkonnostných kategórií.  V prípade, že študent študuje dve vysoké školy súčasne, môže štartovať len za 
jednu vysokú školu.  AM SR 2022 sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania súťaže prerušené 
štúdium.    
Počty hráčov v kolektívnych športoch:  
Basketbal:   12 
Volejbal:     12 
Futbal:         18 
 
5. CESTOVNÉ 
Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ. 
 



6. UBYTOVANIE,  STRAVA A ŠTARTOVNÉ 
Zabezpečí a hradí usporiadateľ. 
 
7.CENY 
Medaile, diplomy a poháre zabezpečí usporiadateľ, vecné ceny podľa možností usporiadateľa. 
 
8. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL 
1. Študentská hymna Gaudeámus Igitur. 
2. Príhovor zástupcu VŠ a otvorenie súťaže. 
3. Športovo - technické informácie. 
 
1.  Študentská hymna Gaudeámus Igitur. 
2.  Záverečný príhovor zástupcu UniverzityVŠ.  
3.  Zhodnotenie súťaže: garant ŠK SAUŠ/ riaditeľ súťaže. 
4.  Medailový ceremoniál. 
5.  Ukončeni súťaže. 
  
9.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.   
 
II. Technické ustanovenia 
 
1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK 
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených  riaditeľom 
súťaže a  garantom športu SAUŠ. 
 
2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM 
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a garant športu SAUŠ. Delegovanie rozhodcov zabezpečí 
riaditeľ súťaže. 
 
3. PRIHLÁŠKY 
Podľa propozícií. 
 
4. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK A PROTESTOV 
Námietku alebo protest sa podáva hneď, rieši ju riaditeľ súťaže, garant športu/predseda ŠTK 
a hlavný rozhodca. 
  
III: Záverečné ustanovenia 
Víťaz/ka  získava titul AKADEMICKÝ/Á MAJSTER/MAJSTERKA SR 2022. 



 


