
Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Rady ŠVOUČ z dňa 15.4.2021 

 

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

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD. 

  Mgr. Stanislav Kraček, PhD. 

Mgr. Kalčoková Jana, PhD.  

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD. 

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. 

  Mgr. Henrieta Horníková 

Neprítomní:  Mgr. Martin Mikulič. PhD. 

  Mgr. Eva Rýzková, PhD. 

 

Zasadnutie Rady sa uskutočnilo online formou vzhľadom na epidemiologickú situáciu.  

Zasadnutie rady ŠVOUČ - program:  

Bod 1: Vyhodnotenie FK ŠVOUČ 

Bod 2: Celoštátne kolo (CK) ŠVOUČ  

Bod 3: Rôzne 

1. Na základe výsledkov z FK sa Rada ŠVOUČ dohodla na nominácií do CK nasledovne:  

- nakoľko na CK bude sekcia športovej humanistiky a edukológie zvlášť, za sekciu športovej 

humanistiky postúpia obaja zúčastnení na FK 

- zo sekcie športovej edukológie postupujú prví traja umiestnení na FK 

- zo sekcie športovej kinantropológie, ktorá bola rozdelená na 2 skupiny postupujú víťazi týchto 

skupín a o 3.postupovom mieste rozhodne vyššie bodové ohodnotenie komisie z FK 

- zo sekcie doktorandov postupujú prví traja umiestnení na FK 

2. CK ŠVOUČ sa bude konať dňa 7. mája 2021 (piatok) zorganizované Fakultou športu 

Prešovskej univerzity v Prešove (online, cez MS Teams). Informácie o CK ŠVOUČ sa dozviete 

na stránke: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/veda-a-vyskum/svuk/celostatne/  

Na základe bodu 1 tejto zápisnice bude nominovaným zaslaný e-mail, v ktorom musia 

potvrdiť/nepotvrdiť svoju účasť na CK ŠVOUČ a to najneskôr do 23. apríla 2021, aby sa Rada 

stihla zaoberať prípadnou nomináciou náhradníkov na základe bodového umiestnenia.  

Prihlášky je treba zaslať do 30. apríla 2021 (do 10:00) na e-mail, ktorý je uvedený na stránke 

(viď link vyššie). Do 3. mája 2021 (10:00) je rovnako potrebné zaslať príspevok v predpísanej 

elektronickej forme. Študenti si sami zodpovedajú za prihlásenie aj odoslanie príspevku. Bližšie 

pokyny obdržia prostredníctvom e-mailu s ich nomináciou od dr. Chovanca.  

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/veda-a-vyskum/svuk/celostatne/


3. Rada ŠVOUČ poverila dr. Pačesovú oslovením nominovaných členov do komisie pre CK 

ŠVOUČ v počte 1 člen do každej sekcie.  

 

V Bratislave, dňa 15. apríla 2021. 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Horníková 

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

 

  


