
Zápis č.4 
Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 19.09. 2013 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

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

dr. Rupčík) 
5.  Schválenie ďalších podmienok prijímacieho konania na 3. stupeň VŠ štúdia (predkladá 

prodekanka doc. Kyselovičová) 
6.  Schválenie nového člena Vedeckej Rady FTVŠ UK, v dôsledku zmeny prodekana, podľa Štatútu 

FTVŠ (čl. 13/ ods. 3) 
7.  Prerokovanie postavenia a štatútu doktorandov na FTVŠ UK, na základe požiadavky 

podpredsedu AS FTVŠ za študentskú časť Mgr. Kucsu (viď zákon 175/2008 Z.z, konkrétne § 54 
a § 61) 

8.  Rôzne 
 

K bodu 1. 
 
Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 
  
K bodu 2. 
 
Voľba návrhovej a volebnej komisie.  
2/a voľba mandátovej komisie  
 
Mandátová komisia v zložení: predseda: Bc. Viktor Olšavský (študent) ako predseda MK, členovia: Mgr. 
Milan Kabát 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b voľba návrhovej a volebne komisie  
 
Návrhová a volebná komisia v zložení: predseda: Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. 
členovia: Mgr. Martin Pach, PhD. 
Mgr. Nina Halašová 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/c predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 14 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. Rupčík prezentoval návrh ďalších podmienok prijímacieho konania na 1. stupeň 
VŠ štúdia. V diskusii sa Dr. Vavák a Dr. Pach konštatovali, že v budúcnosti by AS mal prerokovať 
upravenie podmienok prijatia bez absolvovania prijímacích skúšok pre individuálne neolympijské športy. 
Predseda AS ich vyzval k vypracovaniu pripomienok. 
 



4/b na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0 
schválil ďalšie podmienky prijímacieho konania na 1. stupeň VŠ štúdia  
 
K bodu 5.  
 
5/a prodekanka FTVŠ doc. Kyselovičová predložila návrh ďalších podmienok prijímacieho konania na 3. 
stupeň VŠ štúdia.  
 
5/b na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0 
schválil ďalšie podmienky prijímacieho konania na 3. stupeň VŠ štúdia  
 
K bodu 6.  
 
6/a Vzhľadom na zmeny v zložení vedeckej rady FTVŠ UK v dôsledku zmeny prodekana, podľa Štatútu 
FTVŠ (čl. 13/ ods. 3), dekan FTVŠ UK prof. Holienka navrhol za nového člena vedeckej rady FTVŠ UK 
Mgr. Ľuboša RUPČÍKA, PhD. 
 
6/bV na základe tajného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0 
schválil Mgr. Ľuboša RUPČÍKA, PhD. za nového člena Vedeckej Rady FTVŠ UK, v dôsledku zmeny 
prodekana, podľa Štatútu FTVŠ (čl. 13/ ods. 3) 
 
K bodu 7.  
Predseda AS informoval o aktuálnom znení legislatívy v otázke postavenia a štatútu doktorandov na 
FTVŠ UK. Mgr. Kucsa predložil niekoľko otázok a návrhov za doktorandov FTVŠ UK. Po diskusii 
členovia AS prijali uznesenie, v ktorom poverili prodekanku doc. Kyselovičová vypracovaním "Pokynov 
pre organizáciu doktorandského štúdia na FTVŠ UK" a ich následným zverejnením na web stránke 
fakulty. 
 
K bodu 8.  
 Predseda AS informoval o niektorých bodoch zo zasadnutia kolégia dekana FTVŠ UK, napr. o zámere 

skrátenia  6. semestra Bc. štúdia a zisťovaní názorov katedier na tento krok. Tiež informoval o 
predbežnom záujme o pridanie opravného termínu ŠZŠ na október. V tomto zmysle vyzval zástupcov 
AS z radov študentov, aby realizovali prieskum na zistenie záujmu o tieto kroky zo strany študentov. 

 V ďalšom bode predseda AS spresnil možnosti AS v rámci legislatívnych zmien v štatúte FTVŠ UK a 
"Zásadách volieb do AS FTVŠ UK". Doc. Medeková navrhla verejnú diskusiu k možným návrhom 
zmien. Predseda AS poveril Legislatívnu komisiu AS k iniciovaniu verejného pripomienkovania 
v najbližšom čase. AS tiež poveril predsedu AS, aby informoval vedenia FTVŠ UK a kolégium 
dekana o iniciovaní verejného pripomienkovania štatútu FTVŠ UK. 

 Bc. Olšavský spomenul problémy s ISIC kartami pre končiacich študentov Bc., ktorí pokračujú 
v štúdiu na magisterskom stupni. AS konštatoval, že uvedené problémy nie sú v kompetencii fakulty, 
ale rektorátu UK. 

 Predseda AS informoval o voľbách zástupcu FTVŠ UK do študentskej rady VŠ, ktoré by sa mali konať 
tiež 02.10. (volia ho študenti), predbežný záujem kandidovať prejavil iba Mgr. Kucsa  

 
 
Zapísal: Milan Sedliak, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 
 
V Bratislave 19.09.2013     doc. Marián Vanderka, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 


