PROGRAM UNIS
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT je resortním sportovním centrem Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Hlavním posláním VICTORIA VSC je vytváření komplexních podmínek pro dlouhodobou přípravu vybraných
sportovních reprezentantů České republiky a podpora vysokoškolských sportovců pro reprezentaci České republiky.
VICTORIA VSC, jako jediné resortní sportovní centrum, umožňuje podporu sportujícím studentům. Cílem zařazených
sportovců je primárně reprezentace ČR na univerzitních mezinárodních akcích. V minulosti poskytovala VICTORIA VSC
prostřednictvím sportovní sekce Akademický výběr (UNIS) podporu pro 15 studentů.
V roce 2020 dochází k inovaci podpory sportujících studentů a tím i k nové koncepci sekce UNIS. Do projektu je nově zapojeno
téměř 400 sportovců z 21 vysokých škol ze 13 měst po celé České republice. Cílem programu je vytvořit takové podmínky,
aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní
požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.
Podpora je rozdělena do dvou oblastí:

• Přímá finanční podpora studentů prostřednictvím Stipendijního programu MŠMT, který administruje VICTORIA VSC.
• Druhá

část podpory míří přímo na veřejné vysoké školy prostřednictvím dotačního neinvestičního programu MŠMT
na podporu sportujících studentů. Program je určen na koordinační a servisní podporu rozvoje vysokoškolského sportu.

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO SEKCE AKADEMICKÝ VÝBĚR (UNIS)
A PŘIZNÁNÍ STIPENDIA
• občan ČR
• student veřejné vysoké školy zapojené do programu UNIS
• osoba mladší 26 let včetně (pro rok 2020 – ročník narození 1994 a mladší)
• nebýt zařazen v jiném resortním sportovním centru
• sportovec, který:
a) aktivně provozuje individuální sport, který je zařazen na programu nadcházejících letních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících zimních olympijských nebo paralympijských her, nadcházejících letních nebo zimních
deaflympiád nebo nadcházejících letních nebo zimních univerziádách, a zároveň v tomto sportu splňuje alespoň jedno
výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky; nebo
b) aktivně provozuje některý z následujících kolektivních sportů: baseball, basketbal (vč. Formy 3x3), curling, florbal, fotbal,
házená, lední hokej, pozemní hokej, ragby, softball, vodní pólo, volejbal (vč. beach volejbalu), a zároveň v tomto sportu
splňuje alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky; nebo
c) kolektivní sporty zdravotně postižených sportovců zařazené do programu paralympijských a deaflympijských her,
a zároveň v tomto sportu splňuje alespoň jedno výkonnostní kritérium z níže uvedené tabulky.
Maximální výše stipendia se odvíjí od výkonnosti sportovce v uplynulém roce na základě aktuální výkonnosti a doporučení
svazu.

Sportovec musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:
být účastníkem posledního mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympijských her, paralympijských her nebo
deaflympijských her
být účastníkem poslední univerziády nebo akademického mistrovství světa
získat medaili v příslušné kategorii na posledním mistrovství České republiky pořádaném příslušným svazem,
být účastníkem posledních Evropských her – individuální sporty
být hráčem nejvyšší soutěže pořádané v České republice v příslušné mládežnické nebo dospělé kategorii
příslušného sportovního svazu – kolektivní sporty
být zařazen v systému Sportovního centra mládeže / Vrcholového sportovního centra mládeže / Akademie
zřízené svazem příslušného sportu – individuální sporty
být zařazen v systému Sportovního centra mládeže / Vrcholového sportovního centra mládeže / Akademie
zřízené svazem příslušného sportu nebo být účastníkem posledních Evropských her – kolektivní sporty
získat medaili na posledních českých akademických hrách nebo akademickém mistrovství České republiky

• Při splnění podmínek kontaktuje student koordinátora projektu UNIS na své vysoké škole, koordinátor následně seznámí
studenta s dalším postupem.
• Výběr uchazečů je prováděn na základě kritérií stanovených jednotlivými vysokými školami, počet míst je omezen s ohledem
na kvótu přidělenou MŠMT dané vysoké škole.
• Výplata stipendií je čtvrtletní.
• Další informace naleznete na www.victoriavsc.cz v záložce UNIS.
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Jsem student s vyjímečnou sportovní výkonností v jednom ze sportů
zazřazených do programu UNIS.

Navštívím web www.victoriavsc.cz - záložku UNIS.

Ujistím se, že splňuji podmínky programu:
jsem občanem ČR, jsem mladší 26 let, jsem studentem VŠ zapojené
do programu, nejsem zařazen v jiném resortním sportovním centru, splňuji
výkonnostní kritéria.

Kontaktuji koordinátora na své vysoké škole a projevím zájem
o zařazení do programu.

Jsem schválen do programu UNIS svou vysokou školou,
VICTORIA VSC a daným sportovním svazem.

Podepíšu Smlouvu o spolupráci mezi VICTORIA VSC MŠMT, vysokou
školou a sportovcem, Žádost o stipendium a Souhlas se zpracováním
osobních údajů, které obdržím od svého koordinátora.

Doručím všechny dokumenty na adresu VICTORIA VSC
ve stanovené lhůtě.

Získávám stipendium od VICTORIA VSC a zároveň plním povinnosti
v rámci smlouvy.

Mám možnost se plně věnovat své sportovní kariéře a využívat
benefity nabízené svou vysokou školou pro sportovce zařazené
do programu UNIS.

Kontaktuji svého koordinátora neprodleně po ukončení studia
či při nesplňování podmínek smlouvy.

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU UNIS

VYSOKÁ ŠKOLA

KOORDINÁTOR

E-MAIL

1

Česká zemědělská univerzita v Praze

PhDr. Dušan Vavrla

vavrla@ktv.czu.cz

2

České vysoké učení technické v Praze

Doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.

jiri.drnek@cvut.cz

3

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Havel Petr

phavel@pf.jcu.cz

4

Masarykova univerzita

Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

dekan@fsps.muni.cz

5

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Jakub Havel, Ph.D.

jakub.havel@mendelu.cz

6

Ostravská univerzita

Mgr. Miroslav Pacut

miroslav.pacut@osu.cz

7

Slezská univerzita v Opavě

PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.

helesic@opf.slu.cz

8

Technická univerzita v Liberci

Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

ales.suchomel@tul.cz

9

Univerzita Hradec Králové

Ing. Jan Petružálek

jan.petruzalek@uhk.cz

10

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

jan.kresta@ujep.cz

11

Univerzita Karlova

Prof. Ing. František Zahálka, PhD.

zahalka@ftvs.cuni.cz

12

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

pavel.hap@upol.cz

13

Univerzita Pardubice

Mgr. Pavla Procházková

pavla.prochazkova@upce.cz

14

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

melicharek@utb.cz

15

Vysoká škola báňská – Technické univerzita Ostrava

Doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.

irena.durdova@vsb.cz

16

Vysoká škola ekonomická v Praze

Mgr. Tomáš Pachl

pachl@vse.cz

17

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Mgr. Martin Mašek

masekm@vscht.cz

18

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

bohumir.machovec@vspj.cz

19

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Mgr. Jiří Irra

irra@stevesport.cz

20

Vysoké učení technické v Brně

RNDr. Hana Lepková

lepkova@cesa.vutbr.cz

21

Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

salcman@ktv.zcu.cz

Kontakt:
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
Sámova 677/3, Praha 101 00
unis@vsc.cz
www.victoriavsc.cz

