Organizačno-prevádzkový poriadok
Centra univerzitného športu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

rok 2016

V zmysle článku 5 bodu 8. Štatútu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
vydávam tento Organizačno-prevádzkový poriadok Centra univerzitného športu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre:

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Centrum univerzitného športu (ďalej len „CUŠ“) je organizačnou súčasťou SPU v Nitre
s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Štatútu SPU v Nitre a Organizačného poriadku
SPU v Nitre.
2) Organizačno-prevádzkový poriadok CUŠ (ďalej len „OPP“) je vnútorný predpis, ktorý
definuje poslanie, upravuje organizačnú štruktúru, jeho vnútorné vzťahy a pôsobenie navonok,
definuje základné úlohy CUŠ, jeho organizačných zložiek a hospodárenie CUŠ.
3) CUŠ nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch ho zastupuje jeho zriaďovateľ.
4) OPP je záväzný pre všetkých zamestnancov CUŠ.

Článok 2
Poslanie a hlavné úlohy

1) CUŠ je v súlade s článkom 4, bod 3., písmeno c) Štatútu SPU v Nitre pracoviskom
s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktorej hlavným poslaním je zabezpečovať výučbu telesnej
výchovy pre všetky fakulty a pracoviská SPU v Nitre a organizovať činnosť v oblasti telesnej
kultúry a športu pre všetkých študentov a zamestnancov SPU v Nitre.
2) Hlavné úlohy CUŠ:
a) zabezpečuje výučbu telesnej výchovy na všetkých fakultách SPU v dennom bakalárskom
a inžinierskom štúdiu podľa študijných poriadkov jednotlivých fakúlt ako súčasť
vysokoškolského vzdelávania,
b) vytvára podmienky na rozvoj telesnej výchovy a športu pre študentov, zamestnancov
a verejnosť,
c) zabezpečuje a organizuje športové podujatia na univerzitnej, národnej a medzinárodnej
úrovni podľa kalendára športových činností,
d) podieľa sa na príprave spoločensko-kultúrnych podujatí organizovaných univerzitou,
e) ponúka športovú činnosť v športových kluboch SPU v Nitre,
f) propaguje športoviská univerzity a služby poskytované v oblasti športu s cieľom
účinnejšieho využitia ľudských zdrojov a majetku.

Článok 3
Organizačná štruktúra

1) CUŠ je celoškolským pracoviskom SPU. Vzťahy CUŠ k ostatným pracoviskám SPU sú
určené Štatútom SPU v Nitre a Organizačným poriadkom SPU v Nitre.
2) Organizačná štruktúra CUŠ je jednostupňová. CUŠ riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ,
ktorý riadi zástupcu riaditeľa CUŠ, tajomníka CUŠ, pedagogických a technických
pracovníkov CUŠ.
3) CUŠ navonok zastupuje jeho riaditeľ. Riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá rektorovi, resp.
prorektorovi, v úlohách, ktoré na neho delegoval rektor. Riaditeľa CUŠ do funkcie menuje
a odvoláva rektor univerzity.
4) Riaditeľ CUŠ:
a) predkladá rektorovi univerzity personálne návrhy zamestnancov CUŠ,
b) vymedzuje pracovné povinnosti pre všetkých zamestnancov CUŠ,
c) aktualizuje pracovné náplne ním riadených zamestnancov v súlade s potrebami CUŠ
a aktuálne vykonávanými činnosťami ním riadených zamestnancov,
d) podáva návrhy na úpravu mzdových náležitostí zamestnancov CUŠ v súlade s Platovým
poriadkom SPU,
e) podáva návrhy na priznanie odmien,
f) zodpovedá za tvorbu rozvrhu a optimálneho rozdelenia fondu pracovného času ním
riadených zamestnancov,
g) zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu SPU v Nitre,
h) predkladá kvestorovi univerzity po odsúhlasení prorektorom žiadosť o súhlas
k vykonávaniu podnikateľskej činnosti na príslušný kalendárny rok,
i) predkladá na schválenie kvestorovi univerzity plánovanú predkalkuláciu príjmov
a výdavkov z podnikateľskej činnosti na príslušný kalendárny rok,
j) zodpovedá za efektívne využívanie športových objektov v užívaní CUŠ,
k) spolupracuje s Útvarom investícií a prevádzky pri údržbe objektov v užívaní CUŠ,
l) zodpovedá za stav športových objektov v správe CUŠ a ich prevádzkovanie v súlade
s platnou legislatívou SR a vnútornými aktmi riadenia SPU v Nitre.
5) Zamestnanci CUŠ sú v pracovnom pomere s SPU v Nitre. Pracovnoprávne vzťahy, práva,
zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov,
pracovno-právnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov SPU v Nitre. Za výkon svojej
práce zodpovedajú riaditeľovi CUŠ.

Článok 4
Hospodárenie

1) CUŠ je financované z viacerých zdrojov.
2) Hospodárenie CUŠ sa riadi príslušnými ustanoveniami Štatútu SPU v Nitre a Organizačného
poriadku SPU v Nitre a ďalších vnútorných aktov riadenia SPU v Nitre. Hospodársko-správnu

činnosť CUŠ v zmysle zásad hospodárenia univerzity a ďalších všeobecne platných predpisov
riadi a kontroluje kvestor.
3) Za účinné, hospodárne a efektívne využívanie finančných prostriedkov CUŠ je zodpovedný
riaditeľ.
4) CUŠ môže okrem finančných prostriedkov pridelených univerzitou pre svoju činnosť získavať
finančné prostriedky aj z iných zdrojov, napríklad z podnikateľskej činnosti, domácich
a zahraničných darov, a pod.
5) CUŠ má právo na čerpanie a využívanie pridelených prostriedkov a prostriedkov získaných
z iných zdrojov v rozsahu vymedzenom vnútornými predpismi a vnútornými aktmi riadenia
SPU.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Týmto sa ruší organizačno-prevádzkový poriadok reg.č.39/2012/ÚPaVO účinný dňom
1.augusta 2012.
2) Tento organizačno-prevádzkový poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre
dňa 10.10.2016.
3) Tento organizačno-prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia rektorom
SPU v Nitre.

Nitra, 11.10.2016

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

rektor SPU v Nitre

