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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 telesnej výchovy a športu
Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „CTVaŠ“):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Organizačný poriadok CTVaŠ upravuje organizačnú štruktúru CTVaŠ, vnútorné
organizačné a riadiace vzťahy CTVaŠ, vzťahy medzi Rektorátom EU v Bratislave a
ostatnými súčasťami EU v Bratislave.
2. Organizačný poriadok CTVaŠ je záväzný pre všetkých zamestnancov CTVaŠ, ktorí sú
v pracovnom pomere s EU v Bratislave.
Článok 2
Právne postavenie CTVaŠ
1. CTVaŠ je celouniverzitným pracoviskom EU v Bratislave bez právnej subjektivity.
2. CTVaŠ podlieha prorektorovi pre vzdelávanie EU v Bratislave.
Článok 3
Poslanie a pôsobnosť CTVaŠ
1.

Základným poslaním CTVaŠ je zabezpečovať pedagogickú činnosť vo forme výučby
povinných telovýchovných aktivít študentov EU v Bratislave a ich ďalšieho športového
vyžitia v zariadeniach EU v Bratislave a v iných telovýchovných objektoch, ako aj
vedeckovýskumnú činnosť v danej oblasti.

2.

Okrem pravidelnej výučby telovýchovných aktivít CTVaŠ zabezpečuje aj ďalšie
telovýchovné a športové aktivity organizované počas hlavných prázdnin, medzi ktoré
patria najmä letné a zimné telovýchovné sústredenia, medzifakultné športové súťaže,
zahraničné športové podujatia, organizačná a odborná účasť na univerziádach, športová
činnosť pre zamestnancov EU v Bratislave v zariadeniach EU v Bratislave a
v iných rekreačných zariadeniach.

3.

Vedeckovýskumná činnosť CTVaŠ sa zameriava najmä na:
- samostatnú vedeckovýskumnú prácu, orientovanú na zisťovanie stavu pohybového
rozvoja a výskytu zdravotných a rizikových faktorov u študentov a zamestnancov EU
v Bratislave,
- spoluprácu s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa danou problematikou v rámci
výskumných projektov,
- overovanie a zavádzanie nových poznatkov do
výučby v rámci modernizácie
výučbových programov,
- aktívnu účasť na vedeckých seminároch a podujatiach,
- publikovanie výstupov vedeckovýskumnej činnosti.

4.

Ďalšia činnosť CTVaŠ sa orientuje najmä na:
- zabezpečenie poradensko-diagnostickej činnosti pre študentov a zamestnancov EU
v Bratislave,
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- informovanie o telovýchovných a športových aktivitách a výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti,
- v súlade s platnými predpismi na zabezpečenie vybraných telovýchovných a športových
aktivít v rámci podnikateľskej činnosti EU v Bratislave podľa špecifických podmienok
stanovených internými predpismi EU v Bratislave.
5.

Na splnenie svojich úloh CTVaŠ využíva športový inventár EU v Bratislave, športovorekreačné zariadenia EU v Bratislave a formou prenájmu aj iné telovýchovné zariadenia.
Činnosť športovo-rekreačných zariadení EU v Bratislave sa riadi ich prevádzkovými
poriadkami.

6.

CTVaŠ pri plnení svojho poslania a úloh spolupracuje s fakultami, katedrami,
celouniverzitnými pracoviskami a s ostatnými organizačnými súčasťami EU v Bratislave,
ako aj s jednotlivými zamestnancami, študentským parlamentom a študentmi EU v
Bratislave.
Článok 4
Organizačná štruktúra CTVaŠ

1.

CTVaŠ sa člení na dve oddelenia:
a) oddelenie športu pre všetkých,
b) oddelenie športových hier.

2.

Prácu oddelení riadia vedúci oddelení, ktorí sú podriadení riaditeľovi CTVaŠ a
s ktorými uzatvára pracovný pomer na základe výberového konania podľa „Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.

3.

Oddelenie športu pre všetkých zabezpečuje také telovýchovné a športové aktivity, ako
sú aerobik, kulturistika, joga, plávanie, turistika, lyžovanie, kondičný beh, netradičné
športy, a iné.

4.

Oddelenie športových hier zabezpečuje také telovýchovné a športové aktivity, ako sú
futbal, volejbal, basketbal, hokej, hádzaná, sálový futbal, hokejbal, tenis, stolný tenis,
florbal a iné.
Článok 5
Riaditeľ CTVaŠ a zamestnanci

1.

CTVaŠ riadi vedúci zamestnanec – riaditeľ CTVaŠ, s ktorým uzatvára pracovný pomer
na základe výberového konania podľa „Zásad výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.

2.

Riaditeľ CTVaŠ zodpovedá za činnosť CTVaŠ prorektorovi pre vzdelávanie.

3.

Riaditeľ CTVaŠ riadi činnosť CTVaŠ a zodpovedá za:
a) organizáciu a odbornú úroveň všetkých činností vykonávaných CTVaŠ,
b) hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a správu majetku CTVaŠ,
c) hospodárne a efektívne využívanie prostriedkov pridelených CTVaŠ z rozpočtu EU
v Bratislave a prostriedkov získaných darmi, prípadne sponzorstvom,
d) efektívne využívanie športového inventára EU v Bratislave, športovo-rekreačných
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zariadení EU v Bratislave, ako aj iných telovýchovných zariadení, ktoré CTVaŠ
využíva pre svoju činnosť,
e) dodržiavanie bezpečnosti pri práci a pracovnú disciplínu zamestnancov CTVaŠ.
4.

Riaditeľa CTVaŠ počas jeho neprítomnosti zastupuje ním
CTVaŠ.

určený vedúci oddelenia

5.

Riaditeľ CTVaŠ predkladá prorektorovi pre vzdelávanie návrhy na prijímanie a
uvoľňovanie zamestnancov CTVaŠ z pracovného pomeru.

6.

Zamestnanci CTVaŠ sú v pracovnom pomere s EU v Bratislave. Pracovnoprávne
vzťahy, práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne záväzných
platných právnych predpisov, pracovnoprávnych predpisov a ostatných vnútorných
predpisov EU v Bratislave a Organizačného poriadku CTVaŠ. Pracovná náplň
zamestnancov CTVaŠ sa určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú. Za výkon
svojej práce zodpovedajú príslušnému vedúcemu oddelenia.
Článok 6
Poradné orgány riaditeľa CTVaŠ EU v Bratislave

1.

Poradným orgánom riaditeľa je operatívna porada CTVaŠ. Jej členmi sú riaditeľ
CTVaŠ EU v Bratislave a vedúci oddelení CTVaŠ.

2.

V prípade potreby môže riaditeľ CTVaŠ na operatívnu poradu pozvať aj ďalších
zamestnancov CTVaŠ, resp. aj zamestnancov z iných pracovísk EU v Bratislave.
Záverečné ustanovenia

1.

Tento Organizačný poriadok CTVaŠ nadobúda účinnosť dňom 5. 11. 2018.

2.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku sa ruší Organizačný
poriadok CTVaŠ schválený dňa 20. 10. 2011 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 1. 7. 2016.

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