
Správa o Študentskej vedeckej odbornej innosti
v akademickom roku 2006/2007 

1. V akademickom roku 2006/07 za ala Rada ŠV  pracova  pod vedením prodekanky prof. 
Labudovej. Pracovala v zložení pp. bez titulov Labudová, Petrovi , Olej, Schichor, 
Šmidkeová, Pavlíková, Tománek, Duchoslav, Rozložník, Doležajová, Benko 
a uskuto nila jedno zasadnutie.
Od februára, po nástupu nového vedenia FTVŠ došlo k zmene štatútu Rady ŠVK. 
Hlavnou zmenou bol návrat k pôvodnému názvu tohto druhu študentskej aktivity 
Študentská vedecká a odborná innos  a Rada sa premenovala na Radu ŠVO . Okrem 
toho sa na základe uznesenia Rady rozhodlo, že predsedom Rady ŠVO  bude z titulu 
funkcie prodekan pre vedu a výskum a že v každom akademickom roku bude jeden 
z lenov Rady predsedom organiza ného výboru konferencie ŠVO . V akademickom 
roku 2006/07 sa predsední kou Rady ŠVO  z titulu funkcie stala prodekanka doc. 
Zapletalová a predsední kou organiza ného výboru fakultnej konferencie dr. L. 
Doležajová. 

innos  v Rade v novembri 2006 ukon ili dr. Tománek, Mgr. Rozložník, dr. Duchoslav, 
prof. Labudová ukon ila innos  vo februári 2007, Mgr. Schichor odišiel v LS na študijný 
pobyt do R.  Do Rady bol kooptovaný dr. Psalman.

2. Príprava fakultnej konferencie ŠVO
a) Prvé zasadnutie uskuto nila Rada v starom zložení. Ustanovila základný rámec 
organizovania fakultnej konferencie – termínový kalendár katedrových a fakultného kola, 
štruktúru práce, spôsob predloženia a prezentovania, navrhla kreditové hodnotenie 
ú astníkov ŠVK. Na tento stupe  prípravy nadviazala Rada pod novým vedením 
a v alších troch zasadnutiach pripravila konferenciu ŠVO . Do prípravy a priebehu 
konferencie boli v plnom rozsahu zaradení interní doktorandi – ako sú ažiaci, lenovia
komisií a podporný tým. Propagáciu konferencie zabezpe il doc. Lednický. 

b) Termín konania katedrových kôl bol stanovený do 20. 3., fakultná konferencia na 4. 4. 
2007. termín celoštátneho kola v Nitre bol 25. 4. 2007. 

c) Katedrové kolá pod a informácií uskuto nila katedra hier (27 študentov)  a atletiky (14      
študentov)

d) Do fakultného kolá boli prihlásené práce z katedry športovej humanistiky 6 študentov 
a 2 doktorandi, z katedry športovej edukológie 1 pohybová skladba a 1 doktorand, 
z katedry športovej kinantropológie 2 študenti, z katedry atletiky 8 študentov a 2 
doktorandi, z katedry hier 9 študentov a 5 doktorandov, z katedry gymnastiky 1 
doktorandka a 8 pohybových skladieb s vyše 70 ú inkujúcimi, z katedry športov v prírode 
a plávania 1 študentka a 2 exhibi né vystúpenia. 

e) Doktorandom, ktorí nevystúpili na konferencii s príspevkom  a neboli lenmi porôt, 
boli pridelené nasledujúce úlohy: 
- Buzgó – koordinátor doktorandov 
- Hanus, Cve ka – vypísanie potvrdení pre ú astníkov 
- Chova ák, Kollárik – nákup ob erstvenia
- Antošovská – ob erstvenie v rokovacích miestnostiach 



- Pelikánová, Böhmerová – vypísanie diplomov  
- Berešová – zozbieranie výsledkov
- Mi uch – technické zabezpe enie v sekcii kinantropológie 
- uvala – technické zabezpe enie v sekcii edukológie 
- Hanus – technické zabezpe enie v sekcii doktorandov 
- Benko – technické zabezpe enie v sekcii humanistiky 
- okrem doktorandov boli dispozícii aj technici pp. Nehyba a Ku era

3. Fakultná konferencia ŠVO
a) Sú ažné sekcie a po et zú astnených prác (príloha 1) 

Sekcia športovej kinantropológie   10 prác   
Sekcia športovej edukológie     8 rác 
Sekcia športovej humanistiky    5 prác 
Sekcia doktorandov    10 prác 
Sekcia pohybových skladieb –tane ná   3 skladby  (27 vystupujúcich) 
Sekcia pohybových skladieb – športová   5 skladieb (45 vystupujúcich) 
Exhibi né vystúpenie akvabel a akvafitnes     2 skladby (3 vystupujúce) 

b) V komisiách pracovalo 12 u ite ov a 5 doktorandov
Sekcia športovej kinantropológie – predseda: Mgr. Vanderka Marián, PhD.
lenovia:  RNDr. Psalman Vladimír, PhD, Mgr. Buzgó Gabriel 

Sekcia športovej edukológie – predseda: PaedDr. Lednický Anton, PhD. 
lenovia: PaedDr. Blahutová Anna PhD., Mgr. uvala Štefan 

Sekcia športovej humanistiky – predseda: JUDr. Saká ová Zuzana, PhD. 
lenovia: Mgr. Danišová Lívia, Mgr. Benko Viktor 

Sekcia doktorandov – predseda: Doc. PaedDr. Sedlá ek Jaromír, PhD. 
lenovia: PaedDr. Výboh Andrej, PhD. (namiesto nominovaného dr. Tótha), PaedDr. 

Eleonóra Ková ová, PhD. 
Sekcia pohybových skladieb – predseda Mgr. Olej Peter, PhD.  
lenovia: PaedDr. Kyselovi ová O ga, PhD., Mgr. Tonkovi ová Adriana, PhD., Mgr. 

Rup ík  PhD., Mgr. Chren Matej 

c) Umiestnenie ú astníkov  v jednotlivých sekciách na prvých troch miestach 
Športová kinantropológia 
1. Hardo  Marek 
2. Šalata David 
3. Baran Miroslav 
Športová edukológia 
1. Poto árová Lenka 
2. Styková Jana 
3. Gálová Monika 
Športová humanistika 
1. Toman ík Kristián 
2. Nem ovská Zuzana 
3. Vilman Tomáš 



Doktorandi
1. Cupák Kristián 
2. Pacholek Martin 
3. Lauren ík Tomáš  

Pohybové skladby – tane ná sekcia
Filmári a Filmušky  (autori Gonda – Olejník) 
Dance Everybody (autori Maníková – Hu ková – Jen ík)
Žime nonstop (autori Danielová – Pá ová)
Pohybového skladby – športová sekcia 
Show time (autori Pintér – aplová – Luptáková) 
Latino pool party (autorka Škrobánková) 
Z telocvi ne na ulicu (autori Lamošová – Miklošová – Bajnerová) 

4. 13. celoslovenské kolo Študentskej vedeckej konferencie vo 
vednom systéme „Vedy o športe“ 25.4.2007 v Nitre 
Na celoslovenské kolo postúpili tri prvé práce zo sekcií ŠE, ŠK, ŠH a Sekcie 
doktorandov,  prvé dve skladby z tane nej a prvé dve skladby zo športovej pohybovej 
sekcie.
Z u ite ov sa ako lenovia komisií zú astnili: pp. bez titulov Doležajová, Psalman, 
Chren, Tonkovi ová, Pach, Petrášová 

Doprava pre všetkých zú astnených bola zabezpe ená autobusom, stravné (obed) hradil 
usporiadate .

Umiestnenie našich študentov:
Sekcia športovej kinantropológie – 2. miesto Marek Hardo : Porovnávacia biomechanická 
analýza vrhu gu ou slovenského reprezentanta 
Sekcia  športovej edukológie  - 2. miesto Poto árová Lenka: Vplyv prípravných hier na 
zdokona ovanie vybraných herných inností v tenise. 
sekcia športovej humanistiky  - 1. miesto Vilman Tomáš: História vzniku karate. 

Sekcia pohybových skladieb – tane ná sekcia - 1. miesto Filmári a Filmušky  

             - 2.  miesto Dance Everybody 

Sekcia pohybových skladieb – športová sekcia - 1. miesto Show Time 

               - 2. miesto Latino Pool Party  

Finan né náklady: Fakultná konferencia     733,- Sk (ob erstvenie,   diplomy) 
            22.200,-  Sk (odmeny študentom)  

   Celoslovenské kolo   11.000,- Sk (autobus Nitra a spä )
          Spolu          33.933,- Sk   

5. Záver

a) Ú as  na konferencii bola pomerne vysoká. Predovšetkým na pohybových skladbách 
sa ako diváci zú astnilo ve a študentov. 

b) Konferencia mala hladký priebeh, technické zabezpe enie miestností bolo tohto roku 
bezproblémové.



c) Prezentácia príspevkov v teoretických sekciách bola na vysokej úrovni. Kvalita 
príspevkov rôzna, o súviselo s tým, že sú ažili aj študenti nižších ro níkov.

d) Sekcia pohybových skladieb mala vysokú úrove . Jej zaradenie do haly prof. Rovného 
zvýšilo jej prí ažlivos . Pozitívom bol aj vysoký po et sú ažiacich.

e) Rezervy stále zostávajú v zapojení niektorých katedier  (katedra športovej edukológie, 
športovej kinantropológie, športov v prírode). 

f) Zainteresovanie doktorandov do príprav konferencie zvýšilo ich celkový záujem 
a zefektívnilo a u ah ilo organizáciu celého podujatia. V tomto trende treba 
pokra ova .

g) Z konferencie vyjde elektronický zborník. Za jeho vydanie je zodpovedný dr. 
Psalman. 

Bratislava 14.5.2007      Spracovali: Doc. PaedDr. L. Zapletalová, PhD. 
               PaedDr. L. Doležajová, PhD. 



Príloha 1
Zoznam ú astníkov konferencie pod a sekcií 

SEKCIA KINANTROPOLÓGIE – Predseda: Mgr. Vanderka Marián, PhD.
lenovia:  RNDr. Psalman Vladimír, PhD, Mgr. Buzgó Gabriel.
1. NOVOSÁD Adrián: Porovnávacia biomechanická analýza prebehu cez prekážky. 
2. HARDO  Marek: Porovnávacia biomechanická analýza vrhu gu ou slovenského 

reprezentanta M.H.. 
3. ŠALATA Dávid: Závislos  výkonu v skoku do dia ky a trojskoku žien od vybraných 

kinematických ukazovate ov rozbehovej rýchlosti. 
4. KRUG Štefan: Porovnávacia analýza vybraných kinematických parametrov v behu na 

20 m u Š.K. a K.C.     
5. BARAN Miroslav: Biomechanická analýza jachtingu a jej vplyv na techniku plavby. 
6. SAKALA Milan: Analýza hry v oslabení vybraných mužstiev na majstrovstvách sveta 

2006
7. ŠUŠ ÁK Branislav: Vplyv presnosti príjmu podania na ú innos  útoku vo vrcholovom 

volejbale mužov. 
8. BERNADI OVÁ Michaela: Vplyv presnosti príjmu podania na prekvapivos  vedenia 

útoku vo vrcholovom volejbale mužov. 
9. HUNTATA Miroslav: Hodnotenie herných situácií v adovom hokeji družstva Slovana 

Bratislava. 
10. TOKÁR Michal: Hodnotenie prihrávok v adovom hokeji v povinnom striedaní 

mladších žiakov. 

SEKCIA EDUKOLÓGIE – predseda: PaedDr. Lednický Anton, PhD. 
lenovia: PaedDr. Blahutová Anna PhD., Mgr. uvala Štefan 

1. HRDÁ Katka: Porovnávacia analýza jednoro ného tréningového za aženia u dvoch 
bežký  na 100 m prekážok v dorasteneckej kategórii. 

2. KALMANOVÁ Jana: Ú innos  tréningového za aženia v dvoch rozdielnych rokoch 
športovej prípravy. 

3. GÁLOVÁ Monika: Úrove  a dynamika zmien pohybových schopností u 11 – 12-
ro ných atlétok. 

4. STYKOVÁ Jana: Porovnanie výkonnosti dvoch vytrvalký  na základe rôzneho 
tréningového za aženia v dvoch ro ných cykloch. 

5. KRIŽAN Ladislav: 18 dní s Realom Madrid. (nevystúpil)
6. GRACA Tomáš: Overenie tréningového plánu hrá ov TSM v tenise. 
7. CHRAPKA Juraj: Rozvoj reak no-rýchlostných schopností u mladých tenistov. 
8. VRANSKÝ Tomáš: Individualizácia tréningového a zápasového za aženia.
9. POTO ÁROVÁ Lenka: Vplyv prípravných hier na zdokona ovanie vybraných 

herných inností v tenise. 

SEKCIA HUMANISTIKY – predseda: JUDr. Saká ová Zuzana, PhD. 
lenovia: Mgr. Danišová Lívia, Mgr. Benko Viktor 

1. KRIŽAN Ladislav: Návrh prezentácie pre fundraising v športe. 



2. VILMAN Tomáš: História vzniku karate. 
3. TOMAN ÍK Kristián: Práva detí. 
4. ORBANOVÁ Lenka: Práva spotrebite ov
5. NEMCOVSKÁ-KOŠ ÁLOVÁ Zuzana: História a sú asnos  kategórie Masters 

v plávaní.

SEKCIA DOKTORANDOV – predseda: Doc. PaedDr. Sedlá ek Jaromír, PhD. 
lenovia: PaedDr. Tóth Igor, PhD., PaedDr. Eleonóra Ková ová, PhD. 

1. PACHOLEK Martin: Dynamika zm n dvouro ního zatížení ve fotbalovém družstvu 
žen.

2. CUPÁK Kristián: Vplyv tréningového za aženia na zmeny vybraných kinematických 
parametrov behu a športovú výkonnos  K.C. v dvojro nom tréningovom cykle 
v atletickom šprinte. 

3. PRÍKLEROVÁ Silvia: Korupcia a šport.  
4. RAÁBOVÁ Júlia: Sociálna atmosféra v športovom kolektíve a jej vplyv na herný 

výkon.
5. ANDREJKOVI  Igor: Úspešnos  riešenia typických herných situácií v úto nej fáze 

hry v adovom hokeji. 
6. LAUREN ÍK Tomáš: Vplyv intenzity za aženia na kvalitu herného výkonu vo 

volejbale.
7. MAŠEK Michal: Vplyv kvality herných inností jednotlivca na výsledok zápasu vo 

volejbalu žien. 
8. SLYŠKO Michal: Komparácia štartovej rýchlosti a rýchlosti vedenia lopty mladých 

futbalistov. (nevystúpil – choroba) 
9. ZÁHORSKÝ Jozef: Vplyv herného tréningu v mládežníckom futbale na rozvoj 

pohybových schopností.
10. MAJER ÍK Jozef: Výskyt pohybových stereotypov u 15 – 16-ro ných gymnazistov. 
11. DINUŠOVÁ Mária: Trénovanos  vestibulárneho analyzátora tane níkov folklórneho 

súboru.

Sekcia pohybových skladieb – tane ná sekcia 

Filmári a filmuška 
autori: Gonda, M. – Olejník, J. 
tane níci: R. Ba as, P. aplová,R. Fogl, M. Gonda, S. Hangá ová, M. Keméniová, M. 
Kozmal, K. Tiš anová, J. Olejník, P. Rakovanová, V. Škrobánková, M. Špánik 
Dance Everybody 2007 
autori: Maníková, L. – Hu ková, L. – Jen ík, P. 
tane níci: Maníková, L., Hu ková, L., Jen ík, P., Janžová, V., Michalík, J., Stanko, J. 
Žime nonstop 
autori: Danielová, K. – Pálová, L. 
tane níci: Danielová, K., Pálová, L., Lešková, D., Fógl, R., Ambrová, A., Miklošová, N., 
Vitkovská, T., Brezovská, E., Kúdelová, V. 



Sekcia pohybových skladieb – športová sekcia 

Z telocvi ne na ulicu 
autori: Lamošová, M. – Miklošová, M. – Bajnerová, S. 
prezentácia: Lamošová, M., Miklošová, M., Bajnerová, S., Zif ák, M., Meško, M., Rami ová,
V., Sládeková, .
Everybody skip now 
autori: Martináková, M. – Kore , M. 
prezentácia: Martináková, M., Kore , M., Dejcóová, D., Snopková, Z., Cicáková, M., Diežka, 
J.
Latino pool party 
autori: Škrobánková, V. 
prezentácia: Škrobánková, V.,  Špánik, M., Granec, D., Keményová, M., Šelianová, J., 
Zábojníková, K., Polá ková, B., Hangá ová, S., Kubi ková, T. 
Fiktívny boj a sebaobrana 
autori: Eisnerova, L. 
prezentácia: Eisnerova, L., ierna, D., Guldán, M., Kunkela, P. 
Show time 
autori: Pintér, T. – aplová, P. – Luptáková, J. 
prezentácia: Pintér, T., aplová, P., Luptáková, J., Hudák, L., Kozár, J., Todorov, S., Hon k,
S., Lackovi , M., Dutka, J., Šalmík, S., Verer, L., Rimovský, M., Bartoš, M., Zadubenec, B., 
Pytel, P., Jurík, P. 


