
Zápis č.3 
Zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

Dňa 25.06. 2014 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Schválenie programu 
2. Voľba mandátovej komisie (MK), návrhovej a volebnej komisie (NVK)  
3. Kontrola zápisu a uznesení  
4. Schvaľovanie „Rozpočtu výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2014“ 
5. Schvaľovanie „Štruktúry pracovných miest na FTVŠ UK k 1.5.2015“ 
6. Rôzne 

 
K bodu 1. 
 
Predseda AS predložil návrh programu na schválenie. Program bol schválený jednomyseľne. 
  
K bodu 2. 
 
2/a voľba mandátovej komisie.  
 
Mandátová komisia v zložení: predseda: Mgr. Milan Kabát 
členovia: Bc. Ladislav Dragula 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b voľba návrhovej a volebnej komisie  
 
Návrhová a volebná komisia (NVK) v zložení: predseda: Mgr. Štefanovský Miloš, PhD. 
členovia:  Mgr. Pach Martin, PhD. 
  doc. Vavák Miroslav, PhD. 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/c predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  
AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 12 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK  
je uznášania schopné. 
 
K bodu 3.  
 
Kontrola zápisu a uznesení: neboli prolongované žiadne úlohy. 
 
K bodu 4  
 
4/a Tajomník fakulty PhDr. Matoušek, CSc. prezentoval a vysvetlil jednotlivé položky „Rozpočtu 
výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2014“. Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu fakulty prezentoval 
dekan FTVŠ prof. Holienka zámer vedenia na prekonanie schodku v rozpočte, ktorého hlavnými bodmi 
by mali byť šetrenie, napr. zníženie prostriedkov na údržbu a opravy a naopak, zvýšenie príjmov 
z podnikateľskej činnosti fakulty. Predseda AS doc. Vanderka v diskusii navrhol do budúcnosti vyššiu 
transparentnosť pri prerozdeľovaní a schvaľovaní nákladov fakulty (prenájmy a pod.). Doc. Medeková 
otvorila tému prijímania zamestnancov na menší ako 100 percentný úväzok s ohľadom na efektivitu 
takéhoto postupu. Dekan potvrdil, že v budúcnosti je plánované prijímanie zamestnancov na plný úväzok 
cez výberové konanie, ale zároveň na kratšie obdobie. Doc. Benčúriková upozornila na možnosť zvýšenia 
príjmov z podnikateľskej činnosti v rámci výučby plávania, s čím by súviseli zmeny v hodinových 
dotáciách dotknutých predmetov. Predseda AS konštatoval, že zmeny v hodinových dotáciách nie sú 
momentálne možné, lebo komplexná akreditácia je uzavretá. 
 



4/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0 
schválil „Rozpočet výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2014“. 
 
K bodu 5.  
 
5/a Dekan FTVŠ prof. Holienka prezentoval „Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK k 1.5.2015“ 
pričom uviedol, že v súčasnosti nie sú finančné prostriedky na tvorbu nových pracovných miest. Zároveň 
upozornil na zámer znížiť počet neučiteľských zamestnancov o 1 až 2 miesta. V diskusii sa prerokovala 
záväznosť počtu plánovaných docentov a ponúknutia funkčných miest (doc. Medeková), ako aj 
kvalifikačné požiadavky na externých lektorov pri kurzovej výučbe (Dr. Pach). 
 
5/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/12 Z/0 N/0 
schválil „Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK k 1.5.2015“. 
 
K bodu 6.  
 
a) Predseda AS pripomenul blížiace sa doplňujúce voľby do študentskej časti AS z dôvodu zaniknutia 
miesta v senáte Mgr. Csonkovej (čerpanie materskej dovolenky). 
b) Predseda AS informoval, že nový fakultný študijný poriadok bude prerokovaný až v novom 
akademickom roku s platnosťou od akademického roku 2015/16. 
c) Doc. Benčúriková upozornila na neprehľadnosť oznamov zverejňovania výberových konaní na FTVŠ 
UK na webovej stránke fakulty. 
d) Predseda AS doc. Vanderka sa oficiálne vzdal predsedníctva AS FTVŠ UK z dôvodu kandidatúry na 
post dekana FTVŠ UK a navrhol voľbu nového predsedu AS. Po krátkej rozprave a výzvach predsedu AS 
ostatným členom AS kandidovať na jeho post sa pristúpilo k voľbe doc. Miroslav Vaváka, PhD., ktorý 
výzvu kandidovať na post predsedu AS ako jediný akceptoval. 
e) na základe tajného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/10 Z/2 N/0 
bol novým predsedom AS FTVŠ UK zvolený doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
 
 
Zapísal: Milan Sedliak, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 
 
V Bratislave 30.06.2014    doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

      predseda AS FTVŠ UK 


