
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Rady ŠVOUČ z dňa 9.3.2021 

 

Prítomní:  Mgr. et. Mgr. Petra Pačesová, PhD. 

  PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. 

  Mgr. Stanislav Kraček, PhD. 

  Mgr. Martin Mikulič. PhD. 

Mgr. Kalčoková Jana, PhD.  

  Mgr. Henrieta Horníková 

Neprítomní: Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD. 

  Mgr. Eva Ryzková, PhD.  

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD. 

 

Zasadnutie Rady sa uskutočnilo online formou vzhľadom na epidemiologickú situáciu.  

Zasadnutie rady ŠVOUČ - program:  

Bod 1: Fakultné kolo ŠVOUČ 

Bod 2: Pokyny pre doktorandov na FK ŠVOUČ 

Bod 3: Komisie na FK ŠVOUČ 

Bod 4: Rôzne 

1. Propozície a pokyny na spracovanie príspevkov na Fakultné kolo ŠVOUČ pre študentov 

1. a 2. stupňa štúdia sú dostupné na web stránke fakulty: 

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/Bc.Mgr._S

VOUC_2021_pokyny_k_tvorbe_prispevkov_Bc_Mgr_SK.pdf  

(pozn. na katedrové kolá nie je potrebné zasielať príspevok, stačí sa len prihlásiť, výstup 

tvorí len prezentácia v PowerPointe) 

2. Tento rok sa uskutočnia obe sekcie doktorandov – posterová aj teoretická sekcia online 

formou. Dátum je zhodný s ostatnými študentmi – 8. apríla 2021. Rada sa dohodla, že 

v posterovej sekcii bude postačujúce vytvoriť poster v PowerPointe bez nutnosti jeho 

tlače. V teoretickej sekcii je potrebné spraviť prezentáciu a odoslať rozšírený abstrakt. 

Bližšie informácie sú uverejnené na webe fakulty: 

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/PhD._SVO

UC_2021_Technicke_ustanovenia_pre_PhD.pdf  

Opäť pripomíname doktorandom, že je možnosť nahradiť si teoretickú sekciu inou 

zahraničnou konferenciou, avšak musí byť podaná žiadosť aj s potvrdením o vystúpení 

na takejto konferencii.  

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/Bc.Mgr._SVOUC_2021_pokyny_k_tvorbe_prispevkov_Bc_Mgr_SK.pdf
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/Bc.Mgr._SVOUC_2021_pokyny_k_tvorbe_prispevkov_Bc_Mgr_SK.pdf
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/PhD._SVOUC_2021_Technicke_ustanovenia_pre_PhD.pdf
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/Veda/svouc/rok_2020_2021/fakultna/PhD._SVOUC_2021_Technicke_ustanovenia_pre_PhD.pdf


3. Každý člen Rady ŠVOUČ má za úlohu osloviť minimálne jedného člena svojej katedry 

a po jeho odsúhlasení oznámiť jeho nomináciu Dr. Pačesovej na najbližšom zasadnutí 

Rady. Celkovo tak bude potrebné stanoviť 5 komisií – tri pre študentov 1. a 2. stupňa 

a dve pre študentov doktorandského stupňa štúdia. Každá komisia musí pozostávať 

z minimálne troch a maximálne piatich členov.  

4. a) Rada ŠVOUČ informuje, že CK ŠVOUČ sa tento rok uskutoční v Prešove v mesiaci 

máj – online formou a len v teoretických sekciách. Podrobnosti budú zverejnené neskôr. 

b) Ďalší termín zasadnutia Rady ŠVOUČ je naplánovaný na 31.marca 2021 (streda) 

o 12:00.  

 

V Bratislave, dňa 9. marca 2021. 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Horníková 

     Overila: Mgr. et. Mgr. Petra Pačesová, PhD.  

 

  


