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Zápis č. 15 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 

konaného dňa 13.02.2020  

v zasadačke dekana na FTVŠ UK v Bratislave 

 

 

Prítomní členovia AS FTVŠ UK:   

dr. Buzgó, dr. Cihová, dr. Cvečka, prof. Holienka, doc. Kyselovičová, doc. Labudová, 

doc. Peráčková, dr. Štefanovský, Bc. Berisha, Mgr. Obetko, Střelecký, Bc. Šefčík, Mgr. Šišková.  

 

Ospravedlnení členovia AS FTVŠ UK: 

prof. Hamar, doc. Vavák. 

 

Hostia:  

prof. Vanderka (dekan FTVŠ UK), dr. Pačesová (prodekanka FTVŠ UK pre vedecko-výskumnú 

činnosť a medzinárodné vzťahy), dr. Rupčík a dr. Seman (študijní prodekani FTVŠ UK), 

dr. Tománek (zástupca FTVŠ UK v Rade vysokých škôl),.  

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu. 

3. Schvaľovanie návrhu dekana FTVŠ UK na vymenovanie člena Vedeckej rady FTVŠ UK. 

4. Schvaľovanie návrhu dekana FTVŠ UK na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie 

FTVŠ UK pre študentov. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 

2020/2021. – Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium (II. stupeň štúdia).  

6. Otázky na členov Vedenia FTVŠ UK.  

7. Rôzne. 

8. Záver. 

   

K bodu 1  Otvorenie zasadnutia 

a) Vzhľadom na neprítomnosť predsedu AS FTVŠ UK doc. Vaváka zasadnutie akademického 

senátu otvorila a viedla podpredsedníčka  AS FTVŠ UK dr. Cihová (v súlade s čl. 17 

Rokovacieho poriadku Akademického senátu FTVŠ UK - predsedom určený člen 

predsedníctva).  

b) Členka mandátovej komisie AS FTVŠ UK doc. Labudová konštatovala, že z celkového 

počtu 15 členov AS FTVŠ UK  je prítomných 13 členov a AS je uznášaniaschopný.  

c) Členovia AS verejným hlasovaním zvolili za overovateľov zápisu doc. Kyselovičovú 

a Mgr. Šiškovú. 

d) Na žiadosť predsedajúcej dr. Cihovej bol vyhotovený zvukový záznam zasadnutia AS. 
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K bodu 2  Schválenie programu 

a) Prodekan dr. Rupčík ako predseda Disciplinárnej komisie FTVŠ UK pre študentov predložil 

návrh na doplnenie programu zasadnutia AS FTVŠ UK o bod 4 – „Schvaľovanie návrhu 

dekana FTVŠ UK na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FTVŠ UK pre študentov“. 

AS bez rozpravy schválil navrhované doplnenie programu zasadnutia. Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 13  Za: 13  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

b) Následne AS schválil celý program svojho zasadnutia. Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 13  Za: 13  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 3  Schvaľovanie návrhu dekana FTVŠ UK na vymenovanie člena Vedeckej rady 

FTVŠ UK 

a) Dekan FTVŠ UK prof. Vanderka predložil na schválenie návrh na vymenovanie Mgr. et Mgr. 

Petry Pačesovej, PhD. (prodekanky FTVŠ UK pre vedecko-výskumnú činnosť 

a medzinárodné vzťahy) za členku Vedeckej rady FTVŠ UK. Následne dekan kandidátku 

predstavil a svoj návrh zdôvodnil. 

b) V diskusii sa prof. Holienka opýtal na pracovnú náplň prodekanky dr. Pačesovej vo vzťahu 

k 60. výročiu založenia fakulty. Dekan prof. Vanderka informoval, že dr. Pačesová preberá 

po doc. Sedliakovi aj povinnosti v rámci organizácie medzinárodnej vedeckej konferencie 

pri príležitosti 60. výročia založenia FTVŠ UK. 

Zloženie volebnej komisie: doc. Labudová, dr. Cvečka, Střelecký 

Výsledky tajného hlasovania: 

 Počet prítomných: 13  Za: 13  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 1/15/2020 

AS FTVŠ UK schválil návrh dekana FTVŠ UK na vymenovanie Mgr. et Mgr. Petry Pačesovej, 

PhD. za členku Vedeckej rady FTVŠ UK. 

 

K bodu 4  Schvaľovanie návrhu dekana FTVŠ UK na vymenovanie členov Disciplinárnej 

komisie FTVŠ UK pre študentov 

a) Prodekan dr. Rupčík predniesol a odôvodnil návrh dekana FTVŠ UK na vymenovanie Niny 

Vankovej (študentky FTVŠ UK – 2. Bc.) a Mgr. Marca Obetka (študenta FTVŠ UK – 1. PhD.) 

za členov Disciplinárnej komisie  FTVŠ UK pre študentov. 

Zloženie volebnej komisie: doc. Labudová, dr. Cvečka, Střelecký 

Výsledky tajného hlasovania: 

Počet prítomných: 13 

Nina Vanková   Za: 11  Proti: 0 Zdržali sa: 2 

Mgr. Marco Obetko  Za: 13  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 2/15/2020 

AS FTVŠ UK schválil návrh dekana FTVŠ UK na vymenovanie Niny Vankovej a Mgr. Marca 

Obetka za členov Disciplinárnej komisie  FTVŠ UK pre študentov. 

 

K bodu 5  Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: Prijímacie konanie na FTVŠ UK 

na akademický rok 2020/2021. – Ďalšie podmienky prijatia na magisterské 

štúdium (II. stupeň štúdia) 

a) Písomný materiál predložil a komentoval dr. Seman – študijný prodekan pre II. stupeň štúdia. 

b) Predložený materiál prerokovala aj pedagogická komisia AS FTVŠ UK. Výsledkom rokovania 

(okrem formálnych úprav materiálu) boli predovšetkým nasledujúce návrhy, ktoré doc. 

Kyselovičová a dr. Cihová aj zdôvodnili: 

 V študijnom programe Trénerstvo zvýšiť plánovaný počet prijatých uchádzačov z 20 na 30. 

 Pre všetky študijné programy zjednotiť kritérium prijatia bez prijímacej skúšky – 

dosiahnutie váženého študijného priemeru za celé štúdium na I. stupni štúdia do 2,45. 

 Posunúť termín konania prijímacej skúšky na II. stupeň štúdia z 20.08.2020 na 28.08.2020. 

c) Prof. Holienka navrhol opraviť v prípade študijného programu organizácia a riadenie športu, 

že na uvedený študijný program sa môžu prihlásiť aj absolventi bakalárskeho štúdia 

študijného programu masmediálna a marketingová komunikácia. 

Všetky pripomienky a návrhy na doplnenie a úpravu materiálu boli akceptované. 

d) Doc. Kyselovičová požiadala, aby v budúcnosti písomné materiály, ktoré majú byť následne 

ešte prerokované v jednotlivých komisiách AS FTVŠ UK, boli zasielané v dostatočnom 

časovom predstihu (v prípade rozsiahlejších materiálov, resp. ak je zasadnutie AS 

naplánované počas skúškového obdobia aspoň 10 dní vopred).  

Výsledky hlasovania: 

 Počet prítomných: 13  Za: 13  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/15/2020 

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil s pripomienkami a doplnkami materiál:  Prijímacie konanie 

na FTVŠ UK na akademický rok 2020/2021. – Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium 

(II. stupeň štúdia). 

 

K bodu 6  Otázky na členov Vedenia FTVŠ UK 

a) Predsedajúca dr. Cihová uviedla, že pred konaním zasadnutia AS nedostala žiadnu písomnú 

otázku na členov Vedenia FTVŠ UK. 

b) Dekan FTVŠ UK prof. Vanderka informoval plénum AS FTVŠ UK o stretnutí vedenia fakulty 

s rektorom UK prof. Števčekom a ďalšími členmi vedenia UK, ktoré sa konalo 12.02.2020 na 

pôde FTVŠ UK. Dekan zdôraznil najmä problematiku rozpočtu UK na rok 2020 a snahu 

vedenia UK o navýšenie rozpočtu rektorátu, o schválenie ktorého bude žiadať rektor UK 

vo veľkom AS UK. 

c) Prodekan dr. Seman ďalej informoval, že na tomto stretnutí doc. Tancer – prorektor pre 

medzinárodné vzťahy zdôraznil dôležitosť mobility študentov, ale zároveň uviedol, že na 

mobilitu v rámci programu Erasmus je možné vyslať nielen študentov a učiteľov ale aj 

administratívnych pracovníkov. Doc. Tancer vyzval na zvýšenie aktivity v oblasti mobility 
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študentov a pracovníkov fakulty. Doc. Olejár - prorektor pre knižničné a informačné služby 

informoval, že už bolo spustené verejné obstarávanie nového informačného systému („nového 

AiS-u“).  

d) Dekan fakulty informoval, že z rokovania kolégia rektora vyplynulo, že pán rektor UK prof. 

Števček plánuje vyčleniť financie na posdokov a ponúknuť ich spätne na fakulty, s cieľom 

posilniť vedecké výkony, pričom fakulty by mali hradiť časť mzdy pre týchto posdokov 

z vlastného. 

e) Doc. Labudová sa informovala ohľadom možnosti zapisovania sa študentov na PVP a VP 

predmety prostredníctvom informačného systému AiS2 (elektronické zapisovanie sa na 

predmety). Dekan prof. Vanderka a prodekan dr. Seman uviedli, že v súčasnosti to AiS2 

neumožňuje a hľadajú sa iné riešenia. 

f) Prof. Holienka sa opýtal dekana fakulty, či nemáme bližšie informácie ohľadom nového 

študijného programu šport a právo, o ktorom hovoril rektor UK prof. Števček na konferencii. 

Dekan prejavil sklamanie, že zo strany niektorých členov vedenia UK sa aktivita v tejto 

oblasti zastavila. 

g) Prof. Holienka požiadal o vysvetlenie informácie, že na FTVŠ UK pôsobí 74 občianskych 

združení. Dekan prof. Vanderka potvrdil, že takýto materiál pripravil a v rámci zasadnutia 

Kolégia dekana prezentoval tajomník fakulty Ing. Turan. Dekan fakulty prisľúbil, že uvedený 

materiál môže byť zaslaný aj členom AS FTVŠ UK. V rozprave dekan zároveň uviedol, 

že približne 90 % príjmov z podnikateľskej činnosti fakulty ide na mzdy zamestnancov. 

Mesačne od 20 do 30 tisíc €  používame na úhradu miezd, nakoľko rozpočtové pravidlá 

neumožňujú viac ako 80 % dotačných prostriedkov použiť na mzdy, takže bez podnikateľskej 

činnosti by sme museli prepúšťať. 

h) Doc. Kyselovičová vyslovila sklamanie, že členovia AS FTVŠ UK neboli informovaní 

o konaní stretnutia vedenia FTVŠ UK s vedením UK na pôde našej fakulty a že na tomto 

stretnutí nebol zástupca nášho AS, resp. dr. Tománek – zástupca FTVŠ UK v Rade vysokých 

škôl.  

i) Doc. Kyselovičová požiadala dr. Pačesovú ako prodekanku pre vedecko-výskumnú činnosť 

o vyjadrenie postoja k vydávaniu časopisu Acta Facultatis ... Prodekanka dr. Pačesová 

deklarovala podporu časopisu a má záujem pomôcť časopisu svojimi možnosťami. 

Doc. Kyselovičová ešte zdôraznila, že okrem publikovania vedeckých prác v tomto 

časopise je predovšetkým dôležité, aby bol tento časopis citovaný. Preto žiada pracovníkov 

fakulty o podporu a spoluprácu v tejto oblasti, aby bol dosiahnutý cieľ - zaradenie časopisu 

do databázy SCOPUS. Uvedenú snahu podporil aj dekan prof. Vanderka („potiahnime Acta 

Facultatis“).  

j) Doc. Kyselovičová spolu s dr. Tománkom navrhli, aby v rámci dňa otvorených dverí, resp. 

prostredníctvom sociálnych sieti a propagačných materiálov boli uchádzači informovaní aj 

o tom, „čo ich počas štúdia na fakulte čaká“ – aké predmety sa na našej fakulte vyučujú. 

k) Dr. Buzgó navrhol pri príprave novej akreditácie zamyslieť sa nad možnosťou zaradenia 

predmetu Propedeutika do štúdia do zimného semestra 1. roku bakalárskeho štúdia. 

l) Dekan prof. Vanderka prezentoval zmenu prístupu vedenia fakulty k organizovaniu Dňu 

otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na našej fakulte, so zámerom zatraktívniť toto 

podujatie napr. zapojením nielen interných doktorandov, ale aj študentov I. a II. stupňa štúdia.  
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K bodu 7  Rôzne 

a) Doc. Kyselovičová – ako zástupca FTVŠ UK v Akademickom senáte UK informovala 

o decembrovom zasadnutí AS UK a zaradení zástupcov našej fakulty do jednotlivých komisií 

AS UK. Predsedníčkou AS UK sa stala prof. Plašienková z Filozofickej fakulty UK. 

b) Dekan prof. Vanderka vyzval zástupcov našej fakulty v AS UK, aby sa pri rokovaní o rozpočte 

vo veľkom senáte dopytovali a následne vedenie fakulty aj členov AS FTVŠ UK informovali. 

c) Dr. Tománek k diskusii k rozpočtu požiadal VF o návrh úprav metodiky rozpisu dotácie alebo 

rozpočtu s ohľadom na požiadavky fakulty a formulovanie pripomienok k aktuálnym návrhom 

rozpočtu podloženými ekonomickými analýzami. Odporučil tajomníkovi fakulty zúčastniť sa 

zasadnutia finančnej komisie AS UK pri rokovaní o uvedených bodoch.    

 

K bodu 8  Záver 

a) Po poslednom bode programu predsedajúca dr. Cihová poďakovala členom AS a hosťom 

za ich účasť a zasadnutie AS FTVŠ UK ukončila.  

 

 

Zapísali:   Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

   Mgr. Marco Obetko 

 

 

Overovatelia:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. ................................................. 

   Mgr. Nikola Šišková    ................................................. 

 

   

 

 

 

 ........................................................ 

 doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

 predseda AS FTVŠ UK 

 

 

 

   

 


