
Zápis č.1 
Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 12.03. 2014 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Schválenie programu 
2. Voľba MK, NK  
3. Kontrola zápisu a uznesení  
4. Schválenie ďalších podmienok prijímacieho konania na 2. stupeň VŠ štúdia (predložil prodekan dr. 

Tománek) 
5. Prerokovanie návrhu študijných plánov k jednotlivým študijným programom predkladaných k 

blížiacej sa komplexnej akreditácii (predložili prodekani spolu s garantmi ŠP) 
6. Schválenie zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi s účinnosťou od akademického roka 

2014/15 
7. Rôzne 

 
K bodu 1. 
 
Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 
  
K bodu 2. 
 
2/a voľba mandátovej komisie.  
 
Mandátová komisia v zložení: predseda: Mgr. Milan Kabát 
členovia: Mgr. Richard Kucsa, Bc. Ladislav Dragula 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b voľba návrhovej komisie  
 
Návrhová a volebná komisia v zložení: predseda: Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. 
členovia: Mgr. Milan Sedliak, PhD., Mgr. Martin Pach, PhD. 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/c predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  
AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 12 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK  
je uznášania schopné. 
 
K bodu 3.  
 
Kontrola zápisu a uznesení: neboli prolongovné žiadne úlohy 
 
K bodu 4  
 
4/a prodekan FTVŠ Dr. Tománek prezentoval návrh ďalších podmienok prijímacieho konania na 2. stupeň 
VŠ štúdia. Informoval tiež, že aktualizovaný dokument bude uverejnený na internetovej stránke fakulty.  
Zmena oproti minulosti je najmä v tom, že sa prechádza z komisionálnej ústnej skúšky na písomnú, a to 
u uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky. Ide o cca 10 uchádzačov ročne. 
 
4/b na základe verejného hlasovania predseda NK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/11 Z/0 N/0 
schválil ďalšie podmienky prijímacieho konania na 2. stupeň VŠ štúdia. Pri tomto hlasovaní nebol prítomný 
doc. Vavák. 



 
K bodu 5.  
 
5/a prodekan FTVŠ Dr. Tománek prezentoval návrh študijných plánov k jednotlivým študijným programom 
predkladaných k blížiacej sa komplexnej akreditácii. Prodekanka FTVŠ doc. Kyselovičová informovala 
o plánovaných zmenách týkajúcich sa doktorandského štúdia.  
V diskusii k tomuto bodu sa zapojili prof. Kampmiller, doc. Vanderka, ktorí na otázky doc. Zapletalovej 
odpovedali. Zdôraznili, že viac ako pol ročná práca komisií garantov a spolugarantov priniesla vylepšenia vo 
forme miernej redukcie počtu predmetov. Napríklad vypadli antropomotorika, evidencia a vyhodnocovanie, 
spojili sa manažment a marketing. Tiež došlo k spojeniu dvoch psychologických predmetov do jednej 
psychológie športu. Podobne dejiny športu a olympizmus sa tiež spojili do jedného predmetu. Z toho dôvodu 
boli aj navýšené počty kreditov niektorým predmetom, aj keď de facto išlo o zlúčenie predmetov s redukciou 
hodinovej a kreditovej dotácie ako napr. u dejín športu a olympizmu. Okrem iného garantov čaká audit 
informačných listov (IL) predmetov, ktoré sú na I disku, v zmysle adekvátnosti náplne vyučovania 
v súvislosti s profilom absolventa toho ktorého ŠP. Porovnávanie IL poslúži aj na redukciu duplicít 
a vylepšenie obsahu s cieľom ponúkať najvyššiu a najmodernejšiu úroveň odborného vzdelávania trénerov v 
oblasti športu a učiteľov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Za to sú zodpovední garanti ŠP.  
 
5/b predseda NK konštatoval, že AS FTVŠ UK prerokoval návrh študijných plánov k jednotlivým študijným 
programom predkladaných k blížiacej sa komplexnej akreditácii a odporučil ho Vedeckej Rade FTVŠ UK na 
schválenie. 
 
K bodu 6.  
 
6/a Dekan FTVŠ UK prof. Holienka predniesol návrh zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi 
s účinnosťou od akademického roka 2014/15. Išlo o navýšenie sumy za ubytovanie študentov v ŠD 
Lafranconi o 5 €/mesiac, paušálne pre všetky typy izieb, ktoré nadobudne platnosť od budúceho 
akademického roka 2014/15. Mgr. Vilman, ako predseda študentskej samosprávy, navrhol odloženie 
hlasovania k tomuto bodu z dôvodu neprerokovania návrhu v rámci študentskej samosprávy. Po krátkej 
diskusii dekan FTVŠ UK konštatoval, že návrh zmien nemusel byť prerokovaný študentskou samosprávou, 
ale prisľúbil včasné informovanie študentskej samosprávy pri podobných návrhoch v budúcnosti. 
Nedostatočná informovanosť študentskej samosprávy bola v tomto prípade pravdepodobne spôsobená 
komunikačnými šumami medzi zástupcami študentov v AS a riadiacich orgánoch fakulty a študentskou 
samosprávou. Preto členovia AS vyzývajú na zlepšenie komunikácie a informovanosti medzi dotknutými 
stranami, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. 
 
6/bV na základe verejného hlasovania predseda NK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/11 Z/0 N/1 
schválil návrh zmien v ubytovacom poriadku pre ŠD Lafranconi. 
 
K bodu 7.  
Predseda AS informoval o úmysle úpravy „Študijného poriadku“, „Štatútu FTVŠ UK a „Zásad volieb“ do 
AS FTVŠ UK z dôvodu ich aktualizácie a kompatibility s podobnými dokumentmi na úrovni UK. Zároveň 
opakovane vyzval akademickú obec k verejnému pripomienkovaniu obsahu uvedených dokumentov a ich 
predloženiu AS FTVŠ UK.  
Pripomienky budú postupne zapracovávané a pracovný materiál bude prerokovávaný v AS FTVŠ UK. Na 
základe odporúčania vedenia FTVŠ UK a nevyhnutnosti zainteresovať do tejto problematiky aj prodekanov 
je predpoklad, že podrobnejšie sa bude AS touto problematikou zaoberať až po komplexnej akreditácii, t.j. v 
júni 2014. 
 
Zapísal: Milan Sedliak, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 
 
V Bratislave 12.03.2014    doc. Marián Vanderka, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 


