Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Rady ŠVOUČ z dňa 9.2.2021
Prítomní:

Mgr. et. Mgr. Petra Pačesová, PhD.
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.
Mgr. Martin Mikulič. PhD.
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Mgr. Kalčoková Jana, PhD.
Mgr. Henrieta Horníková

Neprítomní: Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.
Mgr. Eva Ryzková, PhD.
Zasadnutie Rady sa uskutočnilo online formou vzhľadom na epidemiologickú situáciu.
Zasadnutie rady ŠVOUČ - program:
Bod 1: Katedrové kolá ŠVOUČ
Bod 2: Termíny katedrových kôl ŠVOUČ
Bod 3: FK ŠVOUČ
Bod 4: Rôzne
1. Dr. Kalčoková informovala o návrhu katedry gymnastiky o možnosti neuskutočniť
ŠVOUČ v pohybovej sekcii vzhľadom na online formu tejto konferencie, pri ktorej
praktická pohybová časť stráca svoj význam. Rada jednohlasne odsúhlasila tento návrh
s pomerom hlasov 6:0.
2. Dr. Doležajová informovala, že v termínoch katedrových kôl nastala zmena v dátume
konania katedrového kola na Katedre atletiky pre bakalársky stupeň štúdia. Nový dátum
je 25.3.2021, pre magisterský stupeň dátum zostáva nezmenený – 22.3.2021. Ostatné
katedry ponechali svoje doterajšie termíny nezmenené:
-

Katedra edukačných a humanitných vied o športe – 19.3.2021

-

Katedra športov v prírode a plávania – 24.3.2021

-

Katedra športových hier – individuálne podľa špecializácií, najneskôr však do
24.3.2021,

-

Katedra biologických a lekárskych vied – 17.3.2021.

Katedrové kolá sa budú konať online formou, nakoľko epidemiologická situácia
a nariadenie rektora UK nedovoľuje prezenčnú formu.

3. Termín konania FK ŠVOUČ zostáva rovnako nezmenený (8. apríl 2021). Zároveň Rada
informuje doktorandov, že v tomto termíne bude prebiehať aj ŠVOUČ v sekcii
doktorandov v anglickom jazyku. Vývoj epidemickej situácie nasvedčuje tomu, že aj
fakultné kolo aj sekcia doktorandov prebehnú online formou.
4. a) Rada poverila svojich členov, aby navrhli a oslovili možných členov komisie pre
katedrové aj fakultné kolo zo svojej katedry.
Termín splnenia: 26.2.2021.
b) Rada sa dohodla na propagácii ŠVOUČ a to formou oznamu cez sociálne médium
Instagram, na ktorom má FTVŠ UK vlastný účet.
zodpovedný člen: Dr. Kraček (kooperácia s Mgr. Pláškom)
Propagácia ŠVOUČ prebehne aj prostredníctvom hromadného e-mailu študentom cez
študijné oddelenie.
zodpovedný člen: Dr. Pačesová
Ostatní členovia Rady majú za úlohu propagáciu študentom v rámci svojej katedry.
c) Ďalší termín zasadnutia Rady ŠVOUČ je naplánovaný na 9.marca 2021 (utorok)
o 12:40.

V Bratislave, dňa 9. februára 2021.
Zapísala: Mgr. Henrieta Horníková
Overila: Mgr. et. Mgr. Petra Pačesová, PhD.

