Zápis þ. 15 zo zasadnutia Rady ŠVOý
17.3.2009
Prítomní: pp. bez titulov Zapletalová, Pavlíková, Doležajová, Kalþoková (Adamská),
Šmidkeová, Huntata, Petroviþ, Petrášová
Program:
1. Stav katedrových kôl
2. Fakultná konferencia ŠVOý
3. Rôzne
K bodu 1
Zástupcovia katedier informovali o situácii s katedrovými kolami. Katedrové kolá sa
uskutoþnia len na Katedre hier (cca 40 študentov a Katedre atletiky (presný poþet zatiaĐ nie je
známy). Ostatné katedry delegujú študentov priamo na fakultnú konferenciu.
K bodu 2
a) ýlenovia komisií
Zástupcovia jednotlivých katedier nahlásili do komisií nasledujúcich padagógov:
Katedra hier
dr. Peter Maþura, dr. Igor Tóth
KŠPaP
dr. Anna Blahutová, doc. Jaroslav Žídek, dr. Jana
Labudová
Katedra športovej kinatropológie
doc. Erika Zemková, Dr. Peter Schickhofer
Katedra športovej edukológie
dr. Dagmar Nemþek, dr. Roman Bekö
Katedra gymnastiky
doc. OĐga Kyseloviþová, dr. Matej Chren, dr. Kristína
Hižnayová (nahradník Rupþík, Jana Kalþoková)
Katedra športovej humanisty
dr. Fratišek Seman, doc. Josef Oborný
Do každej komisie bude podĐa potreby nominovaný minimálne jeden doktorand
b) Miesto konania sekcií
Rada ŠVOý rozhodla, že jednotlivé teoretické sekcie sa budú konaĢ v uþebniach:
0-70, 0-71, I-37, 0-109, (náhradná miestnosĢ I-32)
sekcia pohybových skladieb sa bude konaĢ v hale prof. Rovného.
Zahájenie sa uskutoþní v uþebni 0-71, zakonþenie v hale prof. Rovného
Uþebne budú blokované od 9.00 – 12.00 (071 od 8.00), športová hala 9.30 – 14.00 hod.
Poveruje sa predsedníþka Rady, aby predložila zoznam miestností na schválenie na zasadnutí
VF 16.3.2009
c) Poveruje sa predsedníþka Rady, aby na zasadnutí VF 16.3.2009 predložila návrh na
dekanské voĐno a realizáciu výuþby v priestoroch konania konferencie v nasledovnom
zmysle:
- dekanské voĐno budú maĢ len úþastníci konferencie a þlenovia komisií poþas konania
konferencie. U študentov bude neúþasĢ na výuþbe ospravedlnená na základe
predloženia certifikátu o úþasti;
- ostatní študenti sa spolu s vyuþujúcimi (najmä z obsadených uþební a haly) môžu
v þase výuþby zúþastniĢ konferencie. V prípade, že vyuþujúci obsadených miestností
je schopný zabezpeþiĢ náhradné priestory, môže výuþba pokraþovaĢ podĐa rozvrhu.

d) Poveruje sa predsedníþka Rady, aby na VF 16.3 predložila požiadavku na schválenie
finanþnej dotácie na konferenciu vo výške 70 € (obþerstvenie, diplomy, papier, toner a iný
materiál)
e) Rada ŠVOý rozhodla, že práce študentov, ktorí sa zúþastnia fakultnej konferencie, je
treba odovzdaĢ najneskôr do 17.4.2009. Práce sa budú zhromažćovaĢ u doktoranda L.
Bódiho.
f) Rada ŠVOý poverila predsedníþku organizaþného výboru, aby v spolupráci s L. Bódim
a predsedníþkou Rady ŠVOý zabezpeþili zadelenie prác do jednotlivých sekcií. Termín:
21.4.2009
g) Rada ŠVOý poveruje L. Bódiho, aby 21.4.2009 pripravil vo vestibule nástenku s presným
rozpisom jednotlivých sekcií a úþastníkov.
K bodu 3
a) Rada ŠVOý poveruje predsedníþku zvolaĢ doktorandov, ktorí budú organizaþne
zabezpeþovaĢ konferenciu. Termín 15.4.2009 o 12.00 hod, uþebĖa 071.
b) KŠPaP pripraví poþas konania konferencie exhibiþné vystúpenie aquabel.
c) Doktorand M. Vaváþek ponúka poþas konania konferencie ukážky voltižu. Poveruje sa
predsedníþka Rady, aby možnosĢ realizácie prerokovala na VF.

Budúce zasadnutie 16.4.2009 (štvrtok) o 12.30 v zasadaþke dekana.
Zapísala:
doc. L. Zapletalová
Bratislava 31.3.2009

