
Zápis č.1/2013 

Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 17.1.2013 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny. 

Program : 

1.Kontrola zápisu  
2.Voľba MK, NVK  
3. Vyhlásenie termínu volieb do AS FTVŠ UK na funkčné obdobie 2013-2017 
4. Voľba členov Volebnej komisie pre voľby do AS na funkčné obdobie 2013-2017 
5. Rôzne 
 
K bodu 1.Kontrola zápisu 

1.Predsedajúci konštatoval, že z predchádzajúcich zápisov nie sú prolongované žiadne úlohy 

 

K bodu 2. Voľba MK, NVK  

2/a- voľba mandátovej komisie 

Predsedajúci PaedDr. I. Baran predložil členom AS návrh na zloženie mandátovej komisie 
v zložení: 

predseda : Mgr.Oršulová Natália členovia: Mgr.Seman,PhD,Bc.Odráška  

K zloženiu MK neboli žiadne pripomienky. Predsedajúci vyzval členov AS k hlasovaniu za 
zloženie mandátovej komisie . 

 predseda: Mgr.Oršulová Natália 

 členovia: Mgr.Seman,PhD,Bc.Odráška 

AS FTVŠ UK schválil jednomyseľne členov MK 

2/b- voľba návrhovej a volebnej  komisie 

Predsedajúci PaedDr. I. Baran predložil členom AS návrh na zloženie návrhovej komisie v 
zložení: 

predseda: doc. Přidal Vladimír,PhD   

členovia: dco.Hianik Ján, PhD, doc.Vavak Miroslav, PhD 



K zloženiu NK neboli žiadne pripomienky. Predsedajúci vyzval členov AS k hlasovaniu za 
zloženie návrhovej komisie . 

AS FTVŠ UK schválil jednomyseľne členov NVK 

 

2/c- Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr.Oršulová Natália predniesla správu 
MK AS FTVŠ UK v ktorej konštatovala že :  

Na zasadnutí AS FTVŠ UK dňa 17.1.2013 je z celkového počtu 15 členov AS FTVŠ UK 
podľa prezenčnej listiny prítomných celkom 9 členov AS FTVŠ UK a akademický senát 
FTVŠ UK  je uznášania schopný. 

 
K bodu 3. Vyhlásenie termínu volieb do AS FTVŠ UK na funkčné obdobie 2013-2017 

3/a- Na základe blížiaceho sa ukončenia mandátu členom AS FTVŠ UK  a v súvislosti 
s nutnou prípravou volieb do AS FTVŠ UK navrhol predseda AS vyhlásiť termín volieb do 
AS FTVŠ K v dňoch  9.42013 a 10.4.2013. Tento termín bol prekonzultovaný so študijnými 
prodekanmi , ktorí ho odporučili. 

3/b- Vzhľadom k tomu, že z pléna AS nebol navrhnutý iný termín, navrhol predsedajúci 
pristúpiť k hlasovaniu. 

3/c- Na základe  hlasovania  v AS FTVŠ UK   NK konštatuje , že 

     AS FTVŠ UK  
               počtom hlasov :           A / 9           N/  0         Z/0 

                                      Schválil 

Vyhlásenie termínu volieb do AS FTVŠ UK na funkčné obdobie 

2.5.2013 - 30.4.2017 

V termíne 

  9.4.2013  I. kolo volieb  a   10.4.2013  II. kolo volieb 

 

K bodu 4. Voľba členov volebnej komisie pre voľby do AS FTVŠ UK na obdobie 2013-2017 

4/a- V zmysle „Zásad volieb do AS FTVŠ UK“  je potrebné zvoliť Volebnú komisiu (VK). 
Podľa predmetných „Zásad“ môžu byť členmi volebnej komisie: 

a/-1 nekandidujúci člen súčasného AS FTVŠ UK 
b/-1 nekandidujúci člen zamestnaneckej obce FTVŠ UK 
c/- 1 zástupca študentskej časti Akademickej obce 



4/b- Z následnej diskusie vyplynulo, že zo súčasného AS FTVŠ UK nebude do ďalšieho 
funkčného obdobia kandidovať doc. Přidal, PhD.  Ten vyjadril súhlas s jeho členstvom vo 
VK. Dr. Baran informoval členov AS o predbežnom oslovení pedagogických pracovníkov 
fakulty vo veci členstva vo volebnej komisie. Odporučil doplnenie VK o doc. Mačuru, PhD 
ako spolutvorcu „Zásad volieb do AS FTVŠ UK“. Ten vyjadril súhlas s členstvom vo VK. 

 Súhlas s členstvom vo volebnej komisii okrem  doc. Mačuru ,PhD vyjadrila aj 
PaedDr. Labudová Jana, PhD, ktorá tiež potvrdila , že nebude kandidovať na členstvo v AS. 
Za zástupcu študentskej časti vo VK bola navrhnutá študentka I. stupňa štúdia Katarína 
Pialová, ktorá z členstvom vo VK tiež vyjadrila súhlas. 

 Predseda AS FTVŠ UK následne vyzval prítomných členov AS k predloženiu ďalších 
návrhov na členov VK. Nakoľko z pléna nebol predložený žiadny návrh ,pristúpi predseda AS 
k hlasovaniu za zloženie VK. 

4/c- Na základe  hlasovania  v AS FTVŠ UK   NK konštatuje , že 

     AS FTVŠ UK  
               počtom hlasov :           A / 9           N/  0         Z/0 

                                      Schválil 

Za členov Volebnej komisie pre voľby do AS FTVŠ UK  

na volebné obdobie 2.5.2013 - 30.4.2017 

doc. Vladimíra Přidala, PhD, doc. Petra Mačuru, PhD,  
PaedDr. Janu Labudovú, PhD a štud. Katarínu Pialovú 

 
4/d- Predseda AS následne vyzval prítomného doc. Přidala, PhD, aby zvolal prvé pracovné 
stretnutie zvolených členov Volebnej komisie a následne postupoval podľa „Zásad volieb do 
AS FTVŠ UK“. Na prvé stretnutie bude prizvaný aj predseda AS FTVŠ UK PaedDr. Baran, 
PhD, ktorý členom komisie odovzdá v printovej a elektronickej forme „Zásady volieb do AS 
FTVŠ UK“ podľa ktorých bude komisia realizovať voľby.. 
 
K bodu 4.Rôzne 
4/a- Predseda AS odovzdal členom AS v printovej forme žiadosť Oddelenia športov v prírode 
Katedry Športov v prírode a plávania k riešeniu problematiky kurzovej výučby oddelenia  
športov v prírode. Členovia AS na najbližšom zasadnutí sa túto žiadosť prerokujú. AS ukladá 
predsedovi AS zabezpečiť na predmetnom rokovaní AS prítomnosť zástupcu KŠPaP 
a zástupcu VF.  

7/b – Vzhľadom k tomu, že v bode rôzne neboli žiadne požiadavky na riešenie ukončil 
predsedajúci rokovanie. 

V Bratislave 17.1.2013                                  PaedDr. Igor Baran, PhD 

                                                                                           predseda AS FTVŠ UK 


