
Zápisnica č. 10 zo zasadnutia rady ŠVOČ 
9.4.2008  

 
Prítomní: bez titulov pp. Zapletalová, Doležajová, Pavlíková, Šmidkeová, Žídek, Petrovič, 
Benko, Petrášová, Adamská 
Neprítomný: p. Mičuch 
 
Program: 

1. Kontrola uznesení 
2. Inventarizácia odovzdaných prác na fakultnú konferenciu 
3. Organizačné zabezpečenie fakultnej konferencie 

 
K bodu 1 
9/3  splnené 
9/4 splnené 
9/6 trvá 
 
K bodu 2 
 a) Na konferenciu nahlásili katedry nasledujúce počty účastníkov: 
- katedra hier    37 
- katedra atletiky  5 
- katedra gymnastiky  1 
- katedra edukológie  1 
- katedra humanistiky  4 
- katedra športov v prírode 
   a plávania   6 
- sekcia doktorandov  4 
Spolu    56 
 
b) Vzhľadom k vysokému počtu prihlásených sa Rada ŠVOČ rozhodla, že vytvorí ďalšie dve 
komisie – jednu pre sekciu športovej kinatropológie a 1 pre sekciu športovej edukológie.  
Práce zo športovej edukológie a kinantropológie tak budú rozdelené do sekcií s pracovným 
názvom Športová kinantropológia I a II a športová edukológia I a II. 
c) Do nových komisií menovala nasledujúcich učiteľov a doktorandov: 
Komisia športovej edukológie II– PaedDr. Miroslav Vavák, PhD., PaedDr. Igor Tóth, PhD. 
(náhradník doc. MUDr. Jana Lipková, PhD.), Mgr. Libor Jurkovič 
Komisia športovej kinantropológie II – PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD., PaedDr. Zsolt 
Pakusza, PhD., Mgr. Michal Slyško 
d) Rada ŠVOČ ukladá p. Doležajovej overiť účasť menovaných a p. Zapletalovej odovzdať 
menovaným dekréty.      Termín: 10.9.2008  
e) Z dôvodov nerovnakého počtu účastníkov v jednotlivých sekciách Rada ŠVOČ rozhodla, 
že vzhľadom na nízky počet súťažiacich sa v sekcii športová humanistika a sekcii 



doktorandov bude v týchto sekciách finančne odmeňovať len 1. miesto, v ostatných sekciách 
prvé tri miesta v schválenej výške. 
f) Rada ŠVOČ rozhodla, že požiada VF o ďalšie miestnosti – II-6 a zasadačku dekana  
a upovedomí vedúcich katedier. Zodpovedná: Zapletalová  Termín: ihneď 
g) V dôsledku uvedených zmien bude rozdelenie miestností nasledovné: 
070 – športová kinantropológia I 
071 – športová kinantropológia II 
0114 – športová edukológia I 
I-37 – športová edukológia II 
zasadačka dekana – doktorandi 
II-6 športová humanistika 
h) Poveruje sa pp. Doležajová a Petrášová, aby zabezpečili do nových miestností potrebnú 
projekčnú techniku. Termín: do konania konferencie 
i) Rada ŠVOČ poverila pp. Zapletalovu a Doležajovu, aby zadelili práce do jednotlivých 
sekcií. Termín: 11.4.2008   
 
K bodu 3 
a) Program konferencie  
Porada komisií      8.30  071 
Otvorenie konferencie    8.45  071   (prodekanka) 
Zahájenie rokovaní v sekciách   9.00 
Ukončenie rokovaní v sekciách   13.00 – 13.30 
Slávnostné ukončenie, vyhlásenie výsledkov   14.00  071 
b) Poveruje sa p. Zapletalová poslať pozvánku členom komisie na pracovnú poradu. Termín: 
11.4. 2008.  
c) Protokoly pre členov komisií zabezpečí p. Doležajová. Termín: porada komisií 
d) Poveruje sa prodekanka Zapletalová, aby na stretnutí s doktorandmi zabezpečila personálne 
nasledujúce činnosti: 
- nákup a vypísanie diplomov 
- nákup občerstvenia 
- roznesenie občerstvenia do učební 
- technikov z radov doktorandov do učební, ktorí zabezpečia súčasne vylepenie zoznamu 

príspevkov na dvere miestnosti  
- príprava informačnej tabule – 14.4.2008  
- styčného pracovníka s pokladníčkou  (patronuje p. Pavlíková) 
 
 
Zapísala: L. Zapletalová 
Bratislava 9.4.2008     
 
 
 

 


