Zápis č. 3 zo zasadnutia Rady ŠVOUČ dňa 16.02.2016

Prítomní: pp. bez titulov Bartolčičová, Chovanec, Chren, Kraček, Sedliak, Mačura, Kukurová,
Plevková
Ospravedlnení: Doležajová

Program:
1. Príprava fakultného kola ŠVOUČ – oznamy na katedrách, termíny katedrových kôl a pod.
2. Kontrola odovzdania prác doktorandov v anglickom jazyku.
3. Kontrola oznamu o celoštátnom kole ŠVOUČ.
4. Rôzne.
K bodu 1
- Prerokovať na zasadnutiach jednotlivých katedier organizáciu katedrálneho kola a zverejniť
dátum fakultného kola. Katedrálne kolá zorganizovať do 24.3.2016.
Zodpovední: členovia Rady v rámci svojej katedry

K bodu 2
- Doc. Mačura informoval o priebehu príprav zborníka v rámci fakultného kola. Všetci
doktorandi odovzdali príspevky na čas a v dostatočnej kvalite. Je potrebné doriešiť ďalšieho
recenzenta príspevkov, predbežný návrh je doc. Labudová.
Zodpovedný: doc. Mačura, T: 22.2.2016

K bodu 3
- Celoštátne kolo, druhé oznámenie.
Dr. Chovanec pripraví v spolupráci s Dr. Doležajovou druhé oznámenie celoštátneho kola a
pokyny príspevkov do zborníka pre študentov I. a II. stupňa štúdia. Pokyny sa meniť nebudú,
odporúčaný rozsah do 10 strán.
T: 4.3.2016

Doc. Mačura navrhol dva zborníky, jeden pre doktorandov v anglickom jazyku a druhý pre
študentov I. a II. stupňa štúdia. Mgr Bartolčičová navrhla, zborník pre študentov I. a II. stupňa
štúdia obsahoval abstrakty v anglickom jazyku, text môže byť v slovenskom jazyku. Rada
ŠVOUČ súhlasila s predloženými návrhmi.

K bodu 4
- Dr. Chovanec – katedra plávania a športov v prírode sa pýta či môže byť exhibícia vo
vodnom prostredí v rámci ŠVOUČ.
- Prodekan Sedliak osloví ostatné fakulty, či majú záujem o súťaž vo vodnom prostredí.
V prípade záujmu môže byť súčasťou celoštátneho kola súťaž, v opačnom prípade len
exhibícia vo vodnom prostredí.
- Prodekan Sedliak osloví na KD dňa 18.2.2016 Katedru športových hier o nomináciu nového
člena do Rady namiesto Dr. Kopúňa.
- Prodekan Sedliak navrhol, aby členovia rady ŠVOUČ boli za prácu v Rade a OV ohodnotení
v rámci bodov za VVČ v metodike osobných príplatkov, ale len v prípade, že za činnosť
v Rade a OV nie sú finančne honorovaní. Rady s návrhom súhlasila, prodekan Sedliak
pripraví návrh do VF.

Zapísal: Mgr. Klaudia Kukurová
V Bratislave, 16.2.2016

Overil: Mgr. Milan Sedliak, PhD.

