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Zápis č. 25 

z riadneho zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK dňa 25.11. 2021 o 12:30 hod 

- dištančne cez MS Teams 

Prítomní členovia AS FTVŠ UK: doc. Vavák, prof. Bielik, doc. Sedliak, doc. Chren, dr. 

Cihová, dr. Tománek, dr. Balga, dr. Belás, dr. Vajda, Mgr. Hadža, Mgr. Obetko, Vanderková, 

Hanúsková 

Neprítomní členovia AS FTVŠ UK: Bc. Straková, dr. Cvečka 

Hostia: prof. Vanderka (dekan FTVŠ UK), dr. Seman (študijný prodekan FTVŠ UK), dr. 

Rupčík (študijný prodekan FTVŠ UK), Ing. Turan (tajomník FTVŠ UK), p. Kicko (IT FTVŠ 

UK) 

Program: 

1. Otvorenie, schvaľovanie programu 

2. Doplnenie komisií AS FTVŠ UK, 

3. Plán zasadnutí pléna AS a predsedníctva AS : LS (24 február, 5 máj) 

4. Úprava dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK (priložený materiál) 

5. Rokovanie o študijných programoch 

6. Úpravy podmienok prijímania na I. stupeň štúdia  (priložený materiál) 

7. Disciplinárna komisia – schvaľovanie novej komisie 

8. Potvrdzovanie hlasovania per rollam 

9. Otvorenie úprav rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK 

10. Informácie a otázky na vedenie FTVŠ UK 

11. Rôzne 

Bod 1 - Otvorenie, schvaľovanie programu: 

Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predseda Mandátovej a 

volebnej komisie AS FTVŠ UK dr. Belás konštatoval uznášania schopnosť zasadnutia, v čase 

otvorenia rokovania bolo prítomných 13 členov AS FTVŠ UK. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák predložil návrh programu zasadnutia a spýtal sa členov 

AS FTVŠ UK, či súhlasia s programom rokovania aj s pridaním bodu 5: Rokovanie o 

študijných programoch. 
dr. Tománek - ohľadom doplnenia bodu 5 do programu zasadnutia AS FTVŠ UK navrhol 

nezaradiť tento bod do programu. 

prof. Vanderka - objasnil dôvod potreby zaradenia tohto bodu do programu zasadnutia. 

Vyjadrili sa: doc. Vavák, doc. Chren, dr. Cihová 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák dal následne o predloženom návrhu dr. Tománka o 

nezaradení bodu 5 do programu zasadnutia AS FTVŠ UK hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
navrhovateľ Dr. Tománek za proti zdržal sa 

Nezaradenie bodu 5 do programu zasadnutia AS FTVŠ UK 5 8 0 

AS FTVŠ UK neschválil návrh Dr. Tománka o nezaradení bodu 5 do programu 

zasadnutia a predmetný bod bol zaradený do riadneho programu zasadnutia AS. 
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Bod 2 - Doplnenie komisií AS FTVŠ UK  

V rámci bodu 2 sa uskutočnila voľba členov Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK. Po výzve na 

predkladanie návrhov prípadne vyjadrenie záujmu o členstvo v Pedagogickej komisii AS FTVŠ 

UK záujem prejavili: dr. Tománek, dr. Cihová, Bc. Straková (predseda Pedagogickej komisie 

AS FTVŠ UK dr. Balga informoval o súhlase Bc. Strakovej s členstvom v komisii v jej 

neprítomnosti).  

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Členovia Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK:  

dr. Tománek, dr. Cihová, Bc. Straková 

13 0 0 

Ďalej sa v rámci bodu 2 uskutočnila voľba členov Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ 

UK. Po výzve na predkladanie návrhov prípadne vyjadrenie záujmu o členstvo v Hospodárskej 

a právnej komisii AS FTVŠ UK záujem prejavili: dr. Tománek, Mgr. Obetko.  

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Členovia Hospodárskej a právnej komisie FTVŠ UK:  

dr. Tománek, Mgr. Obetko 

13 0 0 

AS FTVŠ schválil doplnenie jednotlivých komisií senátu. 

Bod 3 - Plán zasadnutí pléna AS FTVŠ a predsedníctva AS na LS: 24.2. a 5.5.2022 

Po krátkom vysvetlení, predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák dal o navrhovaných termínoch 

následne hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Termíny zasadnutia AS FTVŠ UK a predsedníctva AS na LS: 

24.2. a 5.5.2022 

13 0 0 

Uznesenie č.1/25/2021 

AS FTVŠ schválil navrhované termíny zasadnutí na LS AR 2021/22: 24.2. a 5.5.2022. 

Bod 4 - Úprava Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK na roky 2021-2027  

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal úvodné slovo dekanovi prof. Vanderkovi. Následne 

predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval členov zasadnutia na vyjadrenie. 

Dr. Tománek sa vyjadril pochvalne a ocenil prácu v rámci prípravy dokumentu Dlhodobý 

zámer rozvoja UK v BA, FTVŠ UK na roky 2021-2027 a jeho konkretizácia. 

Dr. Seman informoval, že tento dokument vyplýva z Univerzitného dokumentu. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák dal o schválení úpravy Dlhodobého zámeru rozvoja 

FTVŠ UK na roky 2021-2027 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Úprava Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK na roky 2021-

2027 

13 0 0 
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Uznesenie č.2/25/2021 

AS FTVŠ UK prerokoval a schvaľuje úpravu Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK na 

roky 2021-2027. 

Bod 5 - Rokovanie o študijných programoch 

Predseda AS FTVŠ UK Vavák vyzval dekana prof. Vanderku a dr. Semana k vyjadreniu sa 

k tomuto bodu. 

Prof. Vanderka informoval o redukcii počtu študijných programov na 3 (Trénerstvo, Trénerstvo 

a učiteľstvo TV a Učiteľstvo TV v kombinácii). Ďalej informoval, že z hľadiska vzdelávania 

nenastanú žiadne výrazné zmeny, je však dôležitá príprava informačných listov predmetov. 

Tiež informoval, že dôjde k obmedzeniu počtu športových špecializácií (ekonomický zámer), 

k osloveniu zväzov na spoluprácu pri vzdelávaní odborníkov na FTVŠ UK, k úprave študijného 

plánu podľa potrieb jednotlivých študijných programov, zrušeniu niektorých neefektívnych 

študijných programov a ponúknutiu možnosti ďalšieho štúdia študentom daných študijných 

programov. 

Dr. Seman predstavil a prezentoval aktuálny navrhovaný a prerokovávaný materiál k študijným 

programom a informoval, že približne do 2 týždňov budú pripravené materiály k študijným 

plánom. 

Vyjadrili sa: dr. Chren, dr. Tománek. 

Vedenie v dohľadnej dobe predloží členom AS FTVŠ UK finálnu verziu predmetného 

dokumentu, ktorý AS FTVŠ UK na svojom riadnom alebo mimoriadnom (v závislosti od 

stanoveného termínu predloženia tohto dokumentu na schválenie VR FTVŠ UK) zasadnutí 

prerokuje a schváli/neschváli. 

6. Úpravy podmienok prijímania na I. stupeň štúdia   

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval predkladateľa, prodekana dr. Rupčíka, k vyjadreniu 

sa k danému bodu programu. 

Dr. Rupčík informoval o navrhovanom počte prijatých uchádzačov o štúdium. Ďalej 

informoval o oslovení federácií o podmienkach v prípade záujmu otvorenia danej športovej 

špecializácie na našej fakulte (akceptácia a podieľanie sa na otvorení tohto programu). 

Informoval o navrhovanej zmene doc. Labudovej a dr. Oleja 

Dr. Cihová navrhla navýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom programe Trénerstvo 

a učiteľstvo TV zo 150 na 160. Tiež informovala, že v danom dokumente stále chybne 

uvádzame pôvodné názvy študijných programov. 

Vyjadrili sa: dr. Cihová, prof. Vanderka, dr. Vajda, dr. Tománek. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák dal o Úprave podmienok prijímacieho konania na I. 

stupeň štúdia hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akad. rok 2022/2023 1. 

stupeň štúdia (bakalárske štúdium) s podtitulom: Ďalšie 

podmienky prijatia na štúdium 

13 0 0 
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Uznesenie č.3/25/2021 

AS FTVŠ UK prerokoval a schvaľuje materiál Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akad. 

rok 2022/2023 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) s podtitulom: Ďalšie podmienky 

prijatia na štúdium so zapracovaním navrhovaných a prerokovaných zmien. 

7. Disciplinárna komisia – schvaľovanie novej komisie 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák informoval o návrhu členov disciplinárnej komisie: 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. (prodekan, predseda DK), Mgr. Adrián Novosád, PhD. (člen), Mgr. 

Martin Mikulič, PhD. (člen), Mgr. Adéla Chlapcová (člen /študent), Mgr. Kristína Poláčková 

(člen /študent), Bc. Martin Čižmár (člen /študent). 

Prodekan dr. Rupčík informoval, že navrhovaní členovia súhlasia so svojou kandidatúrou. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Disciplinárna komisia - schvaľovanie novej komisie 13 0 0 

Uznesenie č.4/25/2021 

AS FTVŠ UK schvaľuje zloženie disciplinárnej komisie FTVŠ UK v navrhovanom 

zložení. 

8. Potvrdzovanie hlasovania per rollam 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák informoval o technickej chybe v zápise, na ktorú e-mailom 

upozornila dr. Cihová, kde bola uvedená. 

bod (1) Denná forma štúdia  

Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom štúdiu  

a) na prvom stupni štúdia                   500,00 €  

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák informoval, že v zaslanom e-maile o per rollam hlasovaní 

bolo uvedené, že: Tento materiál sa oproti materiálu, ktorý sme schvaľovali v AS FTVŠ UK 

v minulom roku NEMENÍ. K hlasovaniu per rollam je potrebné potvrdiť na riadnom zasadnutí 

senátu. Dr. Cihová sa vyjadrila, že je potreba hlasovať nanovo o priloženom dokumente 

s opravenou chybou, teda sumou 1500 eur namiesto sumy 500 eur. 

Výsledky hlasovania:  

navrhovateľ: Dr. Cihová za proti zdržal sa 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na akad. rok 2022/2023 

pre FTVŠ UK 

11 0 2 

Uznesenie č.5/25/2021 

AS FTVŠ UK odobruje svoje hlasovanie z 15.11.2021 pre materiál Školné a poplatky 

spojené so štúdiom na akad. rok 2022/2023 pre FTVŠ UK so zapracovaním navrhovanej 

a prerokovanej zmeny. 
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9. Otvorenie úprav rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák informoval o potrebe zosúladenia Rokovacieho poriadku 

AS FTVŠ UK s inými predpismi UK a FTVŠ UK a vyzval prítomných na diskusiu. 

Vyjadrili sa: prof. Vanderka 

Ďalej predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák požiadal členov senátu o preštudovanie materiálu 

k danému bodu. 

10. Informácie a otázky na vedenie FTVŠ UK 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval prítomných na kladenie otázok na vedenie FTVŠ 

UK. Prítomní nemali žiadne otázky. 

11. Rôzne 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval prítomných na otvorenie diskusie.   

Dr. Belás sa spýtal, či bude možné realizovať kurzovú formu výučby nasledovných predmetov 

prezenčne: Bežecké lyžovanie; Zjazdové lyžovanie; Didaktika zjazdového lyžovania; 

Snowboarding; Lyžiarska turistika.  

Dekan prof. Vanderka odpovedal, že v danej veci je potreba sledovať príslušné nariadenia (pre 

nás sú záväzné tie z vedenia UK). 

 

Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák zasadnutie senátu 

ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal  Mgr. Radovan Hadža - tajomník AS FTVŠ UK 

Overil:  PaedDr. Martin Belás, PhD. - predseda MaV komisie AS FTVŠ UK 

             Mgr. Iveta Cihová, PhD. - člen AS FTVŠ UK 

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

 

 V Bratislave, 03.12. 2021 

 

 

 


