
Zápis č. 3 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 
dňa 1.6.2017 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie programu zasadnutia. 
3. Správa predsedníctva o procedurálnych otázkach prípravy a vedenia zasadnutí. 
4. Návrh na stáleho overovateľa zápisov zo zasadnutí AS FTVŠ UK. 
5. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2016“. 
6. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2017“. 
7. Návrh na personálne zmeny vo VR FTVŠ UK (predkladá dekan FTVŠ UK). 
8. Správa predsedov komisií AS FTVŠ UK o návrhoch na zloženie komisií. 
9. Rôzne 
    9a. Otázky na členov vedenia 
    9b. Informácie členov AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 
   

K bodu 1 Otvorenie 

a) Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predseda AS dal 
podnet na vyhotovenie zvukového záznamu zo zasadnutia AS. Tento návrh AS väčšinou 
hlasov schválil. 

b) Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr. Michal Králik konštatoval, že z celkového 
počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 15 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné.  

 
K bodu 2 Schválenie programu zasadnutia 

 
Program zasadnutia AS bol jednohlasne schválený. 

 
K bodu 3  Správa predsedníctva o procedurálnych otázkach prípravy a vedenia 

zasadnutí. 
a) Správu prečítal Doc. Vavák, predseda AS. Je uvedená v bode 9e v plnom znení. 

 
K bodu 4 Návrh na stáleho overovateľa zápisov zo zasadnutí AS FTVŠ UK. 

Vo verejnom hlasovaní boli za stáleho overovateľa zápisov zvolení predseda a členovia 
mandátovej komisie:  
− Mgr. Michala Králik, predseda  
− doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., členka  
− Mgr. Ján Cvečka, PhD., člen  
− Bc. Róbert Bečarik, člen 

 
K bodu 5 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2016“. 

Správu predložil dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka.  
V diskusii vystúpili: 

- Prof. Holienka – požiadal o formulačné vyčistenie Výročnej správy a jej doplnenie 
o niektoré informácie. 

- Mgr. Štefanovský – upozornil na niektoré nepresné údaje v časti o činnosti AS a v iných 
častiach Správy. 



Predkladateľ Správy pripomienky akceptoval. 

Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: počet prítomných: 15   A/15  Z/0  N/0 
schválil s pripomienkami materiál „Výročná správa FTVŠ UK 2016“. 
Uznesenie č. 1/3/2017 
AS FTVŠ schvaľuje materiál „Výročná správa FTVŠ UK 2016“. 

 
K bodu 6 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 

2017“. 
Návrh predložil dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, predniesol úvodný komentár.  
V diskusii vystúpili: 

a. Tajomník FTVŠ UK PhDr. Matoušek ako spravodajca informoval, že: 
- Rozpočet FTVŠ UK už bol odoslaný na Rektorát UK 
- Výročná správa o hospodárení FTVŠ UK už bola odoslaná na Rektorát UK 
- Rozpočet obsahuje tzv. funkčné položky a položky, ktoré iba „preposielame“, 

napríklad dotácie na študentov 
- Rozpočet odoslaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR musí byť 

vyrovnaný 
- Príjmy sa zvyšujú, pričom znižujeme náklady na materiálové položky rozpočtu 
- Treba zvýšiť výkony vo vede 
- Je málo „kvalitných“ nájomcov našich priestorov. 

b. Mgr. Štefanovský (otázka na výšku zárobkov našich fakultných podnikateľských 
subjektov a rezervy v príjmoch 

c. Dekan – „žijeme“ čiastočne zo solidarity; sme slabší vo výkonoch tvorivých 
pracovníkov; existuje reálna možnosť zníženia osobných príplatkov. 

d. Prof. prof. Holienka žiadal: 
- dopracovať štruktúru príjmov v rámci podnikateľskej činnosti (PČ). Na jej základe 

viac investovať do udržiavania majetku tých pracovísk, ktoré sa na prijme výrazné 
podieľajú 

- zvolať stretnutie zástupcov pracovísk, ktoré sa najviac podieľajú na PČ, za účelom 
prehodnotenia výšky prenájmu (v termíne do 31.8.2017) 

- hľadať rezervy v čerpaní vysokých nákladov za energie 
- hľadať možnosti v racionalizácii výučby športových špecializácií (úväzky) a vo 

využití niektorých pracovníkov pre plnenie každodenných úloh fakulty. 
e. Mgr. Cihová – doplniť údaje do tabuľky príjmov; nevyužívame efektívne športové 

priestory fakulty ku komerčným účelom. 
f. Doc. Kyselovičová – otázka na správnosť údajov v položke Ostatné príjmy. 
g. Mgr. Buzgó – navrhuje vypracovať expertízu efektívnosti výdavkov; je možné schváliť 

rozpočet so schodkom?  
h. Prof. Hamar – podporil podnet prof. Holienku na racionalizáciu výučby športových 

špecializácií; poukázal na obsahovú stránku výučby špecializácií; domnieva sa, že 
niektoré špecializácie sú hodinovo predimenzované (v riešení problému je jedna 
z potencií úspor). 

i. Doc. Labudová – akceptuje názor prof. Hamara; môžeme uvažovať o spresnení obsahov 
špecializácií a prípadne o medzikatedrovej spolupráci v rámci výučby. 

 
Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: počet prítomných: 15   A/15  Z/0  N/0  
schválil s pripomienkami materiál „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2017“.  
Uznesenie č. 2/3/2017 
AS FTVŠ schvaľuje materiál „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2017“. 



 
AS FTVŠ UK zaviazal tajomníka fakulty predložiť na prvom zasadnutí AS 
v akademickom roku 2017/18 materiál „Vývoj prijmov a nákladov od 1.2017 
a predpoklad vývoja prijmov a nákladov do konca kalendárneho roku 2017. 

 
 

K bodu 7 Návrh na personálne zmeny vo VR FTVŠ UK 
Návrh predložil v písomnej podobe dekan FTVŠ UK. Ústne zdôvodnil svoje návrhy a uviedol 
názory niektorých členov VR FTVŠ UK.  
V diskusii vystúpili: 

a. Doc. Labudová - akú úlohu mali vedecké výkony v návrhoch na odvolanie aj 
nominovanie.  

b. Prof. Holienka – návrhy mali byť zdôvodnené konkrétnejšie a osobne; nie je návrh na 
odvolanie „zdvojený“ s disciplinárnym pokarhaním? 

c. Doc. Kyselovičová – považuje návrh na odvolanie po formálnej stránke za zlý; 
podčiarkla ústavné právo na slobodu vyjadrovania; doc. Peráček už za vystupovanie na 
VR FTVŠ UK dostal „Upozornenie zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny 
a možnosť výpovede“ a teda v prípade odvolania z VR by bol už vlastne druhýkrát 
„potrestaný“ za ten istý čin; navrhuje kooptovať do VR FTVŠ UK doc. Labudovú 

d. Mgr. Tománek – upozornil na odmietavé stanovisko KŠH k návrhu na odvolanie 
niektorých členov VR FTVŠ UK. 

Výsledky hlasovania a uznesenie:  
Návrh na odvolanie z členstva vo VR FTVŠ Za Proti Zdržal sa 
Ing. Ladislav Čambal, Čestný člen 10 2 3 
PhDr. František Chmelár, Čestný člen 8 4 3 
Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD., Interný člen 7 6 2 

 
Návrh na udelenie súhlasu s menovaním Za Proti Zdržal sa 
doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD., Interný člen 9 6 0 
PaedDr. Božena Gerhátová, Čestná členka, generálna 
riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport na MŠVVŠ 
SR 

11 2 2 

Anton Siekel, Čestný člen, prezident SOV 10 3 2 
 
Uznesenie č. 3/3/2017 

AS FTVŠ súhlasí s návrhom na odvolanie z členstva vo VR FTVŠ UK  
  Ing. Ladislav Čambal,  
  PhDr. František Chmelár 
 
AS FTVŠ UK nesúhlasí s návrhom na odvolanie z členstva vo VR FTVŠ UK 
  doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
 
AS FTVŠ súhlasí s návrhom na menovanie do VR FTVŠ UK 
  doc. RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD. 
  PaedDr. Ružena Gerhátová 
  Anton Siekel 
 
 
 
K bodu 8 Správa predsedov komisií AS FTVŠ UK o návrhoch na zloženie komisií. 



Pedagogická komisia AS FTVŠ UK – návrh na zloženie predložila predsedníčka komisie doc. 
PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.: 
- doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
- Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
- Mgr. Katarína Péliová, študentská komora 
- Samuel Lacko, študentská komora  

Na základe verejného hlasovania predseda ASFTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: počet prítomných: 14   A/14  Z/0  N/0  
schválil zloženie Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK 
 
Uznesenie č. 4/3/2017 
AS FTVŠ schvaľuje zloženie Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK 
 
 
Hospodárska a právna komisia AS FTVŠ UK - návrh na zloženie predložil predseda komisie 
Mgr. Štefanovský, PhD.: 
- Prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
- Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
- Mgr. Peter Olej, PhD., akademická obec 

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 zloženie Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ UK 
 
Uznesenie č. 5/3/2017 
AS FTVŠ schvaľuje zloženie Hospodárskej a právnej komisie AS FTVŠ UK 
 

K bodu 9 Rôzne 
a. Dekan požiadal o zvolanie zasadnutia AS v mesiaci jún (prerokovanie nového študijného 

programu Fyzioterapia); požiadal zvolať pedagogickú komisiu na 8.6.2017 
k prerokovanie koncepcie nového študijného programu Fyzioterapia; informoval, že dal 
podnet na Etickú komisiu UK. 

b. Prof. Holienka - otázky na VF:  
1. Môže učiteľ odmietnuť vypísať termíny na skúšku, ak má študent predlžené skúškové 

obdobie? 
2. Na hlavnej webovej stránke fakulty by nemalo byt zverejnene logo DCpH namiesto 

Centrá starnutia ... ? 
c. Mgr. Cihová – je schválený harmonogram štúdia na a. r. 2017-2018. 
d. Mgr. Buzgó – podčiarkol, že etické problémy sa majú riešiť v rozsahu relevantných osôb. 
e. Doc. Vavák – upozornil na potrebu upokojenia atmosféry na fakulte; z fakultnej pošty si 

neslobodno robiť „osobný blog“. Na základe Rokovacieho poriadku AS FTVŠ UK čl.35 
g) predložil svoje vyjadrenie k osobnému útoku doc. Mačuru na jeho osobu (doslovné 
znenie): 
− V piatok 26.5.2017 rozšíril doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD. prostredníctvom 

vnútrofakultnej mailovej pošty správu, kde napadol predsedu AS FTVŠ UK za 
plnenie svojich povinností, ktoré mu priamo vyplývajú z rokovacieho poriadku AS 
FTVŠ UK. Na základe článku čl. 6 písmeno b) a  zvoláva zasadnutie AS predseda AS 
podľa potreby. Doc. Mačura, bez znalosti situácie, ktorá vyvolávala priamu potrebu 
zasadnutia AS FTVŠ UK v čo najskoršom termíne (čl. 13 odsek 1)) a bez snahy sa 
dozvedieť, prečo bolo zvolané zasadnutie AS FTVŠ UK práve v tento deň osobne 
osočil predsedu AS FTVŠ UK. Považujem to za zámernú a cielenú snahu 
o očiernenie mojej osoby pred učiteľmi a doktorandmi FTVŠ UK. Na tento osobný 



a jasne znevažujúci email doc. Mačura použil vnútorný komunikačný systém fakulty. 
V jeho správe sa spomína, kto všetko bol cieľovou skupinou, ktorá sa mohla zúčastniť 
seminára, ktorý sa uskutočnil v tom istom termíne. Na vysvetlenie je potrebné 
podotknúť, že v prípade zasadnutia AS sa z celkového počtu 1022 riadne zapísaných 
študentov na našej fakulte v akademickom roku 2016/2017 jedná o 5 (slovom päť) 
študentov. 

− Žiadam doc. PaedDr. Petra Mačuru, PhD. aby sa pre budúcnosť zdržal osobných 
útokov na moju osobu. Ak bude jeho aktivita pokračovať, a špeciálne za to, že 
vykonávam funkciu predsedu AS FTVŠ UK v súlade s potrebami fakulty, budem 
nútený riešiť tento problém podľa platných zákonov SR a predpisov UK. - doc. Mgr. 
Miroslav VAVÁK, PhD., predseda AS FTVŠ UK 

 
 

Predseda AS FTVŠ UK ukončil rokovanie.  
 
   
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD 
      predseda AS FTVŠ UK 
 
Zapísal:      prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
18.5.2017     tajomník AS FTVŠ UK 
    
 

Overovatelia – mandátová komisia AS FTVŠ UK 

Mgr. Michala Králik, predseda  

Mgr. Ján Cvečka, PhD.  
 
 Ne vedomie:  
gabriel.buzgo@uniba.sk; iveta.cihova@uniba.sk; jan.cvecka@uniba.sk; dusan.hamar@uniba.sk; 
miroslav.holienka@uniba.sk; olga.kyselovicova@uniba.sk; jana.labudova@uniba.sk; 
josef.oborny@uniba.sk; milos.stefanovsky@uniba.sk; miroslav.vavak@uniba.sk; 
robert.becarik@uniba.sk; michal.kralik@uniba.sk; samuel.lacko@uniba.sk; 
katarina.peliova@uniba.sk; patrik.vlk@uniba.sk 
 
Marián Vanderka, marian.vanderka@uniba.sk; Matoušek Rostislav, 
rostislav.matousek@uniba.sk; Tománek Ľubor, lubor.tomanek@uniba.sk 


