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Zápis č. 8 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 
dňa 3. 5. 2018 

 
Prítomní členovia a členky AS: Podľa prezenčnej listiny.  
Ospravedlnení: Mgr. J. Cvečka, PhD., (v čase konania zasadnutia neospravedlnený1); doc. 

PaedDr. O. Kyselovičová, PhD., Samuel Lacko. 

Hostia: doc. M. Vanderka, dekan; Ing. J. Turan,  tajomník fakulty;  Mgr. F. Seman, PhD., 
prodekan; Mgr. Ľ. Rupčík, PhD., prodekan; doc. L. Zapletalová, členka Pedagogickej komisie; 
Mgr. Ľ. Tománek, PhD., člen AS UK.  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Prijímacie konanie na I. stupeň na FTVS na ak. rok 2019/2020 
3. Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň štúdia v ak. roku 2019/2020 
4. Výročná správa 
5. Rozpočet 
6. Navýšenie počtu zamestnancov – DCpH (spojené s fyzioterapiou) 
7. Zrušenie Štipendijného poriadku FTVŠ UK (v platnosti bude Štipendijný poriadok UK) 
8. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK za študentskú komoru (za R. Bečarika) – 

na 26. 11. 2018 
9. Otázky na členov vedenia FTVŠ UK a zástupcov FTVŠ UK v Rade vysokých škôl a v 

Študentskej rade vysokých škôl 
10. Rôzne  
11. Záver - ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 1 Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predseda 
AS oznámil, že bude vyhotovený zvukový záznamu zo zasadnutia AS. Za overovateľa zápisu zo 
zasadnutia bol zvolený prof. Holienka (za neprítomnú členku mandátovej komisie doc. 
Kyselovičovú). Prof. Holienka požiadal tajomníka AS FTVŠ UK, aby používal pri vypracovaní 
zápisu zvukový záznam. 

a) Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr. Michal Králik konštatoval, že z celkového 
počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 12 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné.  

b) Program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený. 
 

K bodu 2 Prijímacie konanie na I. stupeň na FTVŠ v ak. rok 2019/2020 
Písomný materiál predložil a stručne komentoval Mgr. Ľ. Rupčík, PhD., prodekan. 
Diskutovali:  
doc. Zapletalová, členka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK: upozornila na niektoré formálne 
chyby v predloženom dokumente; vzniesla otázky: Aký je štandard na prijímacom konaní na 
pripravovaný študijný program Fyzioterapia v plávaní a gymnastike? Čo bude obsahom 
pohybovej časti?  

                                                            
1 Dr. J. Cvečka poslal emailom členkám a členom AS FTVŠ UK dňa 4.5.2018 ospravedlnenie s týmto textom: Vážený 
pán predseda, vážení členovia akademického senátu, dovoľte mi sa touto cestou ospravedlniť za neúčasť na 
zasadnutí AS FTVŠ UK ‐ 3.5.2018 z dôvodu neočakávaných pracovných povinností. S pozdravom Ján Cvečka. 
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Odpovedal prodekan Rupčík. Štandard na prijímacom konaní v študijnom programe Fyzioterapia 
v plávaní a gymnastike je rovnaký ako pri ostatných študijných programoch. V predkladanom 
materiály je pri študijnom programe Fyzioterapia uvedená aj atletika (musí to tak byť podľa 
akreditácie), ktorá je však upresnená, že sa to týka Cooperovho testu a behu na 50m. 
Prof. Holienka: opýtal sa, či prípadná lekárska prehliadka na FTVŠ UK bude spoplatnená? 
Odpovedal dekan: áno bude; pán profesor odporúčal odstupňovanú výšku storna v prípade, že 
uchádzač sa nedostaví na prijímacie konanie. AS toto odporúčanie akceptuje. 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Prijímacie konanie na I stupeň 
na FTVS na ak. rok 2019/2020“ 

12 0 0 

Uznesenie č. 1/8/2018 
AS FTVŠ prerokoval a schválil písomný materiál „Prijímacie konanie na I. stupeň na 
FTVŠ na ak. rok 2019/2020“. 

 
K bodu 3 Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň štúdia v ak. roku 2019/2020 
Písomný materiál predložil a stručne komentoval Mgr. F. Seman, PhD., prodekan. 
Diskutovali: 
prof. Oborný: navrhol formálne úpravy v štruktúre prijímacej skúšky a v Kritériách hodnotenia 
uchádzača o doktorandské štúdium (akceptované). 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Ďalšie podmienky prijatia na 
III. stupeň štúdia“  

12 0 0 

Uznesenie č. 2/8/2018 
AS FTVŠ prerokoval a schválil „Ďalšie podmienky prijatia na III. stupeň štúdia“ po 
doplnení formálnych úprav. 

 
K bodu 4 Výročná správa za rok 2017 
Písomný materiál predložil a stručne komentoval dekan FTVŠ UK. 
Diskutovali:  
Dr. Štefanovský: vyškrtnúť zo Správy organizáciu plesu v roku 2017 (nekonal sa). 
Prof. Holienka: v súvise s oceňovaním dlhodobých pracovníkov FTVŠ UK navrhol stanoviť 
jednoznačné kritéria oceňovania (napríklad pri významných životných jubileách).  

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Výročná správa za rok 2017“ 12 0 0 

Uznesenie č. 3/8/2018 
AS FTVŠ prerokoval a schválil materiál „Výročná správa za rok 2017“.  

 
K bodu 5 Rozpočet FTVŠ UK 2018 
Písomné materiály k bodu 5 predložil a prezentoval Ing. Turan, tajomník FTVŠ UK. Zdôraznil, 
že rozpočet ráta s prebytkom 1020,60 Eur. 
Diskutovali: 
Prof. Holienka: prečo sú výnosy z podnikateľskej činnosti a hlavná činnosť spolu v jednej 
položke? Odpovedal tajomník – nabudúce budú položky oddelené. 
Prof. Oborný: ráta rozpočet s výmenou odumretých ihličnanov na atletickom štadióne? 
Odpovedal tajomník FTVŠ UK: áno, problém odumretých ihličnanov sa musí riešiť. 
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 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o materiáli „Rozpočet FTVŠ UK 2018“ 11 0 1 

Uznesenie č. 4/8/2018 
AS FTVŠ prerokoval a schválil „Rozpočet FTVŠ UK 2018“. 

 
K bodu 6 Navýšenie počtu zamestnancov – DCpH (spojené s fyzioterapiou) 
Materiál predložil dekan FTVŠ UK. Zdôvodnil potrebu navýšenia počtu pracovníkov DCpH v 
nadväznosti na skoršie schválený Návrh štruktúry pracovných miest na FTVŠ UK (2018). 
Písomný materiál bude zaslaný členom a členkám AS FTVŠ UK ex post dňa 4. mája 2018.  
Diskutovali:  
Doc. Labudová: aká bude pracovná náplň nepedagogických zamestnancov v navýšenom počte 
pracovníkov? Odpovedal dekan: Ordinácia telovýchovného lekára bude vykonávať diagnostiku 
športovcov (a ďalších platiacich záujemcov) a ďalšie výkony spadajúce do jeho kompetencie;  na 
odbery je oprávnená len zdravotná sestra, preto je nutná aj ona;  fyzioterapeut bude vykonávať 
relevantné platené odborné úkony. Platby sa budú uskutočňovať cez registračnú pokladnicu na 
účet fakulty, položka hospodárska činnosť. Všetci noví zamestnanci DCpH by si mali sami na 
seba zarobiť. 
Prof. Hamar: odporučil schváliť predložený návrh, navýšenie je oprávnené. 
Prof. Holienka: akceptoval slovné zdôvodnenie navýšenia zo strany dekana, ale kriticky sa 
vyjadril k skutočnosti, že materiál nebol predložený na rokovanie AS v písomnej podobe. 
Doc. Zapletalová: V materiáli z kolégia dekana, týkajúceho sa činnosti DCpH chýba informácia 
o finančných nákladoch a náplni práce jedného potenciálneho zamestnanca – zdravotnej sestry. 
Odpovedal dekan: bude doplnené. 
Mgr. Králik: prijatie zamestnancov prinesie úsporu času v realizácii konkrétnych výskumných 
úloh.  

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o bode „Navýšenie počtu zamestnancov 
DCpH“ 

11 0 1 

Uznesenie č. 5/8/2018: 
AS FTVŠ UK schvaľuje návrh na navýšenie počtu zamestnancov DCpH. 

 
K bodu 7 Zrušenie Štipendijného poriadku FTVŠ UK 
Návrh predniesol Mgr. Seman, prodekan. Uviedol, že v platnosti bude od 1.9.2018 Štipendijný 
poriadok UK. 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o návrhu na zrušenie „Štipendijného poriadku 
FTVŠ UK k 1.9.2018“ 

12 0 0 

Uznesenie č. 6/8/2018: 
AS FTVŠ UK zrušil k 1.9.2018 Štipendijný poriadok FTVŠ UK. 
 
K bodu 8 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK za študentskú komoru (za R. 
Bečarika) – na 26. 11. 2018 
O povinnosti AS FTVŠ UK vyhlásiť doplňujúce voľby do študentskej časti FTVŠ UK podal 
informáciu predseda AS doc. Vavák. Doterajšiemu členovi Róbertovi Bečarikovi končí mandát 
člena AS. Predsedníčka študentskej časti AS Mgr. K. Peliová navrhla zloženie volebnej komisie 
nasledovne: Marcela Brestovská, Martina Brestovská, Patrik Vlk. Ďalší postup bude spresnený 
predsedom AS. 
Termín konania doplňovacích volieb: 26. 11. 2018. 
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Uznesenie č. 7/8/2018: 
AS FTVŠ UK schvaľuje návrh na zloženie volebnej komisie v doplňovacích voľbách do 
študentskej časti AS FTVŠ UK a termín konania volieb dňa 26. 9. 2018. 
 
K bodu 9 Otázky na členov vedenia FTVŠ UK a zástupcov FTVŠ UK v Rade vysokých škôl 
a v Študentskej rade vysokých škôl 
Diskutovali: 
Mgr. M. Králik: informoval o rokovaní Študentskej rady vysokých škôl a aktivitách študentov 
zameraných na zlepšenie podmienok k štúdiu. 
Mgr. I Cihová: informovala o výsledkoch zasadnutia Rady vysokých škôl. 
 
K bodu 10 Rôzne 

a ) Doc. Vavák: Oznámil predpokladaný termín (7. 11. 2018) konania volieb kandidáta na 
dekana FTVŠ UK. Vyhlásenie voľby sa uskutoční na zasadnutí AS FTVŠ UK 4. 10. 2018. 
Upozornil na povinnosť členov AS informovať na príslušných katedrách o činnosti AS FTVŠ 
UK. 

b ) Doc. Vanderka: ako člen VV SOV pripomenul, že SOV ocenil niekoľkých zamestnancov 
FTVŠ UK (doc. Kyselovičová, doc. Labudová, doc. Antala)  

c ) Mgr. Tománek: informoval o činnosti AS UK. 
 
K bodu 11 Záver 
Predseda AS FTVŠ UK po vyčerpaní programu v bode Rôzne následne ukončil rokovanie.  
 
 
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., predseda AS FTVŠ UK ................................................. 
 
Zapísal: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., tajomník AS FTVŠ UK ...................................... 
07. 05. 2018 
 
  
Overovatelia – mandátová komisia AS FTVŠ UK 

Mgr. Michal Králik, predseda  

Prof. M. Holienka, PhD., zvolený za 
overovateľa zápisu ad hoc 

 

 
Na vedomie:  
gabriel.buzgo@uniba.sk; iveta.cihova@uniba.sk; jan.cvecka@uniba.sk; dusan.hamar@uniba.sk; 
miroslav.holienka@uniba.sk; olga.kyselovicova@uniba.sk; jana.labudova@uniba.sk; 
josef.oborny@uniba.sk; milos.stefanovsky@uniba.sk; miroslav.vavak@uniba.sk; 
robert.becarik@uniba.sk; michal.kralik@uniba.sk; samuel.lacko@uniba.sk; 
katarina.peliova@uniba.sk; patrik.vlk@uniba.sk 
 
Marián Vanderka, marian.vanderka@uniba.sk; Seman František, frantisek.seman@uniba.sk; 
Zapletalová Ludmila, ludmila.zapletalova@uniba.sk; Ing. J. Turan, juraj.turan@uniba.sk; Rupčík 
Ľuboš, lubos.rupcik@uniba.sk; Ľubor Tománek, lubor.tomanek@uniba.sk 
 


