
UNIS – schůzka se svazy – dotazy 

1) Pokud je sportovec zařazen pod jiným resortním centrem (např. Olymp) nemůže být zařazen 

do programu UNIS?  

→ Ne, nemůže. 

2) Pokud je v jedné dvouposádkové lodi jedna členka posádky zařazena např. v Dukle a druhá ve 

VICTORII, je možné, aby byla zařazena do UNISu?  

→ Ano, sportovkyně VICTORIA může být zařazena do projektu, druhá sportovkyně nikoliv. 

3) Svaz má do 20. 10. navrhnout seznam sportovců doporučující k zařazení do programu UNIS? 

Svaz nemá přehled o sportovcích, kteří studují, jak je má navrhnout? 

→ Návrhy sportovců sportovními svazy nejsou povinné. Pokud má svaz zájem upozornit 

koordinátory na své sportovce, kteří splňují kritéria, může poslat návrhy, aby případně 

koordinátor na sportovce nezapomněl při výběru sportovců do projektu UNIS na nový kvartál 

či rok 2021. Pro případné zaslání návrhu Vám zasíláme tabulku. 

4) Fotbal: Máme hráče, kteří jsou na úrovni profesionální druhé ligy, jsou tam třeba poslaní 

z prvoligových týmů, kde je to kvůli obrovské konkurenci těžké. Tito mladí jsou někdy 

vysokoškoláci a právě ty bychom potřebovali podpořit. Prvoligoví, kteří mají většinou profi 

smlouvu tam není třeba.  

→ Zařazení mohou být pouze hráči hrající nejvyšší soutěž, případně hráči, kteří jsou zařazeni do 

Akademií. Tato situace je ještě v basketbalu a hokeji. Bohužel nelze vyhovět všem sportům. 

5) M. Ježdík: Návrh na zavedení koordinátorů na jednotlivých svazech za finančního příspěvku. 

→ VICTORIA nemůže z projektu UNIS finančně podpořit svazy. 

6) Ivana Ertlová, ČAUS dává ke zvážení zařadit do kritérií pro zařazení stipendistů jejich účast a 

výsledky na Evropských univerzitních hrách /účast cca 5000studentů/ a Evropských 

univerzitních mistrovství. Tyto soutěže jsou pořádány Evropskou univerzitní asociací 

univerzitního sportu - EUSA.  

→ Kvalifikaci na tuto soutěž nepotvrzují svazy (nominaci na akce si dělají sami VŠ bez 
kvalifikací) a VICTORIA chce udržet vysokou sportovní úroveň zařazovaných sportovců. Pokud 
se situace v této soutěži změní, nebo se změní celý koncept mezinárodních soutěží, mohou se 
kritéria aktualizovat. 

 

7) Sportovní lezení: Pro zařazení studenta je požadavek, aby lezl všechny tři disciplíny, kvůli tomu, 

že olympijská disciplína je kombinace. ME v kombinaci je plánováno a zatím potvrzeno na 

listopad. Je možné navrhnout tyto sportovce pro rok 2021? Kvůli možnému zařazení jsou 

sportovci ochotni v rychlosti závodit 

→ Ano, jakmile budou výsledky z daného závodu (ME), tak svaz může navrhnout zařazení 

sportovců na rok 2021. 

 

8) Mám dotaz na situaci, kdy škola navrhne sportovce do projektu a svaz návrh nepodpoří. 

Jaké řešení, postup? 

→ Pokud svaz sportovce neschválí, tak celá záležitost končí. Svaz musí „neschválení“ sportovce 

odůvodnit (sportovec nemá výkonnost, již nesportuje atd.). Automaticky to však neznamená, 



že svaz nahradí neschváleného sportovce jiným sportovcem. Právě proto, aby se této situaci 

předešlo, žádá VICTORIA svazy o návrhy sportovců pro zařazení do projektu. 


