Zápis þ. 1
zo zasadania Rady ŠVý zo dĖa 24.10.2006
Prítomní: dr. Petroviþ, Mgr. Olej, Mgr. Schichor, dr. Šmidkeová, dr. Pavlíková, prof.
Labudová
ospravedlnení: dr. Tománek, dr. Duchoslav, Mgr. Benko
neprítomní: dr. Doležajová, Mgr. Rozložník
Program:
1. Zhodnotenie súĢaží v roku 2006
2. ŠVý v akad. roku 2006/2007
3. Systém súĢaže ŠVK v r. 2007
4. Rôzne
K bodu 2:
- Rada ŠVý zvolila za predsedu Rady Mgr. Schichora
- odporúþa sa zapojiĢ doktorandov do organizácie, þlenstva v porote, najmä k aktívnemu
prezentovaniu vedeckej práce
- pripraviĢ aktuálnu propagáciu, informáciu o ŠVý na www stránke
K bodu 3:
1. Rada ŠVý odporúþa realizovaĢ súĢaže s nasledovným termínom:
- do 20.3.2007 uskutoþniĢ katedrové kolá (podĐa rozhodnutia katedry)
- 23.3.2007 odovzdaĢ materiál na fakultné kolo (mená, práce)
- 3. alebo 4.4.2007 fakultné kolo ŠVK
- 25.4.2007 celoštátna ŠVK v Nitre
2. Rada ŠVý odporúþa súĢažiacim študentom predložiĢ práce:
- podĐa štruktúry závereþnej práce bakalára
- v rozsahu minimálne 8 – 10 strán
3. Katedra spracuje a odovzdá CD pre fakultné kolo s prácami súĢažiacich pre archivovanie
4. Študent pripraví krátke resumé, daĢ na vývesku
K bodu 4:
1. ZabezpeþiĢ, aby v knižnici sa ukladali spracované CD z katedier
2. Rada ŠVý odporúþa katedrám hĐadaĢ rezervy a zdroje pre financovanie ŠVK. Ukladá p.
Šmidkeovej zistiĢ možnosĢ cez Fond kultúry.
3. Rada ŠVý odporúþa zapoþítavaĢ þinnosĢ študenta v ŠVK kreditmi nasledovne:
- úþasĢ na katedrovom kole
1K
- úþasĢ na fakultnom kole
2K
- úþasĢ na celoštátnom kole
3K
- cviþenec v športovej skladbe
1 K na fakultnom kole
- taneþnej skladbe
2 K na celoštátnom kole
4. Pre možnosĢ opakovaĢ úþasĢ v ŠVK v jednotlivých roþníkoch, zaviesĢ do zoznamu
predmetov PVP ŠVK I., ŠVK II., ŠVK III.
5. Rada ŠVý odporúþa hodnotenie z celoštátneho kola daĢ na www stránku (treba aj
z fakultného?)
Zapísala: prof. Labudová, KráĐoviþová

