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               Organizačný   poriadok 
Centra akademického športu STU  

 
V nadväznosti na Štatút Slovenskej technickej univerzity (ďalej len „Štatút STU“) a 

Organizačný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „OP STU“)     
vydávam tento Organizačný poriadok Centra akademického športu STU (ďalej len centrum). 

 

Čl. 1 
 Úvodné ustanovenia 

 
1) Organizačný poriadok centra  podrobnejšie   upravuje  postavenie, činnosť, organizačnú 
štruktúru, vzťahy vo vnútri  centra  a  navonok k fakultám,  univerzitným   pracoviskám  a 
ostatným  účelovým zariadeniam STU ( ďalej len „ súčastiam“ ), ako i navonok.  
2) Centrum akademického športu je účelovým zariadením STU. 
3) Sídlom Centra akademického športu STU je ŠD Mladá garda,  Račianska 103,  831 02 
Bratislava.   
4)  Organizačný poriadok centra  je  záväzný   pre   všetkých   zamestnancov   s   miestom   
výkonu  práce  v centre a primerane sa vzťahuje i na zamestnancov činných na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  
 
 

Čl. 2 
Poslanie  centra 

 
Hlavným poslaním centra je poskytovanie celouniverzitných služieb  v oblasti  rozvoja 
športovo-kultúrnych hodnôt so zameraním na využitie univerzitnej infraštruktúry pre zdravý 
fyzický a duševný vývin najmä študentov a zamestnancov STU.  
V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje priestorové podmienky pre realizáciu pedagogického a tréningového 
procesu v oblasti telesnej kultúry a športu, 

b) v oblasti telesnej výchovy a športu organizačne zabezpečuje reprezentáciu STU,  
c) organizuje  športové, telovýchovné a spoločensko-kultúrne podujatia a aktivity,                    
d) organizuje besedy, stretnutia, prezentácie, školenia so zameraním na telesnú kultúru    

a šport,                                                                                                                                           
e) poskytuje  informačné služby so zameraním na informácie o telesnej kultúre, športe, 

tréningovom procese, upevňovaní a rozvíjaní zdravia a všetky aktuálne informačné 
služby zamerané na osobnostný rozvoj predovšetkým mládeže,  

f) zabezpečuje prevádzku, údržbu a modernizáciu spravovaných telovýchovných 
a športových objektov a zariadení.  



 
Čl. 3 

Orgány centra 
 

1.    Orgánmi centra sú: 
1.1.  riaditeľ  
1.2.  rada centra.  
 
1.1  Centrum riadi riaditeľ. Za svoju činnosť zodpovedá priamo rektorovi.  
1.1.1. Riaditeľ centra : 

- je výkonným orgánom centra,  
-     zodpovedá za chod centra, jeho odborné a hospodárske riadenie,  
- zastupuje STU navonok, vystupuje v jej mene v rozsahu právomocí, zverených mu 

rektorom, 
- vypracúva a predkladá rade centra na schválenie vnútorné predpisy centra,  
- vypracúva a predkladá rade centra na schválenie návrh rozpočtu centra na 

rozpočtový rok,  po jeho schválení ho predkladá rektorovi, 
            -     vypracúva dlhodobý zámer rozvoja centra (súčasť dlhodobého zámeru rozvoja       
                  STU) a predkladá rade centra na schválenie,  

- vypracúva a predkladá rade centra na schválenie výročnú správu o hospodárení 
centra a výročnú správu o činnosti centra za predchádzajúci rozpočtový rok, 
následne ju predkladá rektorovi,  

- zriaďuje, zlučuje alebo zrušuje útvary centra, všetko po prerokovaní v rade centra,  
- vykonáva ďalšie činnosti na zabezpečenie činnosti centra.  

 
                                                                                                   
1.1.2. Riaditeľ centra zodpovedá najmä za:  

- dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu STU, 
ostatných vnútorných predpisov STU, organizačných a riadiacich aktov,  

- hospodárenie s finančnými prostriedkami a za nakladanie so zvereným majetkom, 
- hospodárne a efektívne poskytovanie služieb v súlade s poslaním centra,  

1. 1.3. Funkcia riaditeľa sa obsadzuje výberovým konaním v súlade so Zásadami  
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov STU v Bratislave.   

 
1. 2.   Rada centra je orgánom, ktorého predsedu a členov vymenúva rektor. Rada: 
           - schvaľuje dlhodobý zámer rozvoja centra, 
           - schvaľuje návrh rozpočtu centra na rozpočtový rok,  
           - schvaľuje výročnú správu o hospodárení a výročnú správu o činnosti centra,  
           - schvaľuje vnútorné  predpisy centra,   
           - prerokováva návrhy riaditeľa na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie útvarov centra,  
           - prerokováva iné návrhy a dokumenty, predložené riaditeľom centra alebo predsedom          
             Rady centra, 
 1.2.1. Postup uznášania sa o návrhu predložených materiálov upravuje rokovací poriadok                   
             rady centra, ktorý vydáva rektor. 
 

 
 
 



 
           Čl. 4  

Organizačná štruktúra centra  
 

Centrum zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom:  
1. organizačného a metodického oddelenia  
2. oddelenia prevádzky športových objektov a zariadení 
3. ekonomického oddelenia 
4. organizačno-administratívneho útvaru riaditeľa. 
 
 
                                                                          Čl.  5 

                                                   Zásady hospodárenia  
 

1. Centrum hospodári s vyrovnaným rozpočtom.  
2. Zdroje príjmov centra sú najmä z :  

a)   rozpočtu STU  
     b)  príjmov činnosti centra 
     c)  z podnikateľskej činnosti centra v rozsahu jeho pôsobnosti. 

            3. Rozpočet centra je súčasťou rozpočtu STU.  
 
 

    Čl. 6 
Vzájomné vzťahy vo vnútri centra a navonok 

 
1. Zamestnanci s výkonom práce v centre  navzájom spolupracujú. Ich spolupráca je založená 
na vzájomnej pomoci.  Úzko spolupracujú  najmä s odbornými pracovníkmi  pracovísk a 
ostatných účelových zariadení STU. Plnenie úloh pracovníkov vyplýva z poslania centra. 
2. Vedúci pracovníci centra  spolupracujú s vedúcimi útvarmi rektorátu a riadia sa ich  
metodickými pokynmi.  
3. Riaditeľ centra spolupracuje s inými organizáciami v rozsahu  písomného poverenia 
rektora.  
 
 

Čl. 7 
Všeobecné ustanovenia 

 
1)  Každý   zamestnanec s výkonom práce v centre  je   povinný  poznať svoje práva a 
povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho  pracovnej  zmluvy,  pracovnej  náplne,  z funkčného  
zaradenia,  zo Zákonníka práce,  zákona o verejnej službe,  vnútorných predpisov univerzity a  
ďalších  organizačných  a  riadiacich  noriem  univerzity, vzťahujúcich sa na ním vykonávanú 
prácu. 
2)  Postup   pri   zastupovaní   pracovníkov,  pri  odovzdávaní  a  preberaní funkcií, pri    
delegovaní právomoci  vedúcich  pracovníkov  stanovujú vnútorné predpisy univerzity, 
predovšetkým štatút a pracovný poriadok a vyplývajú i z príslušných ustanovení Zákonníka 
práce.  
3) Vedúci  pracovníci centra zodpovedajú za úplné a prehľadné vedenie   dokumentácie,  
právnych  predpisov,  pokynov,  príkazov  a   smerníc,  potrebných   pre vykonávanie 
stanovených činností v rozsahu svojej pôsobnosti. 
 



 
Čl. 8 

 Záverečné ustanovenia 
 

Tento organizačný poriadok centra bol  v súlade s čl. 8 bod. 4 Organizačného poriadku STU 
prorokovaný v AS STU dňa 24.11.2008 a  je platný a účinný dňom 24.11.2008 
 
 
 
 
 

                                                                                             prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.1                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          rektor STU v Bratislave 
 

                                                 
1 Originál podpísaného Organizačného poriadku Centra akademického športu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU.   
 


	Organizačný   poriadok
	Čl. 1
	Úvodné ustanovenia

