
Zápis č. 6 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 
dňa 7. 12. 2017 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny. 

Hostia: podľa prezenčnej listiny + doc. M. Vanderka, dekan; PhDr. R. Matoušek, tajomník 
fakulty.  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK 2017-2024“ 
3. Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Plánovaná štruktúra a počet pracovných miest k 

1.1.2018“        
4. Otázky na členov vedenia 
5. Rôzne 

 K bodu 1 Otvorenie 

a) Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predseda AS 
oznámil, že bude vyhotovený zvukový záznamu zo zasadnutia AS. Uviedol zmenu 
v pôvodnom programe rokovania – bod prerokovanie a schválenie dokumentu, ktorý predložil 
tajomník fakulty „Návrh organizačných zmien na ekonomickom úseku dekanátu FTVŠ UK“ 
nepatrí do schvaľovacej kompetencie AS.  

b) Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr. Michal Králik konštatoval, že z celkového 
počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 13 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili: doc. O. Kyselovičová, PhD., Mgr. J. Cvečka, 
PhD. 

c) Program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený. Prof. Holienka navrhol rokovať aj o aj 
o zmenách a doplnení Organizačného poriadku FTVŠ UK, návrh bol zaradený do bodu 4. 

 
1. K bodu 2 Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK 

2017-2024“ 
 

Materiál predložil a prezentoval dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka, PhD. Vyslovil otázku, či je 
funkčné rokovať o dokumente, ktorý sa bude v blízkej budúcnosti inovovať. Predseda AS 
vyjadril názor, že je vhodné, aby fakulta mala platný dokument o dlhodobom zámere rozvoja 
fakulty. 
V diskusii vystúpili: prof. Holienka, prof. Hamar, prof. Oborný, doc. Vanderka, doc. 
Zapletalová, Dr. Tománek; s čiastkovými faktickými poznámkami vystúpili aj iní členovia AS a 
hostia. Pripomienky sa dotýkali hlavne formálnej a gramatickej stránky materiálu.  
 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ 
UK 2017-2024“  

13 0 0 

 
Uznesenie č. 1/6/2017 
AS FTVŠ prerokoval a schválil „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK 2017-2024“ s 
pripomienkami. Predkladateľ pripomienky akceptoval. 

 



 
 
K bodu 3 Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Plánovaná štruktúra a počet 

pracovných miest k 1.1.2018“ 
Materiál predložil a prezentoval dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka, PhD. Zdôraznil aktuálnu 
potrebu znížiť vekový priemer v kategórie docent a profesor a ďalších pracovných pozícií na 
katedrách. Požiadal uviesť v zápise skutočnosť, že tajomník fakulty mimo vedomia VF predložil 
AS na schválenie návrh na zmenu štruktúry pracoviska dekanátu, pričom vo VF bol 
prerokovávaný a schválený iba post účtovníčky.  
V diskusii vystúpili: prof. Holienka (zdroje financovania navýšenia počtu pracovníkov 
dekanátu); doc. Labudová; Mgr. Buzgó; Dr. Sedliak, Dr. Matoušek, tajomník; Dr. Tománek 
(vyjadril sa k pomeru učiteľských a neučiteľských pracovníkov na fakulte).  
K prerokovanému dokumentu neboli vznesené pozmeňujúce návrhy. 
 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Plánovaná štruktúra a počet 
pracovných miest k 1.1.2018“ 

13 0 0 

  
Uznesenie č. 2/6/2017 
AS FTVŠ prerokoval a schválil materiál „Plánovaná štruktúra a počet pracovných miest k 
1.1.2018“.  

K bodu 4 Otázky na členov vedenia 

 Prof. Holienka – upozornil na potrebu zmeny Organizačného poriadku FTVŠ UK, obrátil sa 
s týmto problémom na dekana FTVŠ UK 

o dekan upozornil, že katedry FTVŠ nemajú štatút, pracujú v intenciách Zákona o VŠ; 
avizoval, že Organizačný poriadok FTVŠ UK bude upravený a predložený na 
prerokovanie 

o Doc. Zapletalová – poukázala na problém začlenenia Diagnostického centra prof. 
Hamara do Organizačného poriadku FTVŠ UK 

o Dr. Sedliak – vyjadril sa k štatútu DCPH 
o Dr. Tománek – existuje paralela medzi DCPH a Vedeckým parkom UK 

 Prof Holienka – dopyt na dekana FTVŠ: prebieha testovanie žiakov základných škôl SR – 
ako na tomto testovaní participuje FTVŠ UK? 

o  dekan – riadiace centrum testovania je na Fakulte športu v Prešove; prebieha pilotný 
projekt na vybranej vzorke; bližšie informácie má prof. E. Laczo, ktorý je kontaktnou 
osobou za fakultu pre celoplošné testovanie, ktoré je riadené centrálne MŠVVŠ SR 
a budú sa na ňom podieľať všetky pracoviská. 

 Prof. Holienka - dopyt na dekana FTVŠ: Aký je stav akreditácie študijného programu 
Fyzioterapia? 

o odpoveď: v čase konania schôdze AS nebolo rozhodnutie akreditačnej komisie o 
danom ŠP známe. 

 Prof. Holienka - dopyt na dekana FTVŠ: AS UK schválil 28. 6. 2017 rozdelenie zisku UK za 
rok 2016. Ako sa to dotklo našej fakulty, získali sme nejaké informácie? 

o odpoveď: v čase konania schôdze AS nebolo rozhodnutie rektora o rozdeľovaní 
spomenutých finančných prostriedkov známe. 

o ide prostriedky, ktoré uvoľnila JLF v Martine – pravdepodobne sa rozdelia iba medzi 
vedecky park UK a študentskú časť AS UK 

 
 
 



K bodu 5 Rôzne 
 Dr. Tománek – informoval o tvorbe a inovácii nových dokumentov UK, napríklad 

o Študijnom poriadku a Organizačnom poriadku. 
 Doc. Vavák – oznámil výsledky hlasovania per rollam o návrhu na Školné a poplatky na 

akademický rok 2018-2019, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2017. Členovia AS potvrdili 
svoje hlasovanie per rollam. 
 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o dokumente „Školné a poplatky na 
akademický rok 2018-2019“ 

14 0 1 

 

 Dr. Cihová – vyzvala členov AS na podnety k prerokovaniu na zasadnutiu Rady vysokých 
škôl, ktoré sa uskutoční v decembri 2017 v Trnave. 

 Bc. Vlk oznámil výsledky doplňovacích volieb na FTVŠ UK do AS UK za študentskú časť 
akademickej obce. Novým členom AS UK za študentskú časť AO FTVŠ UK sa stal študent 
Adam Gavaľa. 

 
 
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 
11. 12. 2017 
 Overovatelia – mandátová komisia AS FTVŠ UK 

Mgr. Michala Králik, predseda  
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.  

 
 Ne 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; Tománek Ľubor, lubor.tomanek@uniba.sk; 
Seman František, frantisek.seman@uniba.sk; Zapletalová Ludmila, 
ludmila.zapletalova@uniba.sk; Rostislav Matoušek, rostislav.matousek@uniba.sk; Rupčík 
Ľuboš, lubos.rupcik@uniba.sk; Sedliak Milan, milan.sedliak@uniba.sk.  
 

 

 

 

 


