STANOVY
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

Článok 1
Základné ustanovenia
1) Slovenská asociácia univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) je, v zmysle zákona č. 83/1990 Z.
z. o občianskych združeniach v znení neskorších predpisov, občianske združenie, ktorého
poslaním je rozvíjať šport na univerzitách a ostatných vysokých školách v Slovenskej
republike.
2) Názov občianskeho združenia oficiálne znie: Slovenská asociácia univerzitného športu v
skratke SAUŠ.
3) Sídlo SAUŠ je Trnavská ul. 37, 831 04 Bratislava.
4) SAUŠ je samostatná, nezávislá, nepolitická a nenáboženská právnická osoba budovaná na
demokratických princípoch s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
5) SAUŠ združuje športové kluby a telovýchovné jednoty (ďalej len kluby), ktoré pôsobia v
univerzitnom športe v Slovenskej republike.
6) SAUŠ bola uznaná rozhodnutím Medzinárodnej federácie univerzitného športu (ďalej len
FISU) v roku 1993 ako jediná organizácia v Slovenskej republike s právami a povinnosťami v
oblasti univerzitného športu a reprezentácie SR na všetkých podujatiach FISU a jej členov.

Článok 2
Cieľ, činnosť a práva a povinnosti SAUŠ
1) 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 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.
2) Medzi hlavné činnosti SAUŠ patria najmä:
a. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky riadiť a
rozvíjať univerzitný šport v Slovenskej republike,
b. podporovať rozvoj športu v Slovenskej republike a uplatňovať princípy fair play v
športe,
c. zabezpečiť reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných univerzitných
podujatiach,
d. podporovať činnosť svojich členov, zložiek a komisií SAUŠ,
e. spolupracovať 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,
f. podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannosti,
g. aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe,
proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a proti
dopingu,
h. pôsobiť na skvalitňovanie športovísk.

3) SAUŠ pri plnení svojho poslania spolupracuje:
a. s univerzitami v Slovenskej republike a ich útvarmi, zaoberajúcimi sa telesnou
výchovou,
b. so športovými zväzmi a inými športovými organizáciami,
c. so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej
správy, samosprávy a s mimovládnymi organizáciami,
d. s podnikateľskými subjektmi a s ďalšími spoločenskými organizáciami a inštitúciami,
e. s mediálnymi partnermi.
4) SAUŠ má podľa pravidiel FISU právo a povinnosť:
a. výlučne zastupovať Slovenskú republiku na svetových letných a zimných
univerziádach, na Akademických majstrovstvách sveta vo všetkých športových
odvetviach, ktoré organizuje FISU, alebo na podujatiach, ktoré organizuje Európska
asociácia univerzitného športu (ďalej len EUSA), ako aj na zasadnutiach orgánov FISU
a EUSA,
b. na tento účel prihlásiť, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy
reprezentácie Slovenskej republiky,
c. zodpovedať za konanie členov výprav Slovenskej republiky na športových
podujatiach,
d. rozhodovať o oblečení členov oficiálnej výpravy na podujatiach FISU s výnimkou
špeciálneho oblečenia počas samotnej športovej súťaže,
e. výlučné právo schvaľovať kandidatúru organizátorov akademických majstrovstiev
sveta a Európy v Slovenskej republike,
f. podávať návrhy na orgány FISU a EUSA,

Článok 3
Členstvo
1) Členstvo v SAUŠ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito
stanovami zo združenia vystúpiť.
2) Členstvo v SAUŠ je:
a. kolektívne,
b. individuálne,
c. čestné.
3) Kolektívnymi členmi sú právnické osoby – vysokoškolské telovýchovné jednoty a športové
kluby (ďalej len kluby), ktoré musia:
a. byť registrované na území SR a predložiť stanovy organizácie a potvrdenie o pridelení
IČO,
b. mať názov charakterizujúci príslušnosť k univerzite,
c. mať potvrdenie o súhlase s používaním mena univerzity zmluvu vyjadrujúcu
spoluprácu v oblasti rozvoja vysokoškolského športu, podpísanú štatutárnym
zástupcom univerzity vysokej školy,
d. mať viac ako 50% členskej základne športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov.

4) Individuálnymi členmi sú Fyzické osoby, ktoré musia:
a. byť staršie ako 18 rokov a plne spôsobilé na právne úkony,

5)

6)

7)

8)

b. vyvíjať aktivity v súlade so záujmami a činnosťou SAUŠ,
c. byť bezúhonný,
d. mať k univerzite alebo vysokej škole preukázateľný vzťah, t.j. byť jej zamestnancom
alebo spolupracovníkom na akademickej úrovni.
Čestným členom sa môže stať:
a. čestný člen FISU pre Slovenskú republiku,
b. člen SAUŠ alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala mimoriadne služby slovenskému
univerzitnému športu,
c. predchádzajúci prezident SAUŠ, ktorý vykonával túto funkciu minimálne 3 funkčné
obdobia, za mimoriadne zásluhy a prínos, ktorému sa udelí najvyšší stupeň čestného
členstva a to titul čestného prezidenta.
Vznik členstva:
a. členom SAUŠ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto
stanovách. Na vznik členstva v SAUŠ nie je právny nárok (12 § 3 odsek 1 zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov).
b. členstvo právnickej osoby vzniká schválením jeho písomnej prihlášky na zasadnutí
Rady SAUŠ po splnení všetkých podmienok členstva,
c. individuálne členstvo osoby vzniká:
d. zvolením Radou do volenej funkcie na celé volebné obdobie,
e. zvolením za člena exekutívy FISU na celé obdobie jeho členstva v exekutíve FISU,
f. schválením jeho prihlášky VV SAUŠ.
g. Rozhodnutím Rady o udelení čestného členstva. Čestného prezidenta a čestných
členov SAUŠ schvaľuje zasadnutie Rady na návrh člena SAUŠ na doživotie,
Zánik členstva:
a. pri kolektívnych členoch
i. vystúpením kolektívneho člena,
ii. zánikom kolektívneho člena,
iii. vylúčením kolektívneho člena za porušenie Stanov SAUŠ,
iv. nezaplatením členských príspevkov do 6. mesiaca bežného kalendárneho
roka,
v. stratou súhlasu s používaním mena univerzity,
vi. poklesom členskej základne z radov športujúcej mládeže s vekom do 27
rokov pod hranicu 50% dva (2) po sebe nasledujúce roky,
vii. vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby alebo zamietnutím návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b. pri individuálnych členoch: zrušenie individuálneho členstva
i. ukončením výkonu volenej funkcie na zasadnutí Rady SAUŠ, ktoré uzatvára
funkčné obdobie orgánov SAUŠ,
ii. vzdaním sa písomnou rezignáciou na post v orgánoch SAUŠ; členstvo zaniká
dňom doručenia vzdania sa členstva na adresu sekretariátu SAUŠ,
iii. neúčasťou na dvoch po sebe nasledujúcich Radách SAUŠ bez riadneho
predchádzajúceho ospravedlnenia,
iv. úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
v. obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony,
Členstvo v SAUŠ môže zaniknúť aj vylúčením pre závažné porušenie Stanov SAUŠ alebo z
dôvodu závažného porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky. O zániku členstva
vylúčením rozhodne Rada SAUŠ na základe návrhu ktoréhokoľvek člena SAUŠ alebo VV SAUŠ.
Rozhodnutia o vylúčení člena alebo čestného člena sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou

hlasov prítomných delegátov na zasadnutí Rady, pričom dotknutý člen musí dostať možnosť
osobne sa zúčastniť na prerokovaní jeho vylúčenia na zasadnutí Rady a vyjadriť sa k svojmu
prípadu.
9) Práva členov:
a. zúčastňovať sa na činnosti SAUŠ, jeho volených orgánov a komisií,
b. podieľať sa na čerpaní finančných prostriedkov SAUŠ v súlade so schválenými
kritériami a schváleným rozpočtom,
c. podieľať sa na riadení SAUŠ,
d. uplatňovať kritiku, svoje návrhy a názory,
e. byť informovaný o činnosti a hospodárení SAUŠ,
f. byť prítomný na rokovaniach orgánov SAUŠ, kde sa rokuje o jeho osobe,
g. voliť a byť volený do orgánov SAUŠ.
h. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci SAUŠ,
i. byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SAUŠ,
j. podieľať sa na činnosti SAUŠ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
k. predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov SAUŠ,
l. pripomienkovať návrhy predpisov SAUŠ,
m. podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie SAUŠ,
n. byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SAUŠ prostredníctvom
o. príslušných orgánov SAUŠ,
p. požívať iné výhody poskytované členom SAUŠ.
10) Kolektívny člen SAUŠ má okrem práv uvedených v odseku 9 aj tieto práva:
a. voliť delegátov zasadnutia Rady SAUŠ a prostredníctvom nich hlasovať na zasadnutí
Rady SAUŠ,
b. predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu zasadnutia Rady SAUŠ,
c. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
d. vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a
organizujú, pri dodržaní predpisov SAUŠ.
11) Čestní členovia SAUŠ majú okrem práv uvedených v odseku 9 aj tieto práva:
a. čestný prezident má právo zúčastňovať sa zasadnutí Rady bez hlasovacieho práva a
nemôže byť volený do orgánov SAUŠ,
b. čestný člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí Rady bez hlasovacieho práva a
nemôže byť volený do orgánov SAUŠ.
12) Povinnosti členov:
a. konať v súlade s týmito stanovami,
b. aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania a úloh SAUŠ,
c. chrániť majetok SAUŠ,
d. riadne a včas platiť členské príspevky,
e. zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, stálych i dočasných komisií,
do ktorých boli zvolení alebo menovaní,
f. neporušovať športovú etiku,
g. nepoškodzovať záujmy SAUŠ,
h. neodkladne informovať štatutárnych zástupcov o prípadnom poškodzovaní záujmov
SAUŠ aj inými osobami.
i. písomne oznámiť generálnemu sekretárovi SAUŠ všetky právne relevantné zmeny 7
dní odo dňa, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o zmenu
v:

i. stanovách člena, zmenu v identifikačných údajoch člena, zmenu štatutárneho
zástupcu,
ii. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie alebo
iii. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo
v SAUŠ,
j. porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu
disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku
13) Aktuálny zoznam všetkých členov SAUŠ vrátane čestných členov vedie vo svojej evidencii
sekretariát SAUŠ.

Článok 4
Orgány SAUŠ
Orgánmi SAUŠ sú:
1)
2)
3)
4)
5)

Rada,
Výkonný výbor,
Prezident,
Dozorná rada
Regionálna rada.

Článok 5
Rada SAUŠ
1) Rada SAUŠ (Rada) je najvyšším orgánom SAUŠ a tvoria ju delegáti, ktorými sú:
a. Prezident SAUŠ,
b. členovia VV SAUŠ,
c. predseda Dozornej rady,
d. štatutárni zástupcovia kolektívnych členov,
e. čestní členovia.
2) Zasadnutie Rady zvoláva prezident SAUŠ. Zasadnutie Rady sa koná minimálne 1 krát za rok.
3) Ak o zvolanie zasadnutia Rady písomne požiada najmenej jedna tretina kolektívnych členov
alebo Dozorná rada, je prezident povinný najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu zvolať
mimoriadne zasadnutie Rady.
4) Oznámenie o mieste a čase zasadnutia Rady spolu s navrhnutým programom posiela
delegátom prezident SAUŠ najmenej 21 dní pred zasadnutím Rady.
5) Kolektívneho člena na zasadnutí Rady zastupuje ako delegát jeho štatutárny zástupca. V
prípade, že sa štatutárny zástupca nemôže zasadnutia Rady zúčastniť, účasťou písomne
poverí svojho zástupcu a súčasne túto skutočnosť oznámi sekretariátu SAUŠ najneskôr jeden
deň pred konaním zasadnutia Rady .
6) Zasadnutie Rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorého návrh predkladá výkonný výbor
SAUŠ a schvaľuje ho zasadnutie Rady. Rokovanie zasadnutia Rady vedie predsedajúci
zasadania Rady, podľa schváleného programu.
7) Predsedajúci zasadnutia Rady, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen
výkonného výboru alebo generálny sekretár, pred otvorením zasadania Rady skontroluje, či
je prítomný dostatočný počet delegátov, aby bola konferencia uznášaniaschopná.

8) Ak v stanovenom čase na určenom mieste konania zasadnutia Rady nie je prítomná
nadpolovičná väčšina delegátov, uskutoční sa najneskôr do 30 dní nové zasadnutie Rady s
tým istým programom. Ak ani v opakovanom termíne nie je Rada schopná uznášať sa, koná
sa zasadnutie Rady za účasti prítomných delegátov najmenej však troch kolektívnych členov.
Uznesenie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
9) Ak je zasadanie Rady uznášaniaschopné, predsedajúci zasadnia Rady navrhne zasadaniu
Rady na schválenie program zasadania Rady, rokovací poriadok a volebný poriadok,
zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice .
10) Na návrh delegáta môže byť program zasadania Rady pozmenený alebo doplnený pred
schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov. Zasadanie Rady
nemôže rozhodovať o bode programu, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom
delegátmi pri zahájení zasadania Rady. V rámci bodu "Rôzne" alebo "Diskusia" môže
konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská
11) Každé zasadnutie Rady rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti SAUŠ, najmä:
a. schvaľuje program zasadnutia Rady s prípadnými zmenami,
b. schvaľuje rokovací poriadok,
c. prijíma nových členov SAUŠ,
d. rozhoduje o vylúčení členov,
e. odvoláva prezidenta a/alebo jednotlivých členov VV alebo Dozornej rady alebo ako
celok,
f. prijíma zmeny, doplnky a novelizáciu stanov a symboliku,
g. berie na vedomie správu o činnosti SAUŠ, správu o hospodárení a správu Dozornej
rady za uplynulé obdobie, prípadne správu o výsledkoch auditu,
h. uskutočňuje doplňujúce voľby do orgánov SAUŠ, resp. schvaľuje zmeny v orgánoch
SAUŠ,
i. schvaľuje kandidátov do komisií medzinárodných organizácií,
j. prerokúva prednesené návrhy a prijíma k nim uznesenia,
k. schvaľuje čestných členov SAUŠ a rozhoduje o odňatí čestného členstva,
l. schvaľuje plán činnosti a základné princípy rozpočtu SAUŠ na ďalšie obdobie,
m. schvaľuje výšku členských príspevkov,
n. schvaľuje vytvorenie alebo vstup SAUŠ do obchodnej spoločnosti.
o. uznáša sa o zániku SAUŠ, o spôsobe jeho likvidácie a rozdelení majetku.
12) Raz za 4 roky je zasadnutie Rady volebné. Volebné zasadnutie Rady tajným hlasovaním volí:
a. prezidenta z prítomných delegátov na 4-ročné obdobie,
b. ďalších troch (3) členov VV SAUŠ,
c. predsedu Dozornej rady.
13) Volebné zasadnutie Rady:
a. schvaľuje správu prezidenta SAUŠ za uplynulé 4-ročné volebné obdobie,
b. schvaľuje správu Dozornej rady za uplynulé 4-ročné obdobie,
c. schvaľuje volebný poriadok,
14) Zasadnutie Rady je uznášania schopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých delegátov.
15) Uznesenie Rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s
výnimkou rozhodovania o bodoch 11 d), f) a n) tohto článku a iných prípadov, určených
týmito stanovami, kedy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných delegátov.
16) Verejné hlasovanie sa používa pri schvaľovaní uznesení s výnimkou tých, ktoré sú určené v
bode 17 tohto článku.

17) Tajné hlasovanie sa používa v prípade volieb osôb do orgánov SAUŠ a v prípade vylúčenia
podľa článku 3, bod 8).
18) V prípade rovnosti hlasov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta. V prípade
rovnosti hlasovania v tajnom hlasovaní sa pokračuje druhým kolom.
19) Verejné hlasovanie sa môže uskutočniť i v prípade volieb, keď je na volené miesto len jeden
kandidát a o s týmto spôsobom súhlasí.
20) O rokovaní Rady sa vyhotovuje Zápisnica, ktorá musí obsahovať:
a. miesto a čas konania zasadania Rady,
b. meno predsedajúceho zasadania Rady,
c. zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
d. protokol návrhovej komisie,
e. protokol mandátovej komisie,
f. protokol volebnej komisie,
g. opis prerokovania jednotlivých bodov programu zasadania Rady,
h. rozhodnutie zasadania Rady s uvedením výsledku hlasovania.
21) K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na zasadanie Rady na prerokovanie.

Článok 6
Výkonný výbor
1) Výkonný výbor SAUŠ (ďalej len VV SAUŠ) je najvyšším výkonným orgánom medzi jednotlivými
zasadnutiami Rady.
2) VV SAUŠ najmä:
a. riadi činnosť SAUŠ medzi zasadnutiami Rady,
b. pripravuje zasadnutia Rady a navrhuje ich program,
c. predkladá Rade zoznam kandidátov do volených orgánov,
d. zabezpečuje realizáciu uznesení Rady,
e. schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,
f. zriaďuje dočasné a trvalé odborné komisie a riadi ich činnosť,
g. prijíma prihlášky nových kolektívnych členov za dočasných členov a nových
individuálnych členov,
h. schvaľuje nomináciu výpravy SR na svetové univerziády a akademické MS v
jednotlivých športoch, ako aj na ďalšie podujatia FISU a jeho členov,
i. schvaľuje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA,
j. udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy, schvaľuje dohody o spolupráci,
k. zriaďuje a ruší organizačné výbory jednotlivých podujatí v SR, schvaľuje ich štatúty a
plány práce,
l. zriaďuje sekretariát SAUŠ na čele s generálnym sekretárom,
m. na návrh generálneho sekretára schvaľuje prijímanie a prepúšťanie ostatných
pracovníkov sekretariátu,
n. vydáva organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné normy, upravujúce činnosť
SAUŠ,
o. navrhuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SAUŠ,
p. rieši a rozhoduje spory vo vnútri slovenského univerzitného športu,
q. v prípade potreby zriaďuje disciplinárnu komisiu.
3) Výkonný výbor má minimálne 8 členov. Tvoria ho:
a. prezident SAUŠ a traja ďalší členovia zvolení zasadaním Rady,

4)

5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

b. štyria (4) predsedovia Regionálnych rád, volení Regionálnymi radami SAUŠ.
c. prípadný ex offo - člen exekutívy FISU zo SR .
Funkčné obdobie členov VV SAUŠ je 4-ročné, ktoré začína plynúť prijatím uznesení na
volebnom zasadnutia Rady SAUŠ a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením
nových členov SAUŠ. Člen VV SAUŠ nemôže byť počas celého funkčného obdobia delegátom
kolektívneho člena na zasadnutí Rady.
Na návrh prezidenta SAUŠ schvaľuje VV SAUŠ na svojom prvom zasadnutí jedného (1)
viceprezidenta. Prezident má právo predložiť aj návrh na jeho odvolanie.
Zasadnutie VV SAUŠ zvoláva prezident minimálne 6 krát ročne. Prezident zvolá VV SAUŠ aj na
návrh minimálne polovice členov VV SAUŠ alebo na návrh predsedu Dozornej rady.
VV SAUŠ je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou členov VV SAUŠ. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
V prípade neprítomnosti prezidenta na VV SAUŠ ho zastupuje viceprezident, prípadne iný
prezidentom poverený člen VV SAUŠ .
Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným môže zúčastňovať čestný prezident SAUŠ a
predseda Dozornej rady SAUŠ.
Na zasadnutí VV SAUŠ sa s hlasom poradným zúčastňuje generálny sekretár SAUŠ.
Členstvo vo VV SAUŠ zaniká:
a. uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. 6, bod 1),
b. vzdaním sa funkcie,
c. uvoľnením podľa čl. 5 ods. 11, bod e) stanov,
d. zánikom členstva v SAUŠ.
VV SAUŠ pre potreby činnosti vytvára komisie:
a. medzinárodnú komisiu,
b. hospodársku komisiu,
c. športovo – technickú komisiu,
d. ďalšie podľa aktuálnej potreby.

Článok 7
Prezident
1) Prezidenta SAUŠ volí Rada spomedzi kandidátov navrhnutých členmi SAUŠ na zasadnutí
volebnej Rady Funkčné obdobie Prezidenta SAUŠ je obdobie 4 rokov, ktoré začína prijatím
uznesenia na volebnom zasadnutí Rady SAUŠ a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a
zvolením nového prezidenta SAUŠ.
2) Prezident SAUŠ riadi a zodpovedá za celú činnosť SAUŠ.
3) Prezident SAUŠ zvoláva a riadi zasadnutia Rady a zasadnutia VV SAUŠ.
4) Prezident SAUŠ navrhuje VV SAUŠ na schválenie viceprezidenta. Má právo navrhnúť aj jeho
odvolanie.
5) V prípade neprítomnosti prezidenta SAUŠ ho zastupuje viceprezident alebo iný člen VV SAUŠ
podľa poverenia a v rozsahu, určeným prezidentom.
6) Prezident SAUŠ prijíma a odvoláva generálneho sekretára SAUŠ.
7) V prípade potreby prezident SAUŠ ustanovuje ad hoc komisie a pracovné skupiny. Stanoví ich
poslanie a určuje ich členov. Rovnako rozhoduje o ich rozpúšťaní, ak sa domnieva, že splnili
svoj mandát. Prezident SAUŠ je oprávneným členom všetkých komisií a pracovných skupín
SAUŠ.

Článok 8
Konanie a podpisovanie za SAUŠ

1) V mene SAUŠ ako štatutárny zástupca koná a podpisuje Prezident SAUŠ samostatne.
2) Za SAUŠ môže konať na základe splnomocnenia a v jeho rozsahu aj iná fyzická alebo
právnická osoba, ktorú tým poverí štatutárny zástupca.

Článok 9
Dozorná rada
1) Kontrolným orgánom SAUŠ je Dozorná rada SAUŠ (DR SAUŠ).
2) DR SAUŠ má štyroch členov, ktorí sú volení jednotlivými regionálnymi radami na obdobie 4
rokov.
3) Na čele DR SAUŠ je Predseda DR, ktorý je volený Radou SAUŠ z členov volených regionálnymi
radami. Funkčné obdobie Predsedu DR je obdobie 4 rokov, ktoré začína prijatím uznesenia na
volebnom zasadnutí Rady SAUŠ a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nového
Predsedu DR.
4) Hlavné úlohy DR SAUŠ:
a. kontrolovať dodržiavanie Stanov SAUŠ, plnenie uznesení prijatých na zasadnutí Rady,
uznesení VV SAUŠ a iných organizačných predpisov v činnosti členov, VV SAUŠ,
sekretariátu a jednotlivých komisií,
b. kontrolovať hospodárenie a finančné činnosti SAUŠ, jej orgánov a komisií,
upozorňovať na zistené nedostatky a písomne prezidentovi SAUŠ , generálnemu
sekretárovi a výkonnému výboru SAUŠ predkladať návrhy na opatrenia,
c. vyjadrovať sa k podnetom, sťažnostiam a oznámeniam členov a funkcionárov SAUŠ
d. vypracovať a Rade SAUŠ predložiť stanovisko k Správe o hospodárení,
e. kontrolovať použitie pridelených finančných prostriedkov jednotlivým členským
subjektom SAUŠ,
f. preverovať pravdivosť hlásení informácií poskytovaných členskými subjektami SAUŠ,
g. pravidelne predkladať správu o svojej činnosti Rade SAUŠ.
5) Predseda DR SAUŠ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach výkonného výboru a všetkých
komisií. V mimoriadnych prípadoch môže predseda DR poveriť svojim zastupovaním iného
člena DR.
6) Pôsobnosť a činnosť DR bližšie upravuje Smernica pre činnosť DR SAUŠ

Článok 10
Regionálne rady
1) Regionálna rada je orgánom SAUŠ s pôsobnosťou v regióne. Regionálnu radu tvoria tvoria ju
delegáti, ktorými sú štatutárni zástupcovia kolektívnych členov SAUŠ, ktorí majú sídlo v
príslušnom regióne.
2) Regionálne rady sa vytvárajú v týchto regiónoch:
a. Bratislava – Bratislavský kraj,
b. Západ – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj,

3)

4)

5)

6)

c. Stred – Žilinský a Banskobystrický kraj,
d. Východ – Košický a Prešovský kraj.
Úlohou regionálnej rady je koordinovať a riadiť všetky činnosti v regióne na základe pravidiel
a úloh schválených zasadaním Rady a VV SAUŠ. Zástupcovia regiónov prenášajú informácie a
poznatky z činnosti v regiónoch na zasadnutia VV SAUŠ a opačne.
Predsedu regionálnej rady volí zasadanie regionálnej rady spomedzi kandidátov navrhnutých
členmi za príslušný región. Funkčné obdobie Predsedu regionálnej rady je obdobie 4 rokov,
ktoré začína prijatím uznesení na volebnom zasadnutia regionálnej rady a skončí sa
uplynutím funkčného obdobia a zvolením nového predsedu regionálnej rady. Predseda
regionálnej rady je ex offo členom VV SAUŠ za príslušný región.
Regionálna rada ďalej volí na obdobie 4 rokov zástupcov v :
a. Dozornej rade.
b. hospodárskej komisii,
c. športovo – technickej komisii,
Činnosť regionálnych rád upravuje smernica, ktorú schvaľuje VV SAUŠ.

Článok 11
Generálny sekretár a sekretariát
1) Generálny sekretár SAUŠ je menovaný a prijímaný do funkcie na návrh prezidenta SAUŠ.
2) Po pracovno-právnej stránke zodpovedá prezidentovi SAUŠ.
3) Generálny sekretár SAUŠ riadi činnosť sekretariátu a zodpovedná za ekonomické a
administratívno-organizačné činností SAUŠ.
4) Generálny sekretár SAUŠ zodpovedá za plnenie úloh stanovených zasadnutiami Rady a VV
SAUŠ.
5) Na zabezpečenie činnosti sekretariátu podľa možností a potrieb SAUŠ navrhuje generálny
sekretár SAUŠ prijatie ďalších pracovníkov sekretariátu.
6) Pracovníci sekretariátu podliehajú po pracovno-právnej stránke generálnemu sekretárovi.
7) Generálny sekretár má právo zúčastňovať sa na zasadnutí všetkých zložiek, komisií a
pracovných skupín SAUŠ.
8) Sekretariát je výkonnou zložkou SAUŠ. Jeho hlavnou úlohou je správa všetkých finančných
prostriedkov a majetku SAUŠ.
9) Ďalšími úlohami sekretariátu je zabezpečenie plnenia vyplývajúcich úloh zo zasadania Rady a
VV SAUŠ.
10) Sekretariát plní aj ďalšie úlohy, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo zákonov a nariadení
štátnych a rezortných orgánov.

Článok 12
Majetok a hospodárenie
1) Majetok SAUŠ tvoria finančné prostriedky, hmotný a nehmotný majetok.
2) Zdrojom majetku SAUŠ sú:
a. príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu,
b. príjmy z vlastnej činnosti,
c. príjmy z členských príspevkov,

d. príjmy z darov jednotlivcov a organizácií,
e. príjmy z reklamnej činnosti,
f. príjmy z poukázania daní fyzických a právnických osôb za podmienok stanovených v
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,
g. iné príjmy.
3) Hospodárenie SAUŠ sa riadi rozpočtom. Rada SAUŠ schvaľuje na návrh VV SAUŠ princípy
rozdelenia rozpočtu na každý kalendárny rok. Konkrétne rozpracovanie rozpočtu na návrh
prezidenta schvaľuje VV SAUŠ.
4) Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident SAUŠ,
generálny sekretár, prípadne iná nimi poverená osoba podľa Organizačného poriadku SAUŠ a
podľa smernice o hospodárení s majetkom SAUŠ.
5) SAUŠ môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou SAUŠ alebo vstúpiť do
obchodnej spoločnosti majetkovou účasťou. Vstup do alebo vytvorenie obchodnej
spoločnosti na návrh prezidenta schvaľuje Rada SAUŠ. Správu o výsledkoch hospodárenia
takejto spoločnosti predkladá poverená osoba Rade SAUŠ každoročne.
Článok 13
Symbolika SAUŠ
1) Symboliku SAUŠ tvorí znak.
2) Schváleným znakom je piktogram sovy schválený Radou
3) Symbolika SAUŠ sa používa na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a materiáloch SAUŠ,
propagačných materiáloch, na reprezentačnom oblečení a pri ďalších príležitostiach.
4) Symbolika SAUŠ môže byť použitá aj v súvislosti s organizovaním univerzitných podujatí,
avšak len so súhlasom VV SAUŠ.

Článok 14
Zánik SAUŠ
1) O zániku SAUŠ rozhoduje Rada SAUŠ svojim uznesením.
2) Pri zániku SAUŠ sa v súlade so všeobecnými záväznými predpismi vykoná majetkové
vyrovnanie. Na tento účel zvolaná Rada SAUŠ rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli
likvidátora.
3) Majetkové vyrovnanie sa vykoná tak, že prípadné aktíva sa presunú na účely, ktoré sú v
týchto stanovách uvedené ako úlohy a ciele SAUŠ.
4) Likvidátor je oprávnený konať v mene SAUŠ iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou.

Článok 14
Záverečné ustanovenia
1) Všetky kluby sú povinné do termínu 30.11. 2014 zosúladiť svoje náležitosti s týmito
stanovami.
2) Tieto stanovy boli schválené na zasadnutí Rady SAUŠ dňa 20.11. 2014 v Košiciach. Platnosť
ďalších prípadných doplnkov vzniká dňom ich schválenia Radou SAUŠ.

3) Účinnosť týchto stanov vzniká dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR. Účinnosť zmien
týchto stanov vzniká dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky.
4) Výklad týchto stanov vykonáva Výkonný výbor SAUŠ.
5) Týmto sa rušia Stanovy SAUŠ schválené Radou SAUŠ dňa 09.05.2013 registrované MV SR pod
číslom VVS/1-909/90-98-8.

.....................................................

.....................................................

prezident SAUŠ

generálny sekretár SAUŠ

