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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 16. 12. 2019 

Číslo: 7/2019-SR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) 

Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03. 10. 2013 

 

v y d á v a 

nasledovnú smernicu rektora 

 

Rada športu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Smernica rektora „Rada športu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len 

„smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „STU“) vydaná rektorom, ktorá upravuje: 

a) postavenie a pôsobnosť Rady športu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave(ďalej len „Rada športu STU“), 

b) zloženie Rady športu STU, 

c) pravidlá rokovania Rady športu STU. 

 

2) Rada športu STU je poradným orgánom rektora1. 

 

3) Rada športu STU bola zriadená uznesením Vedenia STU číslo 3/9/2012 zo dňa 

21.03.2012, pričom jej hlavné úlohy vyplývajú z Rámca podpory športu na STU, ktorý 

bol schválený uznesením Vedenia STU číslo 3/9/2012 zo dňa 21.03.2012. 

 

 

Článok II. 

Pôsobnosť Rady športu STU 

 

Rada športu STU má za cieľ koncepčne riešiť problematiku telesnej výchovy na STU 

a koordinovať a podporovať športové aktivity konané pod záštitou STU v týchto oblastiach:  

a) telesná výchova ako integrálna súčasť vzdelávania mladého človeka, 

                                                        
1 Článok 8 bod 3 Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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b) masový rekreačný univerzitný šport študentov STU a zamestnancov STU, 

c) reprezentácia STU, 

d) organizácia univerzitných podujatí a podpora účasti športovcov STU na nich. 

 

 

Článok III. 

Zloženie Rady športu STU 

 

1) Rada športu STU má najmenej troch členov. Predsedu a členov Rady športu STU 

vymenúva a odvoláva rektor. 

 

2) Predsedom Rady športu STU je spravidla prorektor poverený riadením Účelového 

zariadenia Centrum akademického športu STU (ďalej len „CAŠ STU“). 

 

3) Predseda Rady športu STU: 

a) zvoláva zasadnutia Rady športu STU, 

b) riadi zasadnutia Rady športu STU, 

c) navrhuje program zasadnutí Rady športu STU a pripravuje návrhy uznesení z jej 

zasadnutí, 

d) podpisuje dokumenty Rady športu STU, 

e) v rozsahu poverenia rektorom koná v mene Rady športu STU, 

f) pozýva hostí na zasadnutia Rady športu STU. 

 

4) Ďalšími členmi Rady športu STU sú zástupca CAŠ STU, zástupcovia pracovísk fakúlt STU 

zabezpečujúcich telesnú výchovu a zástupca študentov. Zástupcu CAŠ STU na člena 

Rady športu STU navrhuje predseda Rady športu STU. Zástupcov pracovísk fakúlt STU 

zabezpečujúcich telesnú výchovu na členov Rady športu STU navrhujú príslušní dekani. 

Zástupcu študentov na člena Rady športu STU navrhuje predseda študentskej časti 

Akademického senátu STU. 

 

5) Členstvo v Rade športu STU je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.  

 

6) Rada športu STU sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. 

 

7) Ak o to požiada rektor alebo nadpolovičná väčšina členov Rady športu STU, predseda 

Rady športu STU je povinný zvolať zasadnutie Rady športu STU, a to najneskôr do desať 

dní odo dňa doručenia žiadosti v zmysle predtým uvedeného; ak tak neurobí, 

zasadnutie Rady športu STU zvolá rektor. 
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Článok IV. 

Pravidlá rokovania Rady športu STU 

 

1) Rada športu STU je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

 

2) Program zasadnutí Rady športu STU navrhuje jej predseda. 

 

3) O návrhu programu zasadnutia Rady športu STU sú je členovia informovaní vopred, 

najneskôr doručením pozvánky na zasadnutie Rady športu STU. 

 

4) Program zasadnutia Rady športu STU schvaľujú jej členovia pri otvorení rokovania, 

prípadne po prerokovaní návrhu na jeho zmenu. Návrh na zmenu programu zasadnutia 

Rady športu STU je oprávnený predložiť jej predsedovi ktorýkoľvek člen Rady športu 

STU. 

 

5) Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor a predseda Akademického 

senátu STU majú právo vystúpiť na zasadnutiach Rady športu STU. 

 

6) Predseda Rady športu STU, prípadne v jeho zastúpení predsedom Rady športu STU 

určený predsedajúci, udeľuje členom Rady športu STU a ich hosťom (bod 5) slovo, 

pričom určuje poradie diskutujúcich tak, že osoby uvedené v bode 5 tohto článku majú 

právo na vystúpenie v diskusií kedykoľvek o to požiadajú. 

 

7) K jedenému bodu rokovania sa môže člen Rady športu STU prihlásiť do diskusie 

spravidla dvakrát. Ak predseda Rady športu STU nerozhodne inak, vystúpenie člena 

Rady športu STU nepresiahnu 3 minúty. 

 

8) O záveroch rokovania, ktoré sa prijímajú uznesením k jednotlivým bodom programu 

zasadnutia Rady športu STU, rozhodujú členovia Rady športu STU hlasovaním. 

 

9) Hlasovanie členov Rady športu STU je verejné. Rada športu STU sa môže rozhodnúť, že 

hlasovanie k niektorým, vopred určeným bodom programu, bude neverejné. 

 

10) Na schválenie predloženého návrhu uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov Rady športu STU. O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje 

v opačnom poradí ako boli predložené. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu Rady športu STU. Pozmeňovacie návrhy k uzneseniu musia byť predložené 

písomne. 
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11) Zo zasadnutí Rady športu STU vyhotovuje predsedom Rady športu STU určený 

tajomník, zápisnice. Zápisnice zo zasadnutí Rady športu STU sa uchovávajú v zmysle 

platného Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu STU.  

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe číslovaných, 

rektorom podpísaných, dodatkov k smernici. 

 

2) Rektor je oprávnený po vydaní každého dodatku k tejto smernici vydať spolu 

s dodatkom aj úplné znenie tejto smernice. 

 

3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť 01. januára 2020. 

 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.2 

 rektor 

                                                        
2  Originál podpísanej smernice rektora číslo 7/2019 – SR „Rada športu Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave“ zo dňa 16.12.2019 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu STU. 


