Zápisnica č. 4 zo zasadania Rady ŠVOUČ
konanej dňa 22. 3. 2017
Prítomní: pp. bez titulov - Sedliak, Bartolčičová, Doležajová, Tóth, Bábela, Péliová
Ospravedlnení: Chren, Mačura, Kraček, Chovanec

Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení zo dňa 01. 03. 2017
3. Fakultné kolo ŠVOUČ 2017
4. Vytvorenie predbežných komisií ŠVOUČ pre rok 2017
5. Rôzne
6. Záver

K bodu l
Zasadnutie Rady ŠVOUČ otvoril prodekan FTVŠ dr. Sedliak. Privítal prítomných členov
Rady ŠVOUČ . Zasadnutia sa zúčastnil aj nový člen Mgr. Michal Bábela, ktorý je doktorand
na Katedre Športovej edukológie a športovej humanistiky a bol navrhnutý na doplnenie na
zasadnutí dňa 01. 03. 2017.

K bodu 2
Dr. Sedliak konštatoval, že všetky uznesenia zo dňa 01. 03. 2017 boli splnené.

K bodu 3
Dátumy odovzdania príspevkov pre študentov doktorandského štúdia budú individuálne
upravené podľa doručenia posudkov. Dr. Doležajová upozornila, že študenti sa na fakultné
kolo ŠVOUČ prihlasujú mailom na základe rozhodnutia a nominácie príslušnej katedry.
Dr. Doležajová taktiež navrhla zmenu termínu odovzdania príspevkov. Rada ŠVOUČ
odsúhlasila zmenu termínu odovzdania príspevkov.
Študenti sú povinní:


do 27. 3. 2017 zaslať prihlášku na mail.



do 31. 3. 2017 zaslať príspevky na mail.

Informácia o zmene termínov bude uverejnená aj na webovom sídle školy a informačnej
tabuly vo vestibule školy.

Zodpovedný: Dr. Sedliak.
K bodu 4
Členovia Rady ŠVOUČ navrhli členov do jednotlivých komisií fakultného kola ŠVOUČ na
základe príslušnosti na katedre. Tieto nominácie sú predbežné a môžu sa zmeniť.
Posterová sekcia: dr. Duchoslav, dr. Sedliak, dr. Štefanovský, dr. Šmela.
Sekcia doktorandov: dr. Cvečka, doc. Kyselovičová, doc. Mačura, mgr. Kováč.
Športová kinantropológia: dr. Cihová, prof. Holienka, dr. Schickhofer.
Športová edukológia: dr. Kraček, prof. Laczo, dr. Putala.
Športová humanistika:
Sekcia pohybových skladieb- tanečné/športové: dr. Mlsnová, dr. Krnáčová, dr. Chren.
Sekcia pohybových skladieb vo vodnom prostredí: dr. Labudová.

K bodu 5


Mgr. Bábela je zodpovedný za zistenie nominácií prác z Katedry športovej edukológie
a športovej humanistiky.



Na ďalšom zasadnutí Rady ŠVOUČ budú doplnené a určené finálne komisie fakultného kola.



Dr. Doležajová upozornila, aby študenti konzultovali svoje otázky ohľadne prezentácií
príspevkov na svojich katedrách s učiteľmi, ktorí zodpovedajú na katedrách
za úsek ŠVOUČ.



Dr. Doležajová navrhla, aby sa ďalšie zasadnutie Rady ŠVOUČ konalo po doručení prihlášok.

K bodu 6
Dr. Sedliak poďakoval prítomným členom za účasť. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční dňa
28. 3. 2017 o 12:00 hod.

Zapísala: Mgr. Katarína Péliová
Overil: Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Bratislava 24. 03. 2017

