
 
 

Zápis č. 5 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 24.11.2016 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie.  
2. Správa Mandátovej komisie. 
3. Prerokovanie a schvaľovanie programu zasadnutia. 
4. Kontrola uznesení. 
5. Potvrdenie hlasovaní per rollam z 20.9. a 3.10.2016. 
6. Oznámenie študentskej komory AS FTVŠ UK o voľbe predsedu študentskej komory AS 

FTVŠ UK. 
7. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh na výšku školného a vybraných poplatkov 

v ak. roku 2017/18“. 
8. Rôzne. 

a) Stanovisko prof. Kampmillera k autorským právam na učebnicu „Teória športu 
a didaktika športového tréningu“. 

b) Iné. 
9. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie 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 13 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné1.  

K bodu 3 Schválenie programu zasadnutia 

Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák  predložil na schválenie program rokovania. 

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

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil program zasadnutia. 

K bodu 4   Kontrola uznesení 

a) Zo zápisu z posledného zasadnutia nevyplynuli žiadne ukladajúce uznesenia. 

b) Tajomníčka AS FTVŠ UK doc. L. Zapletalová požiadala dekana FTVŠ UK doc. M. 
Vanderku o informáciu k bodu 7 a) zápisu č. 4/2016, ktorý sa týkal rokovania dekana 
FTVŠ UK s dekanom FiF UK o možnosti otvorenia študijných programov telesná 
výchova a slovenský, resp. cudzí jazyk. Dekan informoval o úspechu pri rokovaní. 
Budúci ak. rok FTVŠ UK v spolupráci s FiF UK otvorí študijný program TV – slovenský 

                                                 
1 Po schválení programu sa na zasadnutie AS dostavili ďalší dvaja členovia a počet prítomných sa zvýšil na 15. 



 
 

a anglický jazyk. Už zapísaní študenti na tieto študijné programy dokončia štúdium na 
PdF UK. Informoval tiež o rokovaniach s EBF UK o možnosti otvorenia študijného 
program TV – náboženstvo a o tom, že pracovná skupina v zložení dr. J. Cvečka, dr. B. 
Bartolčičová a dr. MUDr. E. Musilová pripravujú podklady a materiály pre študijný 
program Športová fyzioterapia. 

c) Bod 7 b) zápisu č. 4/2016 bol splnený. 

K bodu 5   Potvrdenie hlasovaní per rollam z 20.9. a 3.10.2016 

a) Predseda AS FTVŠ UK predložil na opätovné schválenie hlasovanie per rollam 
z 29.9.2016 k bodom 4 a 5 zápisu č. 4/2016, ktoré sa týkali zrušenia posledného odseku 
bodu 4a) o zrušení uvádzania plánovaného počtu prijatých uchádzačov na dennú a 
externú formu doktorandského štúdia, pretože nie je v súlade so Študijným poriadkom 
UK a §57 ods. 5 zákona o vysokých školách a úpravy minimálnych podmienok na 
zaradenie na športovú špecializáciu futbal z 1. ligy mladšieho dorastu na 2. ligu staršieho 
dorastu.  

Hlasovanie per rollam 

Počet členov AS FTVŠ UK  15    A11  N 0  Z 4 

Opätovné schvaľovanie zmien k bodu 4 a 5 zápisu č. 4/2016  

Počet prítomných 15   A15  N 0  Z0 

 

Uznesenie č. 1 5/2016 

AS FTVŠ schvaľuje navrhnuté zmeny k bodom 4 a 5 zápisu č. 4/2016 schválené hlasovaním 
per rollam 20.9.2016. 

Počet členov AS FTVŠ UK 15     A15  N 0  Z 0 

 

b) Predseda AS FTVŠ UK predložil na opätovné schválenie hlasovanie per rollam 
z 3.10.2016, ktoré sa týkalo schválenia doplnku k materiálu Prijímacie konanie na FTVŠ 
UK na akademický rok 2017/2018 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium). Ďalšie podmienky 
prijatia na štúdium“ v znení, že pri zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13. 
a 14. kooperuje FiF UK.  

Hlasovanie per rollam 

Počet členov AS FTVŠ UK  15    A13  N 0  Z 2 

c) Opätovné schvaľovanie doplnku k materiálu „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na 
akademický rok 2017/2018 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium). Ďalšie podmienky 
prijatia na štúdium“, že pri zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13. a 14. 
kooperuje FiF UK.  

Počet prítomných 15      A15  N 0  Z0 

 

Uznesenie č. 2 5/2016 

AS FTVŠ schvaľuje navrhnutý doplnok schválený hlasovaním per rollam 3.10.2016 
k materiálu „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2017/2018 1. stupeň 
štúdia (bakalárske štúdium). Ďalšie podmienky prijatia na štúdium“ v znení, že na 
zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13. a 14. kooperuje FiF UK. 

Počet členov AS FTVŠ UK 15   A15  N 0  Z 0 



 
 

 

K bodu 6 Oznámenie študentskej komory AS FTVŠ UK o voľbe predsedu študentskej 
komory AS FTVŠ UK  

Mgr. D. Olasz oboznámil AS FTVŠ UK s tým, že staronovým predsedom študentskej komory 
AS FTVŠ UK bol zvolený Mgr. Martin Mikulič. Tým sa v zmysle Rokovacieho poriadku AS 
FTVŠ UK stal aj podpredsedom AS FTVŠ UK. 

K bodu 7  Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh na výšku školného a vybraných 
poplatkov v ak. roku 2017/18“. 

a) Materiál spolu s dôvodovou správou na rokovanie predložil prodekan dr. F. Seman. 
Vysvetlil východiská a ďalšie dôvody navýšenia školného za nadštandardnú dĺžku štúdia, 
externé štúdium, zápisné,  poplatky súvisiace s uznávaním a dopĺňaním štúdia v zahraničí 
a vystavovanie iných dokladov. Informáciu doplnil dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka 
a prodekan dr. Ľ. Rupčík. 

b) Dr. F. Seman reagoval na písomné pripomienky členov AS FTVŠ UK, ktoré sa týkali výšky 
školného a poplatkov, nesystémového navýšenia poplatkov na jednotlivých stupňoch štúdia, 
zvýšenia poplatkov na externom štúdiu, ktoré spolu so zvýšením dĺžky štúdia o jeden rok 
môže značne znížiť záujem uchádzačov o toto štúdium, vysokého navýšenia poplatku za 
dizertačnú skúšku v cudzom jazyku pri uznávaní a dopĺňaní vysokoškolského štúdia. Ako  
hlavné dôvody uviedol zvýšenie základu na výpočet výšky školného za nadštandardnú dĺžku 
štúdia a externé štúdium zo strany UK, nerešpektovanie rôzneho koeficientu nápočtu dotácií 
finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR na jedného študenta na rôznych stupňoch štúdia  
FTVŠ UK v minulosti, nepokrytie nákladov pri nižšom počte uchádzačov o externé štúdium 
ako 15, stále sa stupňujúcimi nárokmi za administratívne úkony v súvislosti s uznávaním 
a vystavovaním dokladov o ukončení štúdia a zvyšujúcimi sa nákladmi na mzdy pedagógov. 
Uviedol aj to, že 20 % sumy poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia ide na motivačné 
štipendiá. 

Bc. F. Sťahulák poukázal na to, že na FTVŠ UK sú jedny z najvyšších poplatkov za 
nadštandardnú dĺžku štúdia a zápisné na UK Bratislava a telovýchovných fakultách 
a katedrách na Slovensku, čo doložil konkrétnymi údajmi. Zdôraznil, že nadštandardná 
dĺžka štúdia je u veľa študentov v dôsledku zdravotných, sociálnych problémov alebo 
športovej kariéry a nie kvôli nedostatočnému záujmu o štúdium. Na tieto argumenty dekan 
FTVŠ UK doc. M. Vanderka a prodekan dr. F. Seman reagovali tým, že je možné požiadať 
o zníženie školného. FTVŠ UK patrí k fakultám, ktoré podávajú rektorovi v tomto smere 
návrhy. Vedenie sa snaží podporiť študentov, ktorí musia platiť školné vplyvom 
nepriaznivých okolností.  

c) Dr. Buzgó ako podnet do diskusie podal návrh, aby sa na doktorandskom štúdiu neplatilo 
školné za nadštandardnú dĺžku štúdia, pretože trojročné obdobie nie je dostačujúce na 
realizáciu kvalitného experimentu a publikovanie v karentovanom alebo indexovanom 
časopise. Z dôvodu absencie jednoznačného stanoviska prítomných doktorandov denného 
štúdia návrh následne stiahol. 

d) V súvislosti s poplatkami, hoci sa to nedotýkalo priamo predkladaného materiálu, F. 
Sťahulák požiadal, aby vedenie presne vyčíslilo jednotlivé položky zápisného, na čo 
predseda AS FTVŠ reagoval návrhom, aby túto požiadavku prediskutovali v študentskej 
komore AS FTVŠ UK a predložili návrh na zaradenie tohto bodu na najbližšie zasadnutie 
AS. 

e) Doc. Ľ. Benčuriková navrhla zaokrúhlenie poplatkov za vydávanie iných dokladov na 50 
centov, s čím predkladateľ súhlasil. 



 
 

f) Predseda AS FTVŠ UK ukončil rozpravu s tým, že sa bude hlasovať o návrhu ako celku. 
V prípade ak nebude návrh hlasovaním schválený, bude sa osobitne hlasovať o schválení 
zmeny výšky poplatkov súvisiacich s vydávaním iných dokladov podľa návrhu doc. Ľ. 
Benčurikovej. 

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

počet prítomných: 15   A/11  Z/3  N/1 

schválil materiál „Návrh na výšku školného a vybraných poplatkov v ak. roku 2017/18 
s pripomienkou zaokrúhliť poplatky súvisiace s vydávaním iných dokladov na 50 centov. 

 

Uznesenie č. 3 4/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Návrh na výšku školného a vybraných poplatkov v ak. roku 
2017/18“ s pripomienkou zaokrúhliť poplatky súvisiace s vydávaním iných dokladov na 50 
centov. 

K bodu 8 Rôzne 

a) Stanovisko prof. Kampmillera k autorským právam na učebnicu „Teória športového 
tréningu a didaktika športu“. 

- Prof. Kampmiller ako prvý bod vystúpenia prečítal lustračné osvedčenie týkajúce sa jeho 
osoby. Na základe zákona z r. 1991 Federálneho Ministerstva vnútra Českej a Slovenskej 
Federálnej republiky podľa § 9, ods. 1 zákona č. 451/1991 Sb. je evidovaný ako osoba 
v § 2 ods. 1 písmo c) zákona 451/1991 Sb. Táto skutočnosť neosvedčuje vedomú 
spoluprácu so Štátnou Bezpečnosťou podľa § 2 ods. 2 tohto zákona. 

- Ako druhé prečítal list rektora UK prof. Mičietu z 28.7.2016, v ktorom mu oznámil, že 
existuje podozrenie z plagiátorstva vo vzťahu k učebnici „Teória športového tréningu 
a didaktika športu“ a požiadal ho o písomné stanovisko v mene celého autorského 
kolektívu. 

- Prof. Kampmiller ďalej prečítal písomné stanovisko, ktoré zaslal rektorovi UK prof. 
Mičietovi 25.8.2016, v ktorom píše o tvorbe učebníc pre predmet Teória a didaktika 
športu v minulosti a o zámere vytvoriť novú učebnicu na základe poslednej učebnice 
„Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu“ z r. 2007, k čomu dal ústny 
súhlas prof. Moravec a poskytol mu osobne elektronickú verziu učebnice v tlačovej 
podobe. Pôvodným zámerom autorského kolektívu bolo vydať doplnené a prepracované 
vydanie, prepracovať väčšinu kapitol a doplniť učebnicu o ďalšie kapitoly prizvaním 
ďalšieho spoluautora doc. Peráčka. K doplneniu ďalších kapitol doc. Peráčkom došlo, ale 
z časových dôvodov sa prepracovanie ostatných kapitol dotýkalo väčšinou len ich 
doplnenia, o čom svedčí väčší rozsah publikácie. Pri vydávaní odmietol vydavateľ ABL 
Print vydať učebnicu so spoluautorom R. Moravcom bez písomného súhlasu dedičky 
autorských práv pani J. Moravcovej. Keďže bola dlhodobo mimo územia SR, jej súhlas 
autori nezískali, rozhodli sa vydať učebnicu bez jeho mena. Prof. Kampmiller priznal, že 
podcenili pravidlá citovania a že je pripravený niesť zodpovednosť za prípadné 
ponímanie tejto záležitosti ako poškodenia dobrého mená UK a FTVŠ UK Bratislava.  

- Následne prof. Kampmiller informoval, že rektor UK prof. Mičieta zostavilad hoc 
komisiu, ktorá mala prípad preskúmať. Komisia pod vedením prorektora prof. Mocza 
zasadala 5.10. 2016 a písomne dňa 11.11.2016 zaslala svoj záver podpísaný rektorom, 
v ktorom konštatuje nesúlad s pravidlami citovania a ustanoveniami. Uvedené je 
v rozpore so zákonom 185/2015, Zákonníkom práce 311/2001 a Pracovným poriadkom 
UK Bratislava, vnútorný predpis č. 11/2008 v znení zmien a doplnení (úplné znenie 



 
 

vnútorný predpis č. 5/2013). čl. 9 ods. i) v ktorom sa uvádza, že základnou povinnosťou 
vysokoškolského učiteľa je „vo vzťahu k domácej a zahraničnej vedeckej a pedagogickej 
komunite sa správať korektne, dodržiavať právnu ochranu autorského práva a duševného 
vlastníctva a dbať na dobré meno UK“. Uplynutie doby viac ako rok od vydania 
predmetnej publikácie bráni v tomto prípade vyvodeniu osobitnej pracovno-právnej 
zodpovednosti. Rektor v liste dal prof. Kampmillerovi, prof. Laczovi a doc. Vanderkovi, 
za povinnosť učiniť potrebné kroky k súčasnej držiteľke autorských práv po prof. , 
Moravcovi, informovať ho o spôsobe oznámenia dotknutej osobe, manželke prof. 
Moravca a zdržať sa ďalšieho používania učebnice „Teória športu a didaktika športového 
tréningu“.  

- Na záver prof. Kampmiller prečítal list, ktorý spolu s prof. Laczom a doc. Vanderkom 
zaslali paní J. Moravcovej, v ktorom sa ospravedlnili jej osobne, jej dcére a synovi za 
porušenie autorských práv. Vyslovili úprimnú ľútosť. Uistili ich, že vynechanie mena jej 
manžela a otca z autorského kolektívu nebolo zámerné, že bolo vyvolané časovou 
tiesňou. V žiadnom prípade nechceli poškodiť jeho meno. Ako satisfakciu podnikli a 
chcú podniknúť nasledujúce kroky: 

- Stiahli učebnicu „Teória športu a didaktika športového tréningu“  z predaja a nechali ju 
vrátane ohlasov vymazať z databázy publikačnej činnosti. 

- Na základe prípadného písomného súhlasu p. J. Moravcovej, ako dedičky autorských 
práv, by vydali 2. rozšírené vydanie predchádzajúcej učebnice „Teória a didaktika 
výkonnostného a vrcholového športu“ z r. 2007 v pôvodnom zložení autorského 
kolektívu. 

- Sú pripravení aj na finančnú formu satisfakcie. 

- Stanovisko prof. T. Kampmillera doplnili prof. E. Laczo a doc. M. Vanderka. Poukázali na to, 
že zhoda vo viacerých častiach textu vyplýva z toho, že učebnica, ktorá predchádzala učebnici 
„Teória športu a didaktika športového tréningu“ bola spoločným dielom, kde sa presne nedá 
určiť autorstvo a že celú situáciu vyvolala zrejme iniciatíva bývalého zamestnanca FTVŠ UK, 
s ktorým bývalé vedenie skončilo pracovný pomer z dôvodu porušenia zákona, pretože mal 
dva súbežné pracovné pomery na ustanovený týždenný pracovný čas (na našej fakulte a v PdF 
KU v Ružomberku). Okamžité skončenie pracovného pomeru bolo z formálneho hľadiska 
chybné, a preto je FTVŠ UK s dotyčným pánom profesorom momentálne v súdnom spore 
o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. 

b) V diskusii F. Sťahulák poukázal na to, že ak sa pochybilo, treba uviesť veci na pravú mieru, 
pretože tým trpí atmosféra na FTVŠ UK a jej dobré meno. Doc. L. Zapletalová vyjadrila 
sklamanie na tým, že prof. Laczo a doc. Vanderka nezaujali jednoznačný postoj ako prof. 
Kampmiller. Prevažná väčšina členov AS FTVŠ UK poukázala na vysokú kredibilitu 
a odbornosť menovaných členov AO FTVŠ UK a vyslovila názor, že AS FTVŠ UK by im 
mal vysloviť plnú podporu. 

c) Po uzatvorení diskusie AS FTVŠ UK zobral na vedomie stanovisko dotknutých autorov 
k autorstvu učebnice „Teória športu a didaktika športového tréningu“. Predseda AS FTVŠ UK 
uviedol, že k predmetnej veci zvolá zasadnutie AO FTVŠ UK. 

d) Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák oznámil, že zasadnutie AO FTVŠ UK zvolá na 
6.12.2016 o 11.30. Zasadnutie sa uskutoční v aule. 

e) Mgr. M. Králik, novozvolený zástupca FTVŠ UK v ŠRVŠ, informoval, že 30.11.2016 sa 
uskutoční prvé zasadnutie novozvolenej ŠRVŠ na PF UK a v dňoch 8.-11.12.2016 valné 
zhromaždenie. 

f) Zástupca FTVŠ UK v AS UK dr. Ľ. Tománek informoval, že Pedagogická komisia schválila 
Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku (vnútorný prepis č. 8/2013) k čl. 28 ods. 2. Do váženého 



 
 

priemeru za celé štúdium sa započítavajú aj predmety štátnej skúšky. Upozornil, že v tomto 
smere musí urobiť potrebné kroky aj FTVŠ UK. Dodatok bol už schválený v AS UK. 

g) Zástupca FTVŠ UK v AS UK dr. Ľ. Tománek informoval, že študentská časť AS UK vydala 
vyhlásenie k návrhu štátneho rozpočtu pre vysoké školy na rok 2017, v ktorom vyslovuje 
svoju nespokojnosť a znepokojenie, pretože fakticky dôjde k zníženiu financovania vysokých 
škôl na Slovensku a zabrzdeniu ich ďalšieho rozvoja. Podporuje preto snahu Rady vysokých 
škôl a ŠRVŠ zameranú na presadenie lepšieho financovania kvalitných vysokých škôl na 
úrovni zodpovedajúcej ich potrebám v oblasti vzdelávania a výskumu a žiada o podporu tohto 
vyhlásenia AS všetkých fakúlt. Vyslovil názor, že vyhlásením by sa mal zaoberať aj AS 
FTVŠ UK. 

h) Doc. Kyselovičová požiadala, aby sa zasadnutí AS FTVŠ UK zúčastňovali všetci nami 
zvolení zástupcovia do AS UK, RVŠ a ŠRVŠ. AS často nemá k dispozícii informácie. 

 

K bodu 9 Záver 

Rokovanie uzatvoril predseda ASFTVŠ UK doc. M. Vavák 

 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 

tajomníčka AS FTVŠ UK 

 

Overovateľ: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.  

Členka Mandátovej komisie 

 

 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  

predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 6.12.2016 


