
Zápis č. 5 
zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 23.06.2015 
 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 
 

1. Otvorenie a schvaľovanie programu zasadnutia. 
2. Vypísanie volieb do AS UK na obdobie 11/2015 – 10/2019. 
3. Vypísanie doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK za študentskú komoru. 
4. Prerokovanie a schvaľovanie Študijného poriadku FTVŠ UK. 
5. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu FTVŠ UK na rok 2015. 
6. Doplnenie Mandátovej komisie AS FTVŠ UK. 
7. Rôzne 

 
K bodu 1 
 

a) Rokovanie otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. Vavák. Členka mandátovej komisie doc. H. 
Medeková v zastúpení predsedníčky konštatovala, že z celkového počtu členov AS FTVŠ UK 13 
je prítomných 11 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné. Po otvorení a schválení 
programu od prerokovávania bodu 2 bol počet členov AS FTVŠ UK 12. 

b) Predseda AS FTVŠ UK predložil na schválenie návrh programu zasadnutia s tým, že sa vypúšťa 
bod 6. Upravený program bol schválený jednomyseľne. 

 
K bodu 2  
 

a) Bod uviedol predseda AS FTVŠ UK. Oboznámil členov senátu s tým, že nakoľko nemáme 
schválený nový Štatút, voľby prebehnú podľa starého Štatútu. Do AS UK sa bude voliť 5 
zástupcov – 3 zamestnanci a 2 študenti. 

b) Predseda AS FTVŠ UK navrhol 3-člennú volebnú komisiu a jedného náhradníka v zložení: dr. P. 
Olej, doc. H. Medeková, Mgr. M. Mikulič, náhradník dr. M. Pach. 

c) Predseda AS FTVŠ UK navrhol termín volieb na 14.10.2015 v čase od 11.00 až 13.00 hod. 
 
Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 
počet prítomných: 12   A/12  Z/0  N/0 
schválil zloženie volebnej komisie a termín volieb do AS UK.  
Predseda AS FTVŠ UK navrhol zvolenej volebnej komisii, aby na svojom prvom zasadnutí za 
svojho predsedu zvolila dr. P. Oleja. 

 
K bodu 3  
 

a) Bod uviedol predseda AS FTVŠ UK. Oboznámil členov senátu s tým, že nakoľko nemáme 
schválený nový Štatút, voľby prebehnú podľa starého Štatútu. Do AS FTVŠ UK za študentskú 
komoru sa budú voliť 4 zástupcovia.  
Predseda AS FTVŠ UK navrhol 3-člennú volebnú komisiu a jedného náhradníka v zložení: Mgr. 
M. Mikulič, dr. P. Olej, doc. H. Medeková, náhradník dr. M. Pach.  

b) Predseda AS FTVŠ UK navrhol termín volieb na 14.10.2015 v čase od 11.00 až 13.00 hod 
 
Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov: 
počet prítomných: 12   A/12  Z/0  N/0 
schválil zloženie volebnej komisie a termín doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK za študentskú 
komoru. 



Predseda AS navrhol zvolenej volebnej komisii, aby na svojom prvom zasadnutí za svojho 
predsedu zvolila Mgr. M. Mikuliča. 
 

 
 

K bodu 4  
 

a) Materiál „Študijný poriadok FTVŠ UK v Bratislave“ predložil prodekan dr. Rupčík. Predseda AS 
FTVŠ UK doplnil, že do pôvodného materiálu Právna a hospodárska komisia AS FTVŠ UK 
zapracovala pripomienky 9 členov AO z AS FTVŠ UK a jeho stálych komisií.  Dekan FTVŠ UK 
doc. Vanderka vysvetlil niektoré úpravy. 

b) Na základe verejného hlasovania predseda AS konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom hlasov:  
počet prítomných 12   A/12 Z/0 N/0 
schválil predložený „Študijný poriadok FTVŠ UK v Bratislave“ bez pripomienok. 

 
K bodu 5  
 

a) „Rozpočet FTVŠ UK na rok 2015“ predložil tajomník FTVŠ UK dr. Matoušek. Celkovo 
konštatoval nepriaznivú situáciu. V diskusii vystúpili dekan FTVŠ UK a  Mgr. Kucsa.  Dekan 
FTVŠ UK informoval o opatreniach, ktoré vstúpia v platnosť od nového ak. roku (navýšenie 
prenájmov, úprava smernice o honorovaní niektorých priamych a nepriamych 
pedagogických činností, úprava honorárov za výučbu v externom bakalárskom štúdiu 
a Trénerskej akadémii, 10 % financií z grantov UK pre mladých vedeckých pracovníkov na 
režijné náklady fakulty). Na dotaz Mgr. Kucsu o nákladoch na jedného študenta informoval o 
príprave metodiky na výpočet osobohodín na jedného študenta a o krokoch, ktoré vedenie FTVŠ 
UK podniká v súvislosti so snahou o navýšenie koeficientu odboru. 
 
Na základe verejného hlasovania predseda AS konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom hlasov:  
počet prítomných 12    A/12 Z/0 N/0 
schválil „Rozpočet FTVŠ UK na rok 2015“ bez pripomienok 

 
  
K bodu 6  
 

a) Dekan FTVŠ UK požiadal o schválenie navýšenia počtu prijatých na študijný program Trénerstvo 
o 2 uchádzačov. Objasnil, že ide o uchádzačov o študijný program Trénerstvo so špecializáciou 
kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe, ktorí splnili požiadavky prijímacieho 
konania, ale neboli prijatí kvôli nedostatku miest. Neznevýhodnia žiadneho uchádzača, pretože na  
študijný program Trénerstvo boli prijatí všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky prijímacieho 
konania.  
V diskusii, ktorá sa týkala tak predloženej požiadavky ako aj samotných prijímacích pohovorov 
na bakalárske štúdium,  vystúpili viacerí členovia senátu (dr. Pach, doc. Kyselovičová, dr. Buzgó, 
prof. Hamar). Vyústila do nasledujúcich záverov: 
- Prodekan v spolupráci s Pedagogickou komisiou AS FTVŠ UK vypracuje návrh opatrení, aby 

nedochádzalo k dodatočnému schvaľovaniu navýšenia počtu prijatých uchádzačov 
o bakalárske štúdium.  

- Prodekani urobia revíziu otázok na prijímacie pokračovanie. Otázky budú zverejnené na 
webovej stránke fakulty. 

- Členovia senátu požiadajú učiteľov katedier o pripomienky k prijímaciemu konaniu a zašlú 
ich do 31.8.2015 predsedníčke Pedagogickej komisie AS FTVŠ UK doc. Kyselovičovej.  

- Prijímacie konanie na bakalárske štúdium s prerokovaním uvedených bodov bude osobitým 
bodom programu zasadnutia AS FTVŠ UK na začiatku ak. roka 2015/2016.  

  
Na základe verejného hlasovania predseda AS FTVŠ UK konštatoval, že AS FTVŠ UK počtom 
hlasov:  
počet prítomných 12   A/12 Z/0 N/0 
schválil navýšenie počtu prijatých na študijný program Trénerstvo o 2 uchádzačov. 



 
b) Predseda AS FTVŠ UK informoval o výsledkoch elektronického hlasovania o navýšení počtu 

prijatých na študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry o 2 
uchádzačov. 
Počet členov AS FTVŠ UK, ktorí sa zúčastnili hlasovania 13   A/13  Z/0  N/0 
 

c) Predseda AS FTVŠ UK informoval, že na septembrovom zasadnutí 2015 AS FTVŠ UK predloží 
vo forme jedného spisu vnútorný predpis o riadnych, doplnkových a doplňujúcich voľbách do AS 
FTVŠ UK vrátane voľby kandidáta na dekana. 

 
 
 
 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
tajomníčka AS FTVŠ UK 

 
 
 
 

Overovateľ: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD. 
  
 
 
 

    doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
predseda AS FTVŠ UK 

 
 
 

V Bratislave 24.06.2015 


