
 
 

Zápis č. 6 

z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 

na FTVŠ UK dňa 6.12.2016 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.  

Program: 

1. Otvorenie. 
2. Správa Mandátovej komisie. 
3. Zaujatie stanoviska k vystúpeniu prof. Kampmillera k autorským právam na učebnicu 

„Teória športu a didaktika športového tréningu“. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

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

K bodu 2 Správa Mandátovej komisie 

Členka Mandátovej komisie doc. H. Medeková konštatovala, že z celkového počtu členov AS 
FTVŠ UK 15 je prítomných 13 členov a zasadnutie AS FTVŠ UK je uznášaniaschopné.  

K bodu 3 Zaujatie stanoviska k vystúpeniu prof. Kampmillera k autorským právam na 
učebnicu „Teória športu a didaktika športového tréningu“. 

a) Bod uviedol predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Prečítal návrh uznesenia k 
predmetnej veci. 
V diskusii vystúpila dr. Cihová a upozornila na nesprávnu formuláciu pochybenia 
autorov učebnice. Prof. Moravec nebol vynechaný z autorského kolektívu, ale boli 
porušené jeho autorské práva. Dr. G. Buzgó, podal návrh, aby sa prevzali oficiálne 
závery prešetrenia prípadného porušenia autorských práv na učebnicu „Teória športu 
a didaktika športového tréningu“ rektorom UK prof. Mičietom a aby AS FTVŠ UK 
formuloval iba vyjadrenie vo veci vyslovenia dôvery a podpory. AS jeho návrh prijal. 
Doc. L. Zapletalová navrhla upraviť záver uznesenia len v zmysle vyslovenia dôvery. 
Návrh nebol prijatý. 

b) Bc. F. Stráňavský navrhol, aby AS FTVŠ UK zostavil memorandum, v ktorom vysloví 
dôveru a podporu autorom učebnice. AS návrh zamietol s odôvodnením, že k predmetnej 
veci musí zaujať len stanovisko. Prípadné memorandum je záležitosťou AO FTVŠ UK. 

c) Diskusiu ukončil predseda AS FTVŠ UK a nechal hlasovať o návrhu uznesenia 
v upravenom znení. 

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

počet prítomných: 13   A/12  Z/1  N/0 

schvaľuje upravené stanovisko k autorským právam na učebnicu „Teória športu a didaktika 
športového tréningu“. 

Uznesenie č. 1 6/2016 

AS FTVŠ schvaľuje stanovisko k autorským právam na učebnicu „Teória športu 
a didaktika športového tréningu“ v znení: 



 
 

AS FTVŠ UK považuje za potrebné a vhodné sa vyjadriť k podnetu pani Moravcovej 
o prešetrení autorských práv na učebnicu „Teória športu a didaktika športového tréningu“, ktorá 
bola vydaná autormi T. Kampmiller, M. Vanderka, E. Laczo a P. Peráček v roku 2012. Podnet sa 
netýkal spoluautora P. Peráčka,  ktorý prispel do učebnice novým originálnym textom.  

AS FTVŠ UK berie na vedomie rozhodnutie rektora UK prof. Mičietu, že došlo k nesúladu s 
pravidlami citovania a ustanoveniami zákona 185/2015, Zákonníka práce 311/2001 
a Pracovného poriadku UK Bratislava, vnútorného predpisu č. 11/2008 v znení zmien a doplnení 
(úplné znenie vnútorný predpis č. 5/2013). čl. 9 ods. i). Autori priznali, že došlo k pochybeniu, 
ospravedlnili sa a budú postupovať podľa inštrukcií rektora UK.  

Prevažná väčšina členov AS FTVŠ UK poukázala už na zasadnutí AS FTVŠ UK 24.11.2016 na 
vysokú kredibilitu a odbornosť menovaných členov AO FTVŠ UK. AS FTVŠ UK im vyslovuje 
aj napriek tomuto pochybeniu plnú dôveru a podporu.  

K bodu 4 Rôzne 

a) Dr. I. Cihová informovala o zasadnutí Rady vysokých škôl k Metodike rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017, ktoré sa uskutoční v Nitre dňa 
13.12.2016. Dňa 12.12.2016 sa uskutoční spoločné stretnutie zástupcov v RVŠ s jej  
predsedom za účelom zjednotenia postupu. Členom AS FTVŠ UK pošle finálnu verziu 
a prosí o jej sprostredkovanie na jednotlivých pracoviskách. 

K bodu 5 Záver 

Zasadnutie AS FTVŠ UK ukončil predseda doc. M. Vavák. 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 

tajomníčka AS FTVŠ UK 

 

Overovateľ: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.  

Členka Mandátovej komisie 

 

 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.  

predseda AS FTVŠ UK 

 

V Bratislave 7.12.2016 

 

 

 

 


