
Zápis č. 2 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 17.3.2016 

 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Hospodárenie FTVŠ UK za rok 2015“. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia v ak. 
roku 2016/17“. 

6. Rôzne. 

 

K bodu 1 Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia 

 

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

b) Členka mandátovej komisie doc. H. Medeková v zastúpení ospravedlnenej predsedníčky 
mandátovej komisie doc. Ľ. Benčurikovej konštatovala, že z celkového počtu členov AS FTVŠ 
UK 15 je prítomných 11 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné.  

 

K bodu 2 Schválenie programu zasadnutia 

 

a) Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák  predložil na schválenie zmeny v navrhnutom programe 
zasadnutia. Kvôli zaneprázdnenosti predkladateľov materiálov navrhol začať prerokovaním bodu 
5. a po ňom prerokovať body 4. a 3.  

b) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 11   A/11  Z/0  N/0 

schválil zmenu programu. 
 

Uznesenie č. 1 8/2016 
 
AS FTVŠ UK schvaľuje program zasadnutia dňa 17.3.2016 takto: 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia v ak. 
roku 2016/17“. 



4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Hospodárenie FTVŠ UK za rok 2015“. 

6. Rôzne. 

 

K bodu 3  Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň 
štúdia v ak. roku 2016/17“ 

 

a) Materiál uviedol prodekan dr. F. Seman. Upozornil na zmeny oproti ak. roku 2015/16 a na nový 
študijný program „Organizácia a riadenie športu“ v dennej a externej forme magisterského štúdia.  

b) Garant študijného programu „Organizácia a riadenie športu“ prof. M. Holienka položil 
otázku, či by na uvedený nemohli byť prijímaní aj absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty 
manažmentu a vybraných študijných programov Ekonomickej univerzity, resp. 
Ekonomických fakúlt. V nasledujúcej diskusii sa prodekan dr. F. Seman vyjadril, že vidí 
problém v príbuznosti študijných odborov. Dekan fakulty doc. M. Vanderka a doc. H. 
Medeková navrhli uplatniť myšlienku prof. Holienku v externej forme štúdia, predseda 
AS doc. M. Vavák až budúci ak. rok. Dr. Pach poukázal na potrebu skontrolovať obsah 
štúdia, aby sa študentom z uvedených fakúlt neponúkali predmety, ktoré už absolvovali. 
V ďalšej diskusii dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka  a prof. M. Holienka znovu 
zdôraznili potrebu otvorenia uvedeného študijného programu pre študentov z iných fakúlt 
už v nadchádzajúcom ak. roku 2016/17.  

c) Z diskusie vyplynul záver, že fakulta ponúkne študijný program „Organizácia a riadenie 
športu“ pre študentov z uvedených fakúlt už pre nasledujúci ak. rok 2016/17. 
Prerokúvaný materiál bude v tomto zmysle doplnený o príbuzné študijné odbory, ktoré 
dávajú možnosť študovať uvedený študijný program. 

Zodpovední: garant študijného programu prof. M. Holienka, prodekan dr. F. Seman.  
Termín: do 24.3.2016 

d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 11   A/11  Z/0  N/0 

schválil materiál „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia v ak. roku 2016/2017“ 
s pripomienkou uvedenou v bode 3c).  

 

Uznesenie č. 2 8/2016 

a) AS FTVŠ schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia v ak. roku 
2016/2017“ s pripomienkou,  že materiál bude doplnený o príbuzné študijné odbory na 
iných fakultách, ktoré dávajú možnosť študovať študijný program „Organizácia 
a riadenie športu“ v dennej alebo externej forme štúdia.  

 

K bodu 4 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ 
UK“ 

a) Materiál k bodu predložil dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka. Upozornil na zmeny oproti 
predchádzajúcemu ak. roku a zhoršujúcu sa situáciu v počte profesorov a docentov.  

b) K predloženému materiálu sa nikto do diskusie neprihlásil. 

c) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 



počet prítomných: 11   A/11  Z/0  N/0 

schválil materiál „Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK“.  

 

Uznesenie č. 3 8/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Štruktúra a počet pracovných miest na FTVŠ UK“ 

 

K bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Hospodárenie FTVŠ UK za rok 2015“  

a) Bod uviedol dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka. Poukázal na určitú stabilizáciu rozpočtu 
a uviedol, že v tomto roku nie je predpoklad väčších plánovaných výdavkov, ako tomu bolo 
v roku 2015 (lodenica a šatne). Podrobnejšie informácie poskytol tajomník fakulty dr. R. 
Matoušek a bližšie vysvetlil niektoré položky. 

b) Tajomník FTVŠ UK dr. R. Matoušek oznámil, že súvaha a výsledky hospodárenia budú uložené 
u predsedu AS a tajomníka FTVŠ UK. 

c) K materiálu sa nikto do diskusie neprihlásil 

d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 

počet prítomných: 11   A/11  Z/0  N/0 

schválil materiál „Hospodárenie FTVŠ UK za rok 2015“. 

 

Uznesenie č. 4 8/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Hospodárenie FTVŠ UK za rok 2015“. 

 

K bodu 6 Rôzne 

a) Správa volebnej komisie FTVŠ UK pre doplňujúce voľby do ŠRVŠ konané v spoločnom 
volebnom obvode FTVŠ UK, EBF UK a RKCMBF UK 14.10.2016. 

Predseda volebnej komisie FTVŠ UK pre doplňujúce voľby do ŠRVŠ Bc. F. Stráňavský 
informoval o výsledkoch volieb. Na základe 110 získaných hlasov bol do ŠRVŠ zvolený kandidát 
z FTVŠ UK Norbert Gyürösi. Protikandidát Mgr. M. Kováč z EBF UK získal 5 hlasov. 

Predseda AS FTVŠ UK informoval, že má povinnosť podpísať zápisnicu z doplňujúcich volieb. 
Vzhľadom ku skutočnosti, že RKCMBF UK voľby ignorovala, je otázne, či voľby boli platné. 
Záležitosť prerokuje s predsedom AS UK prof. RNDr. D. Ševčovičom, CSc. 

b) Doplnenie študentov zvolených v doplňujúcich voľbách do stálych komisií AS FTVŠ UK. 
Na základe tajného hlasovania predseda AS FTVŠ vyhlásil, že do stálych komisií AS FTVŠ UK 
boli študenti zvolení nasledovne: 

  A N Z 

Mgr. D. Olasz Hospodárska a právna komisia 11 0 0 

Bc. A. Bezák Pedagogická komisia 11 0 0 

Bc. F. Stráňavský Pedagogická komisia 10 0 1 

F. Sťahulák Mandátová komisia 11 0 0 

Uznesenie č. 5  
AS FTVŠ schvaľuje doplnenie študentov zvolených v doplňovacích voľbách do AS FTVŠ UK 
14.10.2016 do stálych komisií AS FTVŠ UK. 



 
c) Predseda senátu tlmočil informáciu zástupkyne v Rade vysokých škôl (RVŠ) dr. I. Cihovej, že 

v roku 2016 sa zatiaľ neuskutočnilo riadne zasadnutie. 18.3.2016 sa uskutoční zasadnutie, na 
ktorom sa budú prekovávať požiadavky RVŠ na zapracovanie do programového vyhlásenia 
Vlády SR a priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na najbližšie obdobie.  Po 
uskutočnení zasadnutia poskytne dr. I. Cihová AS FTVŠ UK konkrétne informácie. 

d) Dr. G. Buzgó vyslovil poľutovanie, že FTVŠ UK, ktorá vychováva aj budúcich učiteľov, v malej 
miere podporila Iniciatívu slovenských učiteľov. Položil otázku, či je v kompetencii AS FTVŠ 
UK urobiť v tomto zmysle nejaké kroky, pretože v prípade pasivity vlády sú učitelia ZŠ, SŠ a VŠ 
pripravení znovu vstúpiť do ostrého štrajku. Podľa jeho názoru  je našou morálnou povinnosťou 
ich podporiť.  

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák poskytol informáciu o tom, že situáciu na iných fakultách 
neriešia priamo AS, ale boli vytvorené štrajkové výbory, ktoré následne v zastúpení AO oslovili 
AS. 

V ďalšej diskusii, v ktorej opakovane vystúpili predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák, dr. M. 
Pach, tajomník fakulty dr. R. Matoušek, doc. H. Medeková, prof. Holienka a dr. Buzgó sa 
poukázalo na malý záujem učiteľov FTVŠ UK podporiť štrajkujúcich, ktorý by bolo treba zmeniť 
a na potrebu vytvárať nátlak na zvýšenie spoločenskej prestíže učiteľského a telesnej výchovy. 

Diskusia vyústila v záver, že dr. G. Buzgó osloví akademickú obec na „Konferencii o stavu 
fakulty (Pedagogickej konferencii)“ 23.3.2016. 

e) Doc. L. Zapletalová pripomenula, že na zasadnutie AS FTVŠ UK mali členovia priniesť námety 
do „Rôzneho“ na Konferencii o stavu fakulty (Pedagogickej konferencii) 23.3.2016. Predseda AS 
FTVŠ UK informoval, že na základe záverov zasadnutia Kolégia dekana dňa 17.3.2016 sa treba 
v tomto smere obrátiť priamo na dekana FTVŠ UK cez vedúcich katedier. 

f) Zástupca FTVŠ UK v AS UK dr. Ľ. Tománek informoval o hlavných uzneseniach zasadnutia AS 
UK zo dňa 2.3.2016. Členovia AS FTVŠ UK diskutovali predovšetkým k otázke uzatvorenej 
koncesnej zmluvy na rozšírenie tepelného hospodárstva v rámci VM Ľ. Štúra - Mlyny 
UK, ktorá by mala priniesť 40 % úspory v oblasti energií, o čom v minulosti uvažovala aj FTVŠ 
UK. Na otázku doc. H. Medekovej, či fakulta nepodnikne v tomto smere kroky, tajomník fakulty 
dr. R. Matoušek, vysvetlil súčasné riziká takejto zmluvy. 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 

tajomníčka AS FTVŠ UK 

Overovateľ: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD. 

člen mandátovej komisie 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 18.3.2016 

 


