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ÚVOD

Fakulta telesnej výchovy a športu  UK Bratislava prešla v roku 2005 viacerými
významnými zmenami a realizovala nové aktivity. Základné plnenie jednotlivých úloh fakulty 
vychádzalo z Dlhodobého zámeru rozvoja FTVŠ UK, schváleného v r. 2002 na roky 2003 – 
2006 . alšia  aktualizácia úloh bola doplnená v Návrhu dlhodobého zámeru rozvoja na 
obdobie rokov 2005 – 2010, predloženého na rokovanie Vedeckej rady FTVŠ UK  d a
31.3.2005, o sa stalo aj neskôr iasto ným východiskom na formulovanie hlavných úloh 
rozvoja v roku 2006.
      Fakulta si uvedomuje, že inováciu v innosti a vo svojom pôsobení  je potrebné h ada ,
skvalit ova  a vidie  : 
- v chápaní vnútorných dosahov z vykonaných spolo enských a právnych zmien,
- vo zvýraznení poslania a postavenia fakulty vo vzdelávaní a výskume a to s dosahom
   navonok  pre športovú a telovýchovnú prax, 
- v zefektív ovaní ekonomických východísk a v erpaní finan ných zdrojov, 
- v realizácii racionaliza ných opatrení dlhodobejšieho charakteru, s aktívnym vstupom  už
   v roku 2005.
      K podstatnejším zmenám v pedagogickej, vedecko-výskumnej, riadiacej innosti fakulty 
v roku 2005 patrili: 

od septembra 2005 sme za ali realizova  vzdelávanie  pod a novo akreditovaných 
študijných odborov a študijných programov v bakalárskom a doktorandskom štúdiu, 
otvorili sme 1. ro ník pre nový študijný program Šport a zdravie, o sú asne
znamenalo prípravu nových odborníkov pre prax, ale aj vytvorenie priestoru a potrieb
na vzdelávanie v nových študijných predmetoch a špecializáciach,
v letnom semestri akademického roku 2004/05 už študoval zvýšený po et prvákov 
(237) a tento po et sa zvýšil od septembra 2005 o alších študentov v po te 378, o
znamenalo zabezpe i  štúdium na fakulte celkove pre 1026 študentov, 
v doktorandskom štúdiu z pôvodného po tu 104 doktorandov sa zvýšil ich po et od 
septembra o alších 33 študentov, 
realizovala sa vo ba nového Akademického senátu FTVŠ UK, jeho predsedu a lenov
jednotlivých komisií, schválenie nového študijného a skúšobného poriadku, zásad 
o prospechových a mimoriadnych štipendiách,
zvýraznili sa aktivity, ktoré boli spojené s 10. výro ím utvorenia vedného systému
vied o športe a so 40. výro ím innosti FTVŠ UK, 
sprevádzkoval sa  FITGYM, realizovala sa výstavba minifutbalového
a basketbalového ihriska a rekonštrukcia športovej haly
prvý raz sa realizovalo riešenie výskumných úloh prostredníctvom inštitucionálnych 
projektov fakulty 
spracoval  a schválil sa „Kalendár aktivít FTVŠ UK na 2005/2006 a jeho aktualizácia 
s podrobnejším dopl ovaním pozvaní a charakteristík na výveske fakulty s mesa ným
predstihom.

     Rok 2005 bol poznamenaný zvýšeným záujmom fakulty o realizovanie racionaliza ných
opatrení , ktoré by zefektívnili nielen proces riadenia fakulty, jej jednotlivých pracovísk, 
výchovno-vzdelávací proces, ale aj finan nú situáciu spôsobenú uplat ovaním novej 
metodiky MŠ SR a RUK pri rozde ovaní dotácií pre fakultu. 
      Fakulta sa snažila reagova  na uznesenie Kolégia rektora UK a pripravila harmonogram
racionalizácie udských zdrojov na najbližšie obdobie tak, aby bola perspektíva k získaniu
potrebnej výšky dotácií na mzdy (cez kvalifika ný rast, zníženie po tu administratívneho
a prevádzkového aparátu, zvýšenie po tu publikácií, vedeckých projektov a po tu študentov). 
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Tieto ciele viedli vedenie fakulty, podporené kolégiom dekana a schválením v AS FTVŠ UK 
k príprave  návrhu a schváleniu: 

a) racionaliza ných opatrení v personálnej oblasti z dôvodu aplikácie existujúcej 
výkonovej metodiky rozde ovania rozpo tu,

b) zmeny po tu prodekanov (pôvodný po et 5) a prerozdelenia ich garancií na dvoch 
prodekanov,

c) ciest na plnenie úloh pracovnej náplne zamestnancov a h adanie rezerv, 
d) zmeny organiza nej štruktúry pracovísk, 
e) návrhu zapojenia tvorivých pracovníkov FTVŠ UK do vedeckého výskumu

a publika nej innosti
f) vytvoreného záznamu „Sumarizácia innosti zamestnanca za rok 2005“ a jeho

vyhodnotenie k 1. 2. 2006. 
Všetky realizované  racionaliza né opatrenia v oblasti udských zdrojov boli vykonané 

tak, aby sa dosiahla efektivita a zreálnenie ekonomických vstupov so zachovaním plnenia 
úloh v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a prevádzky fakulty. Vykonané opatrenia by 
sa mali efektom prejavi  už v r. 2006. 

Významnou sú as ou innosti bola príprava podkladov na akreditáciu fakulty na 
získanie práva uskuto ova  habilita né konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 3
odboroch športová edukológia, športová kinantropológia, športová humanistika.. Preto fakulta 
nekonala v r. 2005 žiadne takéto konanie. Avšak schválením akredita ného protokolu fakulta 
môže už od r. 2006 realizova  kvalifika né postupy. 
      Výro ná správa FTVŠ UK za rok 2005 zachytáva vykonané zmeny a preto v niektorých
faktoch sa stretáva pôvodná ale aj nová  štruktúra a charakteristika práce v jednotlivých
oblastiach innosti fakulty. 

Spracovala: prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 

Správu o pedagogickej innosti spracoval: Mgr. František Seman, PhD. 
Správu o hospodárení spracovala: ing. Jana Tóthová 
Správu o innosti AS FTVŠ UK spracoval doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

Výro nú správu FTVŠ UK za rok 2005 na rokovanie AS FTVŠ UK predkladal: 
                            dekan doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD. 

Výro nú správu FTVŠ UK za rok 2005 schválil AS FTVŠ UK d a 20.4.2006
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1 FUNKCIONÁRI, SAMOSPRÁVA A ICH INNOS

Dekan: doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD. 
Prodekan pre výchovno- vzdelávaciu innos  (štúdium I. a II. stup a):

Mgr. František Seman, PhD. 
                                           Doc. PhDr. Dušan Leška, PhD. (do 30. 9. 2005) 
Prodekan pre vedecko- výskumnú innos  a pre výchovno-vzdelávaciu innos  III. stup a:
                                            Doc. PhDr. Michal Leško, PhD. (do 15. 7. 2005) 
                                            Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. (od 16.7. 2005) 
Prodekanka pre rozvoj fakulty a zahrani né styky:
                                            Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 
Prodekan pre oblas  informa ných technológií a IIKS: 

 PaedDr. Libor Duchoslav (do 30.6.2005) 
                                            Mgr. František Seman, PhD. (od 1. 7. 2005) 
Tajomní ka fakulty: ing. Jana Tóthová 

Vedúci katedier 
      Všetci vedúci katedier ukon ili svoju funkciu k 30. 9. 2005 a od 1. 10. 2005 boli dekanom
fakulty poverení do asným vedením do 30.6.2006 jednotliví vedúci príslušných katedier: 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra kinantropológie: prof. PhDr. Július Kasa, PhD. (do 30.9.2005)
Katedra športovej kinantropológie:  prof. PhDr. Július Kasa, PhD. (od 1. 10.2005) 
Katedra biologicko-lekárskych vied: doc. MUDr. Jana Lipková, PhD. (do 30.9.2005) 
Katedra gymnastiky: doc. PhDr. Helena Strešková, PhD. 
Katedra hier:  doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Katedra pedagogiky, didaktiky telesnej výchovy a športu: prof. PhDr. Milan Kips, PhD. (do 
30.9.2005)
Katedra športovej edukológie: prof. PhDr. Milan Kips, PhD. (od 1.10.2005) 
Katedra plávania  a plaveckých športov: doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. (do 
30.9.2005)
Katedra turistiky, lyžovania a športov v prírode: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (do 
30.9.2005)
Katedra športov v prírode a plávania: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD.(od 1. 10.2005) 
Katedra spolo enských vied: prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. (do 30.9.2005) 
Katedra športovej humanistiky: prof. PhDr. Ján Grexa, PhD. (od 1.10.2005) 
Katedra výchovy k ob ianstvu a jazykov: doc. PhDr. Jozef Oborný, PhD. (do 30.9.2005) 
Ústav vied o športe: Mgr. Peter Schickhofer, PhD. (do 30.9.2005) 

1.1 Vedenie FTVŠ UK, innos
      Ako poradný orgán dekana fakulty vedenie fakulty zabezpe ovalo úlohy v zmysle Štatútu 
FTVŠ UK. Jeho  zloženie bolo v priebehu roka zmenené, v závislosti od vykonaných 
racionaliza ných opatrení tak, že od 1. 10.2005 ho tvorí 6 osôb: 
Dekan                     doc.PaedDr. D. Kutlík, PhD 
Prodekani               doc.PhDr. D. Leška, PhD. (do 30.9.2005) 
                               doc. PhDr. M. Leško, PhD. (do 15. 7. 2005) 
                               prof. PhDr. J. Labudová, PhD.
                               Mgr. F. Seman, PhD. 
                               PaedDr. L. Duchoslav (do 30.6.2005) 
Tajomní ka             ing. J. Tóthová 
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lenovia – predseda AS FTVŠ UK : 
                               doc. PaedDr. H. Medeková, PhD. (do 30.4.2005) 
                               doc. PaedDr. M. Holienka, PhD. (od 1.5.2005) 
                - zástupca študentskej asti AS  L. Križan 

Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK 
sa uskuto ovali pod a  schváleného harmonogramu  a programu každý mesiac, v prípade 
aktuálnej potreby  sa realizovali aj mimoriadne zasadnutia. Celkovo sa uskuto nilo 20 
zasadnutí a na každom bol zaradený bod Kontrola uznesení, Rôzne a riešili sa nasledovné 
problematiky:

13.1. 2005   Hospodárenie fakulty za rok 2004 
                     Zmluvy s partnermi v rámci podnikania 
                     Hodnotenie  katedier - harmonogram

innos  a prevádzkovanie živností na FTVŠ UK 
                     Spolupráca s inými inštitúciami v SR 
 3. 2. 2005 a 8. 2. 2005 
                     Vyhodnotenie pedagogickej praxe v ZS akademického roku 2004/05 
                     Vedecko-výskumná a publika ná innos  v roku 2004 
                     Príprava výro nej  správy fakulty 
                     Spolupráca so zahrani nými partnermi
                     Hodnotenie a úlohy katedry kinantropológie 
 3. 3. 2005    Edi ná innos  fakulty 
                     Organizácia d a otvorených dverí 
                     Hodnotenie katedry gymnastiky, tancov a úpolov
                     Hodnotenie katedry biologicko-lekárskych vied 
                     Rozpo et fakulty na rok 2005 
                     Príprava Kongresu FIEP 
 7. 4. 2005 a 11. 4. 2005 
                     Organiza né zabezpe enie prijímacieho konania na akademický rok 2005/06 
                     Príprava  prijímacieho konania na doktorandské štúdium
                     Hodnotenie katedry výchovy k ob ianstvu a jazykov 
                     Hodnotenie katedry plávania a plaveckých športov 
                     Hodnotenie katedry atletiky 
                     Príprava informa nej brožúrky o študijnom programe
                     Kolektívna zmluva
                     Edi ná innos  fakulty 
20. 4. 2005   mimoriadne zasadnutie
                     Racionaliza né opatrenia na FTVŠ UK
 5. 5. 2005 a 12. 5. 2005 
                     Príprava fakultného zborníka Acta facult. Educ. 
                     Rekonštrukcia telocvi ne T 18 
                     Hodnotenie a úlohy katedry turistiky, lyžovania a športov v prírode 
                     Hodnotenie katedry hier 
                     Hodnotenie Ústavu vied o športe 
                     Aktuálne úlohy bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
 2. 6. 2005    Priebežné hodnotenie prijímacieho konania 
                     Príprava výu by v akademickom roku 2005/06 
                     Vyhodnotenie pedagogickej praxe  za LS akademického roku 2004/05 
                     Zhodnotenie odbornej praxe za akad. rok 2004/05 
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                     Uzatvorenie hodnotenia katedier 
                     Rozpo et – úprava 
30.6.2005 a 7. 7. 2005 
                     Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium
                     Plán dovoleniek fakulty 
                     Zahrani ní študenti fakulty v akad. roku 2004/05 
                     Prázdninové aktivity fakulty 
                     Problematika bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci 
                     Zmena organiza nej štruktúry katedier – príprava návrhu 
25. 8. 2005   Ubytovanie študentov 
                     Príprava akademického roku 2005/06 
                     Priestorové vybavenie fakulty
 8. 9. 2005    Otvorenie akademického roku 
                     Harmonogram zasadnutí VF a KD 
                     Organiza ná štruktúra katedier – podklad na rokovanie AS 
6. 10. 2005   Príprava slávnostnej vedeckej konferencie FTVŠ UK 
                     Nový študijný program Šport a zdravie a výživa 
                     Hodnotenie doktorandského štúdia 
                     Usmernenie k doktorandskému štúdiu na akad. rok 2005/06 
21.10.2005 Pracovný poriadok FTVŠ UK 

erpanie rozpo tu za 3. štvr rok
Podnikate ské aktivity fakulty
Poplatky pre fakultu a ich využívanie
Personálne obsadenie IIKS FTVŠ UK 

3.11. 2005 a 4.11. 2005 
                     Prijímacie konanie na akad.rok 2006/07 
                     Príprava Týžd a vedy 
                     Hodnotenie štátnych skúšok v akad. roku 2004/05 
21.11.2005 Príprava pedagogickej konferencie FTVŠ UK 
 6. 12.2005 innos  knižnice FTVŠ UK 
                     Hodnotenie pedagogického procesu za akad. rok 2004/2005 
                     Spolupráca s partnermi
                     Príprava usmernenia dekana k písaniu závere ných prác 
      Okrem týchto zasadnutí FTVŠ UK bola hostite om na stretnutí vedení partnerských fakúlt 
z Prahy, Olomouca, Brna, Prešova v d och 4. – 6. 2005. 

1.2 Kolégium dekana, innos
      Na základe Štatútu FTVŠ UK  kolégium dekana tvorili: akademickí funkcionári, vedúci 
katedier a ústavu vied o športe, zástupca odborov, vedúci kabinetu pedagogickej a odbornej 
praxe, predseda AS FTVŠ UK, tajomník fakulty a zástupca študentskej asti AS FTVŠ UK. 
Po realizácii racionaliza ných opatrení zloženie Kolégia dekana od 1. 10.2005 bolo 
nasledovné:
Dekan                   doc. PaedDr. D. Kutlík, PhD. 
Prodekani             prof. PhDr. J. Labudová, PhD. 
                             Mgr. F. Seman, PhD. 
Tajomní ka          ing. J. Tóthová 
Vedúci katedier   prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
                            Prof. PhDr. V. Hellebrandt, PhD. 
                            Prof. PhDr. J. Kasa, PhD. 
                            Prof. PhDr. J. Grexa, PhD. 
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                            Prof. PhDr. M. Kips, PhD. 
                           Doc. PhDr. H. Strešková, PhD. 
                           Doc. PaedDr. M. Holienka, PhD. – sú asne zástupca AS 
Zástupca študentskej asti AS: L. Križan 
Zástupca odborovej organizácie       PaedDr. R. Grosz

Zasadnutia Kolégia dekana 
Vo ve kej asti nadväzovali programom na zasadnutia Vedenia FTVŠ UK, realizovali sa 
pod a schváleného programu a iasto ne harmonogramu. Z pôvodne plánovaných 7 zasadnutí 
sa celkove uskuto nilo 9 zasadnutí (na každom bola kontrola uznesení a bod Rôzne) 
s nasledovnou problematikou:
17.  2. 2005   Vyhodnotenie pedagogickej praxe v ZS akad. roku 2004/05 
                      Vedecko-výskumná a publika ná innos  fakulty 
                      Návrh rozpo tu fakulty
                      Športová univerzita na fakulte 
17. 3. 2005    Organiza né zabezpe enie d a otvorených dvorí 
                      Príprava ŠVK 
                      Zahrani né aktivity fakulty
                      Personálne otázky reštrukturalizácie fakulty
19. 5. 2005    Edi ná innos  fakulty 
                      U ebné plány a harmonogram štúdia v akad. roku 2005/06 
                      Text brožúrky o študijnom programe fakulty 
                      Fakultný zborník Acta facult Educ. 
                      Racionaliza né opatrenia v personálnej oblasti na fakulte 
24. 5. 2005    mimoriadne zasadnutie 
                      Racionaliza né opatrenia v personálnej oblasti z dôvodu aplikácie výkonovej
                      metodiky rozde ovania rozpo tu
30. 5. 2005    mimoriadne zasadnutie 
                      Analýza hospodárenia na rok 2005 na FTVŠ UK 
16. 6. 2005    Hodnotenie prijímacieho konania 
                      Príprava výu by na akad. rok 2005/06 
                      Vyhodnotenie pedagogickej a odbornej praxe za LS 
14. 9. 2005    Organiza ná štruktúra katedier 
                      Týžde  vedy 
                      Harmonogram  a program zasadnutí Kolégia dekana FTVŠ UK
13. 10.2005   Hodnotenie doktorandského štúdia na FTVŠ UK 
                      Pracovný poriadok FTVŠ UK 
                      Kritéria hodnotenia vedecko-výskumnej innosti VŠ 
  9. 12.2005   Zhodnotenie Týžd a vedy 
                      Ú as  zamestnancov na zahrani ných aktivitách v roku 2005 
                      Ú as  zamestnancov na domácich konferenciách v roku 2005 
                      Hodnotenie pedagogického procesu za akad.rok 2004/2005 
                      Príprava ŠVK 
                      Projekty vzdelávacej innosti pracovísk
                      Informácia o knižnici 
                      Príprava výro nej správy fakulty 
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1.3 Vedecká rada FTVŠ UK, innos
Zloženie VR FTVŠ UK  bolo v zmysle vysokoškolského zákona a tvorili ho zamestnanci
FTVŠ UK a ostatní vedeckí a pedagogickí odborníci: 
Predseda       doc. PaedDr. D. Kutlík, PhD. 
Tajomník      doc. PhDr. M. Leško, PhD. (do 15.7. 2005) 
                     Prof. PhDr. J. Labudová, PhD. (od 16.7.2005) 
Sekretárka    Františka Královi ová

lenovia       prof. PhDr. M. Belej, CSc. – FŠ PU Prešov 
                     Doc. PhDr. M. Bobrík, CSc. – FCHPT STU Bratislava 
                     Prof. PhDr. J. Grexa, PhD.
                     Prof. MUDr. D. Hamar, PhD. 
                     Prof. PhDr. V. Hellebrandt, PhD. 
                     Doc. PhDr. M. Charvát, PhD. – FŠS MU Brno 
                     Prof. PaedDr. . Jan oková, CSc.- FHV UMB Banská Bystrica 
                     Prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
                     Prof. PhDr. J. Kasa, PhD 
                     Prof. PhDr. M. Kips, PhD. 
                     PaedDr. S. Kosorín – MŠ SR 
                     Mim.prof. PhDr. J. Koštial, PhD. 
                     Doc. PhDr. D. Leška, PhD. (do 30.9.2005) 
                     Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. (od 1.10.2005) 
                     Doc. MUDr. T. Mar ek, CSc. – LF UK Bratislava 
                     Prof. PaedDr. R. Moravec. PhD. 
                     Doc. PaedDr. H. Medeková, PhD. 
                     Doc. PhDr. J. Oborný, PhD. 
                     Doc. PaedDr. P. Perá ek, PhD. 
                     Doc. PhDr. V. Poto ný, CSc. 
                     Mgr. F. Seman, PhD. 
                     Doc. PhDr. Helena Strešková, PhD. (od 1.-10.2005) 
                     Prof. RNDr. V. Štulrajter, DrSc. 
                     Doc. PaedDr. V. Šutka, CSc. -    PF UKF Nitra 
                     Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc. – FTK PU Olomouc
                     J. Záhorec, PhD.
                     Prof. PhDr. PaedDr. M. Žilínek, CSc. – FF UK Bratislava 

estní lenovia
                     Prof. PhDr. V. ernušák, CSc. 
                     Prof. PhDR. J. Hr ka, DrSc. 
                     Prof. PhDr. I. Macák, DrSc.
                     Doc. PhDr. J. Šimonek, CSC. 
                     Doc. PhDr. J. Žiškay, CSc. 

Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 
Vedecká rada FTVŠ UK uskuto nila 3 zasadnutia pod a schváleného harmonogramu a 2 
mimoriadne, na ktorých sa predkladali, rozdiskutovali a schva ovali nasledovné hodnotenia, 
správy a kvalifika né popstupy: 
31. 3. 2005    Dlhodobé zámery FTVŠ UK 
                      Edi ná innos  FTVŠ UK 
                      Vedecko-výskumná a publika ná innos  FTVŠ UK 
                      Príprava 4. Európskeho kongresu FIEP – 17.Fórum EUPEA 
                      Organiza no-technické zabezpe enie fakultného zborníka v zmysle novej
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                      koncepcie 
                      Návrhy na udelenie  titulu PhD : Csáderová, Kanásová, Gajdoš, Palovi ová
 9. 6. 2005     Zahrani né styky FTVŠ UK 
                      Spolupráca FTVŠ UK s inými školami na Slovensku a alšími inštitúciami
                      Akreditácia fakulty na priznanie práca uskuto ova  habilita né konanie
                      a konania na vymenúvanie profesorov
                      Štatút inštitucionálneho výskumu
                      Návrhy na udelenie  vedecko-akademických hodností PhD.: Tóthová,
                      Lenková, Ilavská,Slezák 
13. 10. 2005  mimoriadne zasadnutie 
                      Návrh kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej innosti v rámci komplexnej
                      akreditácie innosti VŠ 
27. 10. 2005  Hodnotenie doktorandského štúdia  za akad.rok 2004/05 
                      Harmonogram zasadnutí VR FTVŠ UK na rok 2006 
                      Návrhy na udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD: Cihová, P. Petrovi ,
                      Psalman
11. 11. 2005  Slávnostné zasadnutie VR FTVŠ UK 
                      10. rokov vied o športe

1. 4 Akademický senát FTVŠ UK, innos

      Hodnotenie innosti AS je vykonané za obdobie od ostatných volieb ( máj - december
2005).

Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec. Akademickú obec 
fakulty tvoria vysokoškolskí u itelia a výskumní pracovníci, ktorí sú na fakulte v pracovnom
pomere na ustanovený týždenný pracovný as – ten je v kolektívnej zmluve daný rozsahom
40 hod. týždenne.

Najvyšším orgánom akademickej samosprávy je akademický senát (AS), ktorý volíte 
práve Vy, lenovia akademickej obce. Som presved ený, že AS je povinný dôsledne 
informova  svojich voli ov o jeho innosti. Táto informovanos  sa realizuje cez vnútornú 
informa nú sie  fakulty, formou vývesky so zápismi zo zasadnutí AS a prostredníctvom
správy o svojej innosti, ktorú AS vyvesí na verejne prístupnom mieste (výveska AS) a na
internetovej stránke 1-krát za rok. AS sa však rozhodol ešte zvýši  túto informovanos
zvolaním zasadnutia akademickej obce 1-krát za semester.
 Sú asný AS pracuje na základe volieb konaných 27. apríla 2005 a na základe 
dopl ujúcich volieb konaných 8. decembra 2005. Pre dopl ujúce vo by sa AS rozhodol 
z dôvodu poklesu po tu lenov AS o 5 lenov. Jeden z nich ukon il lenstvo v AS z dôvodu
ukon enia pracovného pomeru a štyria lenovia z dôvodu zníženia pracovného úväzku. Aj 
ke  štatút fakulty, štatút univerzity a ani zákon o VŠ s takouto možnos ou neuvažuje, logicky 
títo štyria lenovia museli ukon i lenstvo v AS, pretože prestali by lenmi akademickej
obce.

Nový AS vstúpil do svojho funk ného obdobia nie v práve najoptimálnejšej atmosfére.
Táto bola spôsobená rôznymi okolnos ami. Napr.: 
- prijatím doplnku k štatútu fakulty, ktorým bolo neplánovane skrátené funk né obdobie 

predchádzajúceho AS zo 4 na 2 roky, ím nastalo vákuum pre schva ovanie dôležitých 
dokumentov

- schva ovaním rozpo tu fakulty na r. 2005 až v mesiaci jún na písomný podnet rektora UK 
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- urýchleným prerokovávaním a schva ovaním študijného poriadku fakulty
- a najmä ú as ou rektora UK p. doc. Gahéra na zasadnutí AS z dôvodu rôznych návštev 

zamestnancov fakulty u rektora UK ako aj rôznych anonymných s ažností k pánovi
rektorovi.

Na základe spomenutého zasadnutia AS, ale aj nedostatku financií na mzdy pre 
existujúci stav zamestnancov, ktorý vznikol z dôvodu uplatnenia Novej metodiky MŠ SR 
(85:15) pre pride ovanie finan ných prostriedkov na mzdy, bolo nutné pristúpi  na fakulte 
k ur itým opatreniam.
(Poznámka: paradox r. 2004-zámer, r. 2005-skuto nos )

Prvým krokom AS bolo prerokovanie Východísk, cie ov a úloh racionaliza ných
opatrení na fakulte a schválenie Metodiky racionaliza ných opatrení v personálnej oblasti. 
Treba však podotknú , že táto Metodika bola schva ovaná až po realizácii niektorých 
opatrení, ím mohlo dôjs  v niektorých prípadoch nie k najoptimálnejšiemu riešeniu. Je však 
nutné konštatova , že pred VF stála ve mi nepopulárna ale dôležitá úloha.

Druhým krokom bolo schválenie Štruktúry a po tu pracovných miest zamestnancov na 
fakulte vzh adom na realizáciu nových študijných programov od akademického roku 2005-
06, ale aj vzh adom na dôsledky uplatnenia racionaliza ných opatrení v personálnej oblasti. 
 Ke že došlo k zníženiu po tu zamestnancov na fakulte, AS požiadal DF prehodnoti
štruktúru katedier a odporu il mu zníži  ich po et. Následne (8.9.05) DF predložil 2 návrhy 
na reštrukturalizáciu katedier. Po rozsiahlej diskusii AS súhlasil s návrhom DF zrealizova
reštrukturalizáciu katedier od akademického roku 2005-06 pod a návrhu . 2 s následným
za lenením pracovníkov ÚVŠ na jednotlivé katedry.
(Poznámka: rôzne názory – ideálny stav ažko dosiahnu ) – momentálne asi najlepší.

AS rovnako  požiadal DF o prehodnotenie po tu prodekanov a schválil predložený 
návrh na ich redukciu z celkového po tu na 2 prodekanov.
 O ve mi intenzívnom pracovnom nasadení lenov AS sved í skuto nos , že v ase
od 12.5.2005 – do 23.6.2005 zasadal AS až 4-krát.
 Racionaliza né opatrenia v personálnej oblasti sa dotkli aj lenov AS. Ako som už 
skôr spomenul, AS sa rozhodol pre dopl ujúce vo by a v sú asnom období už AS pracuje 
v plnom obsadení, t.j. 23 lenov. Z toho je 15 zamestnancov (u .+vedci) a 8 študentov
(6 denné štúdium+2 doktorand. št.). Tento stav pod a m a nie je vhodný vzh adom na 
celkový po et lenov AO a ur ite v alšom období predložím návrh do PAS a AS na zníženie 
po tu lenov AS od alšieho funk ného obdobia.

Jesenné obdobie (september-december 05) v innosti AS nebolo už také hektické ako 
obdobie letné (máj-jún 05). Aj napriek tomu AS sa zišiel na vojom zasadnutí 5-krát. Na dvoch 
zasadaniach sa zaoberal dnes už viackrát spomínanými dopl ujúcimi vo bami – 
prerokovávaním ich zásad a následne aj výsledkov. Na ostatných troch zasadaniach sa 
zaoberal najmä prerokovaním a následným schva ovaním predovšetkým materiálov
týkajúcich sa pedagogickej problematiky. Ide o tieto štyri základné dokumenty:

- Podmienky prijímania na štúdium na FTVŠ UK formou prestupu z inej vysokej školy 
- Pravidlá prijímania uchádza ov o štúdium II. stup a na FTVŠ UK 
- alšie podmienky prijatia na štúdium akreditovaných študijných programov na FTVŠ 

UK od ak.r. 2006-07 
- Štipendijný poriadok.
Z preh adu uvedených innosti AS vidie , že riešená problematika je zna ne široká 

a kladie na lenov AS nemalé nároky, ktoré pomáhajú rieši  3 komisie:     - pedagogická 
- legislatívna
- ekonomická.
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Aby sme zlepšili pripravenos lenov AS na jednotlivé zasadnutia, PAS bude zasada
týžde  pred rokovaním AS a materiály asové náro né na preštudovanie budú lenom AS 
distribuované najneskôr 4 dni pred zasadnutím AS. V tomto smere je informované aj VF.

Som rád, že aj napriek dôležitosti prerokovaných materiálov v AS sa nám podarilo (až 
na jednu výnimku - reštrukturalizáciu)dodrža  zásadu max. 2-hodinového zasadnutia.

Záverom chcem po akova  všetkým lenom AS, ktorí sa akýmko vek spôsobom
podie ali na innosti AS.
 Sú asne chcem vyzva  všetkých lenov AO, aby sme si problémy riešili na vlastnom
pracovisku a aby sa v prípade potreby obracali s dôverou na AS, resp. jeho predsedníctvo 
písomnou formou. Chcem zdôrazni , že zasadnutia AS sú verejné (niektorí lenovia AO to 
realizujú).

akujem za pozornos !

V Bratislave 27.januára 2006 

       Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
             predseda AS FTVŠ UK

1. 5  Komisie fakulty 
Práca jednotlivých prodekanov a AS FTVŠ UK sa viaže na poradenskú a koncep nú innos
vytvorených komisií. V roku 2005 boli niektoré komisie zrušené a innos  vykazovali takéto 
komisie:
Pedagogická komisia 
Disciplinárna komisia (v r. 2005 nezasadala)
Edi ná komisia 
Komisia pre výberové konanie 
Komisia pre prijímacie konanie 
Škodová komisia 
Vyra ovacia komisia 
Komisia garantov vedných odborov 
Komisie pre doktorandské štúdium 
Komisie pre rigorózne skúšky 
Komisia pre študentskú vedeckú innos
Redak ná rada fakultného zborníka
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2. ŠTRUKTÚRA PRACOVÍSK A ZAMESTNANCOV 

AS FTVŠ UK na svojom zasadnutí v júni 2005 schválil štruktúru a po et pracovných 
miest FTVŠ UK  a stav od 1. 7. 2005 (údaje sú uvedené v tabu ke 1) 

KATEGÓRIA
fyzický stav
k 30.6.2005

prepo ítaný
stav k 30.6.2005

fyzický stav
k 1.7.2005

prepo ítaný
stav k 1.7.2005

Profesor 11 10,5 10 10
Docent 14 13,5 14 13,45
Odborný asistent PhD. 32 31,45 30 27,45
Odborný asistent 20 18,9 12 8,8
Asistent 3 2,85 1 0,95
Lektor 1 0,95 -  -
Spolu: 81 78,15 67 60,65

Docent 1 1 0 0
Odborný asistent 10 9,08 7 6,2
Zamestnanci 4 3,4 1 1
Spolu: 15 13,48 8 7,2

Katedry 17 14,4 10 7,75
Plaváre  FTVŠ 5 4 4 3,25
Dekanát 17 16,5 16 15,5
Prevádzkové oddelenie 19 17,6 19 19
Študentský domov 17 13,5 7 7
Študentská jedále 16 14,5 15 15
Knižnica 6 6 5 5
FS GYMNIK 2 1,33 2 1,33
Spolu: 99 87,83 78 73,83

Celkom spolu: 195 179,46 153 141,68

Vypracoval:

FTVŠ UK

Štruktúra a po et pracovných miest FTVŠ UK

Doc. PhDr. Dušan Kutlík, PhD.
dekan fakulty

Ústav vied o športe

Neu ite skí pracovníci

     Podrobnejšie lenenie obsadenia pracovných miest dekanátu fakulty a jeho útvarov 
s personálnym zabezpe ením bolo nasledovné: 
Prevádzka: P. Tesar ík,
Študentská jedále : M. Hrušková 
Študentský domov: M. Ondreji ková
Referát personálnej práce a starostlivosti o pracovníkov: . Šulovská 
Referát ekonomiky práce: Ing. E. Šantavá 
Evidencia a správa majetku, poklad a: D. Martinovi ová
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Všeobecná u táre : . Škopcová 
Mzdová u táre : V. Valovi ová
Referát plánu a rozpo tu: Mgr. A. Nôtová 
Výpo tové centrum: M. Mondo ko
Študijné oddelenie: V. Rochovanská, 
Referát vedecko-výskumnej innosti, zahrani ných stykov a doktorandov: F. Královi ová
Knižnica: E. Majerníková,
Videocentrum: R. Nehyba 
Folklórny súbor Gymnik: Š. Gerhát. 

      V súlade s racionaliza nými opatreniami došlo k výraznej zmene kvalifika nej štruktúry 
zamestnancov katedier so stavom k 30. júnu 2005 a od 1. júla 2005 (tab.2)

Tab. 2  Kvalifika ná štruktúra katedier (po et osôb) 
                              Stav do 30. júna 2005                              Stav od 1. júla 2005 
katedra Prof. Doc. PhD. Asist. Admin. Prof. Doc. PhD Asist. Admin.
     1     1     -     2     4     1     1     2     5     1     1 
     2     -     2     4     4     1    -     -     -     -     - 
     3     1     1     1     3     1     2     4     5     2     1 
     4     2     2     6     2     4     -     -     -     -     - 
     5     2     2     5     -     1     2     2     7     -     1 
     6     1     2     5     1     2     2     3     6     -     3 
     7     -     1     1     3     1     -     1     1     3     1 
     8     -     3     7     4     6     -     3     7     2     2 
     9     1     1     4     1     1     1     2     7     3     2 
   10     -     1     3     2     1     -     -     -     -     - 
   11     1     3     -     1     1     -     -     -     -     - 

Poznámka: katedra 1: športová humanistika
                               2: výchovy k ob ianstvu
                               3: športová kinantropológia 
                               4: ústav vied o športe 
                               5: športová edukológia 
                               6: atletiky 
                               7: gymnastiky
                               8: hier 
                               9: turistiky, lyžovania, plávania (športov v prírode) 
                              10: plávania a plaveckých športov 
                              11: biologicko-lekárskych vied 

3 Pedagogická innos

3.1 I. a II. stupe  štúdia 

V uvedenom akademickom roku (2004/2005) boli poslednýkrát prijatí študenti na štúdium
v rámci študijných odborov a špecializácií. Študijné odbory: 

- u ite stvo všeobecnovzdelávacích predmetov, (špecializácia telesná výchova; 
výchova k ob ianstvu na FTVŠ UK, biológia, geografia, geológia na Prírodovedeckej 
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fakulte UK, angl. jazyk a literatúra, nem. jazyk a a literatúra, slov. jazyk a literatúra, 
franc. jazyk a literatúra, pedagogika na Filozofickej fakulte UK).

- telesná výchova a šport, (špecializácia trénerstvo na FTVŠ UK; manažment na 
Fakulte manažmentu UK, regenerácia na Lekárskej fakulte UK, pri om v rámci
špecializácie trénerstvo možno študova  konkrétne športové špecializácie).

FTVŠ UK zaevidovala spolu 567 prihlášok na štúdium.
Do I. roku štúdia sa zapísalo spolu 302 študentov.
Štúdium úspešne skon ilo v riadnom termíne spolu 69 študentov.
V uvedenom akad. roku sa na fakulte študovalo pod a kreditovej formy štúdia takto: 
1.-3. rok štúdia, tzv. nová kreditová forma štúdia. 
4.-5. rok štúdia tzv. pôvodná kreditová forma štúdia. 

Preh ad študujúcich študentov pod a rokov štúdia (neuvádzame vylú ených študentov, resp. 
študentov, ktorí prerušili štúdium):
I. rok II. rok III. rok IV. rok V. rok 
234 128 120 123 96
Porovnaním po tu zapísaných študentov do I. roku štúdia (302) s po tom študujúcich (234) 
možno konštatova , že v I. roku štúdia prerušuje štúdium, resp. odchádza z fakulty relatívne 
vysoký po et študentov (napr. neplnenie kontrolnej etapy a následné vylú enie zo štúdia pre 
neprospech).
Snahou Vedenia fakulty je prijíma  v budúcich akademických rokoch relatívne vyššie po ty
študentov, avšak už len na štúdium študijných programov.

Vyhodnotenie prijímacieho konania 2005
Celkový po et uchádza ov: 567 

Tabu ka 1 
Po ty uchádza ov na jednotlivé študijné programy pod a poradia, ktoré si uchádza i zvolili 
Študijný program 1. miesto 2. miesto 3. miesto SPOLU
trénerstvo 204 40 14 258
u ite stvo predm. TV – trénerstvo 47 35 7 89
šport a regenerácia 57 45 18 120
šport a zdravie 82 70 31 183
u ite stvo predm. TV – šport a zdravie 45 30 20 95
trénerstvo (externé bakalárske štúdium) 1 0 0 1
u ite stvo predm. TV –  anglický jazyk a lit. 15 7 3 25
u ite stvo predm. TV –  nemecký jazyk a lit. 8 1 2 11
u ite stvo predm. TV –  slovenský jazyk a lit. 8 2 5 15
u ite stvo predm. TV –  pedagogika 9 7 4 20
u ite stvo predm. TV –  biológia 15 9 3 27
u ite stvo predm. TV – geografia 34 18 8 60
u ite stvo predm. TV –  ob ianska výchova 42 17 6 65
SPOLU 567 281 121 969

Tab. 2
Predbežné výsledky prijímacieho konania
Študijný program Prihlásení (po et) Zú astnení (po et) Prijatí (po et)
trénerstvo 204 183 178
u ite stvo predmetu TV – trénerstvo 47 44 31
šport a zdravie 82 68 69
u ite stvo predmetu TV – šport a zdravie 45 37 22
šport a regenerácia 57 55 30
u ite stvo predmetu TV – angl. jazyk 15 14 5
u ite stvo predmetu TV – nemecký jazyk 8 7 5
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u ite stvo predmetu TV – slov. jazyk 8 8 4
u ite stvo predmetu TV – pedagogika 9 5 3
u ite stvo predmetu TV – biológia 15 15 10
u ite stvo predmetu TV – geografia 34 31 19
u ite stvo predmetu TV – ob ianska výchova 42 36 23
trénerstvo (externá forma) 1 1 1
SPOLU 567 504 400

Pozn.: Každý uchádza  mal možnos  poda  jednu prihlášku, v ktorej mohol uvies  maximálne tri 
študijné programy, pri om študijný program uvedený na prvom mieste sa považuje za prioritný. 
AS FTVŠ UK schválil alšie navýšenie po tu prijatých uchádza ov (pozri ZÁPIS . 2 
zo zasadnutia AS FTVŠ UK d a 02.06.2005, bod 5.3).

Hodnotenie zo strany katedier 

Katedra plávania a plaveckých športov: 
- Priebeh prijímacích skúšok bezproblémový a plynulý.
- Plavecká úrove  uchádza ov slabšia.

Katedra gymnastiky, tancov a úpolov: 
- Zvyšuje sa po et uchádza ov, ktorí splnili štandard z gymnastiky.
- Celkovo vyššia pohybová výkonnos  z gymnastiky.

Tab. 3 
Preh ad úspešnosti uchádza ov na praktickej asti prijímacej skúšky
Disciplína Nesplnený štandard (%) 2004, resp. 2005 Splnený štandard (%) 2004, resp. 2005
Atletika 1,6 resp. 6,8 98,4 resp. 93,2 
Gymnastika 14,5 resp. 13,5 85,5 resp. 86,5 
Športové hry 7,0 resp. 6,0 93,0 resp. 94,0 
Plávanie 7,0 resp. 10,8 93,0 resp. 89,2 
SPOLU 7,5 resp. 9,3 92,5 resp. 90,7 
Pozn.: Z gymnastiky a športových hier sa zvyšuje percento splnených štandardov, z ostatných 
disciplín sa znižuje. Najvä ší nárast nesplnených štandardov je z atletiky.

Obrázok 1 
Grafické znázornenie plnenia štandardov zo športových hier 
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Pozn.  Nesplnený štandard má hodnotu –1. 
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Obrázok 2 
Grafické znázornenie plnenia štandardov z atletiky, gymnastiky a plávania 
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Pozn.  Nesplnený štandard má hodnotu –1. 
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Tab. 4 
Po ty prijatých na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných programov trénerstvo, 
u ite stvo predmetu TV – trénerstvo, šport a zdravie, u ite stvo predmetu TV – šport a zdravie 

študijný program

športová špecializácia 
trénerstvo; u ite stvo

predmetu TV - trénerstvo 

šport a zdravie; u ite stvo
predmetu TV – šport a 

zdravie
atletika 8
basketbal 10
cyklistika 4
džudo 4
fitnes 1
futbal 55
hádzaná 10
horolezectvo 3
kanoistika 5
karate 6
kondi ný tréner 33
kulturistika 1
adový hokej 27

moderná gymnastika 1
plávanie 8
šerm 1
športová gymnastika 1
športové potápanie 1
tance 7
tenis 5
triatlon 1
vodné pólo 3
volejbal 9
zápasenie 2
zjazdové lyžovanie 3
aerobik 5
fitnes 28
zdravotne oslabení 2
šport pre všetkých 53
turistika 3
SPOLU 209 91
Pozn.: Uvedené po ty sa môžu po prijímacej skúške na FiFa UK (u ite ské študijné programy) a LF UK 
(šport a regenerácia) zvýši .

Sú ty v tab. 4 sa zhodujú s po tami prijatých uchádza ov na študijné programy uvedené v tejto tabu ke, t.j.
209 prijatých uchádza ov na študijné programy:
- trénerstvo (178 prijatých uchádza ov) a
- u ite stvo predmetu TV – trénerstvo (31 prijatých uchádza ov), spolu 209 prijatých uchádza ov,
- šport a zdravie (69 prijatých uchádza ov) a
u ite stvo predmetu TV – šport a zdravie (22 prijatých uchádza ov), spolu 91 prijatých uchádza ov.

Pokia  ide o po et študentov, ktorí štúdium úspešne skon ili, je tento nižší ako po et
študujúcich v 5. roku štúdia. Naj astejšie dôvody sú: nesplnenie študijných požiadaviek 
v stanovenom ase, snaha pred ži  si štúdium a vycestova  do zahrani ia, neúspech na 
štátnej skúške a nutná ú as  v náhradnom termíne.
Závery hodnotenia štátnych skúšok sa v prípade jednotlivých komisií rôznia, avšak možno
nájs  ur ité spolo né rty:

- priebeh je bezproblémový,
- pri závere ných prácach zostáva problémom viac obsahová ako formálna

úrove ,

18



- as  študentov je pripravená výborne, jednotlivci slabšie,
- úrove  nie je výraznejšia ako v minulých rokoch.

Priemer hodnotení na 1 študenta na štátnej skúške v akad. roku 2004/2005 bol „B“.

Pedagogický proces hodnotia aj vedúci katedier v zmysle uznesenia Kolégia dekana zo d a
09.10.2003 a pravidelne, raz ro ne, predkladajú správu študijnému prodekanovi. Výsledky 
sa prerokujú na zasadaní Kolégia dekana. Vedúci katedier  spolu s u ite mi venujú 
pozornos :

- hospitáciam (v niekt. prípadoch aj vrátane krátkeho anonymného hodnotenia 
zo strany študentov), najmä u mladších u ite ov,

- kontrole a dodržiavaniu asovo-tematických plánov výu by,
- nahlasovaniu požiadaviek na centrálny rozvrh,
- kontrolu priebežného hodnotenia študentov po prebraní relatívne ucelenej 

asti problematiky,
- zverejneniu podmienok získania kreditov za predmet,
- zapojeniu študentov do ŠVK na katedrách,
- vypásanou tém diplomových prác a ich inovácii.

Okrem toho sa žiada konštatova  zlepšenie situácie vo využívaní elektronických pomôcok
pri vyu ovaní (prezentácie v aplikácii MS PowerPoint, využívanie dátových projektorov).

Študenti sa v sú asnosti orientujú viac na trénerské štúdium ako na štúdium u ite ské. Na 
základe uvedeného pripravila fakulta aj nové študijné programy.
Na rozšírenie vedomostí a zru ností mimo povinných predmetov majú študenti možnos
výberu zo širokej ponuky povinne volite ných predmetov na jednotlivých katedrách. 
Po et ponúkaných povinne volite ných predmetov (PVP) pod a katedier: 
Katedra Po et PVP 
atletiky 13
biol.-lek. vied 6
gymnastiky, tancov a úpolov 36
hier 41
kinantropológie 8
pedagogiky, didaktiky TvaŠ 8
plávania a plav. športov 20
spolo enských vied 17
turistiky, lyžovania a športov v prírode 21
výchovy k ob ianstvu a jazykov 25
SPOLU 195

Pedagogický proces v akademickom roku 2004/2005 mohli hodnoti  aj študenti, o je ich 
právo v zmysle § 70, ods. 1, písm. h) Zákona . 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za uvedený akad. rok pripravil Rektorát UK 
hodnotenie pomocou anonymného elektronického dotazníka. Vyhodnotenie však nebolo 
sprístupnené (obavy študentov z možnej identifikácie).
V tomto akad. roku bude nutné uvažova  o hodnotení v rámci fakulty.

Za akad. rok 2004/05 boli študentom zo štátnych prostriedkov vyplatené prospechové 
štipendiá do dnešného d a v celkovej výške 645 tis. Sk.
43 študentov obdržalo sumu 10 tis. Sk a 43 študentov sumu 5 tis. Sk. Druhá as  tohto 
štipendia (rovnaká suma pre rovnakých študentov) by mala by  uhradená v priebehu tohto 
letného semestra (2005/06).
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Prvých 43 študentov malo študijné priemery v rozpätí 1,12 – 1,47.
alších 43 študentov malo študijné priemery v rozpätí 1,47 – 1,70.

Zoznam študentov fakulta zverejnila pod a príslušných predpisov.

alej sa za sledovaný akad. rok vyplatili študentom mimoriadne štipendiá, zatia  v celkovej 
výške 64,5 tis. Sk. Dekan fakulty priznal študentom mimoriadne štipendiá za výsledky vo 
vedeckej, umeleckej, ale najmä športovej innosti, za úspešnú reprezentáciu krajiny i
fakulty a za aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty. Zoznam študentov, ktorým
bolopriznané mimoriadne štipendium (Pozn. Rovnaká výška finan ných prostriedkov sa 
vyplatí uvedeným študentom v druhom výplatnom termíne.):
. Meno a priezvisko študenta Dôvod priznania stipendia Suma v Sk 

1 Ján Šidlík vynikajúci výsledok v šport. innosti (ME, MS do 6. 
miesta)

5500

2 Ladislav Križan reprezentant SR v šport. sú ažiach, aktívny podiel na 
innosti a rozvoji fakulty

5500

3 Veronika Adamská reprezentanka SR v šport. sú ažiach (ME, MS ú as ) 4500
4 Anna Dúdiková reprezentantka SR v šport. sú ažiach (ME, MS ú as ) 4500
5 Andrea Kalivodová reprezentantka SR v šport. Sú ažiach 3500
6 Dušan Pandula reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
7 Martin Krná reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
8 Marian Berky reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
9 František Šporánek reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
10 Ladislav Tarhai reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
11 Robin P lucha reprezentant SR v šport. Sú ažiach 3500
12 Petra Pravlíková reprezentantka SR v šport. Sú ažiach 3500
13 Lucia Bognárová reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
14 Katarína Fridmanská reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
15 Daniela Rojková reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
16 Martina Noseková reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
17 Na a Mezeiová reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
18 Martina Viestová reprezentantka fakulty v šport. Sú ažiach 1500
19 Marcel Gašparovi aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty 1500
20 Jozef Loffaj aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty 1500
21 Xavier Simoes aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty 1500
22 Martin Sojka aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty 1500
23 Peter Žia ik aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty 1500

SPOLU 64500

Vydané u ebné texty v roku 2005 
V uvedenom roku u itelia fakulty vydali spolu 15 titulov u ebných textov a deklarujú 
v roku 2006 prípravu alších 24 titulov. Na fakulte zostávajú predmety, ktoré nie sú 
pokryté študijnou literatúrou. Ide najmä o predmety nových študijných programov a u ebné
texty sa budú v najbližšom období  pripravova .

3. 2 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
      Novo akreditované študijné odbory doktorandského štúdia v 3 študijných programoch
znamenali obsahovú inovácia programu, zmenu kreditovej váhy jednotlivých predmetov
a v súlade s novou vyhláškou aj  prispôsobenie harmonogramu štúdia (prijímacie skúšky, 
dizerta né skúšky, odovzdávanie dizerta ných prác a ukon ovanie štúdia).
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     Okrem novoprijatých študentov do 1. ro níka v po te 33 študentov v akad. roku 
2005/2006, došlo k úbytku nepokra ovaním v štúdiu 10 študentov. Na základe hodnotenia 
doktorandského štúdia na zasadnutí KD 13.10.2005 sa konštatovalo, že: 

- študenti nevyužili možnos  štúdia v zahrani í,
- bol nejednotný rozsah výu by denných študentov na fakulte, 
- vyu ovanie bolo zabezpe ené internými aj externými u ite mi, nie vždy 

s kvalifikáciou docent 
- vyskytli sa rezervy v práci školite ov
- prejavila sa nejasnos  v po te a úlohách školite ov špecialistov (úloha sa riešila na 

zasadnutí VR FTVŠ UK v októbri 2005). 
Sú asne s hodnotením bolo vypracované usmernenie k doktorandskému štúdiu na akad. rok 
2005/2006, s požiadaviek akceptovania jednotlivých úloh zo strany doktorandov aj 
školite ov.
Tabu ka 3 udáva rozvrstvenie doktorandov dennej a externej formy na jednotlivých 
katedrách pod patronáciou školite ov pôsobiacich v rámci týchto katedier ako aj po et
obhájených diplomových a závere ných prác študentov týchto katedier k októbru 2005: 

Tab. 3    Po et doktorandov na jednotlivých katedrách 
Katedra Denní doktorandi Externí doktorandi Obhájené

diplom.práce
Atletiky                  7                   9               5 
Gymnastiky                  1                   5              14 
Hier                  6                   8              24
Športov v prírode...                  5                   8              12 
Športovej
edukológie

                 6                  14                9 

Športovej
humanistiky

                 4                  12                8 

Športovej
kinantropol.

                 7                  18                8 

                   Spolu                 36                  74               80 

      Na výchovno-vzdelávacej innosti sa podie ajú u itelia a výskumní zamestnanci
v rámci jednotlivých katedier. Ich vy aženos  je rozdielna a zabezpe ujú povinné 
predmety, povinne volite né predmety, vybrané špecializácie na I. a II. stupni vzdelávania 
a tiež v doktorandskom štúdiu. Preh ad po tu vyu ovacích predmetov na jednotlivých 
katedrách roku 2005 je zachytený v tab. 4. (podia výkazu a hodnotenia pracoviskami)

Tab. 4       Zabezpe enie výu by študijných predmetov fakulty (po et vyu .predmetov)
katedra Po et

lenov
Povinné
predmety

Povinne
volite né

Špecializácia Predmety
dokt.štúdia

Atletiky    11           8         13         2           5 
Gymnastiky      6           7         21         11           1 
Hier     13          11           -          6           1 
Športov v prírode     12          10         38          9           1 
Športovej
edukológie

    11          10         11          7         12 

Športovej
humanist.

      8          45         19          1         10
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Športovej
kinantrop.

      9          19         12          -           7 

4 Vedeckovýskumná innos  FTVŠ UK 
      Uskuto nenie racionaliza ných opatrení fakulty v roku 2005 ovplyvnilo nielen 
štruktúru tvorivých zamestnancov, ale znamenalo sú asne aj výzvu na zvýraznenie poslania 
a pozície jednotlivých katedier v oblasti vedy a výskumu, najmä s perspektívou pozitívneho 
dosahu navonok. Následne vykonaná zmena organiza nej štruktúry katedier a zaradenie
zamestnancov ústavu vied o športe na katedry, vytvorilo predpoklad na užšie prepojenie 
vedeckovýskumnej innosti s prenosom do vzdelávania. Hodnotiaca správa bola 
prerokovaná na zasadnutí VR FTVŠ UK d a 2.3.2006. 
     Vedeckovýskumná innos  fakulty zahr ovala nasledovné aktivity: 
- riešenie projektov VEGA 
- riešenie projektov KEGA 
- riešenie zahrani ných projektov 
- ŠV  a ŠVK 
- riešenie inštitucionálnych projektov 
- publika ná innos
- Európsky týžde  vedy 
- alšie aktivity 

4.1 Riešenie projektov VEGA
      Vedeckovýskumná innos  pedagogických a výskumných zamestnancov sa 
koncentrovala predovšetkým na riešenie domácich projektov VEGA cez MŠ SR. Aj ke
v roku 2005 bol zvýšený po et riešených grantov oproti ostatným rokom , s ím súviselo aj 
zvýšenie finan nej dotácie (celkove z 1 123 tis. Sk na 2 358 tis. Sk), nemôžeme s aktivitou
vyjadri  úplnú spokojnos . Ukázalo sa, že nie všetci výskumní zamestnanci, profesori 
a docenti boli vedúcimi riešite mi niektorého projektu. V tomto smere je vidite ná rezerva 
 a nazna uje doterajšie nevyužitie plnej kvalifika nej kapacity fakulty. V roku 2005 sa 
riešilo 14 projektov, na ktorých bola využitá riešite ská kapacita takmer všetkých tvorivých 
zamestnancov s rôznou hodinovou dotáciou, o tvorilo 137 spoluriešite ských zapojení 
z radov zamestnancov fakulty (tab. 5). Ako riešitelia sa podie ali aj alší mimofakultní
zamestnanci z praxe, iných vysokých škôl a pod., ktorí nie sú v tejto tabu ke zachytení.

Tab. 5   Po et výskumných projektov pracoviska 
Katedra VEGA

vedúci
VEGA
riešite

KEGA
vedúci

KEGA
riešite

Inštituc.
Vedúci

Inštituc.
Riešite

Zahran.
vedúci

Zahran.
riešite

Atletiky       1     16       -      -      2       4      -      2 
Gymnastiky       -       3       -      1      -       -      -      - 
Hier       1     16      1      13      -       1      -      - 
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Pedagogiky       2     15      1        3      -       3     3      3 
Spolo .vied       -       6      -        -      -       -      -      - 
Plávania
a plav.šp. 

      1       7      -       -      -      2      -      - 

Výchovy k ob .       2       6     -       -      1       4      -      - 
Turist.lyžovania       1      11      -       -      -       -      1      - 
Kinantropológie       3       9      -       -       1       -      -      -
Biol.lek.vied       -       5      -       1       1       2      -      1 
Ústav vied 
o športe 

      3      17      -       -       4       7      -      -

Poznámka:  katedra pedagogiky, didaktiky telesnej výchovy a športu 

V roku 2005  ukon ili  riešenie 3  projekty VEGA, pokra ovali v riešení 4 projekty VEGA, 
za alo riešenie 7 projektov. V programe na rok 2006 je v pláne za atie riešenia  6 nových 
projektov.

4. 2 Riešenie projektov KEGA
      Rezervu v aktivite zamestnancov je potrebné vidie  aj v prístupe k riešeniu projektov 
KEGA. V roku 2005 to boli iba 2 projekty, ktoré budú pokra ova  v riešení aj v r. 2006 
a na ich riešení sa podie alo celkovo 18 spoluriešite ov, (16 zamestnancov fakulty). 

4. 3  Riešenie zahrani ných projektov 
      Riešenie úloh prostredníctvom zahrani ných grantov bolo nedostato né (v roku 2005 to 
bola participácia iba v 4 projektoch) a tiež bol ve mi nízky finan ný príjem z nich.  Aj toto 
je jedno z kritérií získania lepších finan ných dotácií pre fakultu cez MŠ SR, preto by 
najbližšie roky nemali zosta  bez odozvy u našich zamestnancov a charakteristickým by 
malo by  h ada  intenzívnejšie možnosti zapojenia sa do medzinárodného výskumu.
V pláne aktivít na rok 2006 je pripravený 1 alší projekt (Leonardo da Vinci), ako aj 5 
projektov prostredníctvom európskeho sociálneho fondu.   Aj ke  podávanie žiadostí 
a h adanie partnerov na riešenie takýchto projektov je ve mi náro né, bude potrebné 
pripravi  a koncentrova  úsilie týmto smerom.
     Ukazuje sa tiež aktuálnym viac zainteresova  doktorandov na každoro né podávanie 
projektov v rámci granty mladých na UK. V roku 2005 sme mali iba 2 úspešné granty.

4. 4 Študentská vedecká innos
      Fakulta pri participovaní s Radou ŠVK vytvorila podmienky na aktivitu študentov
magisterského a doktorandského štúdia vo vedeckovýskumnej innosti. Kvalita a rozsah
ich innosti sa prezentovali na katedrových, fakultnom a celoštátnom kole ŠVK. Na 
základe uvedených skuto ností nadviaže na študentskú vedeckú innos  fakulta aj v roku
2006.
Základné informácie (o participácii fakulty):
Rada ŠVK: pp. Kale ík (predseda, nahradil p. Tománka)
lenovia: pp. Duchoslav, Doroš, Chromík, Krížová, Petrovi , Sedlá ek, Šmidkeová, Žák

               (doplnené pp Tóthovou, Doležajovou) 
Fakultné kolo 11.5.2005 Celoštátne kolo 25.5.2005 (Banská Bystrica)
sú ažné sekcie:                po et   7                    sú ažné sekcie:          po et   4
po et sú ažiacich:                      45                    po et sú ažiacich                16 
po et hodnotite ov:                    17                    po et hodnotite ov                4 
po et cvi iacich:                         38
Pri hodnotení ŠVK sa konštatovalo, že: 
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- sa preukázal malý podiel študentov nižších ro níkov v teoretických sekciách, 
- technické zabezpe enie sú aže nebolo vo všetkých sekciách, 
- chýbala ú as  doktorandov a bude potrebné pre nich vytvori  samostatnú sú ažnú sekciu
- bola dobrá úrove  pri prezentovaní prác na ŠVK zo strany študentov, 
- h ada  efektívnu formu sú aže, prezentácie v zmysle konferencie a pod. 

4. 5 Inštitucionálne projekty
      Fakulta na návrh Komisie pre inštitucionálny výskum FTVŠ UK (pp. Leško,
Schickhofer, Grexa, Hamar, Kampmiller, Kasa) rozhodla o schválení 9 projektov 
s dotáciou 191 000 Sk na bežné výdavky a 313 000 Sk na kapitálové výdavky na riešenie 
v roku 2005 v rámci fakultných zdrojov. Vytvorenie inštitucionálnych projektov 
nepreukázalo tie výsledky, ktoré sa od riešenia projektov o akávali a Vedenie fakulty ako 
aj VR FTVŠ UK pri hodnotení úspešnosti upozornili na viaceré vzniknuté  problémy
(chýbajúca opora v štatúte, nepridelené eviden né íslo, obtiažne hodnotenie výstupov, 
problémy so zložením riešite ského kolektívu, s možnos ou priebežnej kontroly a pod.).
Preto sa odporú alo ukon i  riešenie projektov už v roku 2005 a nevytvára  inštitucionálne 
projekty v r. 2006.  Z dotácií na rozvoj vedy fakulty sa odporú a podpori  predovšetkým
riešite ov, ktorí majú schválené iné  mimofakultné domáce a zahrani né projekty a as
prostriedkov využi  na realizáciu vedeckých aktivít fakulty. 

4. 6  Publika ná innos
      Oblas  publika nej innosti môžeme hodnoti  za rok 2005 ako primeranú (celkove je 
zaevidovaných 400 záznamov v rôznych kategóriách). Z publikácií vidie  zvýšené úsilie 
niektorých zamestnancov oproti roku 2004 v niektorých kategóriách (kedy bolo 
zaevidovaných 320 titulov). Avšak aj napriek tomu sú ur ité kategórie, v ktorých fakulta 
má stále rezervu (karentované asopisy, vedecké monografie, knižné publikácie v zahrani í,
pôvodné vedecké lánky v asopisoch najmä zahrani ných).
Skupina A1: Knižné vedecké publikácie
                    AAB vedecké monografie vydané v domácich vydavate stvách .......  9 
Skupina A2: ostatné knižné publikácie 
                    ACB vysokoškolské u ebnice                                                      ........  3 
                    BAB odborné knižné práce v domácich vydavate stvách           .........  2 
                    BCB u ebnice pre ZŠ a SŠ                                                            .......  1 
                    BCI skriptá, u ebné texty                                                              .......  3 
                    FAI redak né a zostavovate ské práce                                          ....... 15
Skupina B: publikácie v karentovaných vedeckých asopisoch                        ......   0 
Skupina C ostatné recenzované publikácie 
                    ADE vedecké práce v zahrani ných nekarentovaných asopisoch.....   8
                    ADF vedecké práce v domácich nekarentovaných asopisoch .........   15 
                    AEC vedecké práce v zahrani ných recenzovaných zborníkoch........    4 
                    AED vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch       .......105 
                    AFA pozvané príspevky na zahrani ných vedeckých konferenciách     5 
                    AFB pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách.......    6 
                    AFC príspevky na zahrani ných vedeckých konferenciách     ..........   59 
                    AFD príspevky  na domácich vedeckých konferenciách        ............   50 
                    AFG abstrakty zo zahrani ných konferencií                                .......   17 
                    AFH abstrakty z domácich konferencií                                        .......    2 
                    BBB kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydav. .......    1 
                    BDE odborné práce v zahrani ných nekarentovaných asopisoch......   5 
                    BDF odborné práce v domácich nekarentovaných asopisoch  .........    58 
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                    BEC odborné práce v zahrani ných recenzovaných zborníkoch .........   5 
                    BED odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch       ........   27

4.7  Európsky týžde  vedy 
      FTVŠ UK sa pripojila k aktivite Európsky týžde  vedy „Veda pre udí – udia pre 
vedu“, ktorý mal ažisko v týždni 6. – 11.11.2005. Okrem propagácie vied o športe na 
výstavke, nástenkách, významným bolo uskuto nenie dvoch vedeckých podujatí fakulty, 
ako aj nadväznos  aktivít katedier až do roku 2006 formou seminárov, workshopov 
a konferencií. 
Zrealizovali sme:
a) Celoštátny vedecký seminár „ Pojmoslovné a obsahové problémy športu pre všetkých“ 
9.11.2005 v Bratislave za prítomnosti 28 u ite ov FTVŠ, 17 mimofakultných odborníkov. 
Cie om bolo ujasni  si:
-  definície vybraných pojmov, ktoré sa budú uplat ova  v študijnom programe šport 
a zdravie a sú v spojitosti s využívaním v praxi. 
- Cie om bolo tiež rozdiskutova  pozíciu športu pre  všetkých v telovýchovnom hnutí, 
možnosti rozvoja a dosah pre loveka.
Rokovanie ukázalo, že bude vhodné alej  pokra ova  v za atej diskusii o pojmoch
a vytvori  priestor pre širokú verejnos  odbornú verejnos  v najbližšom období. 

b) Druhou významnou aktivitou bolo: „10 rokov vied o športe“ – 11.11.2005 formou
slávnostného zasadnutia VR FTVŠ UK spojeného s celoslovenskou vedeckou konferenciou 
na pripomenutie 10-ro nej existencie vied o športe s 3 vednými odbormi  - športovou 
edukológiou, športovou humanistikou, športovou kinantropológiou.
      Na konferencii prezentovali svoj postoj k vedám o športe viaceré pracoviská SR.
Zachytená diskusia a odporú ania dokumentujú význam vied o športe, ale aj odha ujú
problémy a sumarizujú návrhy na alšie obdobie. Z obidvoch vedeckých podujatí bol 
vydaný zborník za spolupráce s MŠ SR a SVSTVŠ. 
      Medzi návrhmi na alší rozvoj vied o športe bude v najbližšom období významným:
1. Vytvára  priestor na spoluprácu fakulty s inými vedeckovýskumnými a pedagogickými
    inštitúciami v SR. 
2. Vyvinú  úsilie, aby každé dva roky sa uskuto nila vedecká konferencia vied o športe a
    takto systematicky prezentova  poznatky a výsledky vedy. 
3. Pod a výskumnej témy snaži  sa vytvára  riešite ské kolektívy aj zo spoluriešite ov
    vzájomne z viacerých pracovísk v SR (FHV UMB Banská Bystrica, FŠ PU Prešov, PF
    UKF Nitra a alších).
4. Podporova  pravidelné stretávanie odborníkov v rámci jednotlivých vedných odborov. 
5. V rámci študentskej vedeckej innosti a ŠVK vytvára  pravidelne podmienky na sekciu
    doktorandov. 
6. Pripravova  návrhy tém na vedecké riešenie otázok športu v celej jeho šírke chápania
    a tieto ponúknu  na vyhlásenie a uchádzanie sa o ich riešenie prostredníctvom MŠ SR, 
    NŠC. 
7. H ada  cesty na zlepšenie prenosu vedeckých poznatkov do innosti športových zväzov 

4. 8 Iné vedecko-výskumné aktivity 
- Fakulta v spolupráci s Redak nou radou  Acta Facultatis Educationis pripravovala

už od marca 2005 prvýkrát vydanie tohto zborníka v anglickom jazyku 
a konštituovala k tomu vedecké kolégium zložené so zahrani ných odborníkov.

25



- Katedra hier uskuto nila vedeckú konferenciu HRY 2005 (7.9.2005)
- Fakulta vydala informa ný bulletin v anglickom jazyku pre zahrani ných záujemcov
- Študentka doktorandského štúdia Dana Masaryková získala na 9. medzinárodnej

konferencii v Rimini špeciálnu cenu pre mladých vedeckých pracovníkov 
- ú as  na vedeckých  konferenciách v zahrani í  (86 prezentácií a ú astí)
- ú as  na vedeckých konferenciách domácich (41 prezentácií)
- recipro ná ú as  u ite ov fakulty ako lenov vedeckých rád iných vysokých škôl 

a fakúlt v SR a v R (8 osôb)
- priebežná práca u ite ov fakulty v oblasti habilita ných  a inaugura ných komisií

v SR a v R.

5  Oblas udských zdrojov 
Racionaliza né opatrenia a riešenie v oblasti udských zdrojov  vychádzalo z potreby 

prehodnotenia : pedagogického a pracovného za aženia zamestnancov,
                          plnenia výskumných výstupov formou publika nej innosti,
                          reálnou potrebou po tu pracovných miest.
Za prioritné riešenie sa považovalo aj s perspektívou do najbližšieho obdobia: 
     -    zlepšenie vekovej štruktúry zamestnancov,

- pokra ovanie v redukcii po tu odborných asistentov bez PhD. 
- uskuto ovanie výberového konania na miesta odborných asistentov 
- systematické dopl ovanie docentov a profesorov do stavu zamestnancov.

Oblas  zvyšovania kvalifikácie zostáva predmetom záujmu jednotlivých zamestnancov
a celej fakulty. Zvýšenú pozornos  fakulta musí sústredi  na habilitácie a inaugurácie. 
V roku 2005 sa uskuto nili iba obhajoby dizerta ných prác: 
športová kinantropológia: 
- v dennej forme                         0 
- v externej forme                       4 
športová edukológia:
- v dennej forme                         1 
- v externej forme                       4 
športová humanistika:
- v dennej forme                          1 
- v externej forme                        0 

6  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
      Fakulta okrem toho, že v roku 2005 evidovala 10 stálych zahrani ných študentov a 3 
zahrani ných samoplátcov, vytvorila priestor na realizovanie alších zahrani ných
pobytov. V roku 2005 to bola ponuka študijných, prednáškových a vedeckých pobytov na 
21 univerzitách v Európe, ktoré sa nachádzajú v mestách: Paríž, Rovaniemi, Halmstad,
Kolín/Rýnom, Brno, Olomouc, eské Budejovice,  Praha, Viede ., Budapeš , La Coru a,
Madrid, Lleida, Toledo, Sofia, Zagreb, Ljubljana, Wroclaw, Poznan, Halle,  Coimbra.
      K ažiskovým programom zahrani nej spolupráce sme zaradili realizáciu programu
Socrates/Erasmus, kde v rámci bilaterálnej dohody sa uskuto nilo:
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- 14  študijných pobytov študentov fakulty v zahrani í (Paríž, La Coru a, Halmstad,
Lleida, Praha, Rovaniemi, Kolín, ) 

- 7  študijných pobytov študentov na fakulte zo zahrani ia (La Coru a, Toledo, 
Coimbra, Wroclaw)

-   5  prednáškových pobytov u ite ov v zahrani í (Coimbra, Lleida, Halle, Brno) 
-   4 prednáškové pobyty u ite ov zo zahrani ia na fakulte (Halle, Brno, Olomouc,
        Viede )

V rámci programu CEEPUS sa realizovali: 
- 3 pobyty študentov zo zahrani ia (Ljubljana, Sofia) 
- 4 pobyty študentov fakulty v zahrani í (Zagreb, Brno, Pozna )

- 4 pobyty u ite ov zo zahrani ia (Sofia, Wroclaw, Olomouc)
      Vyu ovanie pre študentov  a prednáškové pobyty zahrani ných  u ite ov prebiehali 
v anglickom jazyku a v tomto smere bude vhodné pokra ova  aj na alej a skvalit ova
systém výu by zahrani ných študentov v alších predmetoch. V rámci medzinárodných
dohôd Univerzity Komenského sme nemali ani jedného zástupcu fakulty. Významným bol 
študijný pobyt  PaedDr. E. Zemkovej v USA na základe Fulbrightovho štipendia a na 
výskumnom pobyte na Univerzite v Aberdeene . 

7 VZ AH S VEREJNOS OU

7.1 Spolupráca s organizáciami
      Spoluprácu fakulty s inými organizáciami a inštitúciami v roku 2005 možno
v základných rysoch charakterizova  ako spoluprácu založenú: 

a) na uzatvorených bilaterálnych dohodách:
Fakulta športu PU Prešov 
Fakulta sportovních studií MU Brno 
Fakulta t lesné kultúry PU Olomouc
Fakulta telesnej výchovy a sportu UK Praha 
Národné športové centrum Bratislava 
Slovenský olympijský výbor 

Aktivity tejto spolupráce sa orientujú na krátkodobé recipro né pobyty, na vzájomnú
pomoc pri kvalifika ných prácach, spoluorganizáciu konferencií, konzultácii o 
predmete spolo ného záujmu, koncepcii študijných programov, spolufinancovania najmä
publikácii a pod. 

b) na neformálnom základe bez písomného dokumentu o spolupráci 
(koordinácia kvalifika ného rastu, participácia na výskumných projektoch, 
spolupráca pri publikáciách , vzájomné konzultácie a pod.) 
Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica 
Pedagogická fakulta UKF  Nitra 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava 
Štátny pedagogický ústav 
Metodické centrum Bratislava 
Slovenská vedecká spolo nos  pre telesnú  výchovu a šport 

c) na základe špecifického písomného dokumentu k realizácii vzdelávania v športe
SZ RTVŠ 
Slovenská basketbalové federácia 
Slovenský gymnastická federácia 
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Slovenský zväz kulturistiky,  silového trojboja a fitnes, a iné 

d) bez špecifického dokumentu ale pravidelným ro ným dohovorom a zmluvami
v rámci:

- študijných programov fakulty a kooperácie s inou fakultou 
- s fakultnými školami a ich u ite mi (základné a stredné školy) 
- športovými klubmi, oddielmi

e) prípravou a uskuto nením konkrétnych aktivít pre širokú verejnos  na rôznych 
úsekoch športu:

- pripomienkovanie pripravovaného  Zákona o športe pre MŠ SR, podie  na jeho 
príprave v niektorých astiach

-  sú až Ve ká cena Monte Christo v plávaní 
- verejná prednáška plavkyne Martiny Moravcovej  pre záujemcov

f) spolupráca Knižnice FTVŠ UK s inými inštitúciami, knižnicami doma a v zahrani í:
- poskytovanie knižni no-informa ných služieb
- budovanie Virtuálnej knižnice, ponuka vybudovanej databázy itate om, ponuka 

spracovaného celého knižni ného fondu 
- spolupráca s predajcami kníh a vzájomná propagácia
- evidencia publika nej innosti

7.2  Sprostredkovanie informácií o fakulte 
      Sú as ou vytvárania vz ahov s verejnos ou je  prezentácia práce fakulty: 
- v rozhlasových, televíznych rozhovoroch, komentároch, diskusiách,
- sprostredkovanie informácií cez www stránku fakulty , 
-  pripravenými propaga nými a informa nými brožúrami

     -     získaním ocenení a verejných uznaní: 
        ocenenie študentov M. Kohlovú a A. Wiebauera  Rektorom UK k 17. novembru
        ocenenie u ite ov mim.prof. PhDr. J. Koštiala, PhD, a prof. PhDr. J. Grexu, PhD,
        Rektorom UK pri príležitosti 17. novembra
- v asopise Naša Univerzita, iných denníkoch
- cez innos  Vysokoškolského športového klubu a Súbor Gymnik
- prácou zamestnancov fakulty v rôznych športových organizáciách a ob ianskych

združeniach

8. INFORMA NÉ TECHNOLÓGIE

Fakulta prevádzkovala základné technologické služby pre používate ov.
Na zefektívnenie prevádzky sa zvýšil po et pracovných staníc prístupných pre 

študentov, došlo k napojenie zvyšných miestností katedier na server, došlo k výmene
zodpovedných zamestnancov za rozvoj a prevádzku IIKS. 

Najmenej problematické (nie však uspokojivé) je vybavenie výskumných laboratórií 
po íta ovou technikou. Darí sa zabezpe ova  aspo  nevyhnutný bazálny technický 
background.

Agenda študijného oddelenia je riešená nekomfortne, na neperspektívnej platforme.
Fakulta si mnoho s ubuje od spustenia softvéru Študent NG do prevádzky, ím sa práca 
študijného oddelenia zefektívni. Taktiež uvedený softvér umožní pracova  efektívnejšie
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v oblasti napr. tvorby rozvrhu. Úlohou do alšieho roku je najmä tvorba e-learningových 
kurzov a realizácia takéhoto vyu ovania.
 V sledovanom roku fakulta podala viacero projektov v oblasti informa ných
technológií:
1. Technické vybavenie pre aplikáciu e-learningu.  
2. Biomechanická analýza pohybu – videografia – rozšírenie aplikácie vo vyu ovaní.
3. Multimediálny databázový systém pre vzdelávanie v študijných odboroch šport 

a u ite stvo telesnej výchovy.
Na uvedené projekty, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, nebola pridelená 
žiadna dotácia.
 Fakulta si zabezpe uje z vlastných zdrojov nevyhnutnú obnovu hardvéru. V roku 
2006 má fakulta v úmysle poda  projekt na komplexnú rekonštrukciu siete, vrátane 
prípojky do novopostavenej športovej haly. Takisto má v úmysle poda  v oblasti 
inoforma ných technológií grantové projekty v rácmi Európskej únie.  


