
Zápis č. 1 
zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 2.3.2017 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Správa mandátovej komisie. 

3. Predbežná informácia o hospodárení FTVŠ UK za rok 2016. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Štruktúra pracovných miest na FTVŠ UK (2017-
2018)“. 

5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia na 
FTVŠ  UK v ak. roku 2017/2018“. 

6. Prerokovanie a schvaľovanie úpravy „Zásad volieb do AS FTVŠ UK“ z dôvodu vzniku 
samostatného pracoviska DCpH. 

7. Vyhlásenie volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021. 

8. Prerokovanie materiálu „Športoviská pre študentov“. 

9. Prerokovanie materiálu o zložení položiek vytvárajúcich zápisné. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 
K bodu 1 Otvorenie a schválenie programu zasadnutia 

a) Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák.  

b) doc. H. Medeková v zastúpení predsedníčky mandátovej komisie konštatovala, že 
z celkového počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 13 členov a zasadnutie AS 
FTVŠ UK je uznášaniaschopné.  

 
K bodu 2 Schválenie programu zasadnutia 

a) Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák  predložil na schválenie návrh, aby sa bod 4 kvôli 
zaneprázdnenosti predkladateľa materiálu zaradil do programu operatívne. 

b) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil operatívne zaradenie bodu 4 do rokovania. 

c) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 



schválil predložený program s operatívnym zaradením bodu 4 do rokovania.1 
 

 
Uznesenie č. 1 1/2017 
 
AS FTVŠ UK schvaľuje program zasadnutia s operatívnym zaradením bodu 4 do 
rokovania. 

 

K bodu 3  Predbežná informácia o hospodárení FTVŠ UK za rok 2016 

a) Materiál predložil tajomník FTVŠ UK dr. R. Matoušek. Oboznámil členov AS s výnosmi 
a nákladmi FTVŠ za uvedené obdobie. Konštatoval, že hospodársky výsledok v roku 
2016 bol priaznivý (+ 78 576 € pred zdanením), čo sa dosiahlo znížením nákladov  na 
údržbu a zvýšením príjmov z podnikateľskej činnosti. Mzdy, odvody a sociálne náklady 
celkom vzrástli o 60,14 % všetkých nákladov a približne o 72 % očistených nákladov. 
Z dotačných príjmov nie sme schopní garantovať ani priemernú mzdu a výrazne 
zaostávame za priemerom UK. Dokumentoval, že od roku 2011 dotácie pre FTVŠ UK 
v dôsledku zmien v metodike rozpočtu klesajú. 

b) V diskusii sa preberala otázka udržateľnosti rozpočtu (dr. M. Mikulič) a budúcej 
metodiky rozpočtu (dr. Ľ. Tománek, dr. M. Pach, predseda AS doc. M. Vavák). 

c) Prof. M. Holienka  navrhol, aby tajomník fakulty vypracoval  genézu počtu 
zamestnancov a miezd zamestnancov rektorátu UK a aby sa tento materiál predložil na 
zasadnutí orgánov UK. Predseda AS FTVŠ UK uviedol, že táto problematika sa bude 
riešiť v AS UK, pretože nie sme jediná fakulta UK, ktorá má v tomto smere námietky. 

 

K bodu 4  Štruktúra pracovných miest na FTVŠ UK (2017-2018) 

a) Materiál k bodu uviedol dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka. Vysvetlil stagnáciu v 
prognóze na funkčnom mieste profesor, pokles na funkčnom mieste docent a nárast v počte 
odborných asistentov. 

V diskusii sa rozoberala otázka potenciálnych nových docentov a profesorov, ako aj 
vypísania výberových konaní na funkčné miesto docenta pre tých, ktorí po preradení na 
odborného asistenta splnia požiadavky kladené na docenta (doc. L. Zapletalová, Mgr. M. 
Mikulič). Doc. L. Zapletalová navrhla ponechať súčasný počet miest funkčných docentov 
(16). Návrh nebol prijatý. Dr. Ľ. Tománek poukázal na to, že aj napriek tomu, že si niektorí 
učitelia nezvyšujú kvalifikáciu, plnia fakultné normy vedeckovýskumnej činnosti, z čoho 
vyplýva nesúlad medzi kritériami na obsadzovanie miest docentov a profesorov a normami 
vedeckovýskumnej činnosti.  Konštatoval, že normy  je potrebné upraviť, čo sa už 
čiastočne udialo. 

b) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/12  Z/1  N/0 

schválil predloženú štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK  na rok 2017-2018.2 

                                                            
1 Po hlasovaní sa na zasadnutie AS FTVŠ UK dostavil Mgr. M. Mikulič a počet prítomných členov na 

zasadnutí sa zvýšil na 14. 



Uznesenie č. 2 1/2017 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Štruktúra pracovných miest na FTVŠ UK (2017-2018)“ 
bez pripomienok. 

 
K bodu 5 Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia na FTVŠ UK v ak. roku 

2017/2018 

a) Materiál k uvedenému bodu uviedol prodekan dr. F. Seman.  

b) Predseda AS predložil za neprítomnú predsedníčku Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK 
pripomienky komisie. Týkali sa len formálnej stránky. V termíne podania prihlášky 
komisia odporučila nahradiť text v bode 1 textom: „Výpis z účtu (potvrdenie) alebo doklad 
z internetbankingu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie pokračovanie treba 
prilepiť na 3. stranu prihlášky. Úhradu treba vykonať na číslo účtu IBAN ........ Do správy 
pre prijímateľa treba uviesť „Prihláška Mgr.“ VS: 072017“ a v Podmienkach prijatia do 
vety „Absolvent I. stupňa štúdia môže byť prijatý ..... v nadväzujúcom študijnom programe 
bez prijímacej skúšky .......“. 

c) V diskusii sa rozoberala otázka prijímacích pohovorov študentov, ktorí neboli úspešní 
v riadnom termíne štátnej skúšky (dr. G. Buzgó  a dr. Ľ. Tománek). 

d) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 
schválil materiál „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia na FTVŠ UK v ak. roku 
2017/2018“ s pripomienkami týkajúcimi sa potvrdenia a úhrady manipulačného poplatku 
a doplnenia, že v uvedených podmienkach prijatia ide o prijatie bez prijímacej skúšky. 

 
Uznesenie č. 3 1/2017 
AS FTVŠ schvaľuje materiál „Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia na FTVŠ 
UK v ak. roku 2017/2018“ s pripomienkami týkajúcimi sa potvrdenia a úhrady 
manipulačného poplatku a doplnenia, že v uvedených podmienkach prijatia ide 
o prijatie bez prijímacej skúšky. 
 

K bodu 6  Úprava „Zásad volieb do AS FTVŠ UK“ z dôvodu vzniku samostatného 
pracoviska DCpH 

Bod uviedol predseda AS a ako predseda Právnej a hospodárskej komisie predložil návrh 
komisie na úpravu Čl. 27 predmetného dokumentu. Presné znenie Čl. 27, v bode 2, 5 a 8 je:  
bod 2) Člen zamestnaneckej časti akademickej obce volí v prvom kole tak, že zakrúžkuje 
poradové číslo jedného kandidáta za každú katedru a DCpH. ..... 
bod 5) V prvom kole sú zvolení tí kandidáti (v počte sedem) z jednotlivých katedier a DCpH, 
ktorí získali najvyšší počet hlasov.  
bod 8) V druhom kole budú zvolení traja (3) kandidáti do zamestnaneckej časti akademického 
senátu, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov členov akademickej obce fakulty.  

a) V diskusii upozornila doc. L. Zapletalová na nepresnosti a nejasnosti v platnom 
„Organizačnom poriadku FTVŠ UK“ týkajúce sa zaradenia DCpH ako aj Centra výskumu 
starnutia a civilizačných ochorení (ďalej Centra) do organizačnej štruktúry FTVŠ UK, 

                                                                                                                                                                                          
2 Pred hlasovaním rokovanie opustila doc. O. Kyselovičová a počet prítomných členov AS FTVŠ UK sa 

znížil na 13. 



ktoré sa následne spájajú s nesprávnym začlenením DCpH a Centra do organizačnej 
štruktúry FTVŠ UK uvádzanom na webovej stránke FTVŠ UK a v ročenke. Upozornila aj 
na to, že v rozpore s Organizačným poriadkom zrejme neexistuje Štatút a organizačný 
poriadok DCpH. Dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka prisľúbil, že bude dopracovaný. Dr. 
G. Buzgó dal na zváženie, či je štatút potrebný. 

b) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/11  Z/2  N/0 

schválil úpravu Zásad volieb do AS FTVŠ UK v Čl. 27: 

bod 2) Člen zamestnaneckej časti akademickej obce volí v prvom kole tak, že zakrúžkuje 
poradové číslo jedného kandidáta za každú katedru a DCpH. ..... 
bod 5) V prvom kole sú zvolení tí kandidáti (v počte sedem) z jednotlivých katedier a 
DCpH, ktorí získali najvyšší počet hlasov.  
bod 8) V druhom kole budú zvolení traja (3) kandidáti do zamestnaneckej časti 
akademického senátu, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov členov akademickej 
obce fakulty.  

 

Uznesenie č. 4 1/2017 

AS FTVŠ schvaľuje úpravu dokumentu „Zásady volieb do AS FTVŠ UK“  v Čl. 27: 

bod 2) Člen zamestnaneckej časti akademickej obce volí v prvom kole tak, že 
zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta za každú katedru a DCpH. ..... 
bod 5) V prvom kole sú zvolení tí kandidáti (v počte sedem) z jednotlivých katedier a 
DCpH, ktorí získali najvyšší počet hlasov. .... 
bod 8) V druhom kole budú zvolení traja (3) kandidáti do zamestnaneckej časti 
akademického senátu, ktorí v druhom kole získali najvyšší počet hlasov členov 
akademickej obce fakulty. .... 

 

K bodu 7  Vyhlásenie volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021. 

a) Bod uviedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Stručne prešiel hlavné body „Zásad 
volieb do AS FTVŠ UK“. 

b) Predseda AS FTVŠ UK navrhol nasledujúce termíny volieb do AS FTVŠ UK: 

- 1. kolo  4.4.2017  

- 2. kolo 5.4.2017 (v prípade rovnosti hlasov kandidátov z jednej katedry sa uskutoční 
pred 2. kolom „medzikolo“, v ktorom sa rozhodne o zastúpení 
príslušnej katedry v AS FTVŠ UK). 

c) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil termíny volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021. 

d) Predseda AS FTZVŠ UK predložil návrh na zloženie zamestnaneckej volebnej komisie:  

dr. I. Baran, dr. M. Chren. doc. P. Mačura a dr. A. Novosád.  



e) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil navrhnuté zloženie zamestnaneckej volebnej komisie do AS FTVŠ UK na obdobie 
1.5.2017 – 30.4.2021. 

f) Člen Študentskej komory AS FTVŠ UK Mgr. D. Olász predložil návrh na zloženie 
študentskej volebnej komisie: I. Palenčíková, Bc. R. Kohút, I. Kresťanko a Mgr. D. Olász.  

 
g) Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK  

počtom hlasov: 

počet prítomných: 13   A/13  Z/0  N/0 

schválil navrhnuté zloženie študentskej volebnej komisie do AS FTVŠ UK na obdobie 
1.5.2017 – 30.4.2021. 

Uznesenie č. 5 1/2017 
AS FTVŠ UK vyhlasuje 1. kolo volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021 
na 4.4.2017 a 2. kolo volieb na 5.4.2017 s tým, že v prípade rovnosti hlasov kandidátov 
niektorej z katedier sa pred 2. kolom uskutoční „medzikolo“, v ktorom sa rozhodne 
o zastúpení príslušnej katedry v AS FTVŠ UK.  
 
Uznesenie č. 6 1/2017 

AS FTVŠ UK schválil zamestnaneckú volebnú komisiu pre voľby do AS FTVŠ UK na 
obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021 v zložení dr. I. Baran, dr. M. Chren, doc. P. Mačura a dr. 
A. Novosád. 

 
Uznesenie č. 7 1/2017 

AS FTVŠ UK schválil študentskú volebnú komisiu pre voľby do AS FTVŠ UK na 
obdobie 1.5.2017 – 30.4.2021 v zložení I. Palenčíková, Bc. R. Kohút, I. Kresťanko a Mgr. 
D. Olász.  
 
K bodu 8  Prerokovanie materiálu „Športoviská pre študentov“ 
a) Materiál k bodu uviedol prodekan dr. F. Seman. Prezentoval návrhy Katedry gymnastiky, 

Katedry športových hier a Katedry športov v prírode a plávania. Konštatoval, že Katedra 
športových hier nie je schopná vzhľadom na prenájmy presne určiť čas pre športovanie 
študentov. 

b) Z diskusie vyplynulo, že katedry by mali definovať čas pre športovanie študentov 
všeobecnejšie ako Katedra gymnastiky. 

c) Spresnenie času pre športovanie študentov v objektoch Katedry športových hier dodá Mgr. 
M. Mikulič do 2 dní. 

K bodu 9  Zloženie položiek „Zápisné“ 

a) Bod uviedol prodekan dr. F. Seman. 

b) V diskusii sa poukázalo na nerovnakú výšku administratívnych nákladov (F. Sťahuliak), na 
skutočnosť, že študenti 1. roč. nedostávajú časopis Telesná výchova a šport a na to, že 
externí študenti bakalárskeho a magisterského štúdia na rozdiel od externých doktorandov 
platia školné aj zápisné (doc. L. Zapletalová). V závere sa AS FTVŠ UK priklonil k názoru 



prof. D. Hamara a dr. Tománka, že v poplatkoch tohto charakteru nie je možné a ani účelné 
presne vyčleňovať jednotlivé položky.  

 
K bodu 10 Rôzne 

a) Dr. Ľ Tománek, člen Pedagogickej komisie AS UK, oboznámil členov AS FTVŠ UK so 
zámerom AS UK zmeniť rokovací poriadok AS UK, konkrétne zlúčiť Vedeckú komisiu 
s Pedagogickou komisiou. 

b) Dr. Ľ Tománek oznámil členom AS FTVŠ UK, že v stredu 8.3.2017 bude AS UK rokovať 
o rozpočte na rok 2017. Upozornil členov Právnickej a hospodárskej komisie FTVŠ UK, 
aby sa výsledkami rokovania zaoberali a včas reagovali. 

c) Dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka poďakoval všetkým členom AS FTVŠ UK za aktívnu 
činnosť počas celého štvorročného obdobia. 

d) Predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák poďakoval všetkým členom AS FTVŠ UK za 
vykonanú prácu počas celého štvorročného obdobia.  
 
K bodu 11 Záver 

Rokovanie uzatvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. 
 
Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 
 
Overovateľ: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.  
 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  
predseda AS FTVŠ UK 
 
V Bratislave 8.3.2017 
 
 
 
 
 


