
Zápis č. 5 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 
dňa 14.9.2017 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti  
2. Prijímacie konanie na I. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 
3. Prijímacie konanie na III. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 
4. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za študentskú komoru 
5. Otázky na členov vedenia FTVŠ UK 
6. Správy členov akademickej obce zastupujúcich FTVŠ K na rôznych úrovniach UK 

a Akademickej obce SR 
7. Rôzne 
   

K bodu 1 Otvorenie 
a) Rokovanie senátu otvoril a viedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Predseda AS 

oznámil, že bude vyhotovený zvukový záznamu zo zasadnutia AS.  
b) Predseda mandátovej komisie AS FTVŠ UK Mgr. Michal Králik konštatoval, že z celkového 

počtu členov AS FTVŠ UK 15 je prítomných 12 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je 
uznášaniaschopné. Z rokovania sa ospravedlnili: Mgr. I. Cihová, PhD., Bc. Bečarik a členka 
pedagogickej komisie doc. Zapletalová. 

c) Program zasadnutia AS bol jednomyseľne schválený. Po prerokovaní 3. bodu programu 
schválil AS žiadosť dekana FTVŠ UK, aby sa bod 5 (Otázky na členov vedenia FTVŠ UK ) 
zaradil za bod 3. 

 
K bodu 2 Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Prijímacie konanie na I. stupeň na rok 

2018-19 – ďalšie podmienky“. 
Materiál prezentoval prodekan FTVŠ UK Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 
V diskusii vystúpili: doc. Vanderka (podčiarkol, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí VR 
FTVŠ UK a pripomienky z tohto zasadnutia boli zapracované); doc. Kyselovičová prezentovala 
stanovisko Pedagogickej komisie AS a zoznámila AS s pripomienkami komisie k danému 
dokumentu; prof. Holienka (okrem iného navrhol zníženie počtu prijímaných uchádzačov na 
trénerské štúdium); Mgr. Buzgó (problém počtu prijímaných uchádzačov a minimálnej bodovej 
hodnoty v pohybovej časti prijímacieho konania); s čiastkovými faktickými poznámkami 
vystúpili aj iní členovia AS a hostia. 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o návrhu znížiť počty prijímaných 
uchádzačov: ŠP Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy z 80 na 
60; ŠP Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy zo 40 na 20.  

12 0 0 

Výsledky hlasovania o návrhu znížiť minimálnu bodovú hodnotu 
v pohybovej časti na ŠP Športový manažment z 15 na 5 bodov 

11 0 1 

Výsledky hlasovania o predloženom materiáli Prijímacie konanie 
na I. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 

12 0 0 

Uznesenie č. 1/5/2017 
AS FTVŠ prerokoval a schválil s pripomienkami materiál „Prijímacie konanie na I. stupeň 
na rok 2018-19 – ďalšie podmienky“. Predkladateľ pripomienky akceptoval. 

 
 



K bodu 3 Prijímacie konanie na III. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 
Materiál prezentoval prodekan FTVŠ UK Mgr. František Seman, PhD. 
V diskusii vystúpili: Prof. Hamar; doc. Kyselovičová; prof. Oborný; Mgr. Buzgó; doc. 
Vanderka. Predmetom diskusie boli okrem iného navrhované počty na prijatie uchádzačov 
o štúdium v III. stupni vysokoškolského štúdia, doplnenie bodovaných aktivít uchádzačov 
o mimoriadnu cenu dekana FTVŠ UK za účasť v ŠVOUČ. 

 Za Proti Z 
Výsledky hlasovania o návrhu zvýšiť počty prijímaných 
uchádzačov  v III. st. zo 6 na 9 

3 8 1 

Výsledky hlasovania o predloženom písomnom materiáli Prijímacie 
konanie na III. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 

11 0 1 

Uznesenie č. 2/5/2017 
AS FTVŠ prerokoval a schválil materiál „Prijímacie konanie na III. stupeň na rok 2018-19 
– ďalšie podmienky“. V ak. r. 1017-2018 schvaľuje plánované prijatie 6 uchádzačov 
o štúdiu v III. st. vysokoškolského štúdia. 

K bodu 4 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za študentskú komoru 
Predseda AS FTVŠ UK uviedol povinnosť AS vyhlásiť doplňujúce voľby z dôvodu ukončenia 
štúdia člena AS UK za FTVŠ UK. Prerokovali za zásadné procedurálne otázky týchto volieb 
a spôsob kreovania volebnej komisie. 
Uznesenie č. 3/5/2017 k doplňujúcim voľbám  do AS UK za študentskú komoru 
Termín, čas a miesto konania volieb: 8.11.2017, 11-13 hod, zasadačka dekana FTVŠ UK. 
Návrhy na kandidátov sa podávajú na podateľni fakulty v termíne do 27.10.2017 13,00 hod. 
Vypracovanie návrhu na zloženie volebnej komisie sa deleguje na členov študentskej komory 
AS FTVŠ UK, zodpovedný člen Mg. Michal Králik. Táto bude následne predložená na  
schválenie AS FTVŠ UK. 

K bodu 5 Otázky na členov vedenia FTVŠ UK 
Mgr. Miloš Štefanovský – otázka na dekana FTVŠ: môžu si študenti záujemcovia o džudo 
zapísať džudo ako voliteľný predmet za príslušné kredity?  Odpoveď dekana: prediskutované 
vo vedení FTVŠ a neodporúčané – mohlo by to vyvolať neželaný dominový efekt. 
Doc. Vanderka vystúpil s informáciou, že FTVŠ UK nemala počas funkčného obdobia 
minulého vedenia fakulty 1,5 roka garanta študijného programu Športový manažment z dôvodu 
rozviazania pracovného pomeru s prof. Sedláčkom, ktorý bol garantom uvedeného ŠP. Z tejto 
skutočnosti vyplývajú niektoré negatívne konsekvencie pre FTVŠ UK. 
 
K bodu 6  Správy členov zastupujúcich FTVŠ K na rôznych úrovniach UK a Akademickej obce 
SR 
Nikto z relevantných členov akademickej obce nevystúpil v tomto bode programu. 
 
K bodu 7 Rôzne 
Bez diskusie. 
 
Predseda AS FTVŠ UK po vyčerpaní programu v bode Rôzne následne ukončil rokovanie.  
 
   
Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. predseda AS FTVŠ UK 
 
Zapísal: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., tajomník AS FTVŠ UK 
18. 9. 2017 
    



 
 
Overovatelia – mandátová komisia AS FTVŠ UK 

Mgr. Michala Králik, predseda  
Mgr. Ján Cvečka, PhD.  
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