
Zápisnica č. 25  
zo zasadnutia Rady ŠVOUČ dňa   27.10.2011 

 
Prítomní: pp. bez titulov Kyselovičová, Slyško, Pavlíková, Petrovič, Sedliak, Čaplová 
(zastupujúca p. Chrena) 
Ospravedlnení: bez titulov pp. Doležajová  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a uznesení 
2. Zmeny v zložení Rady ŠVOUČ 
3. ŠVOČ v ak. roku 20011/12 
4. Fakultné  a celoštátne kolo ŠVK 
5. Rôzne 
 

V úvode zasadnutia predsedníčka  privítala všetkých členov a zdôraznila dôležitosť 
činnosti Rady ŠVOUČ v ak. r. 2011/12 vzhľadom ku konaniu celoštátneho kola ŠVK na 
FTVŠ UK.   
 
K bodu 1 
Všetky uznesenia boli splnené. 
 
K bodu 2 
Rada ŠVOUČ  schválila zmeny v zložení. Namiesto  M. Truchlíkovej schválila M. Slyšku.   
 
K bodu 3 
a)ŠVOUČ v ak. roku 2011/12 
Rada ŠVOUČ navrhla a schválila termíny katedrových kôl ŠVOUČ, fakultného 
a celoštátneho kola ŠVK: 
Katedrové kolá: do 13. apríla 2012 
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu: do 13. apríla 2012  
Termín fakultnej konferencie: 18. 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. 

b) Rada ŠVOUČ navrhla a schválila sekcie na fakultnú a celoštátnu konferenciu ŠVOUČ 
sekcie: 
 Športová edukológia 
 Športová kinantropológia 
 Športová humanistika 
 Sekcia doktorandov (v anglickom jazyku) 
 Posterová sekcia 
 Sekcia športových pohybových skladieb  
 Sekcia tanečných pohybových skladieb 
 Sekcia pohybových skladieb vo vodnom prostredí 

Rada ŠVOUČ odporúča, aby sa posterovej sekcie povinne zúčastňovali doktorandi 1. ročníka 
(náklady na poster – z grantov, resp. veda – výskum, neúčelová dotácia).  



 
c) Rada ŠVOUČ navrhla a schválila pracovné predsedníctvo fakultnej a celoštátnej 
konferencie ŠVOUČ v zložení: 
Predsedovia organizačného výboru fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOUČ 2012  
a členovia OV: 
Mgr. Milan Sedliak - Katedra športovej kinantropológie – fakultné kolo 
PhDr. Anna Pavlíková, PhD.  - KŠEŠH – celoštátne kolo 
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 
Propagácia (plagáty ) – doc.PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Na organizačnom zabezpečení sa budú podieľať tak ako v minulosti doktorandi denného 
štúdia, ktorí aktívne na konferencii nevystúpia. 
d) Poveruje sa p. Kyselovičová predložiť návrhy vo VF. Termín: 15.11.2011  
 
K bodu 4 
a)Rada ŠVOUČ poveruje pp. Kyselovičovú spracovať propozície fakultnej a celoštátnej 
konferencie ŠVOUČ. 
Termín: 8.12.2011 
b) Rada ŠVOUČ poveruje pp. Chrena a Petroviča spracovať propozície fakultnej a celoštátnej   
konferencie v pohybových sekciách. 
Chren – Sekcia športových a tanečných  pohybových skladieb 
Petrovič – Sekcie pohybových skladieb vo vodnom prostredí 
Termín: 8.12.2011 
c) Rada ŠVOUČ schválila, že príspevky fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOUČ budú 
zverejnené v elektronických zborníkoch. Spracovaním budú poverení vybraní doktorandi. 
d) Poveruje sa p. Kyselovičová zabezpečiť propagáciu konferencií na webovej stránke FTVŠ, 
pripraviť a zaslať oznam o konaní fakultnej, resp. celoštátnej konferencie 
ŠVOUČ  na fakulty do B. Bystrice, Nitry, Prešova a družobné fakulty z ČR, prípadne iných 
krajín, na katedry FTVŠ. 
Termín: 8.12.2011 
 
K bodu 5 
a)M. Sedliak poukázal na skutočnosť, že vzhľadom na pracovnú zaťaženosť v rámci 
medzinárodných projektov pravdepodobne ukončí svoju činnosť v Rade ŠVOUČ. 
b) O. Kyselovičová vyzvala všetkých členov, aby prostredníctvom katedier oslovili príslušné 
športové zväzy, prípadne iné inštitúcie, ktoré by mohli finančne podporiť organizáciu 
fakultného a celoštátneho kola ŠVK. 
c) O. Kyselovičová osloví SOV, NŠC a SAUŠ  Termín: 20.12.2007 
d) Poveruje sa O. Kyselovičová, aby pripravila ponukové listy. 
Termín: 15.12.2012 
 
Budúce zasadnutie Rady ŠVOUČ sa uskutoční  8. 12. 2007 o 12.00 hod. v zasadačke 
dekana. 
 
Zapísala: O. Kyselovičová 
Bratislava 27.10.2011 


