
Zápisnica . 6 zo zasadnutia Rady ŠVO
7.11.2007

Prítomní: pp. bez titulov Zapletalová, Doležajová, Adamská, Petrášová, Pavlíková, Petrovi
Neprítomní: pp. bez titulov Benko, Šmidkeová, Psalman 

Program: 
1. Zmeny v zložení Rady ŠVO
2. ŠVO  v ak. roku 2007/08 
3. Propozície fakultnej a celoštátnej konferencie 
4. Publikovanie prác fakultnej a celoštátnej konferencie 
5. Propagácia fakultnej a celoštátnej konferencie 
6. Finan né zabezpe enie fakultnej a celoštátnej konferencie 
7. Rôzne

V úvode zasadnutia

K bodu 1
Rada ŠVO  schválila zmeny v zložení. Namiesto Zs. Pakuszu schválila M. Petrášovú, 
namiesto M. Chrena schválila V. Adamskú. 

K bodu 2
a) ŠVO  v ak. roku 2007/08 

Rada ŠVO  navrhla a schválila termíny katedrových kôl ŠVO , fakultnej a celoštátnej - 
konferencie ŠVO :
- katedrové kolá prebehnú do 8.4.2008 
- fakultná konferencia ŠVO  sa uskuto ní 15.4.2008 
- celoštátna konferencia sa uskuto ní 7.5.2008 

b)  Rada ŠVO  navrhla a schválila na fakultnú a celoštátnu konferenciu ŠVO  sekcie: 
- Športová edukológia 
- Športová kinatropológia 
- Športová humanistka 
- Sekcia doktorandov 
- Sekcia pohybových skladieb – tane ná a športová 

c)   Rada ŠVO  navrhla a schválila pracovné predsedníctvo fakultnej a celoštátnej 
konferencie ŠVO  v zložení: 
Predseda: L. Doležajová 
Tajomník: J. Žídek (len celoštátna konferencia), Mgr. Benko 

lenovia: L. Zapletalová, V. Adamská (sekcia poh. skladieb, M. Petrášová (teoretické 
sekcie)

d)  Rada ŠVO  rozhodla, že do prípravy a organizácie fakultnej a celoštátnej konferencie 
budú zahrnutí všetci denní doktorandi FTVŠ. Oznam zabezpe í L. Zapletalová. Termín 
23.11.2007

K bodu 3
A.  Rada ŠVO  poveruje pp. Zapletalovú  a Doležajovú spracova  propozície fakultnej 

a celoštátnej konferencie ŠVO .
      Termín: 23.11.2007 
b)  Rada ŠVO  poveruje pp. Adamskú a Petrášovú pripravi  podklady na spôsob prezentácie 

teoretických prác na fakultnej a celoštátnej konferencii ŠVO :



V. Adamská – Sekcia pohybových skladieb 
M. Petrášová – teoretické sekcie a sekcia doktorandov 
Termín: 16.11.2007 

d) Rada ŠVO  schválila termín odovzdávania prác na fakultnú a celoštátnu konferenciu 
ŠVO   - 1 týžde  pred konaním príslušnej konferencie. 

K bodu 4
a)   Rada ŠVO  schválila, že príspevky fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVO  budú 

zverejnené v elektronických zborníkoch. Z ich prípravu budú zodpovední doktorandi 
Hanus a Chova ák. Menovaní pripravia pokyny pre elektronické spracovanie príspevkov. 

      Termín: 16.11.2007 

K bodu 5
Poverujú sa pp. Doležajová a Zapletalová zabezpe i  propagáciu konferencií na webovej 

stránke FTVŠ,  pripravi  a zasla  oznam o konaní fakultnej, resp. celoštátnej konferencie 
ŠVO  na fakulty do B. Bystrice, Nitry, Prešova a družobné fakulty z R, prípadne iných 
krajín, na katedry FTVŠ. 
Termín: 23.11.2007 

K bodu 6 
a) Žiados  o grant MŠ SR vypracuje a podá L. Doležajová  Termín: po zverejnení 

oznamu na webovej stránke MŠ. 
b) Kultúrny fond osloví a grant vypracuje A. Šmidkeová Termín: po skon ení fakultnej 

konferencie.
c) SOV osloví L. Zapletalová    Termín: 22.12.2007 
d) NŠC osloví L. Zapletalová    Termín: 22.12.2007 
e) SAUŠ osloví P. Petrovi     Termín: 22.12.2007 
f) Rada ŠVO  vyzvala všetkých lenov, aby cez svoje katedry oslovili príslušné 

športové zväzy, prípadne iné inštitúcie. 
g)   Poveruje sa L. Zapletalová, aby pripravila ponukové listy a darovacie zmluvy. 

Termín: 23.11.2007 

K bodu 6
a)  Budúce zasadnutie Rady ŠVO  sa uskuto ní    5. 12. 2007 o 12.00 hod. v zasada ke 
dekana.

Zapísala: L. Zapletalová 
Bratislava 14.11.2007 


