
Zápis č. 26 

z riadneho online zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK dňa 24.02.2022 o 12:30 h. 

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

Cihová, Dr. Tománek, Dr. Belás, Dr. Balga, Dr. Vajda, Dr. Cvečka, Mgr. Hadža, Mgr. Obetko, 

Vanderková, Bc. Straková, Hanúsková 

Neprítomní členovia AS FTVŠ UK:  

Hostia: prof. Vanderka (dekan FTVŠ UK), Dr. Pačesová (študijný prodekan FTVŠ UK),         

Dr. Seman (študijný prodekan FTVŠ UK), Dr. Rupčík (študijný prodekan FTVŠ UK),  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie od členov vedenia 

3. Schvaľovanie predchádzajúcich hlasovaní PER ROLLAM. A-Podmienky prijímania 

(doplnenie) na FTVŠ UK – 1 stupeň (15.12.2021) 14hl./14 za, 2- Vyhlásenie volieb do 

ŠRVŠ (19.1.2022) 12 hl/12 za. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na magisterské štúdium (2. 

stupeň) na akad. rok 2022/2023. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na doktorandské štúdium (3. 

stupeň) na akad. rok 2022/2023. 

6. Prerokovanie študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na fakulte od akad. 

roku 2022/2023. 

• Trénerstvo, 1. a 2. stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

• Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 1. a 2. stupeň, denná forma, slovenský 

jazyk 

• Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, 1. a 2, stupeň, denná forma, slovenský 

jazyk 

• Športový manažment, 1, stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

• Organizácia a riadenie športu, 2. stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

7. Prerokovanie Vnútornej hodnotiacej správy Vnútorného systému zabezpečenia kvality 

vysokoškolského štúdia (na vedomie). 

8. Prerokovanie (na vedomie): 

a) 00_Počet ukazovateľov Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK na roky 2021 – 2027 

(DZ) (DZ schválil AS FTVŠ UK dňa 25.11.2021). 

b) 01_Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti vzdelávania 

(podklad). 

c) 02_Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti výskumu (podklad). 

d) 03_Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti riadenia, ľudských 

zdrojov a infraštruktúry (podklad). 

e) 04_Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti spoločenskej 

zodpovednosti (podklad). 

9. Rôzne 

• Štipendijný poriadok  

• Informácie o pondelkovej protestnej akcii proti prijatiu novely Vysokoškolského 

zákona 

10. Záver 



Bod 1 - Otvorenie 

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 15 členov AS FTVŠ UK. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák sa spýtal členov AS FTVŠ UK, či súhlasia s programom 

rokovania 

 za proti zdržal sa 

Schvaľovanie programu 15 0 0 

AS FTVŠ UK schválil program zasadnutia. 

 

Bod 2 - Informácie od členov vedenia 

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

UK. 

Neboli žiadne otázky 

 

Bod 3 - Schvaľovanie predchádzajúcich hlasovaní PER ROLLAM 

V rámci bodu 3 sa uskutočnilo schvaľovanie predchádzajúcich hlasovaní AS FTVŠ UK, ktoré 

sa konali PER ROLLAM.  

Výsledky hlasovania PER ROLLAM: 

 za proti zdržal sa 

Podmienky prijímania (doplnenie) na FTVŠ UK – 1 stupeň 

(15.12.2021) 

14 0 0 

 

Výsledky hlasovania PER ROLLAM: 

 za proti zdržal sa 

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ (19.1.2022) 12 0 0 

 

Výsledky hlasovania:  

 za proti zdržal sa 

Schvaľovanie predchádzajúcich hlasovaní PER ROLLAM 15 0 0 

AS FTVŠ schválil výsledky predchádzajúcich hlasovaní PER ROLLAM. 

 

Členka AS FTVŠ UK Patrícia Hanúsková opustila zasadnutie z dôvodu výučby. 

 

 

 



Bod 4 - Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na magisterské štúdium 

(2. stupeň) na akad. rok 2022/2023. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal najprv slovo Dr. Semanovi, ktorý prezentoval priložený 

materiál, ktorý bol už v predstihu zaslaný všetkým členom AS FTVŠ UK. 

Predseda pedagogickej komisie Dr. Balga vyjadril súhlas s predloženým materiálom. Ďalej sa 

spýtal, či budú ďalšie športové špecializácie, ako napr. tenis, priradené do zoznamu ponúkaných 

študijných programov. 

Odpovedal: prof. Vanderka, Dr. Seman 

Dr. Belás sa spýtal VF, ako sa bude podieľať fakulta a ako jednotlivé zväzy na hradení nákladov 

na vzdelávanie študentov jednotlivých športových špecializácii. 

Odpovedal: prof. Vanderka 

Následne dal predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák o Ďalších podmienkach prijatia na 

magisterské štúdium (2. stupeň) na akad. rok 2022/2023 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na 

magisterské štúdium (2. stupeň) na akad. rok 2022/2023 

14 0 0 

Uznesenie č.1/26/2022 

AS FTVŠ prerokoval a schválil Podmienky prijatia na magisterské štúdium (2. stupeň) 

na akad. rok 2022/2023 

 

Bod 5 - Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na doktorandské 

štúdium (3. stupeň) na akad. rok 2022/2023. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák dal najprv slovo Dr. Semanovi, ktorý prezentoval priložený 

materiál, ktorý bol už v predstihu zaslaný všetkým členom AS FTVŠ UK. 

Predseda pedagogickej komisie Dr. Balga vyjadril súhlas s predloženým materiálom. 

Ďalej predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval prítomných, či sú ďalšie otázky k danému 

materiálu. 

Vyjadrili sa: Dr. Cihová, prof. Vanderka, doc. Sedliak 

Následne dal predseda AS FTVŠ UK o Ďalších podmienkach prijatia na doktorandské štúdium 

(3.stupeň) na akad. rok 2022/2023 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Prerokovanie a schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na 

doktorandské štúdium (3. stupeň) na akad. rok 2022/2023 

14 0 0 

Uznesenie č.2/26/2022 

AS FTVŠ prerokoval a schválil Podmienky prijatia na doktorandské štúdium (3. stupeň) 

na akad. rok 2022/2023 



Bod 6 - Prerokovanie študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať na fakulte od 

akad. roku 2022/2023. 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval členov AS FTVŠ UK, aby sa k danému bodu 

vyjadrili. 

• Trénerstvo, 1. a 2. stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

• Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 1. a 2. stupeň, denná forma, slovenský 

jazyk 

• Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, 1. a 2, stupeň, denná forma, slovenský 

jazyk 

 

Predseda pedagogickej komisie AS FTVŠ UK Dr. Balga prezentoval návrh uznesenia členov 

komisie, v ktorom komisia navrhuje pridať predmet Športové hry 2 pre bakalárske učiteľské 

študijné programy z dôvodu zabezpečenia potrebného minimálneho rozsahu a obsahu predmetu 

vo vzťahu ku zabezpečeniu požadovaného profilu absolventa učiteľských študijných 

programov. 

Vyjadrili sa: prof. Vanderka, Dr. Seman, Dr. Tománek 

• Športový manažment, 1. stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

Informoval Dr. Seman 

• Organizácia a riadenie športu, 2. stupeň, denná forma, slovenský jazyk 

Informoval Dr. Seman 

Vyjadrili sa: prof. Vanderka 

Následne dal predseda AS FTVŠ UK o Študijných programoch, ktoré sa budú uskutočňovať na 

fakulte od akad. roku 2022/2023 hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Prerokovanie študijných programov, ktoré sa budú uskutočňovať 

na fakulte od akad. roku 2022/2023 

14 0 0 

Uznesenie č.3/26/2022 

AS FTVŠ prerokoval študijné programy, ktoré sa budú uskutočňovať na fakulte od akad. 

roku 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 



Bod 7 - Prerokovanie Vnútornej hodnotiacej správy Vnútorného systému zabezpečenia 

kvality vysokoškolského štúdia (na vedomie). 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval dekana, prof. Vanderku, aby prezentoval priložený 

materiál k danému bodu, ktorý bol už v predstihu zaslaný všetkým členom AS FTVŠ UK. 

Vyjadrili sa: Dr. Seman 

Následne dal predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák k danému bodu hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

Prerokovanie Vnútornej hodnotiacej správy Vnútorného 

systému zabezpečenia kvality vysokoškolského štúdia (na 

vedomie). 

14 0 0 

AS FTVŠ UK prerokoval a berie na vedomie prezentovaný materiál Vnútornej 

hodnotiacej správy Vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského štúdia 

 

Bod 8 - Prerokovanie (na vedomie): 

a) Počet ukazovateľov Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK na roky 2021 – 2027 (DZ) 

(DZ schválil AS FTVŠ UK dňa 25.11.2021). 

b) Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti vzdelávania (podklad). 

c) Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti výskumu (podklad). 

d) Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti riadenia, ľudských zdrojov a 

infraštruktúry (podklad). 

e) Hodnotenie ukazovateľov DZ – strategické ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti 

(podklad). 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval vedenie fakulty na vyjadrenie sa k danému bodu. 

Vyjadrili sa: prof. Vanderka, Dr. Seman 

Následne dal predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák k danému bodu hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 

 za proti zdržal sa 

 14 0 0 

AS FTVŠ UK prerokoval a berie na vedomie prezentovaný materiál k Dlhodobému 

zámeru rozvoja FTVŠ UK na roky 2021-2027 

 

 

 

 



Bod 9 - Rôzne 

 - Štipendijný poriadok  

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval prítomných na vyjadrenie sa k danému bodu. 

Vyjadrili sa: Dr. Seman, Dr. Tománek 

 - Informácie o pondelkovej protestnej akcii proti prijatiu novely Vysokoškolského 

zákona 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval prítomných na vyjadrenie sa k danému bodu. 

Vyjadrili sa: Dr. Tománek, prof. Vanderka 

Ďalej dekan FTVŠ UK prof. Vanderka vyzval členov študentskej časti AS FTVŠ UK, aby sa 

aktívne zaujímali o danú tému a problematiku. 

 - Voľba rektora UK: 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák vyzval Dr. Tománka a následne prítomných na vyjadrenie 

sa k danej téme. 

Vyjadrili sa: Dr. Tománek, prof. Vanderka 

 

Predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák sa v krátkosti vyjadril k aktuálnej téme, ktorou je 

momentálna napätá situácia na Ukrajine a spýtal sa VF na stanovisko vedenia UK. 

Vyjadrili sa: prof. Vanderka 

 

Bod 10 - Záver 

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

 

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, 24.02. 2022 


