Zápisnica þ. 14 zo zasadnutia Rady ŠVOý
3.2.2009

Prítomní: pp. bez titulov Zapletalová, Doležajová, Adamská, Petrášová, Huntata, Belás (v.z.
Petroviþ), Pavlíková
Ospravedlnená: Šmidkeová
Program:
1. Kontrola uznesení
2. Príprava katedrových kôl ŠVOý
3. Príprava fakultného kola ŠVOý (nahlásenie úþastníkov fakultnej konferencie ŠVOý,
návrh þlenov komisií, propagácia, zborník, úþasĢ doktorandov)
4. Rôzne

K bodu 1
U
2a, b, c splnené
U
3a splnené
K bodu 2
a) Predsedníþka Rady ŠVOý požiadala zástupcov jednotlivých katedier, aby pripomenuli
termíny konania katedrových kôl a aby zabezpeþili, aby katedry na fakultnú
konferenciu nominovali len práce študentov, v ktorých sa rieši nejaký výskumný
problém.
K bodu 3
a) Poverujú sa zástupcovia katedier, aby do 1.4.2009 nahlásili úþastníkov fakultnej
konferencie.
b) Poverujú sa zástupcovia katedier, aby zabezpeþili, aby ich katedra nominovala 2
zástupcov ako þlenov komisií fakultnej konferencie ŠVOý. Oficiálnu požiadavku
adresuje na katedry predsedníþka fakultnej konferencie ŠVOý 2009 dr. Pavlíková.
Termín: 15.2.2009.
c) Poveruje sa dr. Doležajová, aby požiadala doc. Lednického o pomoc pri propagácii
konferencie ŠVOý (príprava plagátu). Termín: 28.2.2009.
d) Na ćalšej propagácii konferencie ŠVOý sa bude podieĐaĢ PR manažérka p. Czanová.
Podrobnosti dohovorí doc. Zapletalová. Termín: 28.2.2009.
e) Rada ŠVOý rozhodla, že všetky príspevky prezentované na fakultnej konferencii
ŠVOý budú archivované na CD alebo DVD. Príspevky sekcie doktorandov budú
vydané ako zborník elektronickou formou. Za prípravu zborníka a archiváciu
ostatných príspevkov je zodpovedný Mgr. Huntata. Termín: 30.5.2009.
f) Rada ŠVOý poverila doc. Zapletalovú, aby zabezpeþila úþasĢ všetkých denných
doktorandov na fakultnej konferencii ŠVOý 2009. Doktorandi, ktorí nevystúpia na
konferencii s príspevkom, sa budú podieĐaĢ na organizácii konferencie ako þlenovia
komisií alebo þlenovia podporných tímov. Termín: 28.2.2009.
g) Rada ŠVOý poverila doc. Zapletalovú, aby propagovala úþasĢ doktorandov na sekcii
doktorandov na fakultnej konferencii. Termín: 10.2.2009.

K bodu 4
a) Predsedníþka Rady ŠVOý znovu požiadala þlenov Rady, aby oslovili športové zväzy
a iných možných partnerov o sponzorskú podporu fakultnej konferencie ŠVOý.
b) Poveruje sa predsedníþka Rady ŠVOý, aby do oslovovania sponzorov zapojila aj PR
manažérku fakulty. Termín: ihneć.
c) SOV a firmu Horváth v súvislosti so sponzorským darom osloví doc. Zapletalová.
Termín: 28.2.2009.

Najbližšie zasadnutie Rady ŠVOý: 17.3.2008 12.00 hod zasadaþka dekana

