
Zápis č. 7 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 

dňa 21. 2. 2018 

 

Prítomní členovia a členky AS: Podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnení: Mgr. I. Cihová, PhD., 

doc. PaedDr. J. Labudová, PhD., Samuel Lacko. 

Hostia: doc. M. Vanderka, dekan; Dr. R. Matoušek, PhD.,  tajomník fakulty;  Mgr. M. Sedliak, 

PhD, prodekan; Mgr. F. Seman, PhD., prodekan; Mgr. Ľ. Rupčík, PhD., prodekan; doc. L. 

Zapletalová, členka Pedagogickej komisie; PaedDr. G. Argaj.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zjednotenie št. odborov (Šport, Športová kinantropológia, Športová humanistika, Športová 

edukológia) do jedného študijného odboru s názvom „Vedy o športe“ 

3. Podmienky prijatia na magisterské štúdium (II. stupeň štúdia) 

4. Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK; plnenie povinností vedúceho pracovníka 

5. Reakreditácia študijných programov 

6. Zmena názvu (ov) katedier 

7. Úprava Organizačného poriadku FTVŠ UK 

8. Úprava rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK – hlasovanie „per rollam“ 

9. Otázky na členov vedenia a správy zástupcov v rôznych orgánoch FTVŠ 

a. Memorandum pracovísk vzdelávajúcich v odbore šport v SR (po pripomienkovaní, 

informácia DF - bez materiálu) 

b. Fyzioterapia (stav znovu podania a práce na tom, informácia DF - bez materiálu) 

c. UNESCO katedra (informácia DF - bez materiálu) 

10. Rôzne 

11. Záver 

 K bodu 1 Otvorenie 

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

oznámil, že bude vyhotovený zvukový záznamu zo zasadnutia AS.  

b) Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr. Michal Králik konštatoval, že z celkového 

počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 12 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 

uznášaniaschopné.  

c) Program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2 Zjednotenie št. odborov (Šport, Športová kinantropológia, Športová humanistika, 

Športová edukológia) do jedného študijného odboru s názvom „Vedy o športe“ 

Materiál predložil a prezentoval dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka, PhD. O. i. uviedol dôvody 

zjednotenia pôvodných troch ŠO do jedného ŠO. Diskutovali: doc. Zapletalová, dr. Buzgó, prof. 

Oborný. 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania návrhu na zjednotenie stávajúcich ŠO (Šport, 

Športová kinantropológia, Športová humanistika, Športová 

edukológia) do ŠO s názvom „Vedy o športe“ 

11 0 1 

 

 



Uznesenie č. 1/7/2018 

AS FTVŠ prerokoval a schválil návrh na zjednotenie stávajúcich ŠO (Šport, Športová 

kinantropológia, Športová humanistika, Športová edukológia) do ŠO s názvom „Vedy 

o športe“. 

 

K bodu 3 Podmienky prijatia na magisterské štúdium (II. stupeň štúdia) 

Písomný materiál predložil Mgr. F. Seman, PhD., prodekan 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania o dokumente „Ďalšie podmienky prijatia na 

magisterské štúdium (II. stupeň štúdia)“  

12 0 0 

 

Uznesenie č. 2/7/2018 

AS FTVŠ prerokoval a schválil „Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium (II. 

stupeň štúdia)“ bez pripomienok. 

 

K bodu 4 Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK; plnenie povinností vedúceho 

pracovníka 

Materiál predložil a prezentoval dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka, PhD. Predmetom rokovania 

bolo o. i. vypísanie výberového konania na pozíciu OA na KŠH po odchode doc. Mačuru. 

Stanovisko pedagogickej komisie k tomuto problému prezentovala doc. Kyselovičová 

(predsedníčka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK) v Zápise zo zasadnutia Pedagogickej komisie 

v dňoch 1.2. a 20.2.2018. Komisia sa na svojich dvoch zasadnutiach zaoberala žiadosťou vedúceho 

KŠH o prehodnotenie rozhodnutia dekana FTVŠ UK neprijať na miesto po doc. Mačurovi 

pracovníka na ustanovený pracovný čas a výučbu riešiť externistom. Komisia v Zápise odporúča 

dekanovi FTVŠ UK opätovne zvážiť  možnosť prijatia odb. as.  na ustanovený pracovný čas na 

KŠH od ak. roku 2018/2019.  

Stanovisko dekana FTVŠ UK: konštatoval nerovnomerné pedagogické zaťaženie na KŠH v 

súvislosti s vedením záverečných prác; počet pracovných miest na FTVŠ UK bol schválený AS 

FTVŠ v decembri 2017 v materiáli „Plánovaná štruktúra a počet pracovných miest k 1.1.2018“, 

ktorého vyplýva, že miesto po doc. Mačurovi už neexistuje. 

V diskusii ďalej vystúpili: doc. Kyselovičová (komisia riešila len žiadosť VK, nezaoberala sa 

širšími súvislosťami štruktúry a počtu pracovných miest na katedrách FTVŠ UK); dr. Argaj 

(hovoril o možných dôsledkoch nevypísania výberového konania); doc. Zapletalová (bolo by 

férové vypísať požadované výberové konanie v súlade s praxou v tejto záležitosti na iných 

katedrách); dr. Sedliak; prof. Holienka (vyvrátil niektoré argumenty, že novoprijatí pracovníci na 

KŠH nemajú dostatočné vedeckovýskumné výstupy). 

Dekan FTVŠ požiadal o schválenie predloženého materiálu. AS žiadosť akceptoval, výsledky 

hlasovania sú uvedené v tabuľke. 

 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania o dokumente „Návrh štruktúry pracovných 

miest na FTVŠ UK (2018)“ 

9 0 3 

 



V diskusii k téme „plnenie povinností vedúceho pracovníka“ vystúpil dekan FTVŠ UK. 

Vyslovil niekoľko kritických poznámok k činnosti p. doc. Peráčka (vedúceho KŠH), ktorý však 

nebol prítomný na zasadnutí AS FTVŠ UK. Predmetom týchto poznámok zo strany dekana FTVŠ 

boli nasledovné problémy:  

 nedôsledné zabezpečenie vyučovania predmetu Florbal pre študentov programu Erazmus+ 

v ZS 2017/2018; 

 písomná požiadavka pána docenta adresovaná DF, aby ako štatutárny zástupca našej fakulty 

požiadal predsedníčku komisie VEGA č. 11 o zrušenie výskumnej úlohy VEGA č. 1/0529/16, 

hlavný riešiteľ doc. Dr. Peter Mačura, PhD., v ktorej pán docent dva roky figuroval ako 

zástupca vedúceho projektu s argumentmi, že „nikto z členov riešiteľského kolektívu nechce 

prevziať túto funkciu“ vedúceho projektu, ktorý nie je v tomto čase zamestnancom FTVŠ UK. 

 výkon inej zárobkovej činnosti (školenie kondičných trénerov pre súkromnú spoločnosť) 

popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere v októbri 2017, ktorá má k 

predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu zamestnávateľa. Dekan FTVŠ UK považuje výkon tejto zárobkovej 

činnosti za rozporný s článkom 20 Pracovného poriadku UK.  

 

Uznesenie č. 3/7/2018 

AS FTVŠ prerokoval a schválil materiál „Plánovaná štruktúra a počet pracovných miest k 

1.1.2018“ s navrhovanou zmenou dekanom FTVŠ UK.  

 

K bodu 5 Reakreditácia študijných programov 

Písomné materiály k bodu 5 predložil a prezentoval prodekan F. Seman. Zdôvodnil potrebu 

reakreditácie ŠP: Bc_Mgr_kondičné trénerstvo; Bc_Mgr_kondičné trénerstvo a učiteľstvo TŠV; 

Bc_Mgr_šport pre zdravie; ; Bc_Mgr_šport pre zdravie a učiteľstvo TŠV; Mgr_organizácia 

a riadenie športu; 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania o predložených inovovaných opisoch 

študijných programov 

111 0 0 

 

Uznesenie č. 4/7/2018 

AS FTVŠ prerokoval a schválil opisy inovovaných študijných programov a uložil dekanovi 

FTVŠ UK predložiť tieto dokumenty Akreditačnej komisii vlády SR. 

K bodu 6 Zmena názvu (ov) katedier 

Návrh na zmenu názvu Katedry športovej kinantropológie predniesol Dr. G. Buzgó, PhD., vedúci 

katedry. Navrhovaný názov: Katedra biologických a lekárskych vied. 

V diskusii vystúpili: Dr. Rupčík (zmena názvu je v tejto chvíli veľký zásah do AIS, navrhuje 

riešiť zmenu pri komplexnej akreditácii); prof. Hamar (AIS nemôže byť prekážkou ku zmene 

názvu katedry, je to technická záležitosť); doc. Kyselovičová (odporúča vykonať všetky zmeny 

názvov katedier pri komplexnej akreditácii FVTŠ UK); doc. Vavák (navrhuje  stanoviť si termín 

rokovania o týchto zmenách v komplexnej podobe; konkrétny návrh termínu rokovania AS FTVŠ 

UK o týchto zmenách – september 2018). 

 

 

 

                                                           
1 V danej chvíli sa znížil počet oprávnených hlasovať. 



Uznesenie č. 5/7/2018: 

AS FTVŠ odporúča, aby dekan FTVŠ UK poveril všetkých VK na kolégiu dekana 

vypracovať návrhy na prípadné zmeny názvov pracovísk do decembra 2018. 

 

K bodu 7 Úprava Organizačného poriadku FTVŠ UK 

Návrh na zmeny v Organizačného poriadku FTVŠ UK predniesol dekan FTVŠ UK a Pedagogická 

komisia AS FTVŠ UK. Komisia navrhla zmeniť názov „Katedry“ na „Pedagogické a vedecko-

výskumné pracoviská“, čo podľa nej lepšie odráža súčasnú štruktúru. Upozornila, že v štruktúre 

Katedry športovej kinantropológie by malo byť „Centrum výskumu starnutia a civilizačných 

ochorení“ a na absenciu etickej komisie v poradných orgánoch dekana FTVŠ UK. AS prerokoval 

a následne potvrdil úpravy v Organizačnom poriadku: doplniť v Čl. 4, ods. 4 Etickú komisiu; 

ďalšie zmeny sa týkali Čl. 9 Vedúci a poslanie Diagnostického centra profesora Hamara a Čl. 18 

Diagnostické centrum profesora Hamara. Zmeny budú zapracované do textu článkov a prílohy 

Organizačná schéma FTVŠ UK.  

 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania o úprave Organizačného poriadku FTVŠ UK 12 0 0 

 

 

K bodu 8 Úprava Rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK – hlasovanie „per rollam“ 

Písomný návrh o doplnení „Rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK“ o možnosti hlasovania per 

rollam predložil a prezentoval predseda AS FTVŠ UK. Navrhované zmeny sú v súlade 

s Rokovacím poriadkom AS UK. Tajomník AS FTVŠ konkretizoval, o ktoré zmeny sa jedná. 

 

 Za Proti Z 

Výsledky hlasovania o úprave Rokovacieho poriadku AS FTVŠ 

UK – hlasovanie „per rollam“ 

12 0 0 

 

Uznesenie č. 6/7/2018: 

AS FTVŠ UK schvaľuje navrhované zmeny o spôsobe hlasovanie formou per rollam. Ukladá 

tajomníkovi AS FTVŠ UK zabezpečiť zverejnenie inovovaného Rokovacieho poriadku na 

webe FTVŠ UK. 

 

K bodu 9 Otázky na členov vedenia FTVŠ a správy zástupcov FTVŠ v rôznych orgánoch 

akademickej samosprávy  

Dekan FTVŠ informoval AS o nasledovných skutočnostiach:  

a.   Memorandum pracovísk vzdelávajúcich v odbore šport v SR (po pripomienkovaní, 

informácia DF - bez materiálu) 

b.   Fyzioterapia (stav znovu podania a práce na tom, informácia DF - bez materiálu) 

c.   Katedra UNESCO (informácia DF - bez materiálu); ide o zámer vytvorenia tzv. Katedry 

UNESCO z externých zdrojov, ktorá by priniesla finančné prostriedky na personálne 

výdavky dvoch alebo troch zamestnancov; zameranie zo strany FTVŠ: problém dopingu. 

 

Otázky na dekana:  

 Prof. Holienka:  

o na fakulte je pomerne veľa učiteľov, ktorí neplnia normy PČ – ako bude tento problém 

riešiť Vedenie FTVŠ?  

Dekan: z hľadiska Zákonníka práce je riešenie tejto otázky veľmi komplikované. 

Zväčša sa jedná o učiteľov s trvalým pracovným pomerom na dobu neurčitú. 



o Ako sme finančne zvládli  rok 2017, keď DF v priebehu druhej časti roka neustále 

informoval o chýbajúcich finančných prostriedkoch?  

Tajomník fakulty: rozpočet považuje za približne vyrovnaný; darilo sa šetriť finančné 

prostriedky na bežnú prevádzku fakulty; musíme zvýšiť výkon vo vede na zlepšenie 

finančnej situácie fakulty. 

o Ako plánujeme vykryť v roku 2018 výpadok z príjmov za prenájom bigboardov, 

bilboardov a zníženia koeficientu odboru? 

Dekan: objasnil, že finančný výpadok za reklamné plochy na oplotení priestorov 

fakulty nebola objektívna informácia, tento výpadok pravdepodobne nenastane. 

 Patrik Vlk, študent: problém neotvorených trsových PVP spôsobil ťažkosti študentom 2. r. 

Mgr. Ako bude tieto problémy riešiť Vedenie FTVŠ? Dekan: Kolégium dekana bude daný 

problém riešiť dňa 23. 02. 2018. 

 

K bodu 10 Rôzne 

Doplnok do zápisu z  rokovania AS FTVŠ UK dňa 7. 12. 2017: 

Prof. Holienka vzniesol otázku na dekana FTVŠ UK ohľadne údajného incidentu medzi dekanom 

FTVŠ UK a (neznámou) staršou mužskou osobou.  Incident sa stal v novembri 2017 pred závorou 

západného vjazdu do areálu FTVŠ UK a jeho meritom boli isté prejavy fyzickej agresivity medzi 

spomenutými osobami.  

 doc. Vanderka: áno, skutok sa stal; o incidente je informované vedenie UK; následne dekan 

vysvetlil priebeh incidentu a označil za pôvodcu agresivity staršieho muža a opísal prejavy 

agresívneho správanie prítomnej mladšej ženy; domnieva sa, že ide o kampaň; je podozrivé, 

že zmizol relevantný kamerový záznam z toho dňa v uvedenom priestore. 

 prof. Hamar: videl som neoficiálny záznam incidentu – interpretácia udalosti zo strany dekana 

je pravdivá. 

 faktická poznámka z pléna (študent Vlk) – venujme sa podstatným veciam, ktoré majú vplyv 

na život fakulty, nie „kauzám“. 

 

K bodu 11 Záver 

Predseda AS FTVŠ UK po vyčerpaní programu v bode Rôzne následne ukončil rokovanie.  

 

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

 

Zapísal: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., tajomník AS FTVŠ UK 

06. 03. 2018 

 

  

Overovatelia – mandátová komisia AS FTVŠ UK 

Mgr. Michal Králik, predseda 

 
 

Mgr. Ján Cvečka, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na vedomie:  

gabriel.buzgo@uniba.sk; iveta.cihova@uniba.sk; jan.cvecka@uniba.sk; dusan.hamar@uniba.sk; 

miroslav.holienka@uniba.sk; olga.kyselovicova@uniba.sk; jana.labudova@uniba.sk; 

josef.oborny@uniba.sk; milos.stefanovsky@uniba.sk; miroslav.vavak@uniba.sk; 

robert.becarik@uniba.sk; michal.kralik@uniba.sk; samuel.lacko@uniba.sk; 

katarina.peliova@uniba.sk; patrik.vlk@uniba.sk 

 

Marián Vanderka, marian.vanderka@uniba.sk; Seman František, frantisek.seman@uniba.sk; 

Zapletalová Ludmila, ludmila.zapletalova@uniba.sk; Rostislav Matoušek, 

rostislav.matousek@uniba.sk; Rupčík Ľuboš, lubos.rupcik@uniba.sk; Sedliak Milan, 

milan.sedliak@uniba.sk; gustav.argaj@uniba.sk.  
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