
Zápis . 2 zo zasadnutia Rady ŠV
16.2.2007

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

Program: 
1. Kontrola uznesení 
2. Predseda rady ŠV  a ŠVK 
3. Príprava fakultného kola 
4. Rôzne

K bodu 1
Zo zápisu zo d a 24.10.2006 nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy s výnimkou bod 4/2, 
v ktorom sa ukladá p. Šmidkeovej h ada  možnosti, ako získa  finan ný príspevok 
cez Kultúrny fond. Pod a vysvetlenia je možné žiados  poda  až po skon ení akcie, a preto 
uznesenie trvá. 

K bodu 2
V súvislosti s odchodom Mgr. Schichora na študijný pobyt a  zmenou zmenou prodekana pre 
vedu a výskum  sa predsedom ŠV  stáva prodekanka pre vedu a výskum doc. L. Zapletalová.  
Rada ŠV  sa uznesla, že vytvorí funkciu predsedu organiza ného výboru ŠVK – jednorázovo 
na každú ŠVK. Za predsedu ŠVK 2007 odsúhlasila dr. L. Doležajovu. 

K bodu 3
c) Upresnenie termínu konania ŠVK. Fakultné kolo sa uskuto ní 4.4.2007. Neskorší 

termín, o ktorý žiadala Katedra gymnastiky, nie je vzh adom na fakultné akcie možný. 
Ostatné termíny: katedrálne kolá do 20.3., odovzdanie prác do 23.3. a celoštátne kolo 
v Nitre 25.4.  zostávajú v platnosti. 

d) Rokovanie v sekciách prebehne v ase 9 – 12 hod, sú aže v pohybových skladbách 
za nú od 13 hod. 

e) Charakter prác ŠVK. Teoretické práce rozsah 8 – 10 strán, štruktúra závere nej 
práce (2 práce v tla enej podobe a CD). Pohybové skladby písomný záznam 
choreografie a obrazový záznam skladby (CD).  
Práce budú do konferencie vydané formou elektronického zborníka. Zodpovedný: dr. 
Psalman 

f) Rada ŠV  schválila pre konferenciu nasledujúce sekcie: športová edukológia, 
športová kinantropológia, športová humanistika, diplomové práce, doktorandi, 
pohybové skladby. 
Posluchá i 5. ro . vystupujú v sekcii diplomových prác. 
Sekcie sa upresnia na základe po tu prihlásených prác. 



g) Komisie. V každej sekcii bude práce posudzova  troj lenná komisia, zložená 
z jedného u ite a a dvoch doktorandov. V doktorandskej sekcii budú komisiu tvori
traja u itelia. Kritéria hodnotenia sa schvália na nasledujúcom zasadnutí. 
Každá katedra nominuje do komisií jedného u ite a a sú asne dá k dispozícii všetkých 
doktorandov, ktorí aktívne nevystúpia na ŠVK.
Zodpovední: zástupcovia katedier v Rade ŠV . Termín 28.2.2007  

h) Priestory konania ŠVK. Rada ŠVK navrhla nasledujúce priestory: 070, 071, I-37, 
0114, 088 a hala prof. Rovného.
Návrh prerokuje na vedení FTVŠ doc. L. Zapletalová. Termín: 19.2.2007. 

i) Ekonomické zabezpe enie ŠVK.  Finan né zabezpe enie (ceny ví azom, diplomy, 
elektronický zborník, ob erstvenie komisií) prerokuje s tajomní kou fakulty doc. 
Zapletalová.  Termín: 28.2.2007. 
Predsední ka vyzvala lenov Rady, aby sa cez katedry obrátili na športové zväzy 
a federácie o poskytnutie sponzorského príspevku na ŠVK. V tomto zmysle pripraví 
list na ich oslovenie.  Termín: 23.2.2007.  

j) Podporné tímy na ŠVK. Na obsluhu prezenta nej techniky, prípravu ob erstvenia 
a informa né služby sa v plnej miere využijú doktorandi fakulty. 

k) Predsední ka Rady ŠV  požiadal lenov Rady, aby do 28.2.2007 nahlásili záujemcov 
o ú as  na ŠVK zo zahrani ných fakúlt. 

K bodu 4
alšie zasadnutie Rady ŠVK sa uskuto ní v piatok 23.3. o 11.30 v zasada ke dekana. 

Zapísala: L. Zapletalová    
         

Doc. PaedDr. L. Zapletalová, PhD. 
       predsední ka Rady ŠV



ŠVK 2007 
Termín konania: 4.4.2007 od 9.00 hod 

Katedrové kolá: do 20.3.2007 
Odovzdanie prác: do 23.3.2007

Sekcie:
Športová kinantropológia 
Športová edukológia 
Športová humanistika 
Diplomové práce 
Doktorandi
Pohybové skladby 

Práce:
Teoretické – 8 – 10 strán; štruktúra závere nej práce 
Pohybové skladby –  záznam choreografie, digitálny 

obrazový záznam 

Jednotlivé katedry môžu do 28.2.2007 nahlási
zahrani ných záujemcov na adresy: 
zapletalova@fsport.uniba.sk
dolezajova@fsport.uniba.sk




