
 
 

Zápis č. 4 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 14.9.2016 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

1. Otvorenie.  

2. Správa Mandátovej komisie. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 1. stupeň 
štúdia na ak. rok 2017/18“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 
doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) na ak. rok 2017/18“. 

6. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl. 

7. Rôzne. 

 

K bodu 1 Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia 

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

 

K bodu 2 Správa Mandátovej komisie 

Predsedníčka Mandátovej komisie doc. Ľ. Benčuriková konštatovala, že z celkového počtu 
členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 10 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné.  

 

K bodu 3 Schválenie programu zasadnutia 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák  predložil na schválenie zmeny v navrhnutom programe 
zasadnutia. Kvôli zaneprázdnenosti predkladateľa materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ 
UK na doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) na ak. rok 2017/18“ navrhol vymeniť body 4 a 5.  

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

počet prítomných: 10   A/10  Z/0  N/0 

schválil zmenu programu. 
 
Uznesenie č. 1 4/2016 
 
AS FTVŠ UK schvaľuje program zasadnutia dňa 14.9.2016 takto: 

 



 
 

Program: 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 
doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) na ak. rok 2017/18“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 1. 
stupeň štúdia na ak. rok 2017/18“. 

6. Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl. 

7. Rôzne. 

 

K bodu 4   Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ 
UK na doktorandské štúdium (3. stupeň štúdia) na ak. rok 2017/18“. 

a) Materiál k bodu uviedol prodekan dr. F. Seman. Poukázal predovšetkým na zmeny oproti ak. 
roku 2016/17, ktoré sa týkajú doplnenia komisií pre prijímacie skúšky a zmeny niektorých 
kritérií hodnotenia (bodovacej tabuľky). 

- V diskusii k materiálu ako prvý vystúpil dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka. Poukázal na 
nízke hodnotenie publikačných výstupov kategórie A a navrhol, aby uchádzač, ktorý je 
prvým autorom takéhoto publikačného výstupu, akceptovaného alebo publikovaného, bol 
prijatý bez prijímacej skúšky. V ďalšej diskusii sa navrhlo aj zvýšenie počtu bodov 
spoluautora takéhoto publikačného výstupu na 8 bodov. V súvislosti s prijatím bez 
prijímacieho pohovoru odporučil prodekan dr. Ľ. Rupčík, aby pred prijímacím konaním 
zasadla príslušná komisia pre prijímacie skúšky, tak ako je tomu pri prijímacom konaní 
na 1. stupeň štúdia. Doc. Ludmila Zapletalová navrhla zvýšiť hranicu maximálneho počtu 
bodov za publikačnú činnosť a účasť na konferenciách a ŠVOUČ na 20 bodov. Po 
diskusii, v ktorej vystúpili predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák, dr. Ľ. Rupčík a doc. 
Marián Vanderka sa rozhodlo o tomto navýšení na úkor váženého priemeru za celé 
štúdium na 2. stupni štúdia. Tento bude hodnotený maximálne 5 bodmi. Na základe 
dotazu Mgr. D. Olásza  sa spresnilo, že za umiestnenie v „praktických“ sekciách ŠVOUČ 
môže dostať bodové ohodnotenie len autor skladby. Pripomienky Pedagogickej komisie 
prezentovala pre neprítomnosť jej predsedníčky doc. O. Kyselovičovej tajomníčka AS 
FTVŠ UK doc. L. Zapletalová. K jednotlivým pripomienkam, ktoré sa týkali najmä 
zaradenia krátkej diskusie v anglickom jazyku pri obhajobe projektu, rovnakého 
posudzovania v jednotlivých komisiách, zlúčenia komisií pre prijímacie 
konanie, posunutia termínu konania prijímacích skúšok a uvádzania plánovaného počtu 
prijímaných študentov sa dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka  a prodekan  dr. F. Seman 
vyjadrili nasledovne: 

- Odporučili ponechať krátku diskusiu k projektu v anglickom jazyku. Mala by napomôcť 
ku kvalitnejšiemu výberu uchádzačov.  

- V súčasnosti v dôsledku akreditácie troch študijných programov na doktorandskom 
štúdium nie je možné vytvoriť jednu komisiu. Do budúcnosti sa uvažuje o spojení troch 
vedných odborov do jedného, čo by umožnilo vytvoriť jednu komisiu pre prijímacie 
skúšky. Čo sa týka rôznej náročnosti posudzovania v jednotlivých komisiách bola 
pripustená. Dekan FTVŠ UK ale uviedol, že o konečnom prijatí sa rozhoduje na 
spoločnom zasadnutí dekana a predsedami komisií, kde sa znovu hodnotia jednotliví 
uchádzači. 

- Posun termínu prijímacích skúšok na júlový termín bol vyvolaný vysokou vyťaženosťou 
členov komisií pre prijímacie skúšky v mesiaci jún. 

- Zrušenie uvádzania plánovaného počtu prijatých uchádzačov navrhnuté Pedagogickou 
komisiou bolo akceptované. 



 
 

b) AS FTVŠ UK poveril prodekana dr. F. Semana zapracovať do materiálnu nasledujúce úpravy: 

- Hlavný autor publikovaného výstupu kategórie A je prijatý bez prijímacej skúšky, 
spoluatorstvo bude ohodnotené 8 bodmi. 

- Maximálny počet bodov za publikačnú činnosť, účasť na konferenciách a ŠVOUČ sa 
zvýši na 20 bodov. 

- Maximálny počet bodov za vážený priemer za 2. stupeň štúdia sa zníži na 5 bodov. 

- V Kritériách hodnotenia a materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium 
(3. stupeň)“ vynechať plánovaný počet prijímaných uchádzačov. 

- Do materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium (3. stupeň)“ doplniť, 
kto môže byť prijatý bez prijímacej skúšky. 

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

počet prítomných: 9*   A/0  Z/0  N/0 

schválil materiál „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium (3. stupeň) na ak. rok 
2017/18“ s pripomienkami zhrnutými v bode 4 b). 

*Rokovanie pred hlasovaním opustil dr. M. Štefanovský 
 

Uznesenie č. 2 4/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium (3. 
stupeň)“ s pripomienkami zhrnutými v bode 4 b). 

 

K bodu 5  Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ 
UK na 1. stupeň štúdia na ak. rok 2017/18“. 

a) Materiál k bodu uviedol prodekan dr. Ľ Rupčík. Upozornil, že oproti zaslanému materiálu 
nastali tri zmeny: 

- Neotvoria sa študijné programy učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka 
a literatúry a  učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, pretože 
Pedagogická fakulta v septembri tohto roku oznámila, že končí spoluprácu s FTVŠ UK. 

- Z týchto dôvodov sa zníži plánovaný počet prijatých uchádzačov na 350. 

- V dôsledku neúnosného počtu prijímaných poslucháčov na športovú špecializáciu futbal 
dôjde do 20.9.2016 k úprave minimálnych podmienok na zaradenie na športovú 
špecializáciu, ktorá sa bude na návrh predsedu AS FTVŠ UK schvaľovať per rollam. 

- Oproti minulému ak. roku je v externej forme študijného programu trénerstvo doplnený 
dotazník, ktorým sa bude zisťovať aj trénerská alebo funkcionárska činnosť uchádzačov. 
Ako podmienka prijatia zostáva splnenie 3 štandardov a dosiahnutie 5 bodov 
z písomného testu. 

b) V diskusii k materiálu prečítala tajomníčka AS FTVŠ UK doc. L. Zapletalová pripomienky 
Pedagogickej komisie, ktoré sa týkali náhradného termínu prijímacích skúšok, zbytočne 
komplikovaného názvu študijného programu trénerstvo na str. 7, absolvovania len 3 disciplín 
uchádzačmi o externú formu študijného programu trénerstvo, návrhu na zrušenie prijímacích 
skúšok a niektorých menších formálnych nedostatkov. Na pripomienky reagovali prodekan. 
dr. Ľ. Rupčík a dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka nasledovne: 



 
 

- Náhradný termín by bol komplikovaný z časových i priestorových dôvodov. Pokiaľ bude 
dostatočný počet uchádzačov, vedenie FTVŠ UK o ňom neuvažuje. 

- Dôvodom zníženia požiadaviek pri uchádzačoch o externú formu študijného programu 
trénerstvo je ich vek. 

- Prijímacie pohovory nie je možné zrušiť z kapacitných dôvodov. Už aj pri súčasnom 
počte uchádzačov prijatých do 1. roč. bakalárskeho štúdia (320) vznikajú priestorové 
problémy. O zrušení prijímacích skúšok sa bude uvažovať vtedy, ak počet prihlásených 
sa bude blížiť plánovanému počtu prijatých uchádzačov. 

- Akceptovali návrh na úpravu názvu študijného programu trénerstvo, trénerstvo (externá 
forma štúdia) na str. 7. Bude zmenený na „trénerstvo“. 

- Formálne pripomienky  sa zapracujú. 

c) Prodekan dr. Ľ. Rupčík poďakoval Pedagogickej komisii za pripomienky, ktoré skvalitnili 
predložený materiál. AS FTVŠ UK spresnil, že poďakovanie patrí menovite doc. O. 
Kyselovičovej a dr. M. Pachovi. 

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

počet prítomných: 9   A/9  Z/0  N/0 

schválil materiál „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 1. stupeň štúdia na ak. rok 
2017/18“ s tým, že budú opravené formálne nedostatky a upravený názov študijného 
programu trénerstvo, trénerstvo (externá forma štúdia) na str. 7 na trénerstvo a do 20.9.2016  
predložený na schválenie návrh na zmenu minimálnych podmienok na zaradenie na športovú 
špecializáciu futbal, ktorý sa bude schvaľovať per rollam. 

 

Uznesenie č. 3 4/2016 

AS FTVŠ UK schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na 1. stupeň 
štúdia na ak. rok 2017/18“ s tým, že budú opravené formálne nedostatky a upravený názov 
študijného programu trénerstvo, trénerstvo (externá forma štúdia) na str. 7 na trénerstvo 
a do 20.9.2016 predložený na schválenie návrh na zmenu minimálnych podmienok na 
zaradenie na športovú špecializáciu futbal, ktorý sa bude schvaľovať per rollam. 

 

K bodu 6  Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

a) Materiál k bodu predložil predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Podal návrh na zloženie 
volebnej komisie: Bc. Anton Bezák, Mgr. Dávid Olász, Bc. Filip Stráňavský a Filip Sťahulák. 
Mgr. Martin Mikulič bude pôsobiť ako poradca. 

b) Predseda AS FTVŠ UK upozornil, že voľby musia prebehnúť podľa nových zásad. 
c) Termín podávania návrhov na kandidátov navrhol do 5.10.2016, termín volieb na 19.10.2016. 
d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK 

počtom hlasov: 

počet prítomných: 9   A/9  Z/0  N/0 

schválil zloženie volebnej komisie a termíny týkajúce sa podávania návrhov na kandidátov 
a konania volieb. 

 

 

 



 
 

Uznesenie č. 4 4/2016 

a) AS FTVŠ schvaľuje volebnú komisiu pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl 
v zložení Bc. Anton Bezák, Mgr. Dávid Olász, Bc. Filip Stráňavský, Filip Sťahulák a ako 
poradcu Mgr. Martina Mikuliča. Schvaľuje termín podávania návrhov na kandidátov do 
5.10.2016 a konania volieb 19.10.2016.  

 

K bodu 7 Rôzne 

a) Dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka oznámil členom senátu, že začína rokovania 
s Filozofickou fakultou UK Bratislava o možnosti otvorenia študijných programov telesná 
výchova a slovenský, resp. cudzí  jazyk. Dôvodom je vypovedanie spolupráce pri týchto 
študijných programoch zo strany Pedagogickej fakulty UK v septembri tohto roku. 

b) AS FTVŠ UK poveril tajomníčku doc. L. Zapletalovú vypracovaním e-mailového adresára 
spolu s telefonickými kontaktmi členov AS FTVŠ UK vrátane ďalších členov v pracovných 
komisiách z dôvodu bezproblémovejšej komunikácie.  

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 
 
Overovateľ: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.  
Predsedníčka Mandátovej komisie 
 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  
predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 14.9.2016 


