
Zápis č. 21 

z online zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 

dňa 29.04. 2021 (12:30 hod) 

 

 

Prítomní členovia a členky AS FTVŠ UK: 

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

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

 

Neprítomní členovia AS FTVŠ UK: prof. Hamar, Mgr. Obetko 

 

Hostia: prof. Vanderka (dekan FTVŠ UK), Mgr. Pačesová (prodekanka FTVŠ UK pre 

vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy, Dr. Seman a Dr. Ľ. Rupčík (študijný 

prodekani FTVŠ UK), Ing. Turan (tajomník FTVŠ UK), dr. Tománek (zástupca FTVŠ UK 

v Rade vysokých škôl), p. Kicko (IT FTVŠ UK).   

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Potvrdenie hlasovania per-rollam AS FTVŠ UK o zmene termínu prijímacieho 

konania na FTVŠ UK v akademickom roku 2021/2022  

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2020  

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Výročná správa o hospodárení FTVŠ UK za 

rok 2020  
6. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu – Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2021 
7. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Podmienky prijatia na I. stupeň  štúdia na 

FTVŠ UK v akademickom roku 2022/2023 
8. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu – Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň 

štúdia na FTVŠ UK na akademický rok 2022/2023  

9. Otázky na členov vedenia a informácie od zástupcov FTVŠ v iných akademických 

orgánoch  
10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie rokovania (12:32 hod.) 

Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák., doc. Jana Labudová za 

Mandátovú a volebnú komisiu AS FTVŠ UK konštatovala uznášania schopnosť zasadnutia; 

v čase otvorenia rokovania bolo prítomných 12 členov AS FTVŠ UK.  

 

K bodu 2 – Schválenie programu 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák predložil návrh programu zasadnutia a následne dal 

o ňom hlasovať, keďže neboli žiadne pripomienky a doplnenia.  

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Program zasadnutia AS FTVŠ UK 12 0 0 

Program bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 3 – Potvrdenie hlasovania per-rollam AS FTVŠ UK o zmene termínu prijímacieho 

konania na FTVŠ UK v akademickom roku 2021/2022  
Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák vyzval členov AS FTVŠ UK, aby potvrdili svoje 

hlasovanie, ktoré bolo realizované a schválené formou písomného hlasovania.  

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Potvrdenie hlasovania per-rollam AS FTVŠ UK o zmene 

termínu prijímacieho konania na FTVŠ UK v akademickom 

roku 2021/2022  

12 0 0 

 

Uznesenie č. 1/21/2021  

AS FTVŠ UK potvrdil schválenie zmeny termínu konania prijímacích pohovorov na 

FTVŠ UK v akademickom roku 2021/22. 

K bodu 4 - Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Výročná správa FTVŠ UK za rok 

2020  

Predkladateľ materiálu dekan fakulty prof. Vanderka prezentoval predložený materiál. 

V diskusii vystúpil prof. Holienka, ktorý skonštatoval dôkladné spracovanie správy podľa 

zaužívanej osnovy a vyzdvihol rozšírený úvod správy. Formálnu pripomienku mal 

k neuvedeniu titulu doc. Sedliaka. Predkladateľ reagoval, že danú skutočnosť preverí a v správe 

upraví. Do diskusie sa zapojila doc. Peráčková, ktorá taktiež pochválila spracovanie úvodu 

správy a konštatovala, že jej minuloročné pripomienky boli zapracované. Dôsledne prešla celý 

materiál a drobné technické a formálne chyby, ktoré obsahuje, pošle dekanovi fakulty. Opýtala 

sa na ozrejmenie formulácie, týkajúcej sa zlepšenia v oblasti prevádzky fakulty.  Dekan fakulty 

prof. Vanderka a následne tajomník fakulty Ing. Turanom vysvetlili súvislosti uvedenia 

formulácie vo vzťahu s novými projektami FTVŠ UK, zlepšenie zabezpečenia funkcie 

administratívy, šetrenie prevádzkových prostriedkov vplyvom pandemickej situácie, nákup 28 

laptopov a podnetnými výsledkami anonymného dotazníka spokojnosti zamestnancov FTVŠ 

UK. Ďalej doc. Peráčková spomenula normy citačných odkazov pre záverečné práce. Dekan 

fakulty prof. Vanderka reagoval, že fixné normy by mohli byť pri určitých prácach 

kontraproduktívne, všeobecné normy sú známe a je na vedúcom práce, aby odporučil a zvážil 

ich počet pre danú záverečnú prácu. Ďalšou otázkou bola forma odovzdania Ceny dekana 

učiteľom a študentom, ktorá sa v ostatnom roku nerealizovala. Navrhovala, aby sa pripravil list 

alebo certifikát pre študentov, ktorí získali Cenu dekana FTVŠ UK za vynikajúcu záverečnú 

prácu. V rámci diskusie ešte k VS 2019 sa dekan aj s prodekanom Rupčíkom vyjadrili, že to 

nie je problém. Taktiež pripomenula, že by bolo vhodné pripraviť v tejto súvislosti aj list pre 

učiteľov, ktorí v daných bakalárskych prácach figurujú ako vedúci práce. Vedenie fakulty má 

za to, že odovzdávanie cien má byť prezenčnou formou, nie listovou alebo iným spôsobom 

a bude ju realizovať pri najbližšej možnej príležitosti. Pripomienku k porovnaniu výsledkov 

študentov Športový manažment v I. stupni štúdia a študentov Organizácie a riadenie športu v II. 

stupni štúdia vysvetlil prodekan dr. Rupčík, keď uviedol, že výsledky Bc. štúdia sa odvíjajú od  

kooperujúcej fakulty zabezpečujúcej študijný program, teda v ostatnom roku od Fakulty 

managementu UK a výsledky počas Mgr. Štúdia podliehajú FTVŠ UK. Ďalšia diskusia bola 

venovaná oblasti Edičnej činnosti, ktorá podľa doc. Peráčkovej má reflektovať výlučne edičnú 

činnosť fakulty, čo vydáva fakulta v spolupráci s SSTVŠ = Acta Facultatis, časopis TV&Š 

a publikácie pod gesciou FTVŠ UK a SSTVŠ a nie tie, čo vydala UK. Požiadala o vyjadrenie 

vedenie fakulty, aj predchádzajúceho dekana fakulty prof. Holienku. V rozprave k uvedenej 

téme prodekanka dr. Pačesová prisľúbila overenie databázy (ABA výstup doc. Peráčkovej 

a doc. Peráčka) v zahraničnom vydavateľstve) a zistenie mena autora z našej fakulty, 



podieľajúcom sa na AAA výstupe v roku 2019 v spolupráci s vedúcou knižnice Mgr. 

Grebéčiovou, ako aj doriešenie časti Edičná činnosť v rámci správy. 

- 13:00 hod. príchod Bc. Berisha (počet členov AS FTVŠ UK 13) 

Po ukončení diskusie predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Výročná správa FTVŠ UK za rok 2020  13 0 0 

 

Uznesenie č. 2/21/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil s pripomienkami Výročnú správu FTVŠ UK za rok 

2020.  

K bodu 5 - Výročná správa o hospodárení FTVŠ UK za rok 2020  

Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2020 prezentoval tajomník fakulty Ing. Turan. 

V prezentácii sa snažil zahrnúť aj odpovede a úpravy na základe zaslaných písomných 

pripomienok Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK.  

Do diskusie sa prihlásila doc. Peráčková s otázkami týkajúcimi sa doktorandského štipendia, 

resp. nejasnostiach v hodnotách prezentovaných v tabuľkách. Vysvetlenie podal tajomník 

fakulty Ing. Turan. 

prof. Holienka sa opýtal na  koľko %  v rámci kompenzácie spôsobenej COVID-19 bol vykrytý 

schodok v PČ. Tajomník fakulty odpovedal, že v uvedenej sume sú aj kapitálové výdavky 

navyše získané od MŠVVaŠ na projekt CAA a celkovo možno hovoriť len o čiastočnej 

kompenzácii schodku v PČ, ani nie na 50 %. 

Po ukončení diskusie predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Výročná správa FTVŠ UK za rok 2020  13 0 0 

 

Uznesenie č. 3/21/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2020.  

 

K bodu 6 - Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2021 

Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2020 prezentoval tajomník fakulty Ing. Turan. 

V prezentácii sa snažil zahrnúť aj odpovede na zaslané písomné pripomienky Pedagogickej 

komisie AS FTVŠ UK.  

V diskusii vystúpila doc. Peráčková s viacerými otázkami ohľadne hodnotenia plnenia 

vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, poukázala na neúplnosť zohľadňovania všetkých 

faktorov vnútornými kritériami fakulty (napr. 46% výkon v rokoch 2018-2019 v publikačnej 

činnosti je vzťahovaný k TF v roku 2021), navrhla možnosť prehľadového porovnania 

produktivity tvorivých pracovníkov v konkrétnej tabuľke, ktorú ponúkla VF FTVŠ UK. 

Požiadala taktiež o počet tvorivých pracovníkov, ktorí nemajú splnenú normu o 15%. Na 

pripomienky reagovali viacerí členovia VF - tajomník fakulty Ing. Turan, dekan fakulty prof. 

Vanderka (okrem iného uviedol, že priemerný počet tvorivých pracovníkov, presahujúcich 

100% je  v sledovanom období 9), prodekanka fakulty dr. Pačesová (uviedla, že 15% od 

splnenia normy vykazuje v sledovanom období 1 tvorivý pracovník). Diskusia k pripomienkam 

a otázkam doc. Peráčkovej bola uzavretá dekanom fakulty prof. Vanderkom v zmysle, že 

výpočty vychádzajú zo stanovenej metodiky MŠVVaŠ SR, pripomienka doc. Peráčkovej 



s odkazom na presné znenie metodiky v časti dotácii na mzdy a poistné smerovala k požiadavke  

na tvorivého pracovníka (až 46 % TP x 12 mesiacov tvorí vedecko-výskumná a publikačná 

činnosť tvorivého pracovníka, aj keď metodika hovorí o 13,8 %). Dekan fakulty prof. Vanderka 

pripomenul, že kritéria hodnotenia vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti tvorivých 

pracovníkov (priemerný počet za obdobie 2018-19 bol 68,4) boli opakovane konkretizované, 

aj na ostatnej Pedagogickej konferencii FTVŠ UK. Pričom dôležitým faktom je, že pre FTVŠ 

UK je určujúci rozpočet zo strany UK. 

prof. Holienka sa opýtal, či je zahrnutá  v rámci rozpočtu aj dotácia na rekonštrukciu ŠD. 

Tajomník fakulty potvrdil, že rámci spoločnej rozpočtovej položky je určené na úpravu ŠD cca 

323.000., €. Dr. Tománek poďakoval doc. Peráčkovej za pripomienky a tiež poukázal na 

zložitosť nápočtu a stanovenia komplexných vnútorných kritérií VVUČ (momentálne kritériá 

na FTVŠ UK nezohľadňujú všetky výkonové parametre VVUČ). 

Po ukončení diskusie predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Výročná správa FTVŠ UK za rok 2020  13 0 0 

 

Uznesenie č. 4/21/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2021. 

 

K bodu 7- Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Podmienky prijatia na I. stupeň  

štúdia na FTVŠ UK pre akademický rok 2022/23 

Predkladateľ materiálu študijný prodekan fakulty dr. Rupčík prezentoval pripravený materiál.  

Do diskusie sa zapojila predsedníčka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK, doc. Kyselovičová  

a predniesla podporné stanovisko komisie. Taktiež navrhla v mene komisie možnosti realizácie 

„Dňa otvorených dverí“. VF poďakovalo za návrhy a bude sa tým zaoberať. Následne predseda 

AS FTVŠ UK doc. Vavák dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Podmienky prijatia na I. stupeň štúdia na  FTVŠ UK pre 

akademický rok 2022/23 

13 0 0 

 

Uznesenie č. 5/19/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil s pripomienkami Podmienky prijatia na I. stupeň  

štúdia na FTVŠ UK pre akademický rok 2022/23. 

 

K bodu 8 - Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Ďalšie podmienky prijatia na III. 

stupeň  štúdia na FTVŠ UK pre akademický rok 2022/23 

Materiál uviedol študijný prodekan dr. Seman. V prezentácii už zahrnul pripomienky písomne 

zaslané Pedagogickou komisiou AS FTVŠ. Po krátkej diskusii predseda AS FTVŠ UK doc. 

Vavák dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Výsledky hlasovania: 

 Za Proti Z 

Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň štúdia na  FTVŠ UK 

pre akademický rok 2022/23 

13 0 0 

 

 



Uznesenie č. 6/19/2021  

AS FTVŠ UK prerokoval a schválil s pripomienkami Ďalšie podmienky prijatia na III. 

stupeň  štúdia na FTVŠ UK pre akademický rok 2022/23. 

 

K bodu 9 - Otázky na členov vedenia 

Otázky na členov vedenia FTVŠ UK neboli vopred žiadne doručené. Informácie od zástupcov 

FTVŠ v iných akademických orgánoch prezentoval dr. Tománek. Prezentoval informácie 

z ostatného zasadnutia Predsedníctva AS UK a Rady VŠ k schvaľovaným materiálom ako aj 

aktuálnej situácii v súvislosti s novelou zákona o VŠ. 

K bodu 10 - Rôzne  

V bode Rôzne predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák informoval zúčastnených o predĺženom 

funkčnom období AS FTVŠ UK vzhľadom na súčasnú situáciu núdzový stav na základe 

súčasnej epidemiologickej situácie v dôsledku pandémie COVID-19. Upozornil, aby sa 

dodržali termíny súvisiace s procesom vyhlásenia volieb (do 3 mesiacoch od zrušenia tohto 

stavu), zvolá okamžite online zasadnutie o stanovení termínu vyhlásenia volieb do AS na FTVŠ 

UK. 

Ďalej sa diskutovalo k zaslanému návrhu dr. Tománka týkajúceho sa úprav Štipendijného 

poriadku UK a vytvorenia vlastného vnútorného predpisu pre FTVŠ UK. K danému bodu sa 

vyjadrili doc. Vavák a dekan fakulty prof. Vanderka, ktorí zatiaľ neuvažovali o samostatnom 

predpise, vzhľadom na platnosť „vyššieho dokumentu“, teda Štipendijného poriadku UK (ŠP 

UK).  Dr. Tománek vysvetlil procesné prekážky v prijatí navrhovaných úprav ŠP UK (odborné 

štipendiá a iné špecifiká študentov FTVŠ) a požiadal o názor Pedagogickú komisiu AS FTVŠ 

UK - doc. Kyselovičová v mene komisie, ako aj vo svojom mene - zástupcu v AS UK podporila 

tvorbu vlastného ŠP FTVŠ UK. V závere diskusie prodekan fakulty dr. Seman si návrh spolu 

s dekanom fakulty osvojili a budú sa ním zaoberať na najbližšom zasadnutí VF.   

Ďalej sa do bodu Rôzne prihlásila doc. Peráčková a položila otázky súvisiace s nástupom 

náhradníka do zamestnaneckej komory AS FTVŠ (realizovaného 1.3.2021). Konkretizovala 

nepresnosti v úpravách „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“, ktoré boli prijaté AS FTVŠ UK 

v októbri 2020. Na uvedené skutočnosti opakovane rozsiahle reagovala písomne členom AS 

FTVŠ UK v predchádzajúcich týždňoch. Uviedla, že nevidí problém a nechce spochybňovať 

priebeh žrebovania náhradníka, ale stále mala výhrady k aktu nastupovania náhradníka, na čom 

stále trvá, no pri tejto príležitosti presadzovala aspoň opravu nepresností v predmetnom 

dokumente, aby sme ako orgán fakulty mali „dotiahnutý“ vnútorný predpis, ešte počas tohto 

funkčného obdobia. V diskusii vystúpili predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák, predsedníčka 

MaV komisie AS FTVŠ UK doc. Labudová, člen MaV komisie AS FTVŠ UK bc. Střelecký. 

Prof. Holienka navrhol upraviť nepresné formulácie v dokumente ešte do konca funkčného 

obdobia, pretože neovplyvňujú zásadným spôsobom riadne voľby do tohto orgánu. Súhlasne 

k návrhu sa pripojila doc. Kyselovičová a neskôr aj doc. Labudová. Na základe všeobecnej 

zhody členov AS FTVŠ UK predseda senátu doc. Vavák navrhol online zasadnutie 

k uvedenému bodu. O termíne zasadnutia bude čím skôr informovať všetkých členov AS FTVŠ 

UK. Taktiež požiadal predsedu Právnej a legislatívnej komisie dr. Štefanovského o spoluprácu 

vo finalizácii úprav, ktorý ochotne návrh prijal.    

 

 

 



K bodu 11 - Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predseda AS ukončil rokovanie AS FTVŠ.  

 

Zapísala: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD, tajomníčka AS FTVŠ UK.................................... 

Overil: Bc. Michal Střelecký, člen MaV komisie AS FTVŠK.................................................. 

 doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., predseda AS FTVŠ UK............................................. 

 

 

V Bratislave, 10.05. 2021 
 

 


