Štatút športového reprezentanta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Článok 1
1. Športovým reprezentantom Univerzity Mateja Bela je študent denného alebo
externého štúdia na niektorej z fakúlt UMB, ktorý:
a) je reprezentantom Slovenskej republiky v ľubovoľnom športovom odvetví, pričom
nemusí byť členom športových subjektov univerzity,
b) je členom a reprezentantom niektorého zo športových subjektov univerzity v
celoštátnych súťažiach,
c) je nominovaný a reprezentuje univerzitu na medzinárodných akademických
majstrovstvách (Svetová univerziáda, Akademické majstrovstvá sveta, Akademické
majstrovstvá Európy, Európsky turnaj Univerzít, Akademické majstrovstvá štátu
s medzinárodnou účasťou a pod.), Slovenskej Univerziáde a akademických
majstrovstvách Slovenskej republiky.
2. Športovým reprezentantom UMB môže byť aj vysokoškolský učiteľ, ktorý:
a) spĺňa body 1. a, 1. b článku 1,
b) alebo je trénerom:
1. reprezentantov Slovenskej republiky,
2. účastníkov celoštátnych súťaží, ktorí nereprezentujú univerzitu,
3. športových subjektov univerzity,
4. účastníkov medzinárodných a slovenských akademických majstrovstiev,
c) alebo aktívnym rozhodcom na úrovni bodov 1 až 4 toho článku.
Článok 2
Štatút športového reprezentanta sa stráca:
a) pol roka od vyradenia zo štátnej reprezentácie u reprezentantov poľa článku 1, bod 1.a,
b) dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti u reprezentantov poľa článku 1, bod 1.b,
c) odmietnutím reprezentovať univerzitu podľa článku 1 tohto štatútu,
d) ukončením aktívnej trénerskej, resp. rozhodcovskej činnosti podľa článku 1, bod 2.
Článok 3
Športový reprezentant univerzity z radov študentov má právo:
1. Na prijímacích skúškach na FHV:
a) získať bonifikáciu* na študijný program Telesná výchova, resp. študijný program
Šport, ak je reprezentantom Slovenskej republiky,
b) získať bonifikáciu* na študijný program Telesná výchova, resp. študijný program
Šport, ak uchádzač spĺňa článok 1, bod 1.b.
2. Študent denného štúdia má právo získať motivačné štipendium z dotácie MŠ SR na
základe návrhu a odporúčania Komisie pre šport pri UMB.
3. Získať bonifikáciu na ubytovanie v študentskom domove univerzity (podľa zásad
schválených AS UMB ).
4. Študovať podľa individuálneho študijného plánu (IŠP) na základe odporúčania Komisie
pre šport pri UMB a súhlase príslušných katedier. Zásady schvaľovania IŠP zahrnúť do
študijného poriadku jednotlivých fakúlt UMB.
5. Športový reprezentant univerzity z radov vysokoškolských učiteľov má právo po
odporúčaní Komisie pre šport UMB požiadať vedúceho príslušnej katedry o úpravu

pedagogickej zaťaženosti a rozvrhu hodín s cieľom zabezpečiť nerušený a kvalitný
tréningový proces.
6. Športový reprezentant UMB z radov študentov má právo zapísať si výberový predmet
„Reprezentácia“ (z ponuky FHV UMB), za ktorý získa každoročne maximálne 2 kredity.
7. Športový reprezentant UMB má právo byť kandidátom na Cenu rektorky ako „Športovec
roka UMB“, ktorého navrhuje rektorke komisia.
Článok 4
1. Všetky práva športového reprezentanta zaniknú spolu so stratou štatútu športového
reprezentanta.
Článok 5
Povinnosti športového reprezentanta UMB:
1. Športový reprezentant UMB - pretekár je povinný dodržiavať štatút športového
reprezentanta a riadiť sa ním.
2. Športový reprezentant UMB - tréner je povinný na návrh vedúceho KTVŠ a komisie
zostaviť, pripraviť a viesť družstvo univerzity vo všetkých súťažiach v rámci
akademických majstrovstiev.
3. Športový reprezentant UMB - rozhodca je povinný pri svojej nominácii na podujatie
túto úlohu prijať a rozhodovať v duchu fair-play.
Poznámka: * bonifikácia pre študijné programy šport, resp. telesná výchova, bude podľa
dosiahnutej výkonnosti spresnená v zásadách prijímacích skúšok na FHV. Povinnosťou
takéhoto študenta je plniť si povinnosti športového reprezentanta univerzity počas celého
obdobia štúdia.

Schválené dňa 8. 3. 2010 v Kolégiu rektorky UMB

