
Zápis č.2 
Zo zasadnutia AS FTVŠ UK 

Dňa 23.05.2013 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 
1. Kontrola zápisu  
2. Voľba MK, NK a VK  
3. Schvaľovanie „Výročnej správy FTVŠ UK za rok 2012“  
4. Schvaľovanie „Výročnej správy o hospodárení FTVŠ UK za rok 2012“  
5. Schvaľovanie „Rozpočtu výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2013“ 
6. Prerokovanie „Štruktúry pracovných miest na FTVŠ UK od 1.5.2013“  
7. Prerokovanie „Štatútu centra výskumu starnutia a civilizačných ochorení“   
8. Rôzne  
 
K bodu 1.  
1/a- predsedajúci konštatoval, že ku kontrole zápisu nie sú žiadne úlohy.  
 
K bodu 2.  
 
2/a-voľba mandátovej komisie  
 
Mandátová komisia v zložení: predseda: Ladislav Dragula (študent), členovia: Mgr. Milan 
Kabát, Viktor Olšavský (študenti) 
Boli schválení jednomyseľne  
 
2/b-voľba návrhovej a volebne komisie  
 
Návrhová a volebná komisia v zložení: predseda: doc. Miroslav Vavák, PhD. 
členovia: Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.  
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.    
Boli schválení jednomyseľne  
 
2/d- predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  
AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 11 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK  
je uznášania schopné  
 



 
K bodu 3. Schvaľovanie „Výročnej správy FTVŠ UK za rok 2012“ 
3/a Dekan FTVŠ UK Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. v úvode predstavil v skrátenej 
podobe Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2012. 
Verejne poďakoval doc. Benčúrikovej za dôsledné preštudovanie správy a korektúry 
formálnych nedostatkov, zároveň vyzdvihol najdôležitejšie časti aktivít vo vedeckej, 
pedagogockej a organizačnej oblasti na fakulte za rok 2012. 
3/a na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: A/11 Z/0 N/0  
schválil „Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2012“ s podmienkou zapracovania pripomienok 
AS FTVŠ UK do výročnej správy.  
 
K bodu 4. Schvaľovanie „Výročnej správy o hospodárení FTVŠ UK za rok 2012“ 
4/a Tajomník FTVŠ UK PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  v úvode prezentoval výsledky 
hospodárenia FTVŠ UK za rok 2012.  
Tajomník v diskusii skonštatoval alarmujúce zvyšovanie administratívnej náročnosti pri 
akomkoľvek úkone vyplývajúce z nového nariadenie rektora. Senát zároveň odporučil členom 
AS UK za našu fakultu, aby pri najbližšom rokovaní „veľkého senátu“ otvorili diskusiu 
ohľadne tejto problematiky. 
4/a na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0  
schválil „Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2012“.  
 
K bodu 5. Schvaľovanie „Rozpočtu výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2013“ 
5/a Tajomník FTVŠ UK PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  v úvode prezentoval návrh 
rozpočtu výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2013 
5/b na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: A/13 Z/0 N/0  
schválil „Rozpočtu výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2013“.  
 
K bodu 6. Prerokovanie „Štruktúry pracovných miest na FTVŠ UK od 1.5.2013“  
6/a Dekan FTVŠ UK Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. podal v úvode informáciu o 
štruktúre pracovných miest na FTVŠ UK od 1.5. 
V diskusii dekan odpovedal na otázky senátorov a vysvetlil niektoré nejasnosti, pričom 
z ekonomického hľadiska v najbližšom období nepočíta z navyšovaním počtu zamestnancov. 
5/b na základe týchto informácií AS FTVŠ UK prerokoval „Štruktúru pracovných miest na 
FTVŠ UK od 1.5.2013“. 
 
K bodu 7. Prerokovanie „Štatútu centra výskumu starnutia a civilizačných ochorení“   
AS FTVŠ UK  prerokoval „Štatút centra výskumu starnutia a civilizačných ochorení“. Týmto 
prerokovaním nadobudol štatút platnosť.   
 
K bodu 8. Rôzne  
8/a Dekan FTVŠ UK Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. informoval o množstve 
finančných prostriedkov  investovaných do Diagnostického centra a tiež o súčasnom stave 
jeho rozvoja.  



8/b Doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD. informovala o otázke zo zasadania Katedry 
športovej edukológie a športovej humanistiky k pomeru učiteľských a neučiteľských 
pracovníkov a o podpore fakulty v oblasti výskumu pri štatistickom spracovaní dát. Po 
diskusii, ktorá sa týkala súčasných možností využívania existujúcich štatistických programov 
doktorandami a zamestnancami, sa vedenie bude touto problematikou zaoberať (možnosti 
rozšírenia licencií a pod). 
 
8/c Prodekanka Mgr. Ivety Cihová, PhD. navrhla AS FTVŠ UK  hlasovať elektronicky  vo 
veci schvaľovania zmien počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy na 1. 
stupeň VŠ na základe výsledkov prijímacieho konania na FTVŠ UK a odporúčaní 
„prijímačkovej“ komisie. 
8/d na základe verejného hlasovania predseda VK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK  
počtom hlasov: A/13 Z/0 N/0  
schválil elektronické hlasovanie vo veci schvaľovania zmien počtu prijímaných študentov na 
jednotlivé študijné programy na 1. stupeň VŠ na základe výsledkov prijímacieho konania na 
FTVŠ UK a odporúčaní „prijímačkovej“ komisie. 
 
 
 
 
Zapísal: Milan Sedliak, PhD. 
 
V Bratislave 23.05.2013     doc. Marián Vanderka, PhD 

predseda AS FTVŠ UK 


