
Zápis zo zasadnutia Rady ŠVOČ FTVŠ UK č. 24 
9.6. 2011 

 
Prítomní: bez titulov pp. Chren,  Kyselovičová, Doležajová, Sedliak 
Ospravedlnení: Pavlíková, Petrovič, Truchlíková 
 

 
Program: 
1. Kontrola uznesení 
2. Záverečná správa 
3. Rôzne 
 
K bodu 1 
U22/3a - zborník, napálenie príspevkov / splnené 
 
K bodu 2 
Správu o ŠVOČ na FTVŠ UK v ak. roku 2010/11 a o účasti FTVŠ UK na celoštátnom kole 
ŠVK 2011 v Prešove predložila predsedníčka Rady ŠVOČ doc. O. Kyselovičová.  
Rada ŠVOČ zobrala správu na vedomie s pripomienkami. 
 
K bodu 3 

a) Rada ŠVOČ sa v diskusii vrátila k ŠVOČ na fakulte a k celoštátnemu kolu ŠVK v ak. roku 
2010/11. Účasť na fakultnej konferencii ŠVOČ je možné v tomto roku označiť za vysokú, 
úroveň prác a prezentácií vo väčšine prípadov veľmi dobrú až výbornú. Pozitívne hodnotíme 
novootvorené sekcie pohybových skladieb vo vodnom prostredí. Členovia ďalej vyzdvihli 
veľmi dobrú organizáciu, ale poukázali tiež na niektoré nedostatky, ktoré sa vyskytli, najmä 
pri hodnotení prác v určitých sekciách. Predsedníčka Rady poukázala na nedostatočnú 
zodpovednosť nominovaných študentov na CK ŠVK, keď sa napriek nominácii CK 
nezúčastnili. 

b) Rada ŠVOČ ďakuje všetkým pedagógom a doktorandom denného štúdia, ktorí sa ako 
predsedovia, resp. členovia komisií jednotlivých sekcií alebo organizační pracovníci zaslúžili 
o úspešný priebeh fakultnej konferencie ŠVOČ 2011. Oceňujeme zodpovedný prístup 
vedúcich prác pri príprave študentov. Ďakujeme všetkým učiteľom a študentom, ktorí  
reprezentovali FTVŠ UK na celoslovenskom kole ŠVK 2011 v Prešove a svojimi výsledkami 
prispeli k tomu, že sme sa v rámci SR stali najúspešnejšou fakultou v tejto oblasti.  

c) Rada ŠVOČ vyslovila poďakovanie vedeniu fakulty za všestrannú podporu pri 
organizovaní fakultnej konferencie ŠVOČ a zabezpečení účasti na celoslovenskom kole ŠVK 
2011. 
d) Rada ŠVOČ sa uzniesla, že v ak. roku 2011/2012  bude za organizáciu fakultnej 
a celoštátnej konferencie ŠVOČ zodpovedný zástupca Katedry športovej kinantropológie 
(resp. Katedry športov v prírode a plávania). 
 
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční v októbri 2011. 
 
Zapísala: O. Kyselovičová 
Bratislava, 9.6. 2011 


