
Zápisnica č. 19 zo zasadnutia Rady ŠVOČ 
10.3. 2010  

 
Prítomní: bez titulov pp. Zapletalová, Pavlíková, Doležajová, Petrášová, Čaplová (namiesto 
Adamskej), Petrovič, Huntata 
Ospravedlnení: Karas 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu 
2. Stav príprav na katedrách 
3. Rôzne 

 
K bodu 1 
Všetky uznensenia zápisu 18/2009 splnené 
 
K bodu 2 

a) Zástupcovia katedier informovali o stave príprav: 
Katedra atletiky: 5 atlétov, kondiční tréneri doplní do 19.3.; katedrové kolo 7.4.2010 
Katedra hier: doplní do 19.3. 
Katedra športov v prírode a plávania: 5 teoretických prác, exhibícia 
Katedra šprotovej edukológie a športovej humanistiky: 5 prác 
Katedra športovej kinantropológie: doplní do 19.3 
Katedra gymnastiky: zatiaľ 3 pohybové skladby 

b) Rada ŠVOČ poveruje dr. Petrášovu, aby cez vyučujúcich predmetu „kondičná 
príprava“ na Katedre hier informovala študentov o nutnosti spojiť sa so svojími 
školiteľmi. Termín: 10.3.2010 

c) Rada ŠVOČ poveruje Mgr. Huntatu, aby sa skontaktoval so zástupcom Katedry ŠK 
a získal od neho potrebné informácie o stave príprav na katedre. 

d) Rada ŠVOČ poveruje zástupcu Katedry gymnastiky, aby na katedre doriešili, či sa na 
fakultnej konferencii bude konať sekcia pohybových skladieb, či nie sú záujemcovia 
z externého prostredia a ako sa zapojí do ŠVOČ katedra v prípade, že sa táto sekcia 
neuskutoční.    zodpovedná: Adamská           Termín 16.3.2010 

 
K bodu 3 

a) Predsedníčka informovala o stretnutí s doktorandmi a ich zapojení do organizácie 
fakultnej konferencie. 

b) Rada ŠVOČ poveruje predsedníčku a dr. Huntatu, aby pripravili a na VF predložili rna 
schválenie rozpočet konferencie.    Termín: 15.3.2010  

c) Poverujú sa zástupcovia katedier, aby do 17.3. nahlásili z každej katedry 2 členov do 
komisií. Komisia sekcie pohybových skladieb je v réžii Katedry gymnastiky. 

d) Poveruje sa predsedníčka, aby zabezpečila cez doktorandov prípravu menovacích 
dekrétov.  Termín 19.3.2010. 

e) Rada ŠVOČ navrhla miestnosti, v ktorých sa budú konať jednotlivé sekcie fakultnej 
konferencie: 070, 071, 0109, I-32 a I-37. Poveruje sa predsedníčka, aby ich zoznam 
predložila na schválenie na VF 15.3.2010. 

f) Za zber prác je zodpovedný Mgr. Huntata. Práce odovzávajú zástupcovia katedier 
osobne (2 ks + DVD).    Termín: do 12.4.2010. 

 
Budúce zasadnutie: 12.4.2010 o 13.00 hod.  v zasadačke dekana 
Zapísala: L. Zapletalová  


