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Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) vydáva
podľa článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu EU v Bratislave a článku 6 bodu 13 Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Centra protidrogových a poradenských
služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „ CPaPS“):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Organizačný poriadok CPaPS upravuje právne postavenie, poslanie a pôsobnosť, riadenie,
spoluprácu s inými pracoviskami EU v Bratislave a externým prostredím.
2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých, ktorí sa podieľajú na práci v CPaPS.
Článok 2
Právne postavenie
1.

CPaPS je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity.

2.

CPaPS je priamo riadené rektorom EU v Bratislave.
Článok 3
Poslanie a pôsobnosť

1.

CPaPS je celouniverzitným pracoviskom, ktoré bolo zriadené v súlade s Národným
programom boja proti drogám, zákonom NR SR č. 381/1996 Z. z. o protidrogovom fonde
a v súlade s Uznesením NR SR č. 230 zo dňa 14. 11. 1995.

2.

Cieľom, poslaním a hlavným zameraním CPaPS je systematické usmerňovanie riešenia
naliehavých problémov v oblasti prevencie drogových závislostí na EU v Bratislave.

3.

CPaPS poskytuje odborné poradenské a informačné služby pre študentov, učiteľov
a ostatných zamestnancov EU v Bratislave.

4.

Hlavnou činnosťou CPaPS sú preventívno-výučbové, poradenské a odborno-servisné
služby v oblasti prevencie drogových závislostí na EU v Bratislave.
Článok 4
Organizačné riadenie

1.

CPaPS má jednostupňové riadenie.

2.

Vedúcim CPaPS je koordinátor vymenovaný rektorom EU v Bratislave.

3.

Koordinátor riadi a usmerňuje činnosť CPaPS.
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4.

Organizačné a administratívne činnosti vykonáva tajomník CPaPS podľa pokynov
koordinátora.
Článok 5
Spolupráca s inými pracoviskami EU a externým prostredím

1.

CPaPS ako celouniverzitné pracovisko spolupracuje s Rektorátom EU v Bratislave,
s fakultami a s ostatnými organizačnými súčasťami EU v Bratislave pri organizovaní
všetkých druhov aktivít súvisiacich s protidrogovou prevenciou a poradenstvom.

2.

CPaPS pri svojich aktivitách spolupracuje aj s externým prostredím, osobitne s Výborom
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Centrom pre liečbu drogových závislostí
Bratislava, Koordinačným centrom a centrami protidrogových a poradenských služieb
iných vysokých škôl a inými pracoviskami protidrogových služieb na území hl. m. SR
Bratislavy, a najmä v mestskej časti Petržalka.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Tento Organizačný poriadok CPaPS nadobúda účinnosť dňom 5. 11. 2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku CPaPS stráca platnosť a
účinnosť Organizačný poriadok CPaPS zo dňa 16. 5. 2001.

Bratislava 25. 10. 2018
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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