
           

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU 

 

 

PROPOZÍCIE 

“AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2022“ 

„Tenis “ 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. NÁZOV SÚŤAŽE 

AM SR 2022  v tenise    

2. USPORIADATEĽ 

VŠK Strojár STU, Ústav jazykov a športu SjF STU 

Riaditeľ pretekov: Mgr. Alena Cepková, PhD. – SAUŠ /   Mgr. Juraj Nemček, PhD. - STZ 

Technický delegát:     

Vrchný rozhodca: delegovaný STZ 

Súťažná komisia: riaditeľ súťaže a vrchný rozhodca.  

3. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE 

Termín: 20. – 22.9.2022 

Miesto:  Športový areál  P.Gleska, Mladá garda, Bratislava 

 

4. PRIHLÁŠKY 

 

Študenti, ktorí sa zúčastňujú AM SR 2022  sa prihlasujú e-mailom do  13.9.2022 , kde 

je potrebné uviesť nasledovné údaje: 

- meno a priezvisko 

- dátum narodenia 

- národnosť 

- pohlavie 



- názov VŠ/SŠ 

- ročník štúdia 

- scan (kópia) dokladu (ISIC, VŠ diplom, maturitné vysvedčenie) 

- ubytovanie (uviesť dátum)  

 

E-mail zašlite na uvedené adresy: 

 alena.cepkova@stuba.sk  a  juraj.nemcek@stz.sk 

 

5. PODMIENKY ŠTARTU 

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 po absolvovaní 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). 

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. 

 

6. CESTOVNÉ 

Hradí vysielajúci región podľa pokynov SAUŠ.  

7. STRAVA, UBYTOVANIE 

Strava: zabezpečuje organizátor. 

Ubytovanie: organizátor zabezpečuje ubytovanie len vo výnimočných prípadoch. 

8. VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A CENY 

Víťaz získava titul „Akademický majster SR 2022 (v kategóriách muži a ženy). 

Študenti, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste, získajú medailu, diplom a vecné ceny 

podľa možností usporiadateľa. 

9. TECHNICKÉ USTANOVENIA 

Hrať sa bude 2 hra muži a 2 hra ženy podľa platných pravidiel STZ. V prípade 

dostatočného počtu hráčov a hráčiek rozhodca na turnaji vyhlási 4 hru mužov a 4 

hru žien. 

 

mailto:alena.cepkova@stuba.sk


 

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. 

 

 

 

Mgr. Alena Cepková, PhD.                Mgr. Juraj Nemček, PhD. 

predseda ŠTK SAUŠ              garant športu SAUŠ v tenise/STZ

 


