Zápisnica č. 9 zo zasadnutia rady ŠVOČ
27.3.2008

Prítomní: pp. bez titulov Zapletalová, Doležajová, Šmidkeová, Pavlíková, Žídek, Petrovič,
Adamská, Benko
Ospravedlnení: pp. bez titulov Mičuch, Petrášová
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Stav príprav fakultnej konferencie ŠVOČ
3. Návrh komisií
4. Zabezpečenie priestorov konania konferencie
5. Publikovanie príspevkov konferencie
6. Podporné tímy pre organizačné zabezpečenie konferencie (diplomy, ceny, občerstvenie,
obsluha techniky)
7. Rôzne
Bod 1
8/1a) Oznam o konaní celoštátnej konferencie na pôde FTVŠ UK v Bratislave - splnené. Treba
ale opätovne poslať pozvánku do Nitry, ktorá ju podľa informácií nedostala. Zodpovedný:–
Benko, Termín: ihneď
8/1b) splnené
8/1c) trvá
8/1d) splnené
Bod 2 Stav príprav fakultnej konferencie
V súčasnosti prebiehajú na niektorých katedrách katedrové kolá ŠVOČ. Katedry s malým
počtom účastníkov katedrové kolá nerealizujú. Predbežné stavy účastníkov katedrových kôl
konferencie sú nasledovné: katedra atletiky – 10 učastníkov, katedra hier – 20 účastníkov,
katedra športov v prírode a plávania – 6 účastníkov, katedra šport. humanistiky – nezistený
počet, katedra gymnastiky – 1 účastník, katedra šport. edukológie – 2 účastníci
Bod 3 Návrh komisií pre jednotlivé sekcie
šport. kinantropológia – Vanderka, Buzgó, Mašek
šport. edukológia – Blahutová, Mačura, Rehák
šport. humanistika – Sakáčová, Seman, Benko
doktorandská sekcia – Oborný, Kutlík, Kyselovičová
Poverujú sa pp. Hanus, Cvečka a Zapletalová pripraviť menovacie dekréty. Termín 8.4.2008
Bod 4 Priestory konania konferencie
0-70 – šport. humanistika

0-71 – šport. kinantropológia
0-114 – šport. edukológia
I-37 – doktorandská sekcia
Poveruje sa p. Zapletalová informovať o návrhu na vedení a dať oznam na katedry. Učitelia,
ktorí v týchto priestoroch vyučujú sa so študentmi môžu zúčastniť konferencie, alebo si
zabezpečiť iné vyučovacie priestory.
Termín: 1.4.2008
Bod 5 Publikovanie príspevkov konferencie
Rada ŠVOČ nezmenila názor na vydanie elektronického zborníka. Technickú stránku vydania
zborníka zabezpečí p. Benko. Termín: 30.4.2008
Bod 6 Podporné tímy
Podporné tímy na konferencii budú tvoriť doktorandi, ktorí na konferencii aktívne nevystúpia.
Stretnutie s doktorandmi a rozdelenie úloh zabezpečí p. Zapletalová. Termín: do 10.4.2008
Bod 7
Ceny pre víťazov sú stanovené nasledovne:
prvé miesto – 1500 SKK
druhé miesto – 1200 SKK
tretie miesto – 1000 SKK
Poveruje sa p. Zapletalová prerokovať výšku odmien a ostatné finančné zabezpečenie
konferencie na VF. Termín: 8.4.2008
Budúce zasadnutie Rady ŠVOČ sa uskutoční 8. 4. 2008 o 12 hod v zasadačke dekana.
Zapísal: V. Benko
Bratislava 27.3.2008

