
Zápis č.2/2013 

Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 21.3.2013 

 

Program:  
1. Kontrola zápisu  
2. Voľba komisií  
3. Schválenie „Prijímacieho konania na 3 stupeň štúdia (DŠ) na ak. rok  
2013/2014 “  
4. Schválenie „Ďalších podmienok prijímacieho konania na 2 stupeň  
štúdia (Mgr) na ak. rok 2013/2014“ 
5. Schválenie Výročnej správy AS FTVŠ UK za rok 2012   
6. Kurzové formy výučby   
7.Rôzne 
 
K bodu 1.Kontrola zápisu 

1.Predsedajúci konštatoval, že z predchádzajúcich zápisov nie sú prolongované žiadne úlohy 

 

K bodu 2. Voľba MK, NVK  

2/a- voľba mandátovej komisie 

Predsedajúci PaedDr. I. Baran predložil členom AS návrh na zloženie mandátovej komisie 
v zložení: 

predseda :Ortutayová Lucia. člen: Oršulová Natália 

K zloženiu MK neboli žiadne pripomienky. Predsedajúci vyzval členov AS k hlasovaniu za 
zloženie mandátovej komisie . 

 predseda: Ortutayová Lucia 

 člen: Oršulová Natália 

S FTVŠ UK schválil jednomyseľne členov MK 

2/b- voľba návrhovej a volebnej  komisie 

Predsedajúci PaedDr. I. Baran predložil členom AS návrh na zloženie návrhovej komisie v 
zložení: 

predseda: doc. Přidal Vladimír, PhD 

členovia: Mgr. Seman František,PhD, Bc.Odráška Lukáš 



k  zloženiu NK neboli žiadne pripomienky. Predsedajúci vyzval členov AS k hlasovaniu za 
zloženie návrhovej komisie . 

AS FTVŠ UK schválil jednomyseľne členov NVK 

 

2/c- Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Ortutayová Lucia predniesla správu MK AS 
FTVŠ UK v ktorej konštatovala že :  

Na zasadnutí AS FTVŠ UK dňa 21.3.2013 je z celkového počtu 15 členov AS FTVŠ UK 
podľa prezenčnej listiny prítomných celkom 10  členov AS FTVŠ UK a akademický senát 
FTVŠ UK  je uznášania schopný. 

K bodu 3  Schválenie prijímacieho konania na 3 stupeň štúdia (DŠ) na ak. rok  
2013/2014 (príloha) 

3/a- Úvodný komentár k materiálu predniesla prodekanka doc. Kyselovičová, PhD .  

Zdôraznila, že oproti materiálu, ktorý bol schválený v roku 2012 sa do predloženého návrhu 

zapracovali doplnky, ktoré sa týkajú: 

-Nerealizovania  opravných termínu prijímacej skúšky 

-Doplnenia do „Podmienok prijatia“ bod c) písomný test z Aj 

- Doplnenie v časti „Prílohy k prihláške“ – potvrdenie o účasti na konferenciách, resp. 

umiestnení sa na FK/CK ŠVOUČ 

Tieto doplnky boli prerokované a schválené na Komisii garantov a vo vedení fakulty. 

3/b- V následnej diskusii vystúpili: 

-Natália Oršulová s otázkou, či sa jazyková skúška môže konať aj v inom sv. jazyku (Nj, Špj 

a pod.). Doc. Kyselovičová zdôraznila prioritu Aj, ale nevylúčila aj iný svetový jazyk ,po 

schválení prijímacou komisiou. 

-doc. Přidal vzniesol dotaz, či budú študenti prijímaní na základe rovnomerného prerozdelenia 

podľa študijných odborov. Prodekanka zdôraznila, že prvotným kritériom je kvalita projektu 

a úroveň prijímacej skúšky  a nie prijímanie podľa rovnomerného prijatia na jednotlivé 

študijné odbory. 

-doc. Vanderka sa zaujímal o to, či sa plánujú zmeny v štipendiách doktorandov. Doc. 

Kyselovičová sa vyjadrila , že v najbližšej budúcnosti sa so zmenou nepočíta. 

-Mgr. Semana zaujímala otázka, či sú študenti doktorandské štúdia majú štatút  „študenta, 

alebo zamestnanca „fakulty. Prodekanka sa vyjadrila, že táto otázka nie je legislatívne 

doriešené, ale v súčasnosti sú študenti DŠ evidovaní ako „študenti“. 



- K predmetnému materiálu sa vyjadril aj prodekan Tománek, ktorý zdôraznil, že jedným 

z hodnotiacich kritérií v rámci hodnotenia fakulty sú aj „ohlasy“ na publikačnú činnosť 

doktorandov. 

3/c- Nakoľko v diskusii už neboli vznesené ďalšie otázky , vyzval predsedajúci prítomných 

členov AS FTVŠ  hlasovaniu za predložený materiál. 

 

Na základe  hlasovania  v AS FTVŠ UK   NK konštatuje , že 

AS FTVŠ UK 
                  počtom hlasov :           A / 10           N/  0         Z/0 

                                              Schválil 

Prijímacie konanie na FTVŠ UK  na akademický rok 2013/2014, 
(3. stupeň štúdia -doktorandské štúdium) 

 
K bodu 4   Schválenie "Ďalšie podmienky prijímacieho konania na 2 stupeň  
štúdia (Mgr) na ak. rok 2013/2014"  
 
4/a- . Členom AS FTVŠ UK  bol materiál doručený pred zasadnutím AS FTVŠ UK. 

K predloženému materiálu podal informáciu prodekan Mgr. Tománek, PhD. Zdôraznil 

plánované počty prijatých študentov a schválené ponuky športových špecializácií. Stručne 

objasnil aj ďalšie podmienky prijatia a schválený termín prijímacej skúšky (19.8.2013). 

 

4/b- Nakoľko v diskusii už neboli vznesené ďalšie otázky , vyzval predsedajúci prítomných 

členov AS FTVŠ  hlasovaniu za predložený materiál. 

 

Na základe  hlasovania  v AS FTVŠ UK   NK konštatuje , že 

AS FTVŠ UK 
                  počtom hlasov :           A / 9           N/  0         Z/1 

                                              Schválil 

Prijímacie konanie na FTVŠ UK  na akademický rok  2013/2014, 
            (Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium)  

 
 
 
K bodu 5  Schválenie Výročnej správy AS FTVŠ UK za rok 2012   
5/a- Materiál „Výročná správa AS FTVŠ UK za rok 2012“ bol členom AS FTVŠ UK 

doručený na pripomienkovanie pred zasadnutím AS FTVŠ UK. K termínu zasadnutia AS 



(21.3.2013) nebola predsedovi AS FTVŠ  UK doručená žiadna písomná pripomienka k zneniu 

správy. Predseda AS vyzval prítomných členom AS vystúpiť k materiálu s pripomienkami 

v diskusii. 

5/b- Nakoľko v diskusii už neboli vznesené žiadne  pripomienky k výročnej správe  , vyzval 

predsedajúci prítomných členov AS FTVŠ  k hlasovaniu za predložený materiál. 

 

Na základe  hlasovania  v AS FTVŠ UK   NK konštatuje , že 

AS FTVŠ UK 
                  počtom hlasov :           A / 10           N/  0         Z/0 

                                              Schválil 

Výročnú správu AS FTVŠ UK za rok 2012 
 
 
K bodu 6. Kurzové formy výučby  
6/a- Materiál „Kurzové formy výučby“ boli v písomnej forme doručené 5.9.2012 predsedovi 
AS FTVŠ UK oddelením  športov v prírode, Katedry športov v prírode a plávania FTVŠ UK. 
Materiál bol následne doručený všetkým členom AS FTVŠ UK  s tým , že bude zaradený do 
programu rokovania AS FTVŠ UK. 
6/b- Vedúci oddelenia športov v prírode PaedDr. Martin Belas, PhD, oboznámil prítomných 
členov AS s hlavnými problémami týkajúcimi sa kurzových foriem výučby zabezpečovaných 
oddelením  športov v prírode. Zdôraznil zníženú dotáciu na kurzy lyžovania v rámci ktorej nie 
je možné plnohodnotné osvojenie si lyžiarskych zručností študentmi. V súvislosti s uvedeným 
konštatoval aj nedostatočné personálne obsadenie kvalifikovaným pedagogickým zborom, 
nakoľko niektorí členovia oddelenia majú znížený pracovný úväzok a ostatní členovia 
oddelenia majú vysoké pracovné úväzky. Doplnenie inštruktorského zabezpečenia kurzov 
učiteľmi fakulty (z iných katedier) nespĺňa kvalifikačné požiadavky na plnohodnotné 
zabezpečenie programu kurzov. Konštatoval, že sa v spolupráci s prodekanom Tománkom 
podarilo čiastočne vyriešiť výučbu predmetu „snowbording“. V závere vystúpenia zdôraznil 
potrebu prijatia min 1 pedagogického pracovníka na oddelenie športov v prírode. 
6/c- V následnej diskusii vystúpili“ 
-Prodekan Tománek, ktorý objasnil genézu riešenia tohto problému od roku 2011, kde sa 
v rámci akreditácie stanovovali počty hodín priamej vyučovacej činnosti. Zdôraznil, že každý 
vyučujúci v súčasnosti „pociťuje“ nedostatočnú dotáciu počtom hodín na priamu vyučovaciu 
činnosť. Z hľadiska prijatia nových pracovníkov na fakultu upozornil na nutnosť zvýšenej 
aktivity všetkých pedagogických pracovníkov v oblasti tých aktivít na základe ktorých sú 
fakulte prideľované mzdové finančné prostriedky (publikačná činnosť, výskumné projekty, 
karentované články a pod.). Ako jedno z možných riešení do budúcnosti (nová akreditácia 
2014), navrhuje rozdelenie kurzovej formy výučby podľa potrieb jednotlivých študijných 
programov t.j., organizovať samostatné kurzy zamerané na bežecký, zjazdový, 
alebo snowbordový výcvik.  



-Doc. Vanderka  upozornil, že obdobný problém s vysokými úväzkami riešila aj Katedra 
atletiky, ktorá pristúpila k ich riešeniu „neotváraním „ PVP a VP predmetov“ aj napriek 
vysokému záujmu študentov, pričom v niektorých špecializáciách je v skupine aj viac ako 30 
študentov. 
-Doc. Kutlík pripomenul, že základný problém je v nutnosti navýšenia  2,5 úväzku na 
oddelení športov v prírode . 
-Mgr. Seman, PhD zdôraznil opodstatnenosť kurzovej formy výučby na FTVŠ UK  
6/d- Na základe  diskusie a prednesených podnetov prijali členovia AS FTVŠ UK v zmysle 
Čl.8 ods. 7) Štatútu FTVŠ záver :  

AS FTVŠ UK  odporúča   
Vedeniu FTVŠ UK priebežne riešiť problematiku kurzových foriem výučby 

 na FTVŠ UK aj v roku 2013 a následne aj v súvislosti s novou akreditáciou v roku 2014 
 

K bodu 7 Rôzne 

Nakoľko v bode rôzne neboli prednesené žiadne návrhy na prerokovanie ukončil 
predseda AS FTVŠ UK zasadnutie. 

 

 

 

 

V Bratislave 21.3.2013     PaedDr. Igor Baran, PhD 

 predseda AS FTVŠ UK 

 
 


