Slovenská asociácia elektronických športov
Štatút
Komisie univerzitného ešportu
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1) Komisia univerzitného ešportu (ďalej len „komisia“) je pomocný a poradný orgán
výkonného výboru Slovenskej asociácie ešportov (ďalej len „asociácie“) a je
oprávnená rozhodovať v oblasti ešportu na univerzitnej úrovni vo veciach
vymedzených predpismi asociácie v súlade so smernicou Slovenskej asociácie
elektronických športov č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018 o zriaďovaní a pôsobení komisií.
2) Štatút komisie upravuje pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania komisie.

Čl.2
Úlohy komisie
1) Úlohou komisie je vytváranie podporujúceho prostredia pre rozvoj univerzitného
ešportu na Slovensku, prostredníctvom vypracovávania návrhov, vytvárania
strategických dokumentov a plánov zabezpečujúcich rozvoj a fungovanie
univerzitného ešportu na Slovensku.
2) Komisia prijíma návrhy, odborné návrhy, prerokúva a spracováva relevantné údaje do
svojich výstupov.
3) Komisia slúži ako centrálny orgán na správu a riešenie sporov v prostredí
univerzitného ešportu.
4) Na základe výsledkov vyhodnotení predkladá výkonnému výboru správu o činnosti
univerzitných ešportových organizácii a súťaží.
5) Komisia udeľuje licencie na organizovanie univerzitných ešportových turnajov a
súťaží.
6) Komisia pre naplnenie úloh uvedených v Čl. 2 nadväzuje spolupráce s univerzitami
a vysokými školami, relevantnými partnermi i zahraničnými partnermi.

Čl.3
Členstvo v komisii
1) Členov komisie vymenúva výkonný výbor asociácie.
2) Komisia má najmenej 5 členov s hlasovacím právom.
3) Členmi komisie sú:
a. (najmenej) jeden zástupca Slovenskej asociácie elektronických športov,
b. dvaja zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl,
c. jeden zástupca za každú členskú univerzitnú ešportovú organizáciu

Slovenská asociácia elektronických športov o.z., Ilkovičova 2961/3 84104 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská Republika, IČO: 42272769

4) Členov komisie podľa odseku 3 písm. c) navrhuje štatutárny zástupca príslušnej
organizácie, ktorá je riadnym členom asociácie.
5) Príslušné organizácie môžu kedykoľvek odvolať svojho zástupcu a následne podľa
odseku 3 navrhnúť nového člena. Štatutárny zástupca príslušnej organizácie má
povinnosť bezodkladne upovedomiť predsedu komisie elektronickou formou o
odvolaní zástupcu a novom navrhnutom zástupcovi.
6) Člen komisie sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade štatutárny zástupca
navrhujúce organizácie podľa odseku 3 navrhne iného člena.
7) Členstvo v komisii zaniká:
a. ukončením členstva príslušnej organizácie
b. odvolaním
c. vzdaním sa členstva
d. smrťou
e. v prípadoch, keď bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
majetkovej povahy alebo poškodzoval dobré meno asociácie
8) Predseda môže podať komisii návrh na vylúčenie člena komisie, ktorý sa opakovane a
bez ospravedlnenia nezúčastňuje zasadnutia komisie alebo neplní úlohy v zmysle
štatútu. Za opakované neospravedlnené absencie je možné považovať už dve
neospravedlnené absencie na zasadnutiach komisie. Člen komisie sa odvoláva
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých zúčastnených zástupcov na zasadnutí.
9) Členovia komisie sú pri výkone svojej činnosti zastupiteľní. Zástupcu poveruje
štatutárny orgán organizácie, ktorú člen zastupuje v komisii, elektronickým
oznámením predsedovi komisie, minimálne 48 hodín pred zasadnutím komisie.

Čl.4
Zloženie komisie
1) Komisia sa skladá z predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie.
Predseda komisie je volený tajným hlasovaním členov komisie. Podpredsedu ustanoví
predseda komisie na prvom zasadnutí.
2) Členovia komisie sú povinní sa aktívne zúčastňovať na zasadnutiach komisie a plniť
úlohy uvedené v tomto štatúte.
3) Predseda komisie:
a. zodpovedá za činnosť komisie,
b. zvoláva komisiu na zasadnutie písomnou pozvánkou alebo inou
preukázateľnou formou,
c. pozýva na zasadnutie komisie generálneho sekretára, alebo ním povereného
zástupcu najneskôr 14 dní pred zasadnutím.
d. oznamuje zasadnutie najneskôr 14 dní pred zasadnutím členom komisie a
vedeniu asociácie,

e. vedie rokovanie komisie, zodpovedá za kvalitu práce komisie,
f. zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie,
g. v prípade nerozhodného stavu hlasovania disponuje dvoma hlasmi.
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4) Podpredseda komisie v prípade neprítomnosti predsedu komisie preberá jeho
povinnosti a kompetencie na zasadnutí komisie.

Čl.5
Zasadnutie komisie
1) Zasadnutie komisie zvoláva predseda
2) Komisia je uznášaniaschopná, v prípade prítomnosti aspoň 2/3 členov komisie. Ak
počas rokovania komisie klesne počet prítomných pod 2/3, predseda preruší
zasadnutie. Pokiaľ komisia nie je uznášaniaschopná, predseda zvolá do piatich
pracovných dní nové zasadnutie komisie.
3) Zasadnutia komisie sú verejné.
4) Z každého zasadnutia pripraví zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíše predseda komisie.
Zapisovateľa určí predseda komisie na začiatku zasadnutia.
5) Účasť na zasadnutí je v mimoriadnych situáciách povolená i prostredníctvom
videokonferencie po dohode s predsedom komisie.

Čl.6
Záverečné ustanovenia
1) Štatút sa riadi a podlieha ustanoveniam v smernici Slovenskej asociácie
elektronických športov č. 2/2018 zo dňa 08.06.2018 o zriaďovaní a pôsobení komisií.
2) Štatút nadobúda platnosť dňa 7.9.2020
Karol Cagáň
Prezident
Slovenskej asociácie elektronických športov

Slovenská asociácia elektronických športov o.z., Ilkovičova 2961/3 84104 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská Republika, IČO: 42272769

