
Zápisnica zo zasadnutia Rady ŠVO
23.3.2007

Prítomní: bez titulov pp. Doležajová, Pavlíková, Šmidkeová, Zapletalová, Pakusza, Chren,  
Petrovi , Benko 

Neprítomní pp. Psalman, Rozložník 

Program: 
1. Kontrola uznesení 
2. Stav odovzdaných prác 
3. Návrh komisií 
4. Program konferencie 
5. Podporný tým doktorandov na fakultnej konferencii ŠVO
6. Rôzne

K bodu 1
Všetky uznesenia s výnimkou 3 g) boli splnené. lenov komisií nedodala katedra športovej 
kinantropológie.

K bodu 2
Zástupcovia jednotlivých katedier nahlásili na fakultnú konferenciu ŠVO  nasledujúce po ty
študentov resp. doktorandov, ktorí budú prezentova  svoju prácu: 
Katedra športovej humanistiky:       6 študentov  2 doktorandi 
Katedra športovej edukológie:         1 poh. skladba  0 
Katedra športovej kinantroplógie:    ?   ?   
Katedra atletiky:                               4 študenti  2 doktorandi 
Katedra gymnastiky:            6 vystúpení  1 doktorand 
Katedra hier:                         10 študentov  5 doktorandov 
Katedra športov v prírode....            exibi né vystúpenie 0 

Zaradenie prihlásených prác do sekcií:
Sekcia športovej humanistiky: 6 prác 
Sekcia športovej kinantropológie 10 prác 
Sekcia športovej edukológie  4 práce 
Sekcia doktorandov               10 prác 
Sekcia diplomových prác  0 
Sekcia poh. a tane ných skladieb 7 vystúpení 

Poveruje sa dr.Doležajová, aby preverila situáciu na katedre športovej kinantropológie 
a v tomto zmysle doplnila zoznam prihlásených prác. Pod a kone ného stavu sa dorieši 
situácia v sekcii športovej kinantropológie (uvažuje sa o dvoch sekciách). 



K bodu 3
Ná základe stavu odovzdaných prác Rada ŠVO  navrhla predbežne nasledujúce komisie pre 
jednotlivé sekcie: 
Športová humanistika:  predseda JUDr. Saká ová, lenovia Mgr. Danišová, Mgr. Benko 
Športová Edukológia: predseda doc. Sedlá ek, lenovia Mgr. uvala, Mgr. Bekö 
Športová kinatropológia: predseda dr. Blahutová, lenovia Mgr. Böhmerová, Mgr. Pelikánová 
Doktorandi: predseda doc. M. Leško, lenovia dr. Tóth, dr. Ková ová
Pohybové a tane né skladby: predseda dr. Olej, lenovia dr. Kyselovi ová, dr. Tonkovi ová,

Mgr. Rup ík, Mgr. Chren 
Komisie sa konkretizujú do 30.3.2007. Predsedom a lenom komisií sa do 30.3.2007 pošlú 
menovacie dekréty.          Zodpovedná: dr. Doležajová 

Rozdelenie miestností:
070  sekcia športovej humanistiky 
071 sekcia doktorandov 
I-37 sekcia športovej kinatropológie 
0111 sekcia športovej kinatropológie 
088 rezerva 
hala sekcia pohybových a tane ných skladieb 
bazén exhibícia 

K bodu 4
Rada ŠVO  odsúhlasila nasledujúci program konferencie: 
8.30  Porada komisií 
9.00                  Zahájenie konferencie (u eb a 071 – prodekanka doc. Zapletalová) 
9.15  –  11.45   Rokovanie v sekciách 
12.00 – 13.00 Exhibícia v synchronizovanom plávaní a základy synchronizovaného

plávania pre záujemcov - plaváre
13.00 – 15.00 Pohybové a tane né skladby – hala prof. Rovného 
15.00 Zasadnutie Rady ŠVO  – skompletizovanie výsledkov  ur enie postupujúcich 

na celoštátnu konferenciu 
15.15 Vyhlásenie výsledkov a nominácia na celoštátne kolo (doc. Zapletalová, dr. 

Doležajová)   

K bodu 5 - Rôzne
a) Predsedom podporného týmu doktorandov na fakultnej konferencii ŠVO  bol schválený 
Mgr. Buzgó. Zapojenie jednotlivých doktorandov konkretizuje predseda organiza ného
výboru dr. Doležajová v spolupráci s Mgr. Buzgóom.  
Stretnutie doktorandov s predsedom organiza ného výboru a predsedom rady ŠVO  sa 
uskuto ní 2.4. o 13.00 hod. v zasada ke dekana. 
Na stretnutí sa upresnia úlohy jednotlivých doktorandov pri zabezpe ení: 

- kritérií hodnotenia a hodnotiacich hárkov
- zoznamov sú ažiacich v jednotlivých sekciách a ich vyvesenia 
- ob erstvenia pre lenov komisie 
- prípravy diplomov a potvrdení o ú asti 
- koordinácie innosti komisií – zozbieranie a vyhodnotenie výsledkov 



b) Rozpo et konferencie pripraví a vedeniu fakulty predloží doc. L. Zapletalová. 
S pokladní kou dohodne aj termín vyplácania odmien pre ví azov sekcií. 
d) Propagáciu fakultnej konferencie (plagát) zabezpe í doc. Lednický. Za propagáciu na 
katedrách zodpovedajú zástupcovia jednotlivých katedier v rade ŠVO .
e) Študenti, ktorí aktívne vystúpia na konferencii ŠVO , sú ospravedlnení z výuky. Ostatní 
študenti sa konferencie zú astnia po dohode s vyu ujúcimi. Predpokladá sa pasívna ú as
študentov, ktorým odpadne výuka v dôsledku obsadenia vy ovacích priestorov. 

alšie zasadnutie Rady ŠVO  sa uskuto ní 2.4. o 13.30 v zasada ke dekana. 

Bratislava 27.3.2007 
Zapísala: doc. L. Zapletalová 


