
Zápis č.4 
Zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

Dňa 18.09. 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 dokumentu „PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK NA AKADEMICKÝ ROK 

2015/2016 1. stupeň štúdia - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium“ 
5. Schvaľovanie dokumentu „PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK NA AKADEMICKÝ ROK 

2015/2016 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium)“ 

6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FTVŠ a AS UK (študentská časť) a zloženie 
volebnej komisie 

7. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FTVŠ na funkčné obdobie 1.2.2014 – 31.1.2019 (§ 27 
písmeno b) zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a článok 8, ods. 7, písmena b) Štatútu 
FTVŠ UK) a zloženie volebnej komisie 

8. 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 Sedliak, PhD. 
členovia: Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/a voľba návrhovej a volebnej komisie.  
Návrhová a volebná komisia v zložení: predseda: Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. 
členovia: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., Mgr. Richard Kucsa 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b predseda MK predniesol správu MK v ktorej konštatoval, že z celkového počtu 15 členov  
AS FTVŠ UK je na zasadnutí prítomných celkom 8 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 Prodekan Dr. Rupčík informoval o zmenách a doplnkoch v rámci prijímacieho konania na bakalársky 
stupeň štúdia. V diskusii bola venovaní pozornosť hlavne druhému kolu prijímacej skúšky v programe 
trénerstvo. Otázky členov AS sa týkali administratívnej záťaže a legislatívnej stránky druhého kola. 
Vedenie fakulty (dekan, prodekan Rupčík), zdôvodnili, že ide predovšetkým o snahu korigovať počty 
prijatých študentov na špecializácie futbal a ľadový hokej, o ktoré je veľký záujem, v prospech ostatných 
špecializácií. Doc. Zapletalová sa spýtala, či nasledujúci doplnok Katedry športov v prírode  a plávania  
nebude viesť k ďalším doplneným požiadavkách z ostatných katedier „Počas bakalárskeho štúdia sa 



študenti stretnú s technikou bežeckého a zjazdového lyžovania. Vzhľadom k tomu, že uvedené športy nie 
sú súčasťou prijímacieho konania očakáva sa, že prijatí študenti budú v uvedených športoch na 
minimálnej technickej úrovni (zvládnu primeraný lyžiarsky terén optimálnou zjazdovou a bežeckou 
technikou).  
 
4/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
schválil dokument „PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 1. 
stupeň štúdia - Ďalšie podmienky prijatia na štúdium“ s pripomienkami. 
 
K bodu 5.  
 
5/a Prodekanka doc. Kyselovičová informovala o zmenách a doplnkoch v rámci prijímacieho konania na 
doktorandské štúdium. Po diskusii členov AS s vedením sa upravili niektoré body kritérií hodnotenia, 
ktoré budú doplnené do predloženej verzie.  
 
5/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že:  
AS FTVŠ UK 
počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
schválil dokument „PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 3. 
stupeň štúdia (doktorandské štúdium)“ s pripomienkami. 
 
 
K bodu 6.  
 
6/a predseda AS FTVŠ doc. Vavák predložil v zmysle zákona č. 363/2007 z.z., Štatútu FTVŠ UK a Zásad 
volieb do AS UK a AS FTVŠ UK návrh na uskutočnenie doplňovacích volieb do AS UK a AS FTVŠ za 
členov študentskej časti senátov, ktorým zanikol ich mandát.  
6/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že: 
AS FTVŠ UK 
Počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
Schválil vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK a AS FTVŠ UK na deň 23.10.2014 a priebeh týchto 
volieb podľa predloženého materiálu. 
Počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
Schválil zloženie volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK a AS FTVŠ UK v zložení: doc. 
PaedDr. Peter Mačura, PhD., Mgr. Gabriel Buzgó, PhD., Mgr. Richard Kucsa. 
 
 
K bodu 7.  
 
7/a predseda AS FTVŠ doc. Vavák predložil v zmysle zákona č. 131/2002 z.z. § 27 písmena (b) 
o vysokých školách návrh na uskutočnenie voľby kandidáta na dekana FTVŠ UK na funkčné obdobie od 
1.2.2015 do 31.1.2019. 
7/b na základe verejného hlasovania predseda NVK konštatoval, že: 
AS FTVŠ UK 
Počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
Schválil vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FTVŠ UK na deň 27.11.2014 a priebeh týchto volieb 
podľa predloženého materiálu. 
Počtom hlasov: A/8 Z/0 N/0 
Schválil zloženie volebnej komisie pre voľby kandidáta na deňkana FTVŠ UK v zložení: doc. PaedDr. 
Jana Labudová, PhD., doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., Mgr. Richard Kucsa. 
 
 
K bodu 8.  
 
Predseda AS vyzval k nasledujúcim krokom: 



doplnenie ekonomickej komisie (návrhy na nasledujúcom zasadnutí AS) 
výzva pre členov senátu na pripomienkovanie ŠTATÚTU FTVŠ UK s podbodom – 

výzva katedrám na pripomienkovanie štatútu – zodpovedný – Vavák, termín – 30.10.2014 
v spolupráci s vedením fakulty vytvorenie pracovných skupín pre doplnenie a úpravu 

ŠTATÚTU FTVŠ UK – zodpovedný – Vavák, termín – do konca roka 2014 
 
 

DOPLNOK k zápisnici z 18.9.2014 – 8.10.2014 
 
Dňa 6.10.2014 bolo na vedení FTVŠ UK oznámené, že nám bol rektorátom UK pridelený 

termín na magisterské a bakalárske promócie na 23.10.2014. Vzhľadom na túto situáciu, aby sa 
všetci študenti mohli zúčastniť doplňovacích volieb do AS UK a AS FTVŠ UK predseda AS 
FTVŠ UK doc. Vavák navrhol zmenu termínu doplňovacích volieb na 22.10.2014 v čase 11,00 – 
13,00 hod.  

Hlasovaním členov AS FVTŠ UK bol tento návrh schválený. Hlasovania sa zúčastnilo 8 
členov AS FTVŠ UK a návrh bol prijatý jednomyselne. 

 
 

Zapísal: Mgr. Milan Sedliak, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 
 
 
V Bratislave 18.09.2014 + 8.10.2014    doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 
 


