Zápis č. 11 zo zasadnutia Rady ŠVOČ
24.4.2008
Prítomní: pp. bez titulov Doležajpová, Zapletalová, Petrášová, Adamská, Petrovič,
Šmidkeová, Benko
Ospravedlnení: p Pavlíková
Neprítomný: Mičuch
Program
1. Vyhodnotenie fakultnej konferencie ŠVOČ
2. Príprava celoštátnej konferencie ŠVOČ
a) Finančné zabezpečenie
b) Komisie
c) Priestory konania
d) Štáb konferencie
e) Propagácia, diplomy, osvedčenia
f) Fotodokumentácia
g) Zborník
h) Stretnutie doktorandov
3. Rôzne
K bodu 1
a) Na konferencii vystúpilo celkovo 60 študentov v 5 sekciách a jednej podsekcii. Úroveň
prác bola rôznorodá. Najslabšie zastúpená bola tohto roku sekcia doktorandov. V rámci
exhibície bola prezentovaná jedna aquabelistická skladba, 1 skladba aquaerobiku a ukážka
práce s malými deťmi.
b) Na celoštátnu konferenciu ŠVOČ boli z teoretických sekcií odporučené 4 práce zo
športovej kinantropológie, 3 práce zo športovej edukológie, 3 práce zo športovej humanistky,
2 práce z olympijskou tematikou a tri doktorandské práce.
c) Rada ŠVOČ konštatovala relatívne úspešný priebeh, pozitívne ohodnotila vysokú účasť
ostatných študentov.
d) Rada ŠVOČ poverila L. Zapletalovu a L. Doležajovu vypracovať záverečnú správu z
fakultnej konferencie ŠVOČ. Termín: 5.5.2008
e) Predsedníčka fakultnej konferencie požiadal zástupcov jednotlivých katedier, aby na
katedrách tlmočili požiadavku, aby na fakultnej konferencii vystúpili vždy len tí študenti,
ktorí v práci prezentujú aspoň čiastkové výsledky.
f) Predsedníčka vyzvala členov Rady ŠVOČ, aby odovzdali pripomienky k fakultnej
konferencii. Termín 5.5.2008
g) Rada ŠVOČ vyslovila poďakovanie všetkým predsedom a člnom porôt, ako aj
doktrandom, ktorí sa podieľali na organizácii.
h) Rada ŠVOČ ukladá V. Benkovi spracovať z fakultnej konferencie elektronický zborník .
Termín 30.5.2007

i) Rada ŠVOČ ukladá prodekanke Zapletalovej, aby spresnila a vedúcim katedier zaslala
pokyny k prideľovaniu kreditov za ŠVOČ. Termín: 30.4.2008
K bodu 2
a) Finančné zabezpečenie celoštátnej konferencie
Predsedníčka organizačného výboru celoštátnej konferencie ŠVOČ informovala o tom, že MŠ
SR na nepridelilo požadovaný grant 40 tis. Sk. Fakulta musí konferenciu usporiadať
z vlastných zdrojov. Predbežne boli získané sponzorské dary od SAUŠ, SAŠŠ a SVF vo
výške 12 tis. Sk. Firma Horváth prisľúbila sponzorsky zabezpečiť občerstvenie počas konania
konferencie.
Poveruje sa predsedníčka Rady ŠVOČ L. Zapletalová prejednať finančnú otázku s dekanom
fakulty.
Termín: 30.4.2008
Poveruje sa predsedníčka Rady ŠVOČ L. Zapletalová dojednať bližšie podmienky s fa
Horváth.
Doc. Strešková požiadala listom o upomienkové predmety rektora univerzity.
b) Komisie
Poverujú sa zástupcovia jednotlivých katedier, aby do 30.4.2008 nahlásili dvoch učiteľov
katedry do komisií na posudzovanie prác v teoretických sekciách na celoštátnej konferencii.
Uznesenie sa netýka katedry gymnastiky, ktorá je zodpovedná za zostavenie komisií na
posudzovanie pohybových skladieb.
c) Priestory konania celoštátnej konferencie
Teoretické sekcie sa budú konať v učebniach 070, 071, I-37, 089, rezervná miestnosť
zasadačka dekana (9.00 – 13.00 hod)
Pohybové skladby prebehnú v hale prof. Rovného (9.00 – 16.00 hod)
Stretnutie členov komisií a organizačného výboru – Olympijský klub
Zahájenie – 071
Zakončenie – hala prof. Rovného
Poveruje sa L. Zapletalová vyžiadať súhlas vedenia s uvoľnením miestností a dať oznam na
katedry.
d) Rada ŠVOČ sa rozhodla uvoľniť jednu miestnosť pre „stálu službu“ konferencie,
s prístupom na telefón, kde sa budú zhromažďovať všetky potrebné informácie.
e) Propagáciu celoštátnej konferencie zabezpečia pp. Lednický, Doležajová a Žídek (plagát,
oznam na svetelnej tabuli, oznam na webovej stránke). A. Lednický vypíše aj diplomy.
f) Fotodokumentáciou na konferencii zabezpečí R. Nehyba. Poveruje sa L. Doležajová
prejednať záležitosť s dr. Olejom a R. Nehybom.
g) Zborník z konferencie bude mať elektronickú podobu. Za jeho zostavenie je zodpovedný
V. Benko. Rada ŠVOČ súčasne poverila V. Benka, aby zistil, cenové relácie potlače
a vydania zborníka. ISBN sa vyžiada cez VSTVŠ. Do zborníka sa umiestnia loga sponzorov.
h) Poveruje sa predsedníčka Rady ŠVOČ zvolať denných doktorandov a prerokovať s nimi
organizačné zabezpečenie konferencie. Na rokovanie budú prizvaní aj pp. Doležajová
a Žídek.
3. Rôzne

Poveruje sa zástupkyňa katedry gymnastiky, aby na katedre prerokovala návrh programu,
zloženie komisií a organizačné zabezpečenie prípravy haly. Prípadné požiadavky predloží na
budúcom zasadnutí Rady ŠVOČ.

Budúce zasadnutie Rady ŠVOČ sa uskutoční v stredu 30.4.2008 v zasadačke dekana

Bratislava 26.4.
Zapísala: L. Zapletalová

