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SPORTSKA UDRUGA STUDENATA VISOKOGA
GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
1. UVOD
Ulaskom u visokoobrazovni sustav mlade osobe dolaze u situaciju da samostalno
kreiraju svoje slobodno vrijeme koje trebaju što racionalnije i efikasnije iskoristiti
kako bi zadovoljili svoje individualne potrebe i kreativne sposobnosti (Rosić, 2005).
U novonastaloj situaciji neke mlade osobe ne snalaze se baš najbolje, što u većini
slučajeva iskoriste oni koji nemaju nikakvu viziju svoje budućnosti, a cilj i želja im
je da zbog raznih motiva i pobuda za sobom povuku i takve osobe na „nesportsku“
stranu.
Sportska aktivnost svakako je jedan od najvažnijih čimbenika u savladavanju
svih tih teškoća, koju će nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture upotrijebiti za
razvoj pozitivnih crta ličnosti, a ujedno i usmjeriti studente da pravilno iskoriste
svoje slobodno vrijeme (Findak, 1999).
Na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima osim nastave tjelesne i
zdravstvene kulture koja se provodi na prvoj i drugoj godini kako redovnog tako i
izvanrednog studija osnovana je i SPORTSKA UDRUGA STUDENATA VISOKOGA
GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Rad studentskih sportskih udruga uređen je člankom 56. Zakona o sportu iz
2006. g. kojim je predviđeno da se studentske sportske udruge osnivaju radi obavljanja
sportske djelatnosti na visokim učilištima.
SPORTSKA UDRUGA STUDENATA VISOKOGA GOSPODARSKOG
UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA upisana je u Ured Državne Uprave u koprivničko –
križevačkoj županiji, ispostavi Križevci.
Udruga je i članica Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.
Skraćeni naziv udruge glasi: SUSVGUK.
Udruga je dobrovoljna i interesna udruga studenata, profesora i djelatnika
Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.
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2. CILJEVI I DJELATNOST SPORTSKE UDRUGE STUDENATA
VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA
SUSVGUK je krovna organizacija za studentski sport na Visokom gospodarskom
učilištu u Križevcima.
Cilj Udruge je okupljanje studenata, profesora i djelatnika Učilišta radi poticanja
i stvaranja akademskog pristupa i vladanja sportskim, rekreacijskim, ekološkim i
drugim aktivnostima.
Djelatnost udruge je: razvitak sporta na Učilištu; organiziranje i provođenje
redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za sportska natjecanja;
organiziranje rekreativnih aktivnosti studenata, profesora i djelatnika; organiziranje
stručnih skupova; sudjelovanje na sportskim natjecanjima i organiziranje sportskih
susreta.
2.1. Članstvo
Redovitim članom Udruge mogu biti svi studenti, profesori i ostali djelatnici
Učilišta koji žele sudjelovati u radu Udruge, trenirati ili nastupiti na sportskim
natjecanjima. Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, uplatom članarine u
skladu s pravilima koja donosi Upravni odbor Udruge te upisom u registar koji vodi
Tajnik Udruge.
SUSVGUK ima 57 članova, a od toga 27 aktivnih natjecatelja, koji sudjeluju u
radu i sportskim aktivnostima Udruge.
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2.2. Tijela udruge
Skupština (čine je svi članovi Udruge)
Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik
Upravni odbor – ima predsjednika i četiri člana. Glavno je izvršno tijelo Udruge.
Tijekom godine Upravni odbor sastane se na 4-5 sjednica.
Nadzorni odbor – ima predsjednika i dva člana. Nadgleda rad Udruge, kontrolira
poštivanje Statuta, provođenje Programa rada, financijsko poslovanje te podnosi
godišnje izvješće i o svemu izvješćuje Skupštinu Udruge.
Disciplinska komisija – ima predsjednika i dva člana. Provodi postupke
utvrđivanja odgovornosti članova Udruge vezane uz djelatnost Udruge te izriče
disciplinske mjere (opomene, vremenske kazne i isključenje iz Udruge).
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3. ORGANIZACIJA RADA
Rad u Udruzi organiziran je po sportovima u kojima studenti nastupaju na
natjecanjima veleučilišta, visokih škola i sveučilišta Republike Hrvatske.
Katedra tjelesne i zdravstvene kulture ima jednog zaposlenog djelatnika koji
vodi brigu o ekipama u kojima se studenti natječu. Svaka ekipa ima svoga voditelja
kako u ženskoj tako i u muškoj konkurenciji.
Profesor tjelesne i zdravstvene kulture komunicira s voditeljima svake ekipe,
pomaže stručnim savjetima i studente motivira na rad te prati i vodi ekipe na
nastupima i sportskim natjecanjima.
Studenti se pripremaju za natjecanje u malom nogometu (futsalu), košarci (3 x 3)
u muškoj konkurenciji, krosu i stolnom tenisu u ženskoj konkurenciji.
Upravni odbor Udruge radi na promociji SUSVGUK kako na Visokom
gospodarskom učilištu, tako i izvan Učilišta. Vrlo aktivno surađuje sa Studentskim
zborom Visokoga gospodarskog učilišta koji je ove akademske godine dodijelio
materijalna sredstva za nabavu sportske opreme za malonogometnu momčad.
Upravni odbor Udruge prikuplja i bilježi sve podatke o natjecanjima, rezultatima
i djelatnostima kako na Učilištu tako i izvan Učilišta.
Upravni odbor Udruge je jedan od inicijatora o promicanju kretanja i boravka u
prirodi. Pješačke ture organiziraju se na obližnju planinu Kalnik, gdje studenti stječu
teorijska znanja o kontinuiranim varijabilnim opterećenjima, primjerenom hodanju
i penjanju s obzirom na različite uvjete na terenu te o utjecaju hodanja i penjanja na
razvoj opće aerobne i mišićne izdržljivosti.
Na Kalniku studenti mogu posjetiti kulturno- povijesne znamenitosti kao što su
stari grad – Bela IV iz 13.st., crkvu sv. Brcka – spomenik nulte kategorije i Biblijski
vrt mira koji je jedinstven u svijetu.
Aktivnosti se provode kao vikend ture, sa zadanim vremenom trajanja, ture sa
zadanim smjerom kretanja, igre u prirodi i natjecanja u orijentacijskom kretanju.
Sve prikupljene podatke o aktivnostima Udruge Upravni odbor šalje novinarskoj
grupi Učilišta koja to objavljuje u svom studentskom listu „Plug“ koji izlazi jednom
godišnje.
4. SPORTSKA NATJECANJA NA UČILIŠTU I IZVAN UČILIŠTA
Svaku akademsku godinu SUSVGUK organizira malonogometnu ligu na
Učilištu, u kojoj sudjeluju ne samo studenti prve i druge godine kojima je tjelesna i
zdravstvena kultura obavezni modul, već i studenti treće godine.
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Povodom dana Učilišta Udruga organizira utakmicu u malom nogometu sa
Srednjom gospodarskom školom iz Križevaca.
U Puli 2013. godine studenti Učilišta prvi puta sudjeluju na prvenstvu veleučilišta
i visokih škola u futsalu.
Sljedeće, 2014. godine studenti Učilišta ponovo sudjeluju na prvenstvu veleučilišta
i visokih škola u futsalu i košarci (3 x 3) u muškoj konkurenciji.
I ove akademske godine studenti, članovi Udruge, sudjelovati će na prvenstvu
veleučilišta i visokih škola i to u futsalu, košarci (3 x 3) i stolnom tenisu.
Na ovogodišnjem krosu „Sportskih novosti’’ u Zagrebu po prvi puta nastupiti
će i ekipa sastavljena od 10 studenata Visokoga gospodarskog učilišta iz Križevaca.
5. ZAKLJUČAK
Sportska udruga studenata Visokoga gospodarskog učilišta ne okuplja samo
studente, već profesore i sve ostale djelatnike Učilišta.
Udruga okuplja 57 aktivnih članova kojima želi pružiti mogućnost bavljenja
sportskom rekreacijom i sportskim aktivnostima te nastupima na prvenstvima
veleučilšta i visokih škola.
Udruga se trudi osigurati potrebnu opremu i uvjete za sportski rad i treniranje.
Za odlazak, smještaj i prehranu studenata na sportska natjecanja Udruga ima potporu
Učilišta.
Sve aktivnosti Udruge ne bi bile ostvarive bez matične kuće. Važan čimbenik
suradnje je dogovaranje i suradnja Uprave Učilišta s Upravnim odborom SUSVGUK.
Veliku potporu u svom radu Udruga ima i u Studentskom zboru Učilišta.
Interes za pojedina sportska natjecanja sve je veći iz godine u godinu. Pokazatelj
su sve veći broj ekipa koje predstavljaju SUSVGUK na organiziranim natjecanjima
veleučilišta i visokih škola.
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