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Prijaté na Mimoriadnom zasadnutí Rady SAUŠ dňa 13.marca 2013

Clánok 1
záHadné ustanovenia
Slovenská asociácia univerzitného športu (d'alej len ,,SAUŠ")
v Zne
ktoré je ustanovené v zmysle zákona č. 8311990 Z. z, o
neskorších predpisov, ktorého poslaním je rozvíjaťšport na ul
vysoký,ch školách v Slovenskej republike. Nazov občianskeho zd
Slovenská asociácia univerzitného športu v skatke SAUŠ.
2) SAUŠzdružuje športovékluby a telový-chovné jednoty (ďalej len \\-J1,--'
kiub1),
v univerzitnom športe v Slovenskej republike.
3) Predchodcom SAUŠbola Slovenská asociácia akademického športu (SAAŠ), ktoíej
stanoly boli zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 29.8.1990, Vznik SAAŠa prvú
verziu jej stanov schválila konferencia Slovenského zviizu lysokoškolského špornr dňa
15.5. 1990 v Bratislave.
4) Stanoly SAUŠa ich všetky zmeny a doplnky sú registrované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky pod č. WS/l-909/90-98.
5) SAUS bola uznaná rozhodnutím Medzinírodnej federácie rrniverzitného športu (ďalej len
FISU) v roku 1993 ako jediná o rganizácia v Slovenskej republike s právami
a povinnosťami v oblasti univerzitného športu a repíezentácie SR na všetkých
podujatiach FISU a jej členov.
6) SAUŠje samostatná, nezávislá, nepolitická a nenáboženská právnická osoba budovaná
na demokratických princípoch s pósobnost'ou na celom územíSlovenskej republiky.
,7)
SAUS spolupracuje s vysokými školami a ich fakultami v SR pri zabezpečeni športových
aktivít študentov a so športol"ými zviizmi SR, ktor,ých odvetvia sú v programe podujatí
organizovaných FlSU a jej čtenmi.
8) Štatutámym zástupcom SAUŠ je prezident, ktory zastupuje SAUŠ navonok a koná
v mene SAUS samostatne. Druhým štatutámym zástupcom je generálny seketar, klorý
zastupuje SAUŠv rozsahu prezidentom schvalených kompetencií. Za SAUŠmóže konať
na zá}lade splnomocnenia a vjeho rozsahu aj iná fuzická alebo prár,nická osoba.
9) SAUS nezodpovedá za závilzky svojich členov.
10) Sídlo organizácie je Tmavská ul . 37, 831 04 Bratislava.
1)

CIánok 2
Ciele, ú|ohy a práva SAUŠ

1)

2)

Ciel'om SAUŠje podporovať špoňovanie študentov univerzít a vysokých škól (ďalej len
univerzít) a prostíedníctvom športu prispievat' k ich harmonickému rozvoju, k
vzájomnému porozumeniu a priateťs&rr.
Úlohy SAUŠsú:
a. v súlade so všeobecne závaznými právnymi predpismi Slovenskej republilry riadiť a
rozvíjaťuniverzitný šport v Slovenskej republike,
podporovat'
b,
rozvoj šporn: v Slovenskej republike a uplatňovat' princípy fair play
v športe,
c. zabezpečiť reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinarodných univerzitných
poduj atiach,
d. podporovať činnosť svojich členov, zložiek akomisií SAUŠ,
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e. spolupracovat'

a fakultách, ako aj

3)

4)

lTsokými školami, športovj:mi klubmi pri univerzitách
so športovými zvaizmi, štátnymi,,občianskyrni alebo súkomnými

s univeTzitami a

špoítovjŤni,telový,chovnými a spoločenskými orgrinizáciami a inštituciami a
Antidopingovou agenfurou Slovenskej republ i ky.
podiel'ať
f.
sa na výchove športovcov k vysokej výkonňosti a všestrannosti,
g. aktivne bojovat'proti všetkým formám násilia, intolerarrcie a diskriminácie v športe.
proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovpllwňovaniŮ výŠledkovsúťažía proti
dopingu.
h. chránit'životné prostredie, podiel'ať sa na zvefaďovaní podmienok pre trvalo
udržateLný život, pósobit' na skvalitňovanie športovísk.
SAUŠpri plnení svojho poslania a úloh spolupracuje:
a. s univerzitami v Slovenskej republike a ich útvarmi, zaoberajúcimi sa telesnou
wýchovou,
b. so športoqfont zvázmi a inými športovými organizáciami,
c. so štátnymi otgánmi Slovenskej republiky najmá Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy. samosprávy a s
m imovládnym i organizáciami.
d. s podnikatelskými subjeknni a s ďalšími spoločenskými organizáciami a inštitúciami,
e. s mediálnymi partnermi.
SAUŠmá podťa pravidiel FISU právo a povinnosť:
a. výlučne zastupovat' Slovenskú republiku na svetových letných a zimných
univerziádach, na Akademických majstrovstvách sveta vo všetkých športoúch
odvetviach, ktoré organizuje FISU, alebo na podujatiach, ktoré organizuje Európska
asociácia rrniverzitného športu (ďalej len EUSA), ako aj na zasadnutiach orgánov
FISU a EUSA,
b. na tento účeipriiriásiť, menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpraq,
reprezentácie Slovenskej republiky,
c. zodpovedat'za konanie členov výprav Slovenskej republiky na športových
podujatiach,
d. rozhodovať o oblečeníčlenov oťrciálnej výpravy na podujatiach FISU s výnimkou
špecialneho oblečenia počas samotnej športovej súťaže,
qflučné
právo schvalovat' karrdidaturu organizátorov akademických majstrovstiev
e.
sveta a Európy v Slovenskej republike,
f. podávat'návrhy na orgány FISU a EUSA.

Clánok 3
Clenstvo
1)

2)

3)

4)

Členovia SAUŠsú právnické a fyzické osoby.
Clenstvo v SAUS je:
a) kolektívne,
b) individuáne,
c) čestné.
Kolektívnymi členmi sú právnické osoby - telolýchovné jednoty a športové kluby (ďalej
len kluby).
Právnické osoby musia:
a) byt' registrov aaé na územi SR a predložiť stanolry organizácie a potvrdenie o prideleni

IČo,

b) Íjlat' nžLzov charakterizujúci príslušnost' k univerzite,
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c) mať potvídenie o súhlase s používanim mena un-ivérŽ!ry, podpísané štatutámym
''',].
zástupcom
d) mať viac ako 50% členskej zákJadne športujúcej mládeže vo veku do 27 rokov.
Fyzické osoby
.
a) by,t' staršie ako 18 rokov a plne spósobilé na právne úkony, ,',' '
b) qr íjat'aktivity v súlade so záujmami a čirrno,sťouSAUŠ,
c) byt' bezúhonný.
d) mať k univerzite alebo rysokej škole preukazateťný vžťah,tj. by' jej zarnestnancom
alebo spolupracovníkom na akademickej úrovni.
Práva členov:
a) zúčastňovaťsa na činnosti SAUŠ,jeho volených orgánov a komisií,
b) podieťat' sa na čerpanífinančných prostriedkov SAUŠv súlade so schvalenými
kitériami a schváleným rozpočtom,
c) podiel'ať sa na riadení SAUŠ,
d) uplatňovat' kritiku, svoje náwhy a názory,
e) bl.t' inlbrmovaní o činnosti a hospodarení SAUŠ,
f) blt' pritornní na rokovaniach organov SAUŠ, kde sa rokuje o jeho osobe,
g) volit' a byt' volení do orgánov SAUŠ.
Povinnosti členov:
a) konat' v sú]ade s týmito stanovami.
b) aktívne sa zúčastňovaťna plnení poslania a úloh SAUŠ,
c) chránit' majetok SAUS,
d) riadne a včas platiť člensképdspevky,
e) zúčastňovat'sa zasadnutí Rady SAUŠ(ďalej len Rady),
f) zúčastňovaťsa na činnosti volených orgánov, odbomých, stáych i dočasných komisií,
do ktorych boii zvoiení alebo menovaní,
g) nepoškodzovať záujmy SAUŠ,
h) neodkladne informovať štatutámych zástupcov o prípadnom poškodzovaní záujmov
SAUŠaj inými osobami.
Vznik členstva:
a) členstvo právnickej osoby vzniká schválením jeho písomnej žiadosti na zasadnutí
Rady SAUS po splnení všetkých podmienok členswa,
b) individuálne členstvo osoby vzniká:
(1) jeho zvolením Radou do volenej funkcie na celé volebné obdobie,
(2) jeho zvolením za člena exekutírry FISU na celé obdobie jeho členstva
v exekutíve FISU,
(3) Schválenim jeho žiadosti W SAUŠ.
zánik členstva:
a) pri kolektívnych členoch
( 1) rrystúpenímkolektívneho člena"
(2) zánikom kolektívneho člena,
(3) lylúčenímkolektivneho člena za porušenie Stanov SAUŠ,
(4) nezaplatenim členských pdspevkov do 6. mesiaca bežnéhokalendámeho roka,
(5) stratou súhlasu s používanímmena univerzity,
(6) vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby alebo zamietnutím návrhu na
rryhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b )pri indivíduálnych členoch:
(l) ukončenímv,ýkonu volenej funkcie na zasadnutí Rady SAUŠ, ktoré uzatvára
funkčnéobdobie orgánov SAUŠ,

univerzity,

5)

6)

7)

8)

9)

musia:
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(2) vzdaíúmsa písomnou rezignáciou na post v

členstvo zaniká

dňom doručenia vzdania sa členstva na
(3) neúčasťouna dvoch po sebe

predchádzajúceho ospravedlnenia,

Auš alebo z dóvo závažného
porušenia právneho poriadku Slovenskej
(5) úmrtímalebo lyhlásením za mítveho,
(6) obmedzením alebo stratou spósobilosti na právne úkony,
10) Čestnéčlenstvo:
a) čestný člen FISU pre Slovenskú republiku je čestným členom SAUŠ,
b) čestným členom SAUŠ sa móže stať člen SAUŠalebo v,ýrazná osobnosť, ktorá
preukázala mimoriadne služby slovenskému univerzitnému špornr,
najlryšším
stupňom čestného členswaje titul čestného prezidenta, ktorý móže získať
c)
za mimoriadne zásluhy a pdnos iba predchádzajúci prezident SAUŠ,ktorý
vykonával túto funkciu minimálne 3 funkčnéobdobia,
d) čestný prezident má právo zúčastňovaťsa na zasadnutí Rady a ostatných orgánov
SAUŠ, nemóže blt volený do orgánov SAUŠa nemá hlasovacie právo,
e) čestný člen má právo zúčastňovaťsa na zasadnutí Rady, nemá však hlasovacie právo
ani právo byt' volený do orgánov SAUŠ,
f) čestnéhoprezidenta a čestných členov SAUŠschval'uje zasadnutie Rady na náwh
člena sAus na doživotie,
g) čestrrý prezident alebo čestný člen móže byt r.rylúčenýzo SAUŠ),en pte závažné
porušenia Stanov SAUŠalebo z dóvodu závažného porušenia prárnreho poriadku
Slovenskej republiky.
1 1) Rozhodnutia o lylúčení
člena alebo čestnéhočlena sa prijímajúdvojtretinovou váčšinou
hlasov pdtomných delegátov na zasadnutí Rady na základe návrhu ktoréhokoivek člena
SAUŠalebo W SAUŠ. Dotyčný člen musí dostať možnost'osobne sa zúčastniťna
prerokovarú jeho vylúčeniana zasadnutí Rady a vyj adriť sa k svojmu prípadu.
12) AktuáJny zoznam všetkých členov SAUŠvrátane čestných členov vedie vo svojej
evidencii seketariát sAuš,
(4) vylúčenímpre závažné porušenie Stanov

Clánok 4
Orgány SAUS
Orgánmi SAUŠsú:
1) Rada,
2) Výkonnýwýbor,
3) Prezident,

4)
5)

RegionáLlna rada,
Dozomá rada.

Clánok 5
Rada SAUŠ

1)

2)

Rada SAUŠGada) je najvyššímorgánom SAUŠ.Riadne zasadnutie Rady sa koná
minimálne 1 krát za rok.
Zasadnutie Rady zvoláva prezident SAUŠ. Ak o zvolanie zasadnutia Rady písomne
poáada najmenej jedna tretina kolektívnych členov alebo Dozomá rada a určíprogram
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zasadnutia Rady, je prezident povirurý najneskór do 30 dní oP.6ffig\vrhu zvolat'
mimoriadne zasadnutie Rady.
3) Oznámenie o mieste a čase zasadnutia Rady spolu s
posiela
prezident najmenej 21 dní pred zasadnutím Rady. O zasa{§lti
iitfgrmqji prezident
5,aay
t !'
aj dočasných členov.
členov.
4) Kolektívneho člena na zasadnutí Rady zastupuje ako delegátjeho štatutíímyzástupca.
z
V pdpade, že sa štatutámy zástupca nemóže zasadnutia Rady zúčastnit,účast'oupísomne
poverí svojho zástupcu a súčasnetúto skutočnost' oznámi sekretariátu SAUŠ.
5) Delegátmi zasadnutia Rady sú štatutárni zástupcovia kolektívnych členov, prezident,
členovia W SAUŠa predseda Dozomej rady, Ďalšími účastníkmizasadnutia Rady
sú čestníčlenovia, hostia a pracovníci sekretariátu SAUŠ.
6) Zasadnutia Rady sa riadia týmito Stanovami a Rokovacím poriadkom, ktoný na návrh VV
SAUS schvaťuje Rada.
7) Ak v stanovenom čase na určenom mieste konania zasadnutia Rady nie je pdtomná
nadpolovičná váčšina všetkých kolektír,nych členov, uskutočnísa najneskór do 30 dní
nové zasadnutie Rady s t}m ist}m programom. Ak ani v opakovanom termíne nie je
Rada schopná uznášať sa, koná sa zasadnutie Rady za účastiprítomných delegátov
najmenej však troch kolektivnych členov. Uznesenie prijíma nadpolovičnou váčšinou
pdtomných delegátov.
8) Volebné zasadnutie Rady sa koná každé4 roky nyčajne vjesennom období a zvoláva ho
prezident.
9) Volebné zasadnutie Rady tajným hlasovaním volí:
a) prezidenta SAUŠz pfitomný-ch delegátov na 4-ročnéobdobie,
b) ďalších troch (3) členov W,
c) predsedu Dozomej rady.
10) Volebné zasadnutie Rady:
a) schvaťuj e spráw píezidenta SAUŠza uplynulé 4-ročnévolebné obdobie,
b) schvaťuj e spráw Dozomej rady za uplynulé 4-ročnéobdobie.
c) schvatuje volebný poriadok,
11) Ka:ždézasadnutie Rady rozhoduje o všetkých zásadných otázkach čirrnosti SAUŠ,najmá:
a) schvaťuje program zasadnutia Rady,
b) schval'uje rokovací poriadok, resp. jeho zmeny,
c) prij íma nových členov SAUŠ; prij atím rozhodnutia vzniká dočasnémučlenovi riadne
členstvo s možnosťou hlasovania o ďalších bodoch plogramu zasadnutia Rady,
d) rozhoduje o rrylúčeničlenov,
e) odvoláva prezidenta a/alebo jednotliqich členov VV alebo Dozomej rady alebo ako
celok,
f) prijíma zmeny, doplrrky a novelizáciu stanov a symboliku,
g) berie na vedomie spráru o činnosti SAUŠ,správu o hospodárení a sprálu Dozomej
rady za uplynulé obdobie, prípadne sprálu o výsledkoch auditu,
h) uskutočňuje doplňujúce vol'by do orgánov SAUŠ,resp. schval'uje zmeny v orgránoch
]

i)
j)

SAUS,

schvaťuje kandidátov do komisií medzinárodných organizácií,
prerokúva prednesené náwhy a prijíma k nim uznesenia,
k) schvat'uje čestných členov SAUŠa rozhoduje o odňatí čestného členstva,
1) schvaťuje plan činnosti a základné princípy rozpočtu SAUŠna ďalšie obdobie,
m) schvaťuje výšku členských prispevkov,
n) schval'uje vytvorenie alebo vstup SAUŠdo obchodnej spoločnosti.
o) uznáša sa o zániku SAUS, o spósobe jeho likvidácie a rozdelení majetku.
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12) Zasadnutie Rady je uznášania schopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná váčšina
všetlqi ch delegátov.
13) Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná váčšinapritomných delegátov
s qýnimkou roáodovania o bodoch 11 d). I a o) tohto članku a iných prípadov, určených
r,ýmito stanovami, kedy je potrebná 213 váčšina hlasov pdtomných delegátov.
14) Verejné hlasovanie sa používapri všetkých schval'ovaniach s výnimkou tých, ktoré sú
lqlla :l',/
určené\ bode l5 tohto elánku.
používa
pdpade
volieb
15) Tajné hlasovanie sa
v
osób do orgánov SÁUŠa v pripade
r,rylúčeniapodlia članku 3, bod 1 1).
16) V pdpade rovnosti h].asov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta. V prípade
rovnosti hlasovania v tajnom hlasovaní sa pokačuje druhým kolom.
17) Verejné hlasovanie sa móže uskutočnit' i v prípade volieb, keď je na volené miesto len
jeden kandidát a ten s týmto spósobom súhlasí.

Clánok ó
Výkonný výbor

1)

Výkonný výbor SAUŠ(ďalej 1en VV SAUŠ)je najvyššímvýkonným orgánom medzi
jednotlil"ými zasadnutiami Rady. Mandát VV SAUŠje spravidla 4-ročný. Začína
momentom prijatia uznesení na zasadnutí volebnej Rady, na ktorom bol VV zvolený,
a končíprij atím uznesení nasledujúcej volebnej Rady.
2| Vjkonný vj,bor má minimálne 8 členor. l vori ho prezident SAUŠ.rraja d'alšíčlenovia
zvolení Radou, prípadný ex officio člen exekutír,ry FISU zo SR a ďaIší š§ria (4)
predsedovia Regionálnych rád, volení Regionálnymi radami SAUŠ.
3) Ak sú členmi vj,korrného výboru osoby, ktoré zastupujú kolektímeho člena. po ich
zvolení do funkcie im zaniká mandát delegáta kolektívneho člena počas celého
funkčného obdobia a kolektívnv člen na ich miesto deleguje na zasadnutie Rady svojho
nového zástupcu.
4) Na návrh prezidenta SAUŠ schval'uj e VV SAUŠna svojom prvom zasadnutí jedného (1)
viceprezidenta z členov W SAUŠ.Prezident má právo predložit' aj návrh najeho
odvolanie. Prezident navrhuje a W SAUŠ schval'uje okruhy pósobnosti ostatných
volených členov VV SAUŠ.
5) VV SAUŠpre potreby činnosti D4víiŤa komisie:
a) medzinarodnú komisiu,
b) hospodársku komisiu,
c) šponovo technickú komisiu.
d) ďalšie podl'a aktuálnej potreby.
Na
6) zasadnuti VV SAUŠsa s hlasom poradným móže zúčastňovaťčestný pŤezident SAUŠ
a predseda Dozomej rady SAUŠ.
7) Na zasadnuti VV SALrŠ sa zúčastňujegenerálny sekretár SAUŠbez hlasovacieho práva;
generálny sekretár vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia VV SAUŠ.
8) Zasadnutie VV SAUŠzvoláva prezident minimalne 6 krát ročne. Prezident zvolá W
SAUŠ aj na náwh minimálne % členov VV alebo na návrh predsedu Dozornej rady.
9) VV SAUŠ je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná váčšina
jeho členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou váěšinou prítomných členov VV SAUŠ.
V pdpade rolrrosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
10) V prípade neprítomnosti prezidenta na VV SAUS ho zastupuje viceprezident, prípadne
iný prezidentom poverený člen W SAUŠ.
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11) Výkonnývýbor:
a)

b)
c)
d)
e)

0

činnost',
dočasnÝch členov a novÝch

c)

individuálnych členov,
h) schval uje nomináciu qýpravy SR na svetové univerziády a akademické MS
v jednotliqý,ch športoch, ako aj na ďalšie podujatia FISU a jeho ělenov,
i) schval uje delegácie na zasadnutia FISU a EUSA,
j) udráava a rozvíja medzinárodné vďahy, schvaťuje dohody o spolupíáci,
k) zriaďuje a rušíorgarrizačnéýbory jednotlivých podujatí v SR, schval'-uje ich štatuty a
plrány práce,

1) vydáva organizačnépredpisy, smemice, poriadky a iné normy, upravujúce ěinnost'

sAUS,

m)navrhuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SAUŠ,
n) rieši a roáoduje spory vo vnútri slovenského univerzitného športu,
o) v pdpade potreby zriaďuje disciplinámu komisiu.
12) Clenstvo vo výkorrrrom výbore zarriká:
a) uplynutím funkčného obdobia, podfa čl. 6, bod 1),
b) vzdaním sa funkcie,
c) uvolnením podl'a čl. 5 ods. 11, bod e) stanov,
d) zánikom členstva v SAUŠ.

Clánok 7
prezident

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prezident SAUŠje štatutárnym orgánom SAUŠ.
Prezidenta SAUŠvoli Rada spomedzi kandidátov navrhnutých členmi SAUŠna
zasadnutí volebnej Rady na obdobie 4 rokov. Mandát prezidenta sa zaěína prijatím
uznesení na volebnej Rade SAUŠa končíprij atím uznesení na nasledujúcom zasadnutí
volebnej Rady,
Prezident riadi a zodpovedá za celú čirurosťSAUŠ.
Prezident zvoláva a riadi zasadnutia Rady a zasadnutia W.
Prezident navrhuje VV SAUŠna schválenie viceprezidenta spomedzi členov VV SAUŠ.
Má právo nawhnúťaj jeho odvolanie.
V prípade nepdtomnosti prezidenta ho zastupuje viceprezident alebo iný člen W SAUŠ
podlJa poverenia a v rozsahu, určeným prezidentom.
Prezident zastupuje SAUŠv pracovnoprávnych vzt'ahoch; zriaďuje sekretariát SAUŠ,
menuje a odvoláva generálneho sekretrára SAUŠ.
V prípade poteby prezident ustanowje ad hoc komisie a placovné skupiny. stanoví ich
poslanie a určuje ich členov. Rovnako rozhoduje o ich rozpúšťaní,ak sa domnieva, že
splnili svoj mandát. Prezidentje oprávneným členom všetkých komisií a pracovných
skupín SAUS.
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Clánok 8
Regionálne rady

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Regionáha radaje orgánom SAUŠs pósobnosťou v regióne.. Regionátnu radu tvoria
žstupcovia subjektov združených v SAUŠ vjednotlivých regiónoch.
Ulohou regionálnej radyje koordinovat'a riadiť všetky činnosti v regióne na základe
pravidiel a úloh schválených Radou a W SAUŠ.Zástupcovia regiónov prenášajú
informácie a poznatky z činnosti v regiónoch na zasadnutia VV SAUŠa opačne.
Regionálna rada volí svojho predsedu na obdobie 4 rokov. Tento zvolený predsedaje ex
ofíicio členom VV SAUŠza prislušný región,
Regionálna rada ďalej vo]í na obdobie 4 rokov:
a) zástupcu v STK,
b) hospodára,
c) zástupcu v Dozomej rade,
Regionálne rady sa vytvárajú v týchto regiónoch:
a) Bratislava - Bratislavský kraj,
b) Západ - Tmavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj,
c) Stred Žilinský a Banskobystrický kraj,
d) Východ - Košický a Prešovský kraj.
Činnosťregioná,lnych rád upravuje smernica, ktorú schval'uje

VV SAUŠ.

Clánok 9
Generálny sekretár, a sekretariát
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Generálny sekretar SAUŠje menovarrý a prij ímaný do funkcie prezidentom SAUŠ.
Generálny sekretár je zástupcom SAUŠ, ktorý koná v rozsahu právomocí udelených mu
prezidentom,
Po pracovno-prárnrej stránke zodpovedá prezidentovi.
Generálny sekretar riadi činnosť sekretariátu a zodpovedná za ekonomické a
administratívno-organizačné činnostíSAUŠ.
Generálny sekretar zodpovedá za plnenie úloh stanovených zasadnutiami Rady a

SAUŠ.

W

Na zabezpečenie čirmosti sekretariátu podl]a možnostía potrieb SAUŠgenerálny seketár
navrhuje a po schválení prezidentom prijíma ďalších pracovníkov.
7) Pracovníci sekretariátu podliehajú po pracovno-právnej stránke generálnemu sekretárovi.
8) Generálny sekretár má právo zúčastňovaťsa na zasadnutí všetkých zložiek, komisií a
pracovných skupín SAUŠs hlasom poradným,
9) Sekretariát je výkonnou zložkou SAUŠ. Jeho hlarmou úlohouje správa všetkých
finančných prostriedkov a majetku SAUŠ.
10) ĎaBími úlohami seketariátu je plnenie úloh Rady aW SAUŠ.
1 1) Sekretariát plní aj ďalšie úiohy, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo zákonov a nariadení
štátnych a rezortných orgíínov.

čtánok 10

Dozorná rada
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1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

Kontroln;fon organom SAUŠ je Dozomá rada SAUŠ (DR SAUŠ):
Dozomú radu tvoria štyria členovia - zástupcovia jednotlivých regiónov - delegovaní
jednotlivými regionálnymi radami. Predsedu DR volí Rada SAÚŠ z pomeázi členov,
'
ktoných delegovali regionalne rady.
Predseda DRje volený na obdobie 4 rokov. Jeho mandát'sa začínaprijatim uznesení na
volebnom zasadnuti Rady a končíprijatím uznesení na zasadnutí ďalšej volebnej Rady.
Mandát ostatných členov Dozomej rady sa riadi uzneseniami jednotlivých Regionálnych
rád.
Hlavné úlohy dozomej rady:
a) na základe vlpracovaného plánu práce kontrolovat' dodržiavanie Stanov SAUŠ,
plnenie uznesení prijatých na zasadnutí Rady, uznesení VV SAUŠa iných
organizačných predpisov v činnosti členov, W, sekretariátu a jednotlivých komisií,
b) kontrolovať hospodárenie a íinaněné činrrosti SAUŠ.jej orgrirrov a komisií,
upozorňovať na zistené nedostatky a písomne prezidentovi, generálnemu seketárovi
a v,ýkonnému výboru SAUŠpredkladat' návrhy na opatrenia,
c) vypracovať a Rade predložit' stanovisko k Správe o hospodárení,
d) kontrolovať použitie pridelený,ch finančných prostriedkov jednotlivým subjektom,
e) preverovať pravdivosť hlásení členských subjektov,
t) pravidelne predkladať sprál-u o svojej činnosti Rade SAUŠ.
Dozomá rada plní aj arbitrrážnu funkciu. Rozhoduje o odvolaniach sa členov SAUŠvoči
rozhodnutiam W SAUŠ.
Proti rozhodnutiu Dozomej rady v arbitražnej vecije možnésa odvolať na zasadnutie
Rady. Do rozhodnutia Radyje platné rozhodnutie Dozomej rady.
Predseda Dozomej rady má právo zúčastňovat'sa na rokovaniach výkonného r{boru
a všetkých komisií s hlasom poradným. V mimoriadnych prípadoch móže predseda DR
poveriť svojim zastupovaním iného člena DR.

Clánok 11
Majetok a hospodárenie

l)
2)

3)
4)
5)

Majetok SAUŠtvoria finančnéprostriedky, hmotný (hnuteťný a nehnuteJ'ný) a nehmotný
majetok.
Zdrojom majetku SAUŠ sú:
a) príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z členských prispevkov,
d) príjmy z darov jednotlivcov a organizácii,
e) príjmy z reklamnej čirrnosti.
f) príjmy z po,1kázulia daní fuzických a právnický,ch osób za podmienok stanovených v
osobitných všeobecne záviizný ch právnych predpisoch Slovenskej republiky,
g) iné pdjmy.
Hospodarenie SAUŠsa riadi rozpočtom. Rada SAUŠ schval uje na návrh VV SAUŠ
rozpočet na každý kalendámy rok. Návrh rozpočtu predkladá VV SAUŠna návrh
a odporučanie hospodáískej komisie.
Finančnými prostriedkami v rámci schvaleného rozpočtu disponuje prezident SAUŠ,
prípadne iná poverená osoba podl'a Organizačného poriadku SAUŠa podLa smemice o
hospodárení s majetkom SAUŠ.
SAUŠmóže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťouSAUŠ alebo vstúpit'do
obchodnej spoločnosti majetkovou účasťou.Vstup do alebo vytvorenie obchodnej
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spoločnosti na návrh prezidenta schval'uje Rada SAUŠ.
hospodárenia takejto spoločnosti predkladá poverená

čIánok 12
Symbolika SAUŠ

1)

Symboliku SAUŠworí znak.
Schváleným znalom je piktogram sovy.
symbolika sAuš sa používana pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a materiáloch
SAUŠ, propagačných materiáloch, na reprezentačnom obleěení a pri ďalších
nriležitostiach.
4,1 Symbolika SAUŠmóže bl použitíaj v súvislosti s organizovaním univerzitných
podujatí, avšak len so súhlasom W SAUS.

2)
3)

čtánok l3
Zánik SAUŠ

1)
2)

3)
4)

O zaniku SAUŠroáoduje Rada SAUŠsvojim uznesením.
Pri zániku SAUŠsa v súlade so všeobe cnými záváznými predpismi lykoná majetkové
lyrovnanie, Na tento úěel zvolaná Rada SAUŠrozhodne o forme a spósobe likvidácie
a schváli likvidátora.
Majetkové vyrornranie sa vykoná tak, že prípadné aktíva sa presunú na účely,ktoré sú
v týchto stanovách uvedené ako úlohy a ciele SAUS.
Likvidátor je oprávnený konať v mene SAUŠiba vo veciach spojených s jeho

likvidáciou.

článok 14

záverečnéu§tanovenia
1)

2)
3)
4)

5)

Tieto stano\.y boli schválené na zasadnutí Rady SAUŠdňa 13.3.2013 v Bratislave.
Platnost' ďalších prípadných doplnkov vzniká dňom ich schvalenia Radou SAUŠ.
Tieto Stanoly nahrádzaj ú predch ádzajúce Stanovy SAUŠ , ktoré sú registrované
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslomVVS/1-909/90-98-7.
Výklad týchto stanov rykonáva Výkonný výbor SAUŠ a v prípade sporu všeobecný súd

sR.

Tieto Stanovy nadobúdajúúčinnost'dňom ich schválenia na zasadnutí Rady SAUŠ.
Účinnosťou týchto Stanov zároveň zanikajú Stanovy SAUŠschválené Radou SAUŠdňa
23.11.2011 v Komárne registrovanó MV SR pod číslomVVS11-909/90-98-7.
Na tieto Stanory SAUŠnadvázuje Oryanlzačný poiadok SAUŠ, ktotý jednotlivé body
stanov uplgsňuje.
MinlSteí§tvo vnútra Slovenskei r€publiky

zíncna slanov vzatá na vedomie
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