
Zápisnica č. 26  
zo zasadnutia Rady ŠVOUČ dňa   30.11.2011 

 
Prítomní: pp. bez titulov Kyselovičová, Doležajová, Pavlíková, Petrovič, Chren, Slyško, 
Shickhoffer (zastupujúci p. Sedliaka) 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a uznesení 
2. Zmeny v zložení Rady ŠVOUČ 
3. Fakultné  a celoštátne kolo ŠVK 
4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Uznesenie zo zápisnice č. 25, k bodu 3d) – splnené.  Ostatné úlohy trvajú. 
 
K bodu 2 
Rada ŠVOUČ  schválila ďalšie zmeny v zložení. Na návrh katedry športovej kinantropológie 
namiesto  Mgr. Sedliaka, PhD. schválila Mgr. V. Bielika, PhD.   
 
K bodu 3 
a) Predsedníčka Rady ŠVOUČ informovala, že na základe rozhodnutia VF FTVŠ UK 
je zmenený termín fakultného kola konferencie – 20.4. 2012.  VF FTVŠ UK navrhlo tiež 
doplniť organizačný výbor o Mgr. Kračeka, ktorý bude spolupracovať s dr. Pavlíkovou.  
 
b) Termíny: 
Katedrové kolá: do 13. apríla 2012 
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu: do 13. apríla 2012  
Termín fakultnej konferencie: 20. apríla 2012 
Odovzdanie prác na celoštátnu konferenciu: do 25. apríla 2012  
Termín celoštátnej konferencie (s medzinárodnou účasťou): 2. máj 2012 – FTVŠ UK 
Bratislava.  

 

Na celoštátnu konferenciu postupujú prví traja z každej teoretickej, resp. posterovej sekcie. Zo 
sekcií pohybových skladieb (športová a tanečná) a pohybových skladieb vo vodnom prostredí 
postupuje najlepšia skladba, resp. dve skladby. Konferenčným jazykom v sekcii 
dokoktorandov je  anglický jazyk. 

 
c) Sekcie na fakultnú a celoštátnu konferenciu ŠVOUČ sekcie: 
 Športová edukológia 
 Športová kinantropológia 
 Športová humanistika 
 Sekcia doktorandov (v anglickom jazyku) 
 Posterová sekcia (povinná pre doktorandov 1. ročníka) – len fakultné kolo 
 Sekcia športových pohybových skladieb  
 Sekcia tanečných pohybových skladieb 
 Sekcia pohybových skladieb vo vodnom prostredí 

 
d) Rada ŠVOUČ navrhla a schválila doplnené  pracovné predsedníctvo fakultnej 
a celoštátnej konferencie ŠVOUČ v zložení: 



Predsedovia organizačného výboru fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOUČ 2012  
a členovia OV: 
Mgr. Viktor Bielik, PhD. - Katedra športovej kinantropológie – fakultné kolo 
PhDr. Anna Pavlíková, PhD.  - KŠEŠH – celoštátne kolo v spolupráci s Mgr. Stanislavom 
Kračekom, PhD. (KŠEŠH) 
Tajomníčka: PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD – KA – fakultné a celoštátne kolo 
Členovia:  
Mgr. Michal Slyško, PhD. – KH 
PaedDr. Peter Petrovič, PhD. – KŠPP  
Mgr. Martin Chren - KG 
Sekcie pohybových skladieb sú pod patronáciou katedry gymnastiky a katedry športov 
v prírode a plávania 
 
K bodu 4 
a) Predsedníčka Rady opätovne vyzvala všetkých členov, aby cez svoje katedry oslovili 
príslušné športové zväzy, prípadne iné inštitúcie, ktoré by mohli finančne podporiť 
organizáciu fakultného a celoštátneho kola ŠVK. 
b)  Predsedníčka Rady informovala, že za spracovanie zborníka ŠVOUČ je možné udeliť 
finančnú odmenu. Požiadala členov, aby na svojich katedrách zistili prípadných záujemcov 
o spracovanie zborníka a návrh zaslali predsedníčke. 
T: 29.2. 2012 
c) Dr. Petrovič  navrhol, aby sa zvýšená aktivita učiteľov pri vedení prác ŠVOUČ započítala 
do hodnotenia pedagogickej činnosti. 
 
 
 
Zapísala: O. Kyselovičová 
Bratislava 10.12.2011 


