
Zápis č. 3 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 19.5.2016 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny.  

 

Program: 

1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2015“. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2016“. 

5. Rôzne. 

 

K bodu 1 Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia 

 

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

b) Predsedníčka mandátovej komisie doc. Ľ. Benčuriková konštatovala, že z celkového počtu 
členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 14 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 zmeny v navrhnutom 
programe zasadnutia. Kvôli zaneprázdnenosti predkladateľov materiálov navrhol začať 
prerokovaním bodu 5. a po ňom prerokovať body 4. a 3.  

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

počet prítomných: 14   A/14  Z/0  N/0 

schválil zmenu programu. 
 
Uznesenie č. 1 3/2016 
 
AS FTVŠ UK schvaľuje program zasadnutia dňa 19.5.2016 takto: 

Program: 

1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Rôzne. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2016“. 



5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2015“. 

 

K bodu 3  Rôzne 

 

a) Prof. M. Holienka podal informáciu k uzneseniu zo zápisu 2/2016, bod 3c). Študijný program 
„Organizácia a riadenie športu“ bol otvorený aj pre študentov Fakulty managementu UK 
a študentov študijného programu Ľudské zdroje a sociálny manažment Národohospodárskej 
fakulty EU. Informáciu o možnosti štúdia na uvedené fakulty zaslal prodekan dr. F. Seman. 

b) Doc. O. Kyselovičová, predsedníčka Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK, poukázala na 
nevhodný termín štátnych skúšok v ak. roku 2015/16 v magisterskom štúdiu. Termín týždeň 
po ukončení skúšobného obdobia nevytvára dostatočný časový priestor na kvalitnú prípravu 
študentov a posudzovanie záverečných prác. Na pripomienku reagoval predseda AS FTVŠ 
UK doc. M. Vavák. Uviedol, že problém sa riešil vo vedení fakulty a v kolégiu dekana. 
Budúci ak. rok sa situácia nebude opakovať. 

c) Doc. L. Zapletalová žiadala objasnenie prípisu prodekana dr. F. Semana ohľadne kontroly 
originality. Okrem toho, že prípis prišiel neskoro, nie je z neho jasné, či na FTVŠ UK musí 
vedúci práce zaujať stanovisko k zhode vyššej ako 30 %, ako je to na UK, alebo 20 %, ako to 
vyplýva z prípisu. Podobné objasnenie žiadali aj prof. M. Holienka a dr. P. Olej. Dekan FTVŠ 
UK doc. M. Vanderka, ktorý sa medzičasom dostavil na rokovanie, vysvetlil, že aj na FTVŠ 
UK platí horná hranica zhody 30 %. 20 % zhoda nesmie byť s jedným zdrojom. Zhoda 
s vlastnou bakalárskou prácou diplomanta môže byť len v primeraných medziach. Dr. M. 
Štefanovský odporučil dôsledne kontrolovať zhodu vo výsledkovej časti. 

d) Člen študentskej komory F. Sťahulák položil dekanovi FTVŠ UK doc. M. Vanderkovi otázku, 
či je možné, aby študenti študijného programu „Kondičné trénerstvo“ po rozdielových 
skúškach mohli prejsť na študijný program „Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy“. Dekan FTVŠ UK odpovedal záporne, pretože medzi týmito študijnými 
programami je 40 % rozdiel v predmetoch. Odporučil využiť možnosť paralelného 
Doplňujúceho pedagogického štúdia v Učiteľskej akadémii. Študentom FTVŠ UK by mohla 
byť poskytnutá zľava. 

e) V zmysle prípisu z 9.5.2016 predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák vyzval členov komisií 
a rád a zástupcov v  AS UK  o krátku informáciu o činnosti. Do diskusie sa prihlásil len dr. Ľ. 
Tománek, člen AS UK, ktorý sa zúčastnil zasadnutia Pedagogickej komisie. Predmetom 
rokovania bolo doktorandské štúdium. Odporučil inšpirovať sa tým, že na FaF UK je 
kreditové hodnotenie za tvorivú vedeckú a pedagogickú činnosť zaradené do študijného 
poriadku. Ďalej informoval o práve študentov na mimoriadny komisionálny opravný termín 
na Právnickej fakulte UK. Ku komisionálnym skúškam sa vyjadrili dekan FTVŠ UK 
a predseda AS. Na FTVŠ UK je komisionálna skúška možná podľa študijného poriadku na 
žiadosť študenta. O mimoriadnej komisionálnej skúške sa neuvažuje. 

f) Dr. P. Olej poukázal na krátky termín medzi ukončením štúdia a odovzdaním prihlášky 
a projektu na doktorandské štúdiu. Dekan FTVŠ UK reagoval, že termín bol posunutý 
a ďalšie úpravy sa neplánujú. 

g) Dr. G. Buzgó poukázal na rozpor v termínoch odovzdania projektu na prijímacie 
pokračovanie na doktorandské štúdium. V Ročenke FTVŠ UK ako aj harmonograme štúdia 
na ak. rok 2015/16 zverejnenom na webovej stránke FTVŠ UK sa uvádza termín do 
14.6.2016, ale vo všeobecných informáciách o prijímacom konaní na ak. rok 2016/17 
zverejnených na webovej stránke FTVŠ UK termín do 10.6.2016. Dekan FTVŠ UK ako 
správny termín označil 10.6.2016. 



h) Doc. Ľ. Benčuriková položila otázku, či sa nedá skrátiť termín oznámenia výsledkov 
prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Dekan FTVŠ UK vysvetlil, že to nie je možné 
z toho dôvodu, že viacerí študenti sú prihlásení na viaceré študijné programy, ktoré sú 
realizované v spolupráci s inými fakultami a tam sa uskutočňuje prijímacie konanie neskoršie. 
FTVŠ UK musí čakať na jeho výsledky.  

i) Predseda AS FTVŠ UK upozornil členov AS FTVŠ UK, že v bode Rôzne nie je možné podľa 
rokovacieho poriadku prijímať uznesenia. V prípade potreby je treba v úvode rokovania dať 
návrh na zaradenie bodu do programu rokovania. 

 

K bodu 4 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2016“ 

a) Materiál k bodu predložil tajomník FTVŠ UK dr. R. Matoušek.  

b) K predloženému materiálu sa do diskusie prihlásil prof. M. Holienka, člen Právnej 
a hospodárskej komisie AS FTVŠ UK, a žiadal informáciu o tom, či sú vyššie alebo nižšie 
dotácie a príjmy oproti roku 2015. Tajomník FTVŠ UK informoval, že dotácie sú vyššie o 40 
tis. € a plánujú sa aj vyššie príjmy z podnikateľskej činnosti a poplatkov. Predseda AS FTVŠ 
UK doc. M. Vavák, člen Právnej a hospodárskej komisie AS FTVŠ UK, položil otázku, kde 
by sa dalo ušetriť a kde sú kritické body, ktoré by mohli ohroziť čerpanie rozpočtu. Tajomník 
FTVŠ UK za rezervy označil oblasť energií a vykurovania. Riziká, ktoré by mohli ohroziť 
riadne čerpanie rozpočtu, vidí v havarijnom stave strechy nad aulou a v jednom 
z nefunkčných kotlov. Dekan FTVŠ UK označil za riziko rozpočtu aj vyraďovanie študentov 
zo štúdia pre neplnenie požiadaviek, ktoré momentálne predstavuje 54 %. V ďalšej diskusii 
k tomuto problému, do ktorej sa zapojili F. Sťahulák a dr. G. Buzgó, sa kriticky preberala 
otázka zníženia požiadaviek na prijímacom konaní na bakalárske štúdium a nárokov na 
kvantum vedomostí v niektorých predmetoch. Dekan v prvom prípade tieto tvrdenia vyvrátil 
štatistickými údajmi, v druhom rozdelením kmeňového predmetu do viacerých 
nadväzujúcich. 

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

počet prítomných: 14   A/13  Z/1  N/0 

schválil materiál „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2016“.  

 

Uznesenie č. 2 3/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2016“. 

 

K bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2015 “  

a) Bod uviedol dekan FTVŠ UK doc. M. Vanderka. Upozornil na to, že štruktúra a obsah správy 
sú rovnaké ako v  predchádzajúcich rokoch a že podrobné materiály z katedier sú k dispozícii 
vo vedení fakulty.   

b) V diskusii položila doc. H. Medeková otázku, či by sa do výročnej správy nemohli dávať aj 
mimoriadne úspechy zamestnancov. Dekan FTVŠ UK reagoval, že je záležitosťou katedier, 
aby tieto veci do Výročnej správy zaradili. 

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

počet prítomných: 14   A/14  Z/0  N/0 



schválil materiál „Výročná správa FTVŠ UK 2015“. 

 

Uznesenie č. 3 3/2016 

AS FTVŠ schvaľuje materiál „Výročná správa FTVŠ UK 2015“. 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 
 
Overovateľ: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.  
Predsedníčka Mandátovej komisie 
 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  
predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 20.5.2016 


