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1 FUNKCIONÁRI, SAMOSPRÁVA A ICH INNOS

Dekan: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
Prodekanka pre doktorandský študijný program, vedeckovýskumnú innos , zahrani nú
spoluprácu:

doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
Prodekan pre magisterský študijný program, alšie formy vzdelávania, integrovaný 
informa ný a komunika ný systém – IIKS:
 Mgr. ubor Tománek, PhD. 
Prodekanka pre bakalársky študijný program, rigorózne skúšky:
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Tajomník: Mgr. Peter Olej, PhD. 

Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: prof. PaedDr. Roman Moravec, PhD. 
Katedra gymnastiky: doc. PhDr. Helena Strešková, PhD. 
Katedra hier: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Katedra športovej edukológie: doc. PaedDr. Janka Perá ková, PhD. 
Katedra športov v prírode a plávania: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. 
Katedra športovej humanistiky: PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD. 

1.1 Vedenie FTVŠ UK 
Dekan: doc. PaedDr. Miroslav  Holienka, PhD 
Prodekani: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.  
 Mgr. ubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Tajomník: Mgr. Peter Olej, PhD. 

lenovia:
predseda AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD. 
zástupca študentskej asti AS FTVŠ UK: Marek Hardo

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 23 
zasadnutí a na každom bol zaradený bod Kontrola uznesení, Rôzne a riešili sa nasledovné 
problematiky: 

14. januára 2008 - Obsahové zameranie zasadnutí VF (I-VI/08) 
   - Prioritné úlohy FTVŠ UK na r. 2008 
   - Kalendár podujatí fakulty (I-VI/08) 
   - Reprezenta ný ples telocvikárov 

21. januára 2008 - Obsahové zameranie zasadnutí KD (II-VI/08) 
   - innos  VŠ klubov 
   - Metodika tvorby osobného príplatku 
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4. februára 2008 - Inovácia študijných programov 
   - Vyhodnotenie publika nej innosti za r. 2007 
   - Výro ná správa FTVŠ UK za r. 2007 – štruktúra 

18. februára 2008 - Pedagogická (u ite ská a trénerská) prax 
   - Vedeckovýskumná innos  v r. 2008 
   - innos  ŠD Lafranconi 

3. marca 2008  - Študentská vedecká a odborná innos
   - Edi ná innos  na r. 2008 
   - Plán rekonštrukcie a výstavby pracovísk fakulty 
   - De  otvorených dverí 

17. marca 2008 - Inovácia študijných programov 
   - Integrovaný informa ný a komunika ný systém 
   - Plán podnikate skej innosti na r. 2008 

31. marca 2008 - Hodnotenie pedagogického procesu za ZS ak. r. 2007/08, plán
      úväzkov na LS ak. r. 2007-08 
   - Návrh rozpo tu na r. 2008 
   - Výro ná správa FTVŠ UK za r. 2007 

14. apríla 2008 - Prijímacie konanie na ak. r. 2008/09 (I. + II. stupe  štúdia) 
   - Stav pripravenosti Európskej konferencie 
   - Plnenie prioritných úloh za 1. štvr rok 08 
   - De  detí (OFDM) 

28. apríla 2008 - Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v LS ak. r. 07/08 
   - Personálny a kvalifika ný rozvoj zamestnancov fakulty 
   - Inovácia študijných programov 

12. mája 2008  - Vyhodnotenie 1. asti prijímacieho konania 
   - Štátne skúšky, obhajoby závere ných prác 
   - Príprava skúšobného obdobia 

26. mája 2008  - Inovácia študijných programov 
   - Ro enka 2008-09, schva ovanie PVP a V PVP 
   - Stav rekonštruk ných prác v budove fakulty 

9. júna 2008  - Priebežné hodnotenie pedagogického procesu 
   - innos  FITGYM-u Lafranconi 
   - Hodnotenie spolupráce so športovými zväzmi 

23. júna 2008  - Priebeh skúšobného obdobia a štátnych skúšok 
   - Hodnotenie spolupráce s NŠC 
   - innos  prevádzkového oddelenia 

30. júna 2008  - Hodnotenie práce lenov Vedenia FTVŠ UK 
   - Hodnotenie spolupráce s inými subjektmi 
   - innos  fakulty v ase hlavných prázdnin 
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   - Plnenie prioritných úloh za 1. polrok 08 

19. august 2008 - Obsahové zameranie zasadnutí VF – ZS 08/09 
   - Plnenie prioritných úloh za I. polrok 2008 
   - Stratégia pride ovania osobných príplatkov (IX – XII/08) 

9. september 2008 - Vyhodnotenie prijímacieho konania 08/09 a prijímacie konanie 09/10 
   - Zabezpe enie pedagogického procesu ZS 08/09 
   - Obsahové zameranie zasadnutí KD – ZS 08/09 

23. september 2008 - Vyhodnotenie štátnych skúšok, jar – leto 2008 
   - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Hospodárenie za I. polrok 2008 

6. október 2008 - Vyhodnotenie medzinárodnej konferencie – Zagreb 08 
   - Dohoda o spolupráci s NŠC 
   - 2. Reprezenta ný ples FTVŠ UK 

20. október 2008 - Týžde  vedy 
   - Hodnotenie pedagogickej innosti (úväzky) v ak. r. 07/08 
   - Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 07/08 (I., II., III. stupe )
      štúdia) 

3. november 2008 - Koncepcia edi nej innosti FTVŠ UK od r. 2009 
   - Hodnotenie innosti ŠD Lafranconi 
   - Acta facultatis ... r. 2008 

14. november 2008 - Vyhodnotenie štátnych skúšok, jese  – 08 
   - Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v ZS 08/09 
   - Hodnotenie innosti Knižnice FTVŠ UK 

1. december 2008 - Hodnotenie zahrani ných študentov a zahrani ných pobytov 
   - Hodnotenie innosti Školskej jedálni FTVŠ UK 
   - Viano né posedenie zamestnancov FTVŠ UK 
   - De  otvorených dverí 2009 

15. december 2008 - Príprava skúškového obdobia – ZS 08/09 
   - innos  VŠ klubov 
   - 2. Reprezenta ný ples FTVŠ UK 

1.2 Kolégium dekana 

 Na základe Štatútu FTVŠ UK kolégium dekana tvorili: 
akademickí funkcionári, vedúci katedier, zástupca odborov, predseda AS FTVŠ UK, tajomník 
fakulty a zástupca študentskej asti AS FTVŠ UK. 
Po realizácii racionaliza ných opatrení zloženie Kolégia dekana bolo nasledovné: 
Dekan: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Prodekani: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
 Mgr. ubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
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Tajomník: Mgr. Peter Olej, PhD.  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. 
 Prof. PaedDr. Roman Moravec 
 PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD. 
 Doc. PaedDr. Janka Perá ková, PhD. 
 Doc. PhDr. H. Strešková, PhD. 
 PaedDr.Igor Baran, PhD. – predseda AS FTVŠ UK 
Zástupca študentskej asti AS FTVŠ UK: Marek Hardo
Zástupca odborovej organizácie: PaedDr. Richard Grosz 

Zasadnutia Kolégia dekana 

Zasadnutie Kolégia dekana sa realizovali pod a schváleného programu a iasto ne
upraveného harmonogramu. Celkovo sa uskuto nilo 9 zasadnutí a na každom bol zaradený 
bod Kontrola uznesení, Rôzne a riešili sa nasledovné problematiky: 

21. február 2008 - Obsahové zameranie zasadnutí KD (II – VI/08) 
   - Inovácia študijných programov 
   - Vyhodnotenie publika nej innosti za r. 2007 
   - Výro ná správa FTVŠ UK za r. 2007 – štruktúra 

20. marec 2008 - Študentská vedecká a odborná innos
   - Edi ná innos  na r. 2008 
   - Plán rekonštrukcie a výstavby pracovísk fakulty 

17. apríl 2008  - Prijímacie konanie na ak. r. 2008/09 
   - Vedeckovýskumná innos  v r. 2008 

15. máj 2008  - Vyhodnotenie prijímacieho konania – I. as
   - Príprava skúšobného obdobia – LS 07/08 
   - Personálny a kvalifika ný rozvoj zamestnancov fakulty 

19. jún 2008  - Harmonogram štúdia na ak. r. 2008/09 
   - Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/08) 
   - Dohody o spolupráci FTVŠ UK s inými subjektmi 

18. september 2008 - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK ZS 08/09 
   - Vyhodnotenie prijímacieho konania 08/09 
   - Zabezpe enie pedagogického procesu v ZS 08/09 
   - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby 

16. október 2008 - Vyhodnotenie medzinárodnej konferencie – Zagreb 08 
   - Týžde  vedy 
   - Vyhodnotenie štátnych skúšok – jar, leto 08 
   - Hospodárenie za 1. polrok 2008 

20. november 2008 - Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2007/08 
   - Hodnotenie innosti zamestnancov za ak. r. 2007/08 
   - Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2008/09 
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   - Koncepcia edi nej innosti FTVŠ UK od r. 2009 

19. december 2008 - Vyhodnotenie štátnych skúšok – jese  08 
   - Príprava výro nej správy fakulty za rok 2008 
   - Spolupráca fakulty s inými subjektmi 
   - 2. Reprezenta ný ples FTVŠ UK 

Sú as ou každého zasadnutia budú body: • Kontrola zápisov 
      • Rôzne 
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1.3 Vedecká rada FTVŠ UK
Predseda:
Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

lenovia:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – dekan FTVS UK Praha 
Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. 
Doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. – dekan FSpS MU Brno 
Prof. PaedDr. udmila Jan oková, CSc. – FHV UMB Banská Bystrica 
Prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. – dekan FŠ PU Prešov 
Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 
Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
Prof. PaedDr. Roman Moravec, PhD. 
Doc. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
Doc. PaedDr. Pavol Perá ek, PhD. 
Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra 
Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – dekan FTK UP Olomouc 
Mgr. ubor Tománek, PhD. 
Doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
Doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. 

estní lenovia: 
Mgr. Dušan Galis – splnomocnenec Vlády SR pre TV a šport 
Prof. PhDr. Jozef Hr ka, DrSc. – emeritný profesor 
PaedDr. František Chmelár – predseda SOV 
Prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. – emeritný profesor 
Mgr. Pavol Macko, generálny riadite  Sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ SR 
Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc. – emeritný profesor 

Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 

13. marec 2008 
1. Vedeckovýskumná innos  FTVŠ UK v roku 2007
2. Stav príprav fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVO  na FTVŠ UK 
3. Kritériá habilita ného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na FTVŠ UK 
4. Komplexná akreditácia FTVŠ UK ? 

26. jún 2008
1. Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVO
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2. Vyhodnotenie zahrani ných mobilít u ite ov a študentov v akademickom roku 
2007/08

3. Grantová úloha v rámci rozvojových projektov EÚ – 7. RP 
4. Medzinárodná konferencia krajín Višegrádskeho a ázijského regiónu

23. október 2008
1. Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2008/09. 
2. Výchovno-vzdelávacia innos  na FTVŠ UK v ak. roku 2007/08 (1., 2. a 3. stupe ).
3. Vyhodnotenie 5th International Scientific Conference on Kinesiology „Kinesiology 

research trends and applications“ (10. – 14. septembra 2008, Fakulta kineziológie 
Univerzity Záhreb).

18. december 2008  
1. Vedeckovýskumná innos  FTVŠ UK v roku 2008. 
2. Zameranie vedeckovýskumnej innosti FTVŠ UK v roku 2009. 
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1.4 Vyhodnotenie innosti Akademického senátu FTVŠ UK  

 Rok 2008 bol z h adiska innosti AS FTVS UK zameraný na prepracovanie 
a schválenie niektorých zásadných  materiálov nevyhnutných pre innos  fakulty. Jednalo sa 
hlavne o Štatút fakulty a  Študijný a skúšobný poriadok FTVŠ UK , ktoré bolo potrebné 
zosúladi  s inovovaným VŠ zákonom a Štatútom Univerzity Komenského, ktorý bol 
schválený v roku 2008. Rok 2008 bol dôležitý z h adiska alšieho smerovania fakulty aj 
z dôvodu toho, že fakulta prešla procesom komplexnej akreditácie. Na spracovaní 
požadovaných materiálov sa podie ali prostredníctvom  práce v komisiách aj niektorí 
lenovia AS FTVŠ UK. 

 V rámci prípravy materiálov predkladaných na chválenie do AS FTVŠ UK sa pod a
aktuálnych potrieb sa v priebehu roka 2008 stretávali hlavne lenovia legislatívnej 
a pedagogickej komisie. Práca komisií bola  zameraná hlavne na spracovanie Štatútu FTVŠ 
UK a Študijného a skúšobného poriadku FTVŠ UK. V priebehu roka sa  uskuto nili 4 
zasadnutia predsedníctva AS na ktorých sa riešila problematika zapracovania pripomienok 
legislatívneho oddelenia UK do štatútu fakulty. 

V priebehu roku 2008 bola v zložení AS FTVŠ UK  uskuto nená jedna personálna 
výmena. , ktorá bola podmienená dosiahnutím dôchodkového veku lena AS FTVŠ UK  Doc. 
Melichera, ktorého mandát prebrala prof. Labudová na základe toho, že v rámci volieb na 
katedre získala druhý najvyšší po et hlasov, o ju v zmysle Zásad volieb do AS FTVŠ  UK 
automaticky ustanovilo za lena AS FTVŠ UK. 

 Od svojho zvolenia pracoval AS FTVŠ UK v po te 10 lenov – zástupcov 
zamestnaneckej asti AO, 5 lenov – zástupcov študentskej asti AO FTVŠ UK. 
Celkovo sa v roku 2008 uskuto nilo 9 zasadnutí AS FTVŠ UK.  Na základe prezen ných
listín mali  jednotliví lenovia AS FTVŠ UK na zasadnutiach v roku 2008 nasledovnú ú as :

Priezvisko  meno      titul.          Po et    / ú as  /     % 
            zasadnutí 
Zamestnanecká as :

1.Baran   Igor  PaedDr. ,PhD.  9       8  88 %  
2.Hamar  Dušan  Prof.MUDr. PhD. 9       7  77 %  
3.Hianik  Ján  PaedDr., PhD.  9       9           100 % 
4.Melicher                  Alexander Doc.. PhD  6       5  83 % 
4.Labudová            Jela                  Prof., PhD.  3       2  66 %  
5.Moravec  Roman       Prof. PaedDr. PhD. 9       9           100 %  
6.P idal  Vladimír     Doc.. PhD . 9       8  88 %  
7.Rup ík  uboš  Mgr.   9       6  55 %  
8.Šmidkeová  Alexandra Mgr. PhD.  9       7  77 %  
9.Vanderka  Marián  Mgr. PhD.  9       8  88 %  
10.Zemková  Erika  Doc. PhD.  9       8  88 % 

Študentská as :
1.Sojka   Martin     9       6  55 %  
2.Hardo   Marek     9       7  77 %  
3.Slyško  Michal     9       0    0 %  
4.Šalata   Dávid     9       3  33 %  
5.Hu ková   Lenka     9       6  66 % 
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 V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2007 je možné zhodnoti  pozitívne ú as
lenov AS FTVŠ UK na jednotlivých zasadnutiach. Pokia  v roku 2007 bola priemerná ú as

zamestnaneckej asti AS na zasadnutiach 68 % v roku 2008 to bolo 83%. V študentskej asti
AS bola ú as  na zasadnutiach oproti roku 2007  (50 %) nižšia  2008 (46 %). Nižšiu ú as
študentov na zasadnutiach  AS FTVŠ UK možno zdôvodni  skuto nos ou,  že absencie sa 
týkali hlavne študentov kon iacich ro níkov, ktorí boli vo vä šej miere zaneprázdnení 
študijnými povinnos ami. 

Vyššia ú as lenov zamestnaneckej asti AS na jednotlivých zasadnutiach potvrdzuje 
správnos  postupu pri tvorbe zásad volieb do AS FTVŠ UK a to v zmysle  priamej vo by
zástupcu jednotlivých pracovísk( katedier) do AS FTVŠ UK. Týmto bola dosiahnutá aj vyššia 
úrove  spätnej väzby – informovanosti pracovísk o záveroch rokovaní AS FTVŠ UK. 

Týmto sa zvýšila možnos  informovanosti všetkých pracovníkov zamestnaneckej 
komory AO ako aj ostatných pracovníkov o problémoch , riešeniach a záveroch 
prerokovaných AS FTVŠ UK. Okrem toho AS FTVŠ v priebehu roka pravidelne informoval 
o záveroch rokovaní pracovníkov fakulty prostredníctvom zverejnenia zápisov z rokovania 
AS vo vývesnej skrinke AS , resp. prostredníctvom vnútornej informa nej siete fakulty. 
Zápisy z rokovania AS FTVŠ UK sa pravidelne sprístup ovali aj na internetovej stránke 
fakulty.

 Na svojich zasadnutiach , ktoré sa uskuto nili  v období od 12.3.2008 do  
11.12.2008 AS FTVŠ UK prerokoval, odporu il na alšie konania a schválil nasledovné 
návrhy a materiály: 

AS FTVS UK v roku 2008 o d p o r u  i l :
- Vedeniu FTVŠ UK predloži  na schválenie do Vedeckej rady FTVŠ UK návrh študijných 

programov (1,2 a 3 stup a štúdia) v súvislosti s komplexnou akreditáciou FTVŠ UK
- Návrh Študijného a skúšobného poriadku FTVŠ UK predloži  na schválenie do AS UK 
  AS FTVŠ UK prerokoval návrh Komisie AS UK pre vedu vo veci prehodnotenia sú asného

bodovania publika nej innosti pre potreby rozpisu štátnej  dotácie a následne
   Schválil: 
- Odporú anie AS UK zachova  sú asný stav bodovania publika nej innosti pre potreby 

rozpisu dotácií 
- Odporú anie zástupcom AO FTVŠ UK hlasova  pri rokovaní o tomto bode v AS UK 

v súlade s hlasovaním AS FTVŠ UK 

AS FTVS UK v roku 2008 s c h v á l i l:
- Výro nú správu AS FTVŠ UK za rok 2007 
- Výro nú správu FTVŠ UK o hospodárení za rok 2007
- Termín volieb do ŠRVŠ -vo ba zástupcu študentskej asti akademickej obce FTVŠ UK. na 

12.5.08. v ase od 9,00 hod do 11,00 hod.
- Zloženie VK  pre vo bu zástupcu študentskej asti AO FTVŠ UK do ŠRVŠ 
- Rozpis dotácie na bežné výdavky FTVŠ UK na rok 2008
- Navýšenie po tu prijatých uchádza ov na FTVŠ UK na študijné programy trénerstvo, 

u ite stvo predmetu TV a geografia na akademický rok 2008/2009 v I. stupni štúdia.
- Podmienky prijatia na II. stupe   vysokoškolského štúdia na FTVŠ
- Rozpo et výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2008
- Návrh štruktúry pracovných miest na FTVŠ UK (2008/2009)
- Harmonogram štúdia na FTVŠ UK v akademickom roku 2008/2009 
- Zrušenie smernice DF . 2/2005 zo d a  6.10.2005 
- Študijný  poriadok FTVŠ UK a odporu il ho na schválenie do AS Univerzity Komenského 
- Internátny poriadok FTVŠ UK    
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- alšie podmienky prijatia na I. stupe  štúdia (BC) na akademický rok 2009/2010
S pripomienkou v štúdijmom programe trénerstvo vynecha  vetu :„výsledky paralympiských 

sú aží sa neberú do úvahy“. 
- Podmienky prijímania na doktorandské štúdium na FTVŠ UK

S pripomienkou, že: zahrani ní študenti sa nezapo ítavajú do plánovaného po tu prijatých 
študentov“

- Návrh Štatútu FTVŠ UK po zapracovaní pripomienok legislatívneho oddelenia UK 
- Výšku školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na Fakulte telesnej 

výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2009/2010. 
- Doc. Eriku Zemkovú,  PhD za lena Vedeckej rady FTVŠ UK

Na základe innosti AS FTVŠ UK v roku 2008 a vo väzbe na  rokovania AS UK 
bude potrebné do budúcnosti klás  vä ší dôraz na zlepšenie komunikácie medzi 
AS FTVŠ UK a zástupcami fakulty v AS Univerzity Komnského.  V budúcnosti je 
potrebné , aby sa zástupcovia  fakulty v AS UK zú ast ovali zasadnutí AS FTVŠ UK 
minimálne v zastúpení 2 lenov, bez oh adu na prerokovávaný program najbližšieho 
zasadnutia AS UK. 

        PaedDr. Igor Baran, PhD. 
predseda AS FTVŠ UK  
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2  PEDAGOGICKÁ INNOS

2.1  I. stupe  štúdia (bakalárske štúdium) 

2.1.1 Vyhodnotenie prijímacieho konania  

 Fakulta zaevidovala 626 prihlásených uchádza ov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK 

v akademickom roku 2008/2009. V porovnaní s plánovaným po tom prijatých uchádza ov

(230) je to pomer 1 : 2,7. Prijímacie konanie sa realizovalo v 9 študijných programoch. 

 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. Možnos  uvies  si v prihláške dva študijné programy využilo 342 

uchádza ov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 110 uchádza ov (tab. 1). 

Tab. 1   Preh ad prihlásených uchádza ov o štúdium na FTVŠ UK  
v akademickom roku 2008/2009 – I. stupe  štúdia 

Po et prihlásených uchádza ov pod a
študijného programu uvedeného v prihláške naŠtudijný program I. stup a štúdia 

Plánovaný
po et

prijatých
uchádza ov 1. mieste 2. mieste 3. mieste spolu

Trénerstvo 80 212 61 13 286
Trénerstvo a u ite stvo predmetu 
telesná výchova 40 79 59 8 146

Šport a zdravie 20 83 63 29 175
Šport a zdravie a u ite stvo predmetu 
telesná výchova 20 72 54 22 148

Športový manažment 20 119 74 23 216
U ite stvo predmetov telesná výchova 
a biológia 20 11 6 3 20

U ite stvo predmetov telesná výchova 
a geografia 20 32 20 9 61

U ite stvo predmetov telesná výchova 
a anglický jazyk a literatúra 5 13 5 2 20

U ite stvo predmetov telesná výchova 
a nemecký jazyk a literatúra 5 5 0 1 6

SPOLU: 230 626 342 110 1078

1. asti prijímacej skúšky, ktorá sa konala v termíne 22. – 25. apríla 2008 sa 

zú astnilo 566 uchádza ov, o je 90,4 % ú as  (8 uchádza ov, ktorí splnili podmienky prijatia 

na študijný program trénerstvo bez prijímacej skúšky, sa na prijímacej skúške nezú astnilo).
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Pohybovú as  skúšky, ktorá slúži na overenie úrovne pohybových schopností 

a zru ností v disciplínach a testoch beh na 50 m, 12 min. beh, gymnastika, plávanie 

a športová hra, absolvovali všetci uchádza i. Písomný test pozostávajúci zo 100 otázok 

z telesnej výchovy a športu, biológie loveka a fyziky písali iba uchádza i o študijné 

programy trénerstvo, trénerstvo a u ite stvo predmetu telesná výchova, šport a zdravie, šport 

a zdravie a u ite stvo predmetu telesná výchova. 

202 uchádza ov nesplnilo všetky predpísané podmienky 1. ast prijímacej skúšky 

(absolvovanie všetkých disciplín, 3 resp. 5 štandardov, min. 15 bodov z pohybovej asti,

min. 8 bodov z písomného testu – pod a podmienok jednotlivých študijných programov), 

o predstavuje 35,7 % (tab. 2). 

Tab. 2   Preh ad uchádza ov, ktorí neabsolvovali jednotlivé disciplíny
a nesplnili štandardy v jednotlivých disciplínach 

Neabsolvovaná
disciplína

Nesplnený
štandardDisciplína

po et % po et %

beh na 50 m 19 3,30 % 9 1,59 % 
12 min. beh 20 3,47 % 30 5,40 % 
gymnastika 21 3,65 % 89 16,04 % 
plávanie 30 5,21 % 77 14,10 % 
športová hra 15 2,60 % 44 7,84 % 
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Obr. 1 Grafické znázornenie plnenia štandardov (po tu získaných bodov) z plávania, 
gymnastiky, športových hier, z behu na 50 m a z 12 min. behu 
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Každý uchádza  pri vstupnej inštruktáži obdržal v zalepenej obálke íselný kód.  

Pri písaní testu a zverej ovaní výsledkov boli použité kódy uchádza ov (nie ich mená). 

Pri vypracovaní a vyhodnotení písomných testov boli dodržané zásady anonymity 

a objektivity. 

Výsledky o získaných bodoch z jednotlivých disciplín boli zverej ované priebežne na 

verejných výveskách vo vestibule fakulty najneskôr do 3 hodín od skon enia disciplíny. 

Priebežné výsledky prijímacej skúšky boli zverejnené do 24 hodín od skon enia 

poslednej disciplíny na www stránke fakulty (www.fsport.uniba.sk) a na verejných výveskách 

vo vestibule fakulty. 

2. as  prijímacej skúšky sa konala v 2 študijných programoch: 

športový manažment

2. as  prijímacej skúšky sa konala 14.05.2008 na FTVŠ UK, bola zabezpe ovaná Fakultou 

managementu UK a pozostávala z testu z anglického jazyka a matematiky. Zo 131 

uchádza ov, ktorí splnili všetky podmienky 1. asti prijímacej skúšky (v pohybovej asti

splni  minimálne 3 štandardy a získa  minimálne 15 bodov) sa  2. asti prijímacej skúšky 

zú astnilo 99 uchádza ov. Kritérium na prijatie bol sú et bodov získaných v testoch 

z matematiky a anglického jazyka. 

u ite stvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra

2. as  prijímacej skúšky bola zabezpe ovaná Filozofickou fakultou UK. Všetky podmienky 

1. asti prijímacej skúšky (v pohybovej asti splni  minimálne 3 štandardy a získa  minimálne 

15 bodov) splnilo 10 uchádza ov. Kritérium na prijatie bol sú et bodov získaných za 

výsledky štúdia na strednej škole – uchádza i museli doloži  overené kópie vysved ení za 1., 

2., 3. a 4. rok štúdia a kópiu maturitného vysved enia.

Uchádza i o študijné programy: 

o u ite stvo predmetov telesná výchova a biológia, 

o u ite stvo predmetov telesná výchova a geografia, 

o u ite stvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra, 

boli po splnení všetkých podmienok 1. asti prijímacej skúšky prijatí bez 2. asti prijímacej 

skúšky (na základe rozhodnutia dekanov kooperujúcich fakúlt). 

Na základe analýzy po tov uchádza ov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, 

bolo po schválení v AS FTVŠ UK prijatých 226 uchádza ov (z plánovaných 230) – tab. 3. 
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Tab. 3   Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na akademický rok 2008/2009  
– I. stupe  štúdia 

Po et prihlásených
uchádza ov

Po et zú astnených
uchádza ov

Študijný program 

pod a
študijného
programu 
uvedeného

na 1. mieste

pod a
študijného
programu 
uvedeného
na 1. až 3.

mieste

pod a
študijného
programu 
uvedeného

na 1. mieste

pod a
študijného
programu 
uvedeného
na 1. až 3.

mieste

Po et
prijatých

uchádza ov

Trénerstvo 212 286 184 253 90
Trénerstvo a u ite stvo
predmetu telesná výchova 79 146 74 136 40

Šport a zdravie 83 175 73 161 20
Šport a zdravie a u ite stvo
predmetu telesná výchova 72 148 66 140 21

Športový manažment 119 216 115 203 20
U ite stvo predmetov telesná 
výchova a biológia 11 20 11 18 7

U ite stvo predmetov telesná 
výchova a geografia 32 61 28 54 21

U ite stvo predmetov telesná 
výchova a anglický jazyk a 
literatúra

13 20 11 17 5

U ite stvo predmetov telesná 
výchova a nemecký jazyk a 
literatúra

5 6 5 6 2

SPOLU: 626 1078 567 988 226

 Z h adiska športových špecializácií bol najvä ší záujem uchádza ov o špecializácie 

kondi ný tréner vo vrcholovom športe, futbal, adový hokej a atletiku. 

 Z celkového po tu 226 prijatých uchádza ov sa v septembri 2008 do I. roku 

bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 206 študentov (tab. 4). Po skon ení zimného semestra 

akademického roka 2008/2009 bolo z týchto 206 novoprijatých študentov I. roka 

bakalárskeho štúdia 18 študentov vylú ených z dôvodu nesplnenia kontrolnej etapy štúdia, 3 

študenti zanechali štúdium a 8 študentov štúdium prerušilo.    
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Tab. 4   Preh ad novoprijatých študentov I. roka bakalárskeho štúdia zapísaných 
v akademickom roku 2008/2009  

Študijný program I. stup a štúdia Po et
zapísaných

Trénerstvo 78 
Trénerstvo a u ite stvo predmetu telesná výchova 38 
Šport a zdravie 20 
Šport a zdravie a u ite stvo predmetu telesná výchova 21 
Športý manažment 18 
U ite stvo predmetov telesná výchova a biológia 18 
U ite stvo predmetov telesná výchova a geografia 7 
U ite stvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra 5 
U ite stvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra 1 
SPOLU: 206 

Tab. 5   Preh ad novoprijatých študentov I. roka bakalárskeho štúdia zapísaných 
v akademickom roku 2008/2009 - pod a športových špecializácií v rámci študijných 

programov trénerstvo, trénerstvo a u ite stvo predmetu telesná výchova 

Športová špecializácia Po et Športová špecializácia Po et
atletika 8 kulturistika, fitnes a silový trojboj 1 
basketbal 3 adový hokej 10 
cyklistika 1 športové plávanie  5 
džudo 1 tance 3 
futbal 25 tenis 1 
gymnastické športy 2 veslovanie 1 
hádzaná 3 volejbal 4 
kanoistika 4 zápasenie 1 
karate 2 zjazdové lyžovanie 1 
kondi ný tréner vo vrcholovom športe 40   
Spolu 116
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2.1.2 Preh ad po tu študentov I. stup a štúdia 

V akademickom roku 2007/2008 po prvý krát prebiehala výu ba v I. stupni štúdia 

vo všetkých troch rokoch štúdia. Štúdium sa realizovalo v 14 akreditovaných študijných 

programoch. Spolu v bakalárskom štúdiu študovalo 728 študentov v dennej forme a 3 študenti 

v externej forme (tab. 3). 

Tab. 6   Preh ad po tu študujúcich študentov I. stup a štúdia v akademickom roku 2007/2008 
(stav k 31.10.2007) 

Rok štúdia Študijný program 
1. 2. 3. 

Spolu

Trénerstvo 77 + 3* 61 103 241 + 3*
Trénerstvo a u ite stvo predmetu telesná výchova 39 24 20 83
Šport a zdravie 33 51 43 127
Šport a zdravie a u ite stvo predmetu telesná 
výchova 30 23 18 71

Športový manažment 18 – – 18
Šport a regenerácia 19 16 23 58
U ite stvo predmetov telesná výchova a ob ianska 
výchova 28 24 12 64

U ite stvo predmetov telesná výchova a biológia 4 5 6 15
U ite stvo predmetov telesná výchova a geografia 16 4 6 26
U ite stvo predmetov telesná výchova 
a environmentalistika 2 – – 2

U ite stvo predmetov telesná výchova a anglický 
jazyk a literatúra 5 5 3 13

U ite stvo predmetov telesná výchova a nemecký 
jazyk a literatúra 1 2 1 4

U ite stvo predmetov telesná výchova a slovenský 
jazyk a literatúra – – 1 1

U ite stvo predmetov telesná výchova a pedagogika 4 – 1 5
Spolu 276 + 3* 215 237 728 + 3*
Pozn.: * externá forma štúdia 

 V akademickom roku 2007/2008 bolo v I. stupni štúdia 122 študentov vylú ených, 41 

študentov zanechalo štúdium a 49 študentov štúdium prerušilo. Preh ad pod a jednotlivých 

rokoch štúdia uvádzame v tab. 7. 
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Tab. 7   Preh ad po tu študentov I. stup a štúdia v akademickom roku 2007/2008 

Po et študentov, ktorí štúdium 
Rok štúdia 

Po et študujúcich 
študentov

(stav k 31.10.2007)

Po et vylú ených
študentov zanechali prerušili 

I. 276 + 3* 54 + 2* 23 11 
II. 215 34 13 18 
III. 237 32 5 20 

Spolu 728 + 3* 122+ 2* 41 49 
Pozn.: * externá forma štúdia 

2.1.3 Vyhodnotenie štátnych skúšok 

 V akademickom roku 2007/2008 sa po prvý krát v I. stupni štúdia uskuto nili štátne 

skúšky. Hodnotenie študentov zabezpe ovalo 10 komisií.  

 V prvom termíne - od 16.06. do 27.06.2008 sa štátnej skúšky na FTVŠ UK zú astnilo

103 študentov. Jedna študentka sa zú astnila štátnej skúšky v dvoch študijných programoch. 

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 97 študentov – z toho jedna študentka v dvoch 

študijných programoch (94,2 % úspešnos ). Šes  študentov, ktorí nesplnili všetky požiadavky 

štátnej skúšky, sa zú astnilo opravného termínu v auguste 2008.  

 V termíne od 19.08. do 25.08.2008 sa štátnej skúšky zú astnilo celkovo 37 študentov, 

z ktorých 31 študentov bolo úspešných (83,8 % úspešnos ).

Tab. 8   Preh ad po tu absolventov I. stup a štúdia v roku 2008 

Študijný program I. stup a štúdia Po et
absolventov

Trénerstvo 49 
Trénerstvo a u ite stvo predmetu telesná výchova 15 
Šport a zdravie 17 
Šport a zdravie a u ite stvo predmetu telesná výchova 10 
Šport aregenerácia 19 
U ite stvo predmetov telesná výchova a ob ianska výchova 9 
U ite stvo predmetov telesná výchova a biológia 2 
U ite stvo predmetov telesná výchova a geografia 3 
U ite stvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra 2 
U ite stvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra 1 
U ite stvo predmetov telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra 1
U ite stvo predmetov telesná výchova a pedagogika 1
SPOLU: 129 

 Pri hodnotení formálnej a obsahovej úrovne bakalárskych prác predsedovia komisií 

prevažne konštatovali, že pripravenos  študentov na obhajoby bola vo vä šine prípadov ve mi 

dobrá, študenti pristupovali k obhajobe zodpovedne. Vä šina študentov prezentovala svoju 
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závere nú prácu prevažne v Power-pointe. Ur ité rezervy však bolo bada  v pohotovosti  

študentov  v priebehu diskusie. K celkovému zvýšeniu úrovne obhajob závere ných prác 

prispelo aj jednozna né zadefinovanie formy a obsahu posudkov. 

 Pri hodnotení poznatkovej úrovne bola pripravenos  študentov rozdielna, ale 

predsedovia komisií vyjadrili celkovú spokojnos  s pripravenos ou študentov. Nedostatky 

boli hlavne v skuto nosti, že vedomosti mali asto iba teoretický základ s menšou 

schopnos ou aplikova  poznatky z praxe a do praxe. Študenti zostali na úrovni memorovania 

vedomostí bez jednoduchých aplika ných príkladov, bez využívania poznatkov v úrovni 

medzipredmetových vz ahov.

lenovia komisií poukázali na potrebu zosúladenia po tu a formulácie okruhov otázok 

z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie I. pre jednotlivé špecializácie a 

zabezpe i  inováciu otázok zo štátnicového predmetu Teória a didaktika športu.

Preh ad úspešnosti študentov na štátnych skúškach uvádzame v tab. 9, 10, 11.

Tab. 9   Vyhodnotenie štátnych skúšok 2007/2008 – termín 16.06. – 27.06.2008 

Termín Predmety štátnej skúšky – I. stupe  štúdia 

VI. 2008 Obhajoba
BP

TaD
športu

TaD
špec. I 

TaD
TV

TaD
OV REGE ŠS na kooper. 

fakulte
A 31 19 20 8 2 7 3
B 35 21 20 15 2 5 2
C 24 21 18 7 0 3 2
D 5 18 10 4 1 1 1
E 7 5 4 1 1 0 1

FX 2 4 1 0 0 0 0
spolu 104 88 73 35 6 16 9 
splnilo 98,1 % 95,5 % 98,6 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tab. 10   Vyhodnotenie štátnych skúšok 2007/2008 – termín 19.08. – 25.08.2008 

Termín Predmety štátnej skúšky – I. stupe  štúdia

VIII. 2008 Obhajoba
BP

TaD
športu

TaD
špec. I 

TaD
TV

TaD
OV REGE ŠS na kooper. 

fakulte
A 4 5 3 2 1 1 0
B 6 2 8 2 2 0 0
C 10 9 5 4 0 2 1
D 8 8 4 3 0 0 0
E 1 4 4 0 0 0 0

FX 4 4 1 0 0 0 0
spolu 33 32 25 11 3 3 1 
splnilo 87,8 % 87,5 % 96,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tab. 11 Celkové vyhodnotenie bakalárskych štátnych skúšok v akademickom roku 2007/2008 

Termín Predmety štátnej skúšky – I. stupe  štúdia

2007/2008 Obhajoba
BP

TaD
športu

TaD
špec. I 

TaD
TV

TaD
OV REGE ŠS na kooper. 

fakulte
A 35 24 23 10 3 8 3
B 41 23 28 17 4 5 2
C 34 30 23 11 0 5 3
D 13 26 14 7 1 1 1
E 8 9 8 1 1 0 1

FX 6 8 2 0 0 0 0
spolu 137 120 98 46 9 19 10 
splnilo 95,6% 93,3 % 98,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zoznam skratiek: BP – bakalárska práca, TaDŠ – Teória a didaktika športu, TaD špec. I – 
Teória a didaktika športovej špecializácie I., TaD TV – Teória a didaktika telesnej výchovy, 
TaD OV – Teória a didaktika ob ianskej výchovy, REGE – Fyziologické a patologické 
aspekty pohybovej prípravy 
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2.2 II. stupe  štúdia

2.2.1 Spojené magisterské štúdium – študijné odbory 

Spojené magisterské štúdium bolo realizované na základe tzv. novej kreditovej formy. 

Predmety boli otvárané pre 4. a 5. rok štúdia. Postupne sa študenti pripravovali na skuto nos ,

že akademický rok 2008/2009 bude posledný, v rámci ktorého bude možné riadne ukon i

štúdium pod a študijných odborov. Celkový po et zapísaných študentov v spojenom 

magisterskom štúdiu v akademickom roku 2007/2008 bol 327. Preh ad zapísaných študentov 

pod a rokov štúdia (tabu ka 1). 

Tabu ka 1 Preh ad zapísaných študentov pod a rokov štúdia – spojené magisterské štúdium 

2007/08 študovali prerušili zanechali vylú ení 
IV. 9 5 1 3
V. 202 8 3 13
VI. 73 6 0 4

Spolu 284 19 4 20
* Stav študujúcich k 31.10.2008: V.-VI. rok – 239 študentov. 

Štúdium úspešne skon ilo v riadnom /jarnom/ termíne spolu 71 študentov a v opravnom 

/jesennom / termíne 41 študentov. Hodnotenie štátnych skúšok je znázornené v tabu kách 2 

a 3. Závery hodnotenia štátnych skúšok sa v prípade jednotlivých skúšobných komisií rôznia, 

avšak možno nájs  ur ité spolo né rty:

- študenti sú lepšie pripravení na obhajoby diplomových prác a na predmet Teória 

a didaktika špecializácie, 

- ukazuje sa zhoršenie úrovne prezentovaných vedomostí predovšetkým z predme-

tov Teória a didaktika športu a Teória a didaktika telesnej výchovy v študijnom odbore 

Telesná výchova a šport - špecializácia trénerstvo., 

- problémom zostáv integrácia poznatkov v odpovediach a syntéza poznatkov 

z viacerých vedných odborov, 

- zlepšuje úrove  diplomových prác, avšak rezervy sú vo formálnej stránke prác, 

- problémy študentov s vyjadrovaním sa. 
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Tabu ka 2 Vyhodnotenie štátnych skúšok 2007/08 – jarný termín  

V.2008 Obhajoba Špec. TaDŠ TaDTV TaDTVaŠ DVO 
A 16 16 6 6 8 3 
B 33 23 14 10 7 5 
C 21 14 19 16 3 3 
D 10 13 26 17 6 0 
E 5 10 18 14 1 2 

FX 9 9 21 13 1 0 
spolu 94 85 104 76 26 13 

priemer 1,95 2,08 2,58 2,49 1,79 1,73 
splnili % 90% 89% 80% 83% 96% 100% 

A 17,0% 18,8% 5,8% 7,9% 30,8% 23,1% 
B 35,1% 27,1% 13,5% 13,2% 26,9% 38,5% 
C 22,3% 16,5% 18,3% 21,1% 11,5% 23,1% 
D 10,6% 15,3% 25,0% 22,4% 23,1% 0,0% 
E 5,3% 11,8% 17,3% 18,4% 3,8% 15,4% 

FX 9,6% 10,6% 20,2% 17,1% 3,8% 0,0% 

Tabu ka 3 Vyhodnotenie opravného termínu štátnych skúšok – jese  2008 

X.2008 Obhajoba Špec. TaDŠ TaDTV TaDTVaŠ DVO 
A 4 3 1 1 0 0 
B 3 4 4 3 1 0 
C 4 3 2 5 1 0 
D 6 3 10 8 0 1 
E 1 2 7 5 1 0 

FX 0 2 1 2 0 0 
spolu 18 17 25 24 3 1 

priemer 1,92 2,15 2,44 2,44 2,17 2,50 
splnili % 100% 88% 96% 92% 100% 100% 

A 22,2% 17,6% 4,0% 4,2% 0,0% 0,0% 
B 16,7% 23,5% 16,0% 12,5% 33,3% 0,0% 
C 22,2% 17,6% 8,0% 20,8% 33,3% 0,0% 
D 33,3% 17,6% 40,0% 33,3% 0,0% 100,0% 
E 5,6% 11,8% 28,0% 20,8% 33,3% 0,0% 

FX 0,0% 11,8% 4,0% 8,3% 0,0% 0,0% 

Zoznam skratiek: 

TaDŠ  - Teória a didaktika športu 

TaDTV – Teória a didaktika telesnej výchovy 

TaDTVaŠ - Teória a didaktika telesnej výchovy a športu 

DVO – Didaktika výchovy k ob ianstvu
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2.2.2 II. stupe  - magisterské štúdium 

Fakulta zaevidovala 136 prihlásených uchádza ov (92 mužov, 44 žien) o magisterskú formu 

štúdia na ftvš uk v akademickom roku 2008/2009 v 12 štúdijných programoch. po et

prihlásených uchádza ov bol výrazne menší ako po et študentov v kon iacom roku 

bakalárskeho štúdia na ftvš uk. 

Každý uchádza  mal možnos  poda  na našu fakultu jednu prihlášku, v ktorej mohol uvies

nadväzujúci študijný program. Kritériá prijímania bez prijímacej skúšky splnili všetci 

prihlásení uchádza i (131 - 96,3%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 20. júla 

2008, resp. 31. augusta 2008 – tabu ka 1. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 5 (3,7%) 

uchádza ov z dôvodu neuhradenia poplatok alebo nesplnenia štátnej skúšky a neboli prijatí na 

štúdium. 

Tabu ka 1 Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na akademický rok 2008/2009 – 
magisterské štúdium 

Študijné programy II. stup a štúdia 
plánovaný

po et
po et

prihlásených 
 po et

prijatých
1. Trénerstvo 100 53 51
2. Trénerstvo a u ite stvo predmetu TV 20 16  14
3. Šport a zdravie 40 18  17
4. Šport a zdravie a u ite stvo predmetu TV  20 10  10
5. Šport a regenerácia 25 20  20
6. U ite stvo predmetov TV a ob ianska výchova 15 10  10
7. U ite stvo predmetov TV a biológia 10 2 2
8. U ite stvo predmetov TV a geografia 10 3 3
9. U ite stvo predmetov TV a anglický jazyk a literatúra  5 1 1
10. U ite stvo predmetov TV a nemecký jazyk a literatúra  5 1 1
11. U ite stvo predmetov TV a slovenský jazyk a literatúra 5 1 1
12. U ite stvo predmetov TV a pedagogika  5 1 1
 SPOLU 260 136  131 

Z h adiska športových špecializácií bol najvä ší záujem uchádza ov o špecializácie futbal 
(13) a kondi ný tréner (10) – tabu ka 2.
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Tabu ka 2   Po et prijatých uchádza ov na jednotlivé športové špecializácie v rámci 
študijných programov trénerstvo, trénerstvo a u ite stvo predmetu TV 

Športová špecializácia PO ET Športová špecializácia PO ET
atletika 5 kondi ný tréner 10 
basketbal 5 adový hokej 3 
cyklistika 1 moderná gymnastika  1 
džudo 1 plávanie  5 
futbal 13 tance 1 
hádzaná 5 tenis 1 
horolezectvo 2 volejbal 2 
kanoistika 4 vodné pólo 1
karate 4 zjazdové lyžovanie 1 

Do I. roku štúdia bolo prijatých 131 študentov a na štúdium sa zapísalo v septembri 2008 

spolu 131 študentov (87 mužov a 44 žien). Po skon ení zimného semestra bolo vylú ených

alebo zanechalo štúdium 3 študentov.
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2.3 Zabezpe enie pedagogického procesu a priznané štipendiá 

na I. a II. stupni 

2.3.1 Zabezpe enie pedagogického procesu

Pedagogický proces zabezpe ujú sedem katedier fakulty. Vedúci katedier zabezpe ujú

kontrolnú, riadiacu innos  a pravidelne hodnotia úrove  pedagogického procesu. 

Výsledky sa prerokujú na zasadaní Kolégia dekana. Vedúci katedier z poh adu

zabezpe enia pedagogického procesu vykonávajú predovšetkým hospita nú innos ,

kontrolu a dodržiavanie asovo-tematických plánov výu by, kontrolu prípravy podkladov 

pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, kontrolu priebežného hodnotenia študentov, 

kontrolu zverejnenia podmienok získania kreditov za predmet, kontrolu zapojenia 

študentov do ŠVO  na katedrách, kontrolu inovácie obsahu výu by a kontrolu inováciu 

tém závere ných prác.

Vedúci katedier hodnotia úrove  výu by na svojich katedrách kladne, aj v aka vybaveniu 

u ebných priestorov novou výpo tovou technikou. S tým úzko súvisí dostatok u ebnej

literatúry, skrípt a alších didaktických materiálov pre študentov. I v tomto smere dosahuje 

fakulta dobré výsledky, u ebnica a skriptá sú primeranej podobe aktualizované a pokrývajú 

hlavné oblasti výu by. Nedostatkami ovplyv ujúcimi kvalitu výu by sú: 

- nekvalitná deliaca stena v športovej hale, 

- hlu nos  a zne istenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a ná inie v gymnastickej telocvi ni,

- malý po et seminárnych miestností pre stredné a vä šie skupiny, 

- absencia futbalového ihriska, 

- absencia špecializovaných moderných laboratórií. 

Možno konštatova , že v prevažnej vä šine prípadov jednotlivé predmety garantovali 

skúsení u itelia – 5 profesori a 15 docenti, resp. 39 u itelia s vedeckou hodnos ou PhD. 

(CSc.). Zabezpe ovali, aby osnovy predmetov boli na úrovni najnovších poznatkov vedy v 

jednotlivých oblastiach, aplikovali najnovšie didaktické prístupy a zapracovali do 

pedagogického procesu výsledky vlastnej výskumnej innosti. Ostatní u itelia, vrátane 

externých pedagogických pracovníkov zabezpe ovali semináre a cvi enia.
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Na rozšírenie vedomostí a zru ností mimo povinných predmetov majú študenti možnos

výberu zo širokej ponuky povinne volite ných predmetov. Vzh adom na pomerne vysoký 

po et, organiza nú náro nos  ako aj alšie aspekty, Vedenie fakulty prehodnocovalo 

a pristúpilo v roku 2008 k alšej redukcii po tu ponúkaných PVP predmetov od zimného 

semestra 2008/2009 – tabu ka 1. 

Tabu ka 1 Po et ponúkaných povinne volite ných predmetov (PVP) pod a katedier: 

Katedra Po et PVP
atletiky 15
gymnastiky, tancov a úpolov 28
hier 21
športovej kinantropológie 13
športovej edukológie 36
športovej humanistiky 37
športov v prírode a plávania 36
SPOLU 186

* v minulosti medzi PVP predmetmi neboli uvádzané predmety v PVP viazané na konkrétny 

študijný program. 

V priebehu akademického roka 2007/2008 sa vybudovalo tenisové ihrisko s umelou trávou a 

rekonštruovali a modernizovali u ebné priestory miestností. V závere roka 2008 bola 

ukon ená rekonštrukcia auly. 

V súvislosti s potrebami komplexnej akreditácie sa v roku 2008 uskuto nili zasadnutia 

komisie garantov so zameraním na inováciu existujúcich študijných programov. Výsledkom 

uvedenej innosti bola príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu študijných programov, 

ktorá vyvrcholila v marci 2008. 

2.3.2 Priznané štipendiá študentom I. a II. stup a

V kalendárnom roku 2008 sa vyplatilo 130 študentom sociálne štipendium v celkovej výške 

5.512,3 tis. Sk.

V kalendárnom roku 2008 boli študentom zo štátnych prostriedkov vyplatené prospechové 

štipendiá za študijné výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2006/2007 a v akademickom 

roku 2007/2008 v celkovej výške 1.650 tis. Sk. 
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56 študentov bolo priznané motiva né štipendium za vynikajúci prospech vo výške 20 tis. Sk 

so študijným priemerov v rozpätí 1,08 - 1,49 a 57 študentov o výške 10 tis. Sk so študijným 

priemerov v rozpätí 1,47 - 1,65. Zoznam študentov fakulta zverejnila pod a príslušných 

predpisov.

Rektor Univerzity Komenského ocenil 5 študentov našej fakulty Akademickou pochvalou za 

vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu univerzity na významných športových 

podujatiach – volejbalovú reprezentantku a študentku s vynikajúcim prospechom Martinu 

Viestovú a rock and rollovú reprezentantku a študentku s vynikajúcim prospechom Petru 

aplovú. alej boli ocenení Bc. Peter Škantár a Bc. Ladislav Škantár a Matej Be uš

reprezentanti vo vodnom slalome. 

Za výsledky vo vedeckej, umeleckej, ale najmä športovej innosti, za úspešnú reprezentáciu 

krajiny i fakulty a za aktívny podiel na innosti a rozvoji fakulty priznal dekan fakulty 43 

študentom motiva né štipendiá v celkovej výške 153,04 tis. Sk (5,08 tis. Eur), ktoré budú 

vyplatené až v roku 2009. 

Tabu ka 1 Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motiva né štipendium za mimoriadne 

výsledky:

. Meno a priezvisko študenta Dôvod priznania štipendia Suma
v Euro 

1. BÁTKY ATILA  reprezentant SR v zápasení, ú astník LOH 180

2. BERKY MARIAN reprezentant SR; asistent trénera SR vo futsale; hrá
majstra SR Slov-matic FOFO Bratislava 120

3. BICIAN ANDREJ reprezentant SR v atletike - desa boji 80

4. BOGNÁROVÁ LUCIA        majsterka SR vo volejbale, Slávia UK Bratislava  120

5. CSONKA PETER  reprezentant SR vo vodnom ródeu, druhý 
vicemajster Európy 120

6. APLOVÁ PETRA  reprezentantka VŠK FTVŠ UK v akrobatickom rock 
and rolle; ú astní ka MS, majsterka SR 
v akrobatickom rock and rolle 

120

7. IERNÁ DUŠANA reprezentantka SR, majsterka sveta a vicemajsterka 
sveta WTKA, majsterka Európy WKC, vynikajúce 
plnenie si študijných povinností 

160

8. FRIGMANSKÁ KATARÍNA   reprezentantka SR vo volejbale 120

9. HABAJ ONDREJ  reprezentant UK vo futsale, ú astník akademických 
MS 80
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10. HALAŠOVÁ NINA  reprezentantka SR vo vodnom ródeu, druhá 
vicemajsterka Európy 120

11. HRUŠECKÁ ERIKA reprezentantka SR v karate, ú astní ka MS, 
vynikajúce plnenie si študijných povinností 120

12. HRÚZIKOVÁ LINDA  reprezentantka SR v squashi, akademická majsterka 
SR 120

13. CHORVÁT RÓBERT  juniorský reprezentant SR v atletike - vrh gu ou 80

14. JANATA MARTIN  reprezentant SR do 23 rokov v džude, ú astník ME; 
vicemajster SR družstiev (Slávia STU Bratislava) 120

15. KOHLOVÁ MARTINA  reprezentantka SR v rýchlostnej kanoistike, 
ú astní ka LOH 180

16. KRIŠANDOVÁ ZUZANA  juniorská reprezentantka SR v džude, majsterka SR 
družstiev; vicemajsterka SR v kategórii junioriek a 
žien; ú astní ka ME junioriek  

100

17. KRUG ŠTEFAN  reprezentant SR v bobovom športe, ú astník MS 
a EP 120

18. KUBÁTOVÁ GABRIELA  reprezentantka SR v basketbale; hrá ka
extraligového družstva SPU Nitra 120

19. LONGOVÁ KATARÍNA  reprezentantka SR v karate (disciplína kata), ví azka
SP, akademická druhá vicemajsterka Európy 120

20. MANIK MAREK reprezentant SR v squashi, akademický majster SR 120

21. MATIAŠKO MAREK reprezentant SR v biatlone, ú astník SP 120

22. MATIAŠKO MIROSLAV reprezentant SR v biatlone, ú astník SP 120

23. MOSNÝ PETER  reprezentant SR v triatlone a VŠK Triklub 
Lafranconi, majster Európy U23; vicemajster 
Európy v zimnom triatlone; druhý vicemajster sveta 

120

24. MRÁZ TIBOR  juniorský reprezentant SR v atletike (hod diskom), 
ú astník akademických M-SR 80

25. NOSEKOVÁ MARTINA  reprezentanta SR vo volejbale; majsterska SR, 
Slávia UK Bratislava 120

26. NOVOSAD ADRIAN  akademický reprezentant SR v atletike - 110 m 
prekážok; úspešný riešite  ŠVO 100

27. PALLER JURAJ  reprezentant SR v cyklistike, ú astník akademických 
MS 120

28. PE IMONOVÁ 
ALEXANDRA  

reprezentantka SR v karate (disciplína kumite); 
akademická druhá vicemajsterka Európy, ú astní ka 120
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SP

29. PELIKÁN JOZEF  reprezentant SR v atletike - behu na 800 m, ú astník
akademických M-SR   120

30. PINTÉR TOMÁŠ reprezentant SR v športovom aerobiku, úspešný 
riešite  ŠVO , vynikajúce plnenie si študijných 
povinností

120

31. PODHRADSKÁ EVA juniorská reprezentantka SR v hádzanej, majsterka 
SR (ŠKP Štart Bratislava) 100

32. PRAVLÍKOVÁ PETRA  reprezentantka SR žien v adovom hokeji 120

33. RUŠ INOVÁ SILVIA reprezentantka SR v akrobatickom rock and rolle, 
reprezentantka fakulty a UK v športovej gymnastike, 
druhá vicemajsterka SR,  úspešná riešite ka ŠVO

120

34. SÚKENÍKOVÁ LUCIA  reprezentantka SR v hádzanej, majsterka SR (ŠKP 
Štart Bratislava)                                                      120

35. ŠPÁNIK MILAN reprezentant SR v štandardných tancoch, 
akademický majster SR; ví az CK ŠVO  v tane nej
sekcii; vynikajúce plnenie si študijných povinností  

120

36. ŠKANTÁR PETER  reprezentant SR vo vodnom slalome na divokej vode 
(C2), ú astník MS, ME a  SP; akademický majster 
sveta; vicemajster Európy 

140

37. ŠKANTÁR LADISLAV  reprezentant SR vo vodnom slalome na divokej vode 
(C2), ú astník MS, ME a  SP; akademický majster 
sveta; vicemajster Európy 

140

38. ŠTEFÁNIKOVÁ
GABRIELA  

reprezentantka SR v bedmintone, akademická 
majsterka SR 120

39. VIESTOVÁ MARTINA  reprezentantka SR vo volejbale 120

40. VILMAN TOMÁŠ reprezentant fakulty a UK, ví az CK ŠVO ,
ocenenie Literárny fond SR 80

41. VRANSKÝ TOMÁŠ reprezentácia fakulty a UK na CK ŠVO ; VŠ liga 
mužov  v basketbale; vynikajúce plnenie si 
študijných povinností; spolupráca pri výskumnom 
projekte VEGA na Katedre hier 

80

42. WIEBAUER ANDREJ  reprezentant SR v rýchlostnej kanoistike, ú astník
LOH 180

43. ZELKO AUREL  mimoriadne plnenie študijných povinností pri 
získavaní medzinárodného študentského grantu 
(YEVESKYLLE, Fínsko) 

80

SPOLU Cca 153.040,-Sk 5080
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alej dekan fakulty priznal 16 absolventom bakalárskeho štúdia motiva né štipendium za mimo-

riadne študijné výsledky v celkovej sume 33,8 tis. Sk (1280,- Eur). 

Tabu a 2 Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motiva né štipendium za mimoriadne 

študijné výsledky: 

. Meno a priezvisko študenta Názov bakalárskej práce Vedúci práce Suma
v Eur 

1. BEHÚL MIROSLAV  Geografická charakteristika kantónu 
Valais so zameraním na vinohradníctvo 

Dr.
Danielová 80

2. CICÁKOVÁ MARTINA  Špecifiká a faktory rekrea ného fitnesu 
žien

Doc.
Kyselovi ov

á
80

3. IERNA DUŠANA Parametre silovej vytrvalosti horných 
kon atín u karatistov a študentov FTVŠ 
UK

Doc.
Zemková 80

4. FABIAN MARTIN  Hodnotenie te ovania puku na 
Majstrovstvách sveta 2007 v adovom 
hokeji

Dr. Tóth 
80

5. KOLLÁRIK PETER Hodnotenie ú innosti tréningového za aženia
pri rozvoji kondi ných schopností juniorov 
v ad. hokeji 

Doc. Laczo 
80

6. KO UŠÍK ROMAN  Rýchle protiútoky finalistov MS 2006 vo 
futbale

Doc.
Holienka 80

7. KOPÚ  MAREK Riešenie herných mikrosituácií v priestore 
výhodnom pre finálnu prihrávku vo 
vybraných zápasoch na MS vo futbale 

Dr. Pakusza 
80

8. KOPÚ  PETER Frekvencia a lokalizácia úto ných herných 
kombinácií založených na prihrávke 
a nabiehaní u vybraných družstiev na MS 
2006 vo futbale 

Doc.
Perá ek 80

9. LAMOŠOVÁ MONIKA  Vplyv zmien pravidiel na tvorbu 
sú ažných zostáv v modernej gymnastike 

Doc.
Strešková 80

10
.

MORVAY ZOLTÁN  Bielkoviny v športovej výžive Dr. íž 80

11
.

MOŠKO JURAJ Využívanie doplnkov výživy u žiakov 
športového gymnázia v Tren íne

Dr. Bielik 80

12
.

STANO TOMÁŠ Vplyv obsahu ro ného tréningového cyklu 
na zmeny stavu trénovanosti u lenov
reprezenta ného družstva seniorov 

Doc. Kutlík 
80
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v rýchlostnej kanoistike v disciplíne 
maratón

13
.

TOMAŠIAKOVÁ 
MICHAELA

Dynamika asového intervalu rytmických 
jednotiek v krátkom prekážkovom šprinte 
žien

Doc. Laczo 
80

14
.

VIL INSKÝ EDUARD  Komparácia odoberania lopty hrá mi 
obrannej formácie vo vybraných zápasoch 
MS 2006 vo futbale 

Doc
Holienka 80

15
.

VYHNI KA JÁN Využitie GPS systému v diagnostike 
tréningového za aženia

Dr.
Vanderka 80

16
.

ŽAMBA MARTIN  Riešenie herných situácií 1:1 z h adiska
obrany u vybraných družstiev na MS 2006 
vo futbale 

Doc.
Holienka 80

SPOLU Cca 33.800,- Sk 1280
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2.4 III. stupe  štúdia 

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2008 

1. Stav doktorandov k 31.12.2008  
K 31.12 2008 študovalo na FTVŠ 40 denných doktorandov + 2 zahrani ní samoplatcovia, 
a 51 externých doktorandov (vi  tab.). 

Denné štúdium 
Študijný
program 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník Spolu 

ŠE
11 6 + 2 sam. 6 23+2 sam. 

ŠH  3 3 6 

ŠK 3 4 4 11 

Spolu 14 13 + 2 sam. 13 40+2 sam. 

Externé štúdium 
Študijný
odbor/program 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 5. ro ník Spolu 

ŠE
3 2 5 5 10 25 

ŠH 2 1 5 4  12 

ŠK  2 5 4 3 14 

Spolu 5 5 15 13 13 51 

2. Prijímacie skúšky  
Prijímacie skúšky na dennú a externú formu doktorandského štúdia na ak. rok 2008/09 sa 
uskuto nili 23., 25. a 26.6.2008, dodato né prijímacie skúšky 10.10.2008   

ŠE  denná forma 10  externá forma 2  
ŠK denná forma 4  externá forma 1  
ŠH denná forma 0  externá forma 1  

3. Dizerta né skúšky
Jesenný termín (6. a 8.10.2008) jarný termín (4.-7.2.2009) 
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ŠE 8 doktorandov  4 denní+2 sam./2 externí   
ŠH 7 doktorandov  2 denní/5 externých   1/1neprospel 
ŠK 8 doktorandov  3 denní/5 externých   1 externý neprospel 

4. Pred asné ukon enie štúdia, zmena formy štúdia, prerušenie štúdia 
V roku 2008: 

- Zo štúdia bolo pre neplnenie povinností vylú ených 9 doktorandov, (Danišová, 
Komora, Mar an, Kop ek, Czoborová, Kostolánsky, Dluhošová, Barusová, Korim). 

- 3 doktorandi štúdium zanechali (Pajkoš, Heriban, Berešík) 
- 1 doktorand (P. Lackovi ) prešiel od 1.2.2008 na externú formu štúdia 
- 1 doktorand (M. Mašek) 1.9.2008 štúdium prerušil 

5. Uskuto nené obhajoby dizerta ných prác 
     V roku 2008 sa uskuto nilo 29 obhajob:

- 16 v dennej forme štúdia  
-     13 v externej forme 

6. Granty mladých vedeckých pracovníkov 
V ak. roku 2008 získali 4 doktorandi Grant mladých vedeckých pracovníkov UK (GUK) 
v celkovej výške zhruba 209 tis. Sk. 

7. Zahrani né mobility 
6 doktorandi sa zú astnili zahrani ných pobytov v rámci programov LLP/Erasmus a 
CEEPUS (Bekö, Žilinková, Antošovská, Majerík, Križan, Raábová). 1 doktorandka 
dlhodobo študuje v zahrani í (Dinušová), 1 doktorand (Schichor) získal v zahrani í
štipendium. 1 doktorandka sa zú astnila zahrani nej stáže v rámci LLP/Erasmus 
(Antošovská).

Zoznam doktorandov v roku 2008 

Katedra športov v prírode a plávania 
denní
Mgr. Dana Masaryková 
Mgr. Pavol Chova ák
Mgr. Katarína Žilinková 
Mgr. Libor Jurkovi
Mgr. Andrej Kolárik 

externí 
Mgr. Juraj Petrovi
Mgr. J. Kraj ovi
PaedDr. Mária Veisová 
Mgr. Rudolf Horváth 
Mgr. ubomír Pau ír
Mgr.Tomáš Kuchár 
Mgr. Ildigó Viczayová 
Mgr.Marian Hrabovský 
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Katedra športovej edukológie 
denní
Mgr. Denisa Antošovská 
Mgr. Roman Bekö 
Mgr. Alexander Gejmovský 
Mgr. Igor Remák 
Mgr. Jozef Majerík 
PaedDr. Veronika Tirpáková 
Mgr. Martina Páleníková - mat. dovolenka 
Mgr. Stanislav Kra ek
Mgr. Vladimír Polívka 
Nasr Ali Husein Aghel - samoplatca 

externí
Mgr. Leonard Grunský 
PaedDr. Martina Tibenská 
PaedDr. Mária Fo ková
Mgr. Dana Febenová 
Mgr. Peter P olka
PaedDr. Vladimír Laj ák
PaedDr. Katarína Luka ovi ová
Mgr. Zden k Melichárek 
Mgr. Miroslava Jánošíková 
Mgr. Miroslava Meszarosová 
Mgr. Regina Hurtíková 

Katedra športovej kinantropológie 
denní
Mgr. Jana Pelikánová 
Mgr. Miroslav Rozložník 
Mgr. Pavel Lackovi  - prestup na ext. 1.2.08 
Mgr. Ladislav Bódi 
Mgr. Milan Mi uch
Mgr. Renáta Kilbergerová 
Mgr. Gabriel Buzgó 
Mgr. Radka Vlasáková 
Mgr. Peter Zagyi 
Mgr. Peter Macko 
Mgr. Miroslav Huntata 
Mgr. Lucia Kvetáková 
Mgr. Lenka Poto árová
Mgr. Anežka Turanová 
Mgr. Matej Vlaši

externí 
PaedDr. Roman Bu ek
Marek Adamkovi
Lenka Nagyová 
Mgr. Dagmar Kutlíková 
Mgr. Arkadius Antoniewicz 
Mgr. Jozef Ber ík
Mgr. Ladislav Lipták 
Mgr. Karol Šípoš 
Mgr. Vladimíra Chane ková
Mgr. Magdaléna Fajtová-Králová 
Mgr. Peter Miklovi
Mgr. Aleš Dunaj ík

Katedra gymnastiky 
denní
Mgr. Veronika Adamská 
Mgr. Matej Chren 
Mgr. Jana Kochanová 
Mgr. Gabriela Mlsnová 
Mgr. Katarína Herényiová 

externí 
Mgr. Kristína Krížová – Hiž ayová
Mgr. uboš Rup ík
Mgr. Ilja íž
Pavlína Vrchovecká 
Mgr. Drahomíra Lörincziová 
Mgr. Martina Tibenská 

Katedra atletiky 
denní
Mgr. Miriam Bobková 
Mgr. Ján Cve ka
Mgr. Peter Hanus 
PaedDr. Martin Pacholek 
Mgr. ubica Pistlová 

externí 
Mgr. Mária Dinušová 
Mgr. Juraj Nem ek
Mgr. Rudolf Pátek 
PaedDr. Ladislav Petrovi
Mgr. Miloš Štefanovský 
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Mgr. Lucia Chalmovská 
Mgr. Michal Tokár 
Mgr. Martin Vavá ek

Mgr. Erik Mikuš 
PaedDr. Roman Snopko 
Mgr. Peter Nedelický 
Mgr. Pavel Jankovský 
Mgr. Marian Manczal 
PaedDr. Boris Žbirka 
Mgr. Tatiana Gallová 
Mgr. Peter Kravec 

Katedra hier 
denní
Mgr. Igor Andrejkovi
Mgr. Jozef Záhorský 
Mgr. Michal Mašek - prerušené 1.9.08 
Mgr. Michal Slyško 
Aiad El Ghadi – samoplatca 
Magr. Marian Nincz 
Mgr. Robin P lucha

externí 
PaedDr. Gustáv Argaj 
Stanislav Adamec 
Mgr. ubomír Berešík - zanechal štúdium 
Mgr. Peter Kips 
Mgr. Andrej Kostolanský - vylú ený 
Mgr. Peter Šagát
Mgr. Martin Mokošák 
Mgr. Erika Šerešová 
Mgr. Ján Šimko 
Mgr. Tomáš Lauren ík

Katedra športovej humanistiky 
denní
Mgr. Ladislav Križan 
Mgr. Tatiana Lopušniaková 
Mgr. Lívia Danišová - vylú ená
Mgr. Silvia Priklerová 
Mgr. Viktor Benko 
Mgr. Júlia Raábová 
Mgr. Rudolf Schichor 

externí 
Mgr. Pavol Ferenc 
PaedDr. Marcela Adam íková
Mgr. Zuzana Alexyová 
Mgr. Alexandra Barusová - vylú ená
PaedDr. Libor Duchoslav 
Mgr. Peter Dedík 
Mgr. Darina Hlavá ová
Mgr. Ján Kotyra 
Mgr. Martin Kotyra 
PaedDr. Jana Lamošová 
Mgr. Miriam Sedlá ková
PaedDr. Eva Štefaniaková 
Mgr. Jakub Válek 
PaedDr. Róbert Važan 

Zoznam obhájených dizerta ných prác za rok 2008 

Pavol Ferenc 
Sociálne aspekty športového výkonu v športovej kulturistike                                
školite : doc. PhDr. Bohumil Hatiar, CSc.        

Mária Majherová                         
Uplatnenie štatistických metód pri štandardizácii testov rovnováhových  schopností 
školite : doc. PaedDr. Jaromír Sedlá ek, PhD. 
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Andrea Bérešová          
Ú innos  rozvoja aeróbnej vytrvalosti vplyvom krátkoúsekového za aženia s krátkym 
intervalom odpo inku  u mladých atlétov 
školite : prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.   

Štefan uvala        
Intraindividuálny aeróbny adapta ný efekt pri optimalizácii štruktúry tréningového za aženia
v orienta nom behu 
školite : doc. PaedDr. Eugen Laczo, PhD.

Veronika Tirpáková        
Komparácia vybraných inností pedagogického charakteru inštruktora aerobiku na Slovensku 
a v echách 
školite : prof. PhDr. Milan Kips, PhD.    

Kristián Cupák 
Vplyv tréningového za aženia na zmeny kinematických parametrov behu na športovú 
výkonnos  v atletickom šprinte   
školite : doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.     

Janka Pelikánová 
Športové lezenie ako prostriedok rozvoja pohybových schopností 
školite : prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 

Vladimír Laj ák
Tvorba projektu rozvoja silových schopností 16 – 17-ro ných chlapcov v školskej telesnej 
výchove
školite : prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 

Jozef Ma ák 
Chôdza a beh v kultúrnom kontexte 
školite : doc.PhDr. Josef  Oborný, PhD. 

Kristína Hižnayová 
Efektivita pôsobenia psychomotorických prostriedkov na športový a umelecký výkon 
tane níka
školite : doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 

Jaroslav Kraj ovi
Ú innos  tréningového za aženia v biatlone 
školite : doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 

ubomír Paška 
Intraindividuálna ú innos  vybraných prostriedkov tréningového za aženia z h adiska
všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti u 16-ro ných volejbalistov 
školite : prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. 

Miloš Štefanovský 
Hierarchia motorických faktorov štruktúry športového výkonu v džude dorastencov 
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školite : prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

Juraj Nem ek
Ú innos  intenzifika ných prostriedkov v rozvoji lokomo nej rýchlosti tenistov 
školite : prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

Gustáv Argaj
Objektivizácia hodnotenia hrá skeho výkonu v basketbale v eduka nom prostredí telesnej 
výchovy a športu 
školite : doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  

Dana Feltlová 
Algoritmizace motorického u ení ve sportovní gymnastice 
školite : doc. PhDr. Jozef Baláž, PhD.  

Dana Masaryková
Ú innos  obsahu tréningového za aženia na športovú výkonnos  plavký
školite : doc. PaedDr. Yvetta  Macejková, PhD.  

Martin Pacholek 
Rozvoj silových schopností pomocí rozli ných model  ve fotbalovém družstvu ŠK Slovan 
Bratislava (ženy) 
školite : prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

Jozef Záhorský 
Efektívnos  športovej prípravy mladých futbalistov 
školite : doc. PaedDr. Pavol Perá ek, PhD. 

Denisa Antošovská 
Ú innos  Feldenkraisovej metódy na zmenu vo vybraných komponentoch wellness u žien 
školite : prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 

Renáta Kilbergerová 
Vplyv diferencovaných pohybových programov vo fitnes na zmeny vybraných somatických, 
motorických a funk ných ukazovate ov v súboroch žien 
školite : RNDr. Marinna Šelingerová, PhD.  

Matej Chren 
Efektívnos  kondi nej prípravy na športový výkon v latinskoamerických tancoch 
školite : doc. PhDr. Elena Strešková, PhD.  

Ján Cve ka
Vplyv mechanickej vibrácie na ú innos  izokinetickej metódy silového tréningu so 
supramaximálnym za ažením v excentrickom režime 
školite : prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.  

Igor Andrejkovi
Vz ah úspešnosti riešenia herných situácií v zápasoch a v tréningovom procese dorastencov 
v adovom hokeji 
školite : doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  
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Roman Bekö 
Funk né poruchy pohybového systému 5 až 6-ro ných detí a ich zmeny v priebehu dvoch 
rokov
školite : doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.  

Katarína Žilinková 
Osobnostné a motiva né charakteristiky rekrea ných športovcov pri adrenalínových 
športových aktivitách v prírode 
školite : doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.  

Rudolf Schichor 
Analýza faktorov ovplyv ujúcich atraktivitu športu 
školite : doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.  

Viktor Benko 
Makrosociálne faktory prostredia na pozadí športovej výkonnosti v tenise 
školite : doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.  

Júlia Raábová 
Vplyv dynamiky sociálnej a skupinovej atmosféry družstva na tréningový športový výkon 
školite : doc. PhDr. Dušan Leška, PhD. 
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2.5 alšie formy vzdelávania

V uvedenom akademickom roku (2007/2008) fakulta a jej katedry realizovali semináre, 

školenia a workshopy so zameraním na vzdelávanie odborníkov v športe. Najvyššou formou 

takéhoto vzdelávania je dia kové štúdium trénerov I.triedy, ktoré bolo uskuto ované 

v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi.  

Dia kové štúdium trénerov I.triedy bolo uskuto ované v akademickom roku 2007/2008 

v nasledovných špecializáciách: 

- basketbal,

- hádzaná,

- adový hokej, 

- individuálne športy – rýchlostná kanoistika, džudo, karate, zápasenie, športový aerobik, 

športová gymnastika, kulturistika, fitnes a silový trojboj,

- volejbal.

Nižšie kvalifika né stupne vzdelávania odborníkov v športe zabezpe ovala katedra hier a to 

zo špecializácií hádzaná a adový hokej. 

Semináre a worshopy boli uskuto ované pod záštitou jednotlivých katedier ako napríklad: 

Aquafitness – Katedra športov v prírode a plávania (oddelenie plávania). 

V rámci alších foriem vzdelávania participuje naša fakulta aj na zabezpe ovaní výu by

študijného programu – regenerácia psycho-fyzických síl na Univerzite tretieho veku 

v spolupráci s Centrom alšieho vzdelávania UK. 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ INNOS

3.1 Riešenie výskumných projektov
Výskumná kapacita a objem prostriedkov 
V roku 2008 sa na FTVŠ UK riešilo 23 domácich projektov za podpory grantovej agentúry 
VEGA s finan nou dotáciou 2 044 tis. Sk, 4 projekty podporované UK (Granty mladých 
vedeckých pracovníkov - GUK) vo výške 209,5 tis. a v spolupráci so zahrani nými partnermi 

alšie 2 projekty. V jednom prípade išlo o pred žený projekt z predchádzajúceho obdobia, 
v druhom o za ínajúci projekt vedecko-technickej spolupráce s Rakúskom (podpísaný 
1.10.2008), u ktorého nedošlo k erpaniu finan ných prostriedkov. Celkový objem finan ných
prostriedkov je vyše o polovicu nižší ako vlani. Celkový preh ad uvádza tab. 1 a príloha. 
Projektová úspešnos
VEGA – 100 % (projekty zadané 2007) 
APVV –  0 % 1 projekt koordinovaný STU (SjF) v spolupráci s FTVŠ UK – neschválený 

Tabu ka 1 Preh ad riešených grantových projektov na FTVŠ UK  v roku 2008

Druh
projektu

Po et
grantov

Granty
kon iace 08

Granty
kon iace 09

Granty
kon iace 10 

a viac 

Kapitálové 
prostriedky

Bežné 
prostriedky

VEGA 23 6 10 7 505 tis 1 539 tis. 

Zahrani né 2  1 1  750  EUR 

GUK 4 4   35 tis. 174,5 tis. 

Spolu 29 10 11 8 540 tis 1 713,5 tis. Sk 
750 EUR 

Zastúpenie z h adiska vedných odborov a obsahového zamerania 
Z projektov VEGA  je  možné 9 projektov zaradi  do športovej edukológie, 13 do športovej 
kinatropológie a  3 do športovej humanistiky. Z projektov GUK patrí 1 do športovej 
humanistiky, 2 do športovej edukológie a jeden do športovej kinatropológie. Jeden zahrani ný
projekt je vedecko-technického charakteru. 

3.2 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej innosti
Týžde  vedy a techniky na Slovensku 
V rámci 5. ro níka Týžd a vedy a techniky na Slovensku sa na FTVŠ UK uskuto nili viaceré 
podujatia, ktoré popularizovali vedeckovýskumnú innos  pedagógov, vedeckovýskumných 
pracovníkov a doktorandov. 
Odborné semináre a kolokvia katedier
- Kolokvium "Humánne poslanie športu" - pri príležitosti vydania zborníka Katedry 

športovej humanistiky 
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- Sú asné gender štúdie v športovej humanistike - Katedra športovej humanistiky 
- Možnosti rozvoja medzinárodnej spolupráce v tematických okruhoch športovej 

humanistiky: FTVŠ UK v Bratislave – Univerzita vo Viedni - Katedra športovej 
humanistiky 

- „Ako môžu spolo enské a humanitné vedy pomôc  rozvoju telesnej výchovy a športu ?!“ 
- Katedra športovej humanistiky 

- Odborný seminár „Analýza výsledkov a prekonania svetových rekordov v plávaní na OH 
2008“ spojená s prezentáciou knihy „PHELPS - Katedra Športov v prírode a plávania - 
oddelenie plávania 

Odborné semináre k výskumným projektom
- Odborný seminár ku grantovým úlohám Katedry športovej edukológie  „Vedecké projekty 

VEGA na obdobie 2010 – 2014“
- Odborný a metodický seminár pracovníkov katedry Športovej humanistiky 

k vypracovaniu návrhu projektu VEGA na obdobie 2010 – 2014“ 
- Hodnotenie priebežných výsledkov grantovej úlohy VEGA 1/4493/07 - Katedra hier 
Odborné zasadnutia katedier s témou „VEDA MLADÝCH“ - prezentácia projektov, resp. 
iastkových výsledkov vedeckovýskumnej innosti doktorandov katedier

- Katedra gymnastiky 
- Katedra športovej kinantropológie 
- Katedra športovej edukológie 

Populariza né prednášky pre študentov študijného programu Trénerstvo
- PaedDr. Vladimír P idal, PhD.: „Diagnostika herného výkonu vo volejbale“ - Katedra hier 
- PaedDr. Anna Blahutová, PhD.: „Sociálne aspekty výberu talentov v zjazdovom lyžovaní“ 

- Katedra športov v prírode a plávania 
Popularizácia nových výskumných metód a zariadení
- „Diagnostika silovo-rýchlostných schopností„ - prezentácia diagnostických zariadení s 

možnos ou otestova  si pohybové schopnosti a nau i  sa ovláda  diagnostické zariadenia 
- Katedra atletiky

- 3. ro ník sú aže „Silák fakulty“ s možnos ou otestova  si silové schopnosti - Katedra 
gymnastiky 

- „Diagnostika špeciálnych pohybových schopností v športových hrách“ - prezentácia 
diagnostických zariadení s možnos ou otestova  si pohybové schopnosti a nau i  sa 
ovláda  diagnostické zariadenia - Katedra hier

- „Telemetrické hodnotenie intenzity za aženia v zápase v športových hrách“ – Katedra hier 
Vydanie zborníkov
- Zborník vedeckých prác Katedry hier . 10 a 11 
- Zborník vedeckých prác Katedry gymnastiky 

3.3 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej innosti na 
konferenciách a seminároch 
Domáce konferencie a semináre 
Na FTVŠ UK  sa v roku 2008 organizovali 2 medzinárodné monotematické konferencie: 
- „Inova né metodologické prístupy vo výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí“  

1. 2. 2008 - Katedra športov v prírode a plávania - úsek plávania 
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- „Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti loveka“ - 21.5. 2008 - Katedra gymnastiky 
(12 ú astníkov z FTVŠ UK) 

FTVŠ UK participovala na organizovaní: 
- Národného kongresu telovýchovného lekárstva „Aktuálne problémy telovýchovného 

lekárstva“ (prof. Hamar, doc. Zemková, dr. Böhmerová, dr. Schickhofer)  13. – 15. 11 
2008 Tren ín

Zahrani né konferencie a semináre
- V roku 2008 sa FTVŠ UK podie ala organizovaní 5th International Scientific Conference 

on Kinesiology „Kinesiology research trends and applications“ (5. Medzinárodná 
konferencia kineziológie „Výskum, trendy a aplikácie v kineziológii“. Záhreb 10. – 14. 9. 
2008, hlavný organizátor Fakulta kineziológie Univerzity Záhreb). 

- Celkovo mala fakulta 66 prezentácií na zahrani ných konferenciách a seminároch ( R,
Chorvátsko, Portugalsko, ína, Brazília, Fínsko, Anglicko, Rakúsko, Grécko, Rumunsko, 
Španielsko, USA).

- Dvaja u itelia vystúpili na zahrani ných konferenciách s pozvaným referátom (dr.
Antala - Fínsko a Chorvátsko, prof. Hamar - Brazília, Grécko,  Rumunsko, Španielsko, 
USA).

Konferencie a semináre v rámci SR
- Okrem prezentácií na konferenciách a seminároch organizovaných FTVŠ UK sa na iných 

konferenciách a seminároch v rámci Slovenska v roku 2008 zú astnilo 62 u ite ov
a doktorandov. 3 u itelia vystúpili s pozvaným referátom (prof. Jela Labudová, dr. 
Antala, doc. Melicher) 

- Celková ú as  u ite ov a doktorandov na domácich konferenciách a seminároch 
vrátane ú asti doktorandov na fakultnej a celoštátnej konferencii ŠVO  bola 70. 

Študentská vedecká a odborná innos
Na katedrových kolách ŠVO  (prebehli do 8.4.2008) sa zú astnilo 66 študentov 
v teoretických sekciách a 43 v pohybových skladbách 

Fakultná konferencia ŠVO  15. 4. 2008
Na fakultnej konferencii vystúpilo celkovo 60 študentov v 5 sekciách a jednej podsekcii. 
Najviac prác bolo s problematikou zo športovej kinantropológie, v ktorej museli by
vytvorené 2 sekcie. V rámci exhibície bola prezentovaná jedna skladba aquabel, jedna skladba 
aquaerobiku a ukážka výu by plávania malých detí. 
Po ty ú astníkov v jednotlivých sekciách
Športová edukológia    17 
Športová kinantropológia I   15 
Športová kinantropológia II   16 
Športová humanistika + Olympizmus 5+2 
Doktorandi     5 
Zastúpenie študentov na fakultnej konferenci z h adiska katedier
- Katedra hier      38 
- Katedra atletiky     5 
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- Katedra gymnastiky    1 
- Katedra športovej edukológie   1 
- Katedra športovej humanistiky  4 
- Katedra športov v prírode a plávania  6 
Pozn.: Na fakultnej konferencii nekonala sekcia pohybových skladieb 

Celoštátna konferencia ŠVO  7. 5. 2008 
V ak. roku 2007/08 FTVŠ organizovala celoštátnu konferenciu ŠVO . Okrem našich 
pedagógov (13 lenov porôt), doktorandov (20 doktorandov v podporných tímoch) 
a sú ažiacich študentov (12 teoretické sekcie a vyše 60 v pohybových skladbách) sa jej 
zú astnili u itelia a študenti z družobných fakúlt SR pripravujúcich pedagogických 
odborníkov – z Fakulty športu Prešovskej Univerzity v Prešove (3+20), Fakulty humanitných 
vied z Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice (3+33), Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa z Nitry (3+15), UJS Fakulty z Komár anskej univerzity (3+11), West 
Hungarian University z Györu (1+2), FTVŠ UK z Prahy (0+5) a Fakulty manažmentu 
Trnavské univerzity (0+1).
Konferencia prebehla v 5 sekciách 
Po ty ú astníkov v jednotlivých sekciách 
Doktorandi     10 
Športová kinantropológia   9 
Športová edukológia    11 
Športová humanistika + Olympizmus  8+1 
Pohybové skladby    15 skladieb/100 ú astníkov 
Umiestnenie študentov FTVŠ

1. miesto         Sekcia doktorandov 
3.   miesto         Sekcia športovej edukológie 
2. a 3. miesto    Sekcia športovej humanistiky 
1. miesto           Sekcia pohybových skladieb - Tane ná sekcia 
1. a 3. miesto    Sekcia pohybových skladieb - Športová sekcia 

3.4 Publika ná innos
Na základe štatistiky bola publika ná innos  pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
a doktorandov v roku 2008 o do kvantitatívnych ukazovate ov približne rovnaká ako 
v predchádzajúcom roku (tab. 2), kedy FTVŠ UK skon ila o do priemerného po tu 
publikácií na jedného tvorivého zamestnanca na 1. mieste na UK. Oproti roku 2007 sa 
relatívne zlepšila proporcionalita výstupov A  kategórie a ostatných kategórií. Predstavuje to 
okrem iného viac o 5 monografií, 1 vysokoškolskú u ebnicu, 3 odborné knižné práce a 7 
u ebných textov a skrípt. Pozitívom je, že sa zvýšil po et výstupov v zahrani ných
a domácich asopisoch na úkor vedeckých prác publikovaných v domácich recenzovaných 
zborníkoch a po et publikovaných príspevkov na zahrani ných konferenciách na úkor 
domácich. 
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            Tabu ka 2 Ukazovatele publika nej innosti FTVŠ UK v roku 2008 

Kategória  Po et 08 

Kategória A1 Vedecké monografie 6 

AAA Vedecké monografie vydané v zahrani ných vydavate stvách 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavate stvách 5 

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 20 

ACB Vysokoškolské u ebnice vydané v domácich vydavate stvách 2 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce vydavate stvá - 

BAB Odborné knižné práce – domáce vydavate stvá 3 

BCB U ebnice pre základné a stredné školy 1 

BCI Skriptá a u ebné texty 7 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 1 

FAI Redak né a zostavovate ské práce 6 

Kategória B  Publikácie v karentovaných asopisoch, autorské osved enia
a patenty 0

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 292 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce vydavate stvá 4 

ADE Vedecké práce v zahrani ných nekarentovaných asopisoch 30 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných asopisoch 25 

AEC Vedecké práce v zahrani ných recenzovaných zborníkoch 9 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 40 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahrani ných vedeckých 
konferenciách 2

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 3

AFC Publikované príspevky na zahrani ných vedec. konferenciách 51 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 56 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahrani ných konferencií 19 
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AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1 

BBB Kapitoly v odb. knihách vydané v domácich vydavate stvách 1 

BCK Kapitoly v u ebniciach a u ebných textoch - 

BDE Odborné práce v zahrani ných nekarentovaných asopisoch 1 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných asopisoch 46 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 4 

 Spolu 318 

3.5 Výskumné projekty riešené v roku  2008 na FTVŠ UK 
Komisia VEGA 

Seman, F. a kol.: Šport v Slovenskej republike na prahu 21. storo ia – východiská a prognózy Riešené 
jan. 2006 – dec.2008, . 1/3699/06. Spoluriešitelia: Seman, Grosz + mimofakultní  Alexyová, Blicha, 
Doroš, Macková. 
Kampmiller, T. a kol.: Optimalizácia pohybovej štruktúry z h adiska distribúcie energie, práce a 
výkonu vo vybraných športových disciplínach. Riešené jan. 2006 dec. 2008, . 1/3682/06. 
Spoluriešitelia: Vanderka, Hamar, Koštial, Cihová, Tonkovi ová, Šelingerová + mimofakultní: oh, 
Petrovi , Vindušková. Slamka. 
Koštial, J. a kol: Štruktúra tréningového za aženia so zameraním na rozvoj špeciálnych schopností pri 
formovaní adapta ného efektu u vrcholových a talentovaných pretekárov vo vybraných športových 
odvetviach. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, . 1/3690/06. Spoluriešitelia:Laczo, Kampmiller, Vanderka, 
Sedlá ek, Holienka, Šelingerová, Schickhofer, Gažovi , Lednický, Vavák, Tóth, Cihová, Perá ek, 
Bérešová, Cupák, uvala, Petrovi  + mimofakultný: Procházka, Aneštík. 
Labudová, J. a kol.: Inovácia projektu školskej telesnej výchovy k zdraviu a kvalite edukovaného žiaka. 
Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, . 1/3697/06. Spoluriešitelia: Perá ková, Antala, Chromík, Tóthová, 
Melicher,  Pavlíková, Tirpáková, Antošovská + mimofakultní: Laj ák, Beb áková, Kanásová, 
Palovi ová, Jankovská, Paugschová, Jan oková, Slezák, Lenková, Hajaš, Lakóová 
Sedlá ek, J. a kol.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnos  školskej populácie na Slovensku. Riešené: 
jan. 2006 – dec. 2008, . 1/3689/06. Spoluriešitelia: Moravec, Kampmiller, Antala, Cihová, 
Šelingerová, Šelinger, Koštial, Lednický, Vanderka, Vavák, Doležajová + mimofakultní: Vilímová, 
Lakatošová, Hlavá ová, Rozim, Adam ák.
Záhorec, J. a kol.: Diagnostika (monitorovanie) silových parametrov v izokinetickom režime v plávaní, 
ich vz ak k športovému výkonu a využitie pri výbere pre plávanie. Riešené: jan. 2006 – dec. 2008, .
1/3672/06. Spoluriešitelia: Macejková, Schickhofer, Kale ík, Masaryková, Pelikánová + 
mimofakultní: epková, Hlavatý. 
Hamar, D. a kol.: Neharmonická proprioceptívna stimulácia v rozvoji nervosvalových funkcií. Riešené 
2007 – 2009, . 1/4504/07. Spoluriešitelia: Schickhofer, Zemková, Gažovi , B hmerová, Pelikánová + 
mimoofakultná: Grmanová. 
Hellebrandt, V. a kol.: Realizácia turistiky a športov v prírode v študijnom programe telesná výchova a 
ich uplat ovanie v budúcom u ite skom povolaní absolventov. Riešené 2007 – 2009, .
1/4494/07. Spoluriešitelia: Belás, Blahutová, Pach, Petrovi , Žídek, Žilinková, Chova ák, Kolárik + 
mimofakultní: G rner, Beb áková. 
Zapletalová, L. a kol.: Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách. Riešené 
2007 – 2009, . 1/4493/07. Spoluriešitelia:  P idal,  Tománek, Argaj, Tóth, Za ková, Hianik, Ma ura,
Pakusza, Gregor + mimofakultní: Uva ek, Süss, Šerešová. 



47

Holienka, M. a kol.: Modelovanie technického a koordina ného profilu mladých hrá ov pre rôzne 
hrá ske funkcie v športových hrách. Riešené 2007 – 2009, . 1/4507/07. Spoluriešitelia: Perá ek,
Ma ura, Pakusza, P idal, Andrejkovi , Záhorský. 
Lipková, J. a kol.: Vplyv pohybovej aktivity na vybrané somatické a funk né parametre a na poruchy 
zdravotného stavu. Riešené 2007 – 2009, . 1/4508/07. Spoluriešitelia: Medeková, Kyselovi ová + 
mimofakultní: Škodová. 
Vavák, M. a kol.: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od 
metodiky kondi ného za aženia v športovom tréningu. Riešené 2007 – 2009, . 1/4491/07. 
Spoluriešitelia: Laczo, Koštial, Sedlá ek, Šelingerová, Lednický, Vanderka, Cihová, Doležajová, 
Cupák, Bérešová, uvala, Pacholek, Cve ka + mimofakultní: Milanovi , Lehnert, Haník, Vlach. 
Pach, M. a kol.: Koordina né schopnosti vo vybraných športoch v prírode. Riešené 2007 – 2009, .
1/4514/07. Spoluriešitelia: Hellebrandt, Belás, Žídek, Blahutová, Peter Petrovi , Chova ák, uvala, 
Kutlík + mimofakultný: Juraj Petrovi .
Gregor, T. a kol.: Komparácia osobnostných vlastností športovcov a nešportovcov. Riešené 2007 – 
2009, . 1/4492/07. Spoluriešitelia: Žilinková, Raábová + mimofakultní: Bražina. 
Chromík, M. a kol.: Utváranie poznatkovej bázy stredoškolákov súvisiacej s upev ovaním zdravotného 
potenciálu a budovaním zdravého štýlu prostriedkami telesnej výchovy. Riešené 2007 – 2009, .
1/4513/07. Spoluriešitelia: Pavlíková, + mimofakultní: Lakóová, Hajaš. 
Tománek, .: Tvorba kritérií na hodnotenie intenzity zápasového a tréningového za aženia v 
športových a pohybových hrách. Riešené 2007 – 2009, . 1/4495/07. Spoluriešitelia: Moravec, 
Holienka, Lauren ík, Ma ura, Petrášová, Výboh, Záhorský   + mimofakultní: Aneštík, Bielik, Bulík. 
Zemková. E. a kol.: Stabilografická difúzna analýza v diagnostike rovnováhových schopností 
športovcov a osôb s narušenou motorikou. Riešené 2008 – 2010, . 1/0611/08. Spoluriešitelia: Hamar, 
Kyselovi ová, Jana Labudová, Lipková, Olej, Pach, Psalman, Schickhofer, Chova ák, Lackovi ,
Mi uch,  Chren + mimofakultní: Cepková, Dzurenková, Mar ek, Kundis, Pelikánová. 
Psalman, V. a kol.: Modelové štruktúry pohybových predpokladov a prejavov populácie rozli nej 
výkonnosti. Riešené 2008 – 2010, . 1/0526/08. Spoluriešitelia: Duva , Štulrajter, Buzgó, Mi uch, 
Bódi, Žák + mimofakultní: Baláž, Švec, Zvona .
Oborný, J. a kol.: Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spolo nosti a loveka 
prostredníctvom športu. Riešené 2008 – 2010, . 1/0685/08. Spoluriešitelia: Vrabcová, Danišová, 
Leška.
Šelingerová, M. a kol.: Kostná zrelos  a minerálna hustota kostí vo vz ahu k športovaniu detí 
predpubertálneho a pubertálneho veku (výber a športová príprava talentovaných detí a mládeže). 
Riešené 2008 – 2010, . 1/0620/08. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Zapletalová, Kilbergerová, Hanus, 
Tománek, Medeková, Cihová, Doležajová, Lednický, Kutlík, Binovský + mimofakultný: Bro áni.
Moravec, R. a kol.:Sekulárny trend v ukazovate och telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7 – 
18-ro nej školskej populácie na Slovensku. Riešené 2008 – 2010, . 1/0048/08. Spoluriešitelia: Baran, 
Doležajová,  Jana Labudová, Tománek, Antala, Zapletalová, Šelingerová, Cihová + mimofakultní: 
Adam ák, Adamkovi , Mihal in, Rozim. 
Strešková, E. a kol.:  Vplyv špecifických cvi ení na trénovanos  vestibulárneho analyzátora a úrove
statickej i dynamickej rovnováhy v gymnastických, tane ných a úpolových športoch. Riešené 2008 – 
2010, . 1/0413/08. Spoluriešitelia: Kyselovi ová, íž, Olej, Rup ík, Štefanovský, Barbora Strešková, 
Tonkovi ová, Chren, Dinušová. 
Macejková, Y. a kol.: Štúdium motoriky loveka vo vodnom prostredí. Riešené 2008 – 2010, .
1/0674/08. Spoluriešitelia:Ben uriková, Jana Labudová, Ková ová, Jurkovi , Baran, Masaryková, 
Strešková, Medeková, Záhorec + mimofakultní: Kuchár, Hlavatý, Vedrálová, Viczayová. 

Zahrani né projekty 
THENAPA II. Dissemination and exploitation of results. 142475 – LLP- 1 – 2008 – 1 – BE – 
ERASMUS - EAM 
Hamar, D. a kol: Mobilität im Alter (04.2008-04.2013). Interreg IVa. Hlavný partner: Prof. Kern - 
Ludwig Bolzmann Gesellschaft; Ludwig Bolzmann Institut für Elektrostimulation und Physikalische 
Rehabilitation. Projektoví partneri: FTVŠ UK Bratislave, Zentrum für Biomedizinische Technik und 
Physik, Medizinische Universität Wien 
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Granty mladých vedeckých pracovníkov 
Križan L.: Organiza né zabezpe enie a obsahové zameranie sústredení „A“ družstva seniorov 
futbalového klubu Real Madrid v prípravnom období  
Macko, P.: Vplyv všeobecných a špecifických cvi ení s bosu na parametre stability postoja u karatistov 
mladšieho školského veku 
Buzgó, G.: Zmeny vybraných parametrov oporného systému mladých vzpiera ov 
Hižnayová, K. a kol.: Vz ah pohybových schopností a úrovne športovej techniky v gymnastických, 
úpolových a tane ných športoch  (Spoluriešitelia: Tonkovi ová, Rup ík, Chren, Štefanovský, Adamská, 
Kal oková) 

4  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

Zahrani né styky FTVŠ UK v roku 2008 sa realizovali predovšetkým prostredníctvom 
programu LLP/ERASMUS (23 bilaterálnych zmlúv), CEEPUS (11 bilaterálnych zmlúv) 
a iasto ne aj prostredníctvom iných bilaterálnych zmlúv (medzištátnych, medziuniverzitných 
a medzifakultných). Fakulta mala podpísané osobitné bilaterálne zmluvy s FTK Olomouc, 
FTVS UK Praha, FSpS Brno. 
Zahrani ní študenti a doktorandi trvale študujúci na fakulte 
V roku 2008 na FTVŠ UK študovalo na 1. a 2. stupni štúdia 6 zahrani ných študentov. 
V dennej forme doktorandského štúdia študovali 3 zahrani ní doktorandi (1 R, 2 Líbya) 
a v externej forme 2 ( R).
Mobility do zahrani ia
Študijné pobyty a stáže 
V rámci programu LLP/ERASMUS do zahrani ia z fakulty vycestovalo 26 študentov 
bakalárskeho, magisterského, resp. spojeného 1. a 2. stup a a doktorandského štúdia, z toho 6 
na stáž.  Jedna doktorandka pokra ovala v štúdiu v zahrani í na základe zmluvy (Dinušová – 
ESP), 1 doktorand študoval v zahrani í na základe získaného štipendia (Schichor, FTK 
Olomouc, CZ). 
V rámci programu CEEPUS do zahrani ia vycestovali z FTVŠ 3 doktorandi 
Prednáškové pobyty 
Na prednáškové pobyty do zahrani ia vycestovali 3 u itelia v rámci programu 
LLP/ERASMUS, 1 u ite  absolvoval prednáškový pobyt na náklady FTVŠ, 2 u itelia 
vycestovali v rámci programu CEEPUS. 
Mobility zo zahrani ia
Študijné pobyty 
Zo zahrani ia v roku 2008 bolo na FTVŠ UK na študijnom pobyte 11 študentov 1. a 2. stup a
štúdia a 4 študenti 3. stup a, a to prostredníctvom programu LLP/ERASMUS.  
Na základe medzivládnych dohôd a medziuniverzitných bilaterálnych zmlúv boli na 
študijnom pobyte 2 u itelia.
Prednáškové pobyty 
Prostredníctvom programu LLP/ERASMUS boli na FTVŠ na prednáškovom pobyte 6 u itelia
(4 R, 1 Anglicko, 1 Fínsko).
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Preh ad zahrani ných študentov a doktorandov študujúcich na FTVŠ UK v roku 2008
Zahrani ní študenti:
Simoes Joao Xavier     Kurfurstová Eva 
Kormyš Jaroslav                  Šmela Pavel 
Lovecký Ond ej     Badinová Jana    
Zahrani ní doktorandi:
denná forma:      externá forma:
Pacholek Martin     Melichárek Z. 
Nasr A. H. Aghel     Válek J. 
Aiad M. El Ghadi 
Preh ad zahrani ných mobilít u ite ov, doktorandov a študentov FTVŠ UK v letnom 
semestri akademického roka 2008

Tab. 1  Zoznam študentov a doktorandov FTVŠ, ktorí vycestovali na študijný pobyt v rámci 
programu SOCRATES/ERASMUS a CEEPUS 

Meno Meno   

LLP/Erasmus št. pobyt 
Sem. Univerzita

LLP/Erasmus stáž Sem. Krajina 

Kone ný Michal LS1 Lleida Mravec Ladislav LS Nemecko 

Kremen Miroslav LS Ciudar Antošovská Denisa dokt. LS Malta 

Majerík Jozef – dokt. LS Wien Zelko Aurel LS Fínsko 

Malý Michal LS Madrid Kratina Jaroslav LS Švédsko 

Meszaros Peter LS Lleida ujová Ivana LS Španielsko

Mjartan Štefan LS Ciudar Fógl Róbet ZS Po sko

Raábová Júlia – dokt. LS Halmstadt CEEPUS 

Argajová Jaroslava ZS2 Worcester Bekö Roman – dokt. LS Bulharsko 

Bullová Patrícia ZS Halmstadt Žilinková Katarína  dokt. LS Bulharsko 

Eliáš Michal ZS Kolín Antošovská Denisa dokt. LS Wroclaw 

Hude ková Martina ZS Worcester Iné

Križan Ladislav – dokt. ZS Wien Schichor Rudolf- dokt. LS Olomouc 

Krn an Gabriel ZS Budapest Dinušová Mária – dokt. LS Lleida 

Lamošová Monika ZS Praha    

Letašiová Lenka ZS Halmstadt    

Lopata Peter ZS Kolín    

Strnádová Kristína ZS Rovaniemi    

Šalata Dávid ZS Rovaniemi    

1  ak. rok 2007/08 
2  ak. rok 2008/09 
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Šiška Peter ZS Coimbra    

Václavíková Monika ZS Rovaniemi    

                  Tab. 2. Zoznam u ite ov FTVŠ, ktorí vycestovali na prednáškové pobyty 

Meno

LLP/Erasmus
Sem. Univerzita Program 

Schickhofer Peter LS Praha LLP/Erasmus 

Doležajová Ladislava LS Brno CEEPUS 

Tománek ubor LS Záhreb CEEPUS 

Pach Martin ZS . Bud jovice LLP/Erasmus 

Zemková Erika ZS Sakarya LLP/Erasmus 

Zapletalová Ludmila ZS Worcester FTVŠ 

Preh ad študentov a pedagógov, ktorí v roku 2008 realizovali študijný alebo 
prednáškový pobyt na FTVŠ UK

      Tab. 3 Zoznam zahrani ných študentov a doktorandov na FTVŠ UK
                             na študijnom pobyte na FTVŠ v r. 2008  

Meno

LLP/Erasmus
Sem. Univerzita/mesto 

Czuda Justyna LS Wroclaw 

Magera Ján LS Lipsko 

Westerholm Jan LS Rovaniemi 

Camanzo Brey Matias ZS La Coruna 

Aldrey Barba Anton ZS La Coruna 

Neves Tiago ZS Coimbra 

Quintanar Cristina ZS Sakarya 

Ercan Altun ZS Sakarya 

Pellegrini Giacomo ZS Parma 

Klouda Lukáš ZS MU Brno 

Sklena íková Jana ZS MU Brno 

Kol iterová Jana – dokt. ZS UK Praha 

Prave ková Petra – dokt. ZS UK Praha 
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Vystr ilová Martina – dokt. ZS UK Praha 

Ková ová Lib na – dokt. ZS UP Olomouc 

Zoznam prijatých u ite ov na prednáškové pobyty
LLP/ERASMUS (týžd ový prednáškový pobyt) 
dr. Martina Novotná  MU FSpS Brno 
dr. Martin Zvona   MU FSpS Brno 
dr. Šárka Male áková  MU FSpS Brno     
prof. Ken Hardman      Univerzita Worcester 
Jarmo Rinkinen  Rovaniemi 

Ostatné bilaterálne dohody a iné druhy návštev:
MUDr. Kryštof Slabý   FTVS UK Praha št. pobyt 1 týžde
MUDr. Dragan Radovanovi   FSPE Niš  št. pobyt 3 mesiace 
Ryan Walter    Kanada  prednáška 
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            Tabu ka 4  Ukazovatele publika nej innosti FTVŠ UK v roku 2008 

Kategória  Po et 08 

Kategória A1 Vedecké monografie 6 

AAA Vedecké monografie vydané v zahrani ných
vydavate stvách 1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavate stvách 5

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 20 

ACB Vysokoškolské u ebnice vydané v domácich 
vydavate stvách 2

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce 
vydavate stvá -

BAB Odborné knižné práce – domáce vydavate stvá 3 

BCB U ebnice pre základné a stredné školy 1 

BCI Skriptá a u ebné texty 7 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 1 

FAI Redak né a zostavovate ské práce 6 

Kategória B  Publikácie v karentovaných asopisoch, autorské 
osved enia a patenty 0

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 292

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce 
vydavate stvá 4

ADE Vedecké práce v zahrani ných nekarentovaných 
asopisoch 30

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
asopisoch 25

AEC Vedecké práce v zahrani ných recenzovaných 
zborníkoch 9
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 40 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahrani ných
vedeckých konferenciách 2

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 3

AFC Publikované príspevky na zahrani ných vedec. 
konferenciách 51

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 56

AFG Abstrakty príspevkov zo zahrani ných konferencií 19 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1 

BBB Kapitoly v odb. knihách vydané v domácich 
vydavate stvách 1

BCK Kapitoly v u ebniciach a u ebných textoch - 

BDE Odborné práce v zahrani ných nekarentovaných 
asopisoch 1

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných 
asopisoch 46

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 4 

 Spolu 318 
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5 EDI NÁ INNOS

Monografie
Ma ura, P.: Biomechanika basketbalovej stre by
Strešková, E.: Gymnastika vo fylogenéze a ontogenéze loveka
Strešková, E.: Motorické u enie v športovej gymnastike 
Perá ková, J., Paugschová, B., Jan oková, ., Nem ek, D.: Telovýchovné a športové záujmy 

v rámci vo no asových aktivít žiakov.
Sedlá ek, J., Antala, B. a kol.: Hodnotenie telesného rozvoja a motorickej výkonnosti 
žiakov v procese kurikulárnej transformácie výchovy a vzdelávania. 

Ben uriková, .: Plavecká príprava detí predškolského veku 
Chromík, M.: Poznatky na podporu športu a zdravia.  
Lednický, A.: Pohybové hry v kondi nej príprave 
Vanderka, M.: Silové a rýchlostno-silové schopnosti v kondi nej príprave 
Kampmiller, T., Vanderka, M.: Športový pohyb z h adiska distribúcie energie, práce 

a výkonu 
Sedlá ek, J.: Monitorovanie telesnej zdatnosti žiakov v procese kurikulárnej transformácie 

z výchovy a vzdelávania 
Zemková, E.: Diagnostika koordina ných schopností 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavate stvách 

Ben uriková, .(50%) - Ková ová, Eleonóra (50%): Úrove  plaveckej spôsobilosti vo 
vybraných skupinách detí mladšieho školského veku 
In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - Bratislava : Peter Ma ura - 
PEEM, 2008. - S. 33-55. - ISBN 978-80-89197-94-1 

Kutlík, D. (100%) : Telesný rozvoj a svalová nerovnováha slovenských reprezentantov vo 
vodnom slalome 
In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - Bratislava : Peter Ma ura - 
PEEM, 2008. - S. 176-205. - ISBN 978-80-89197-94-1 

Macejková, Y. (100%) : Metodologické prístupy vo výskume plávania pod vplyvom 
meniaceho sa prostredia 
In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí. - Bratislava : Peter Ma ura - 
PEEM, 2008. - S. 6-32. - ISBN 978-80-89197-94-1 

U ebnice
Žídek, J. – Petrovi , P.:  Lyžovanie 

Vysokoškolské u ebné texty:
Nem ek, D., Labudová, J., Antošovská, D.: Nordic walking (severská chôdza). Bratislava: SZ 

RTVŠ, 2008. 74 s. 
Nem ek, D., Labudová, J.: Tvorba a manažovanie cvi ebnej jednotky. Bratislava: SZ RTVŠ, 

2008. 74 s.
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Zborníky 
Zborník vedeckých prác Katedry hier .   9/2008 
Zborník vedeckých prác Katedry hier . 10/2008
Zborník vedeckých prác Katedry hier . 11/2008
Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti loveka. Zborník Katedry gymnastiky, 

Bratislava 2008. 
Zborník príspevkov z riešenia GÚ VEGA . 1/4494/07 - Katedra športov v prírode a plávania 

Metodické príru ky
Labudová , Jana: Pravidlá a sú ažný poriadok synchronizovaného plávania.

Labudová, Jana: Predplavecká príprava. Metodický materiál pre školenie trénerov 

Aquafitness.

Macejková, Y.:  Vyu ovanie plávania v základných školách. Metodický materiál, vydalo 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 2008. 

asopisy
Športové hry  (4 ísla) 
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6 HABILITA NÉ A INAUGURA NÉ KONANIE 

6.1 Habilita né konania 
Mgr. Tadeusz Ambro y, PhD., Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w 
Krakowie, Po sko
Názov habilita nej práce 
Trening holistyczny. Wp yw aktywno cy fizycznej na realizacj  potrzeby bezpiecze stwa 
osobitnego i spolecznego.  (Vedecká monografia) 
Téma habilita nej prednášky 
„Holistický tréning, pohybové zru nosti, zdravie a nezávislos  sú asného loveka“.

PaedDr. Vladimír P idal, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave 
Názov habilita nej práce 
Analýza kauzálnych vz ahov v hernom výkone družstva vo volejbale (súbor prác doplnený 
komentárom) 
Téma habilita nej prednášky 
Diagnostika herného výkonu vo volejbale 
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7  INTEGROVANÝ INFORMA NÝ A KOMUNIKA NÝ
SYSTÉM

Oddelenie informa ných a komunika ných technológií (OIKT) fakulty v roku 2008 

zabezpe ovalo prevádzku, modernizáciu a rozvoj informa ného systému fakulty. OIKT 

spravovalo približne 250 PC, 40 VoIP telefónov, 4 serverové systémy a nieko ko alších

sie ových zariadení pripojených do po íta ovej siete. V priestoroch študentského domova je 

približne 90 prípojok na 190 lôžok, o je v sú asnej dobe neposta ujúce. 

Modernizácia a reštrukturalizácia po íta ovej siete za ala prvou etapou na konci 

kalendárneho roka a bude pokra ova  v nasledujúcom roku.  

V roku 2008 došlo k iasto nej modernizácii po íta ových u ební a prevádzkujú 4 

informa né kiosky vo vestibule fakulty, ktoré slúžia študentom na prístup do siete internet. 

V sledovanom roku došlo aj k modernizácii infraštruktúry poskytovaných služieb najmä 

v oblasti zabezpe enia, bezpe nosti, redundancie a zálohovania. V tejto oblasti je však nutné 

urobi  ešte mnoho krokov a vzh adom na oraz vyššie nároky na infraštruktúru IKT je 

potrebné systémovými krokmi a vhodne zvolenými postupmi zabezpe i  jej trvalý rozvoj. 

Fakulta z vlastných zdrojov modernizuje zariadenia IKT a v rámci finan ných možností aj 

niektoré asti IKT infraštruktúry. 

Informa ný systém študijného oddelenia je založený na zastaranom systéme vykazujúcom 

mnoho nedostatkov a spôsobujúcom chybovos  výstupných údajov. Uvedené skuto nosti

výrazne ovplyv ujú funk nos  študijného oddelenia. 

OIKT prevádzkuje aj PC u eb u, ktorá je vybavená 12 PC pripojenými do po íta ovej siete. 

Na po íta och zamestnancov je inštalovaný opera ný systém Microsoft Windows Vista, 

Microsoft Windows XP Professional a iasto ne Microsoft Windows 2000. 
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8 FAKULTNÉ SPOLO ENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Katedra športovej humanistiky 

Doc. PhDr. Josef Oborný, PhD., Slávia UK – oddiel turistiky, len štafety „Bikeri FTVŠ UK“ 
na Supermaratóne Viede  – Bratislava – Budapeš , absolvoval 6 maratónov (1 – Luxemburg, 
5 SR), absolvoval Bielu stopu v Kremnických vrchoch 

Katedra hier

- organizácia Ba, Frisbee turnaja
- zabezpe ovanie ŠT v Ba, Fu, H, Há
- vedenie družstiev VŠ ligy (Ba, Vo) 
- aktivity k výstavbe multifunk ného plážového ihriska

Katedra atletiky 

- De  detí 
- De  otvorených dverí 
- Atletické preteky žiakov a žia ok o Cenu dekana 
- Pracovné stretnutia s  katedrou atletiky pražskej FTVS UK 
- Organizácia celoslovenských atletických halových pretekov pre základné a stredné 

školy    (Zo školských lavíc do haly Elán) – 10 pretekov 
- Hodinovka
- Supermaratón Viede  – Bratislava – Budapeš

Katedra športov v prírode a plávania 

- 2.februára 2008 – oddelenie plávania zorganizovalo pri príležitosti 10.výro ia 
organizácie monotematických vedeckých seminárov pracovné stretnutie u ite ov
vysokých škôl, kde sa prezentovali výsledky výskumu za posledné obdobie 10- tich 
rokoch. Pri tejto príležitosti bola vydaná vedecká monografia. 

- školenie trénerov AF, 
- I. ro ník Medzinárodný potápa ský pretek Aprea Trophy – 17.1.2008, 
- v roku 2008 sme organizovali ( FTVS UK – Katedra športov v prírode a plávania 
- v spolupráci s NŠC) 6.workshop aquafitness v termíne 15.marca 2008. Zahrani ná 

lektorka
- z Talianska Mimi Rodriguez ADAMI. Zú astnilo sa 31 osôb zo SR a R. Obsahom 
- workshopu boli na programe brušné tance vo vode a Tai-chi vo vode. 
- vo februári 2008 (FTVŠ a SPF) bol seminár rozhodcov a trénerov synchronizovaného 

plávania. Zú astnilo sa 23 osôb, témou boli novinky v hodnotení povinných figúr 
a volných zostáv.

- 21. – 23. novembra 2008 (FTVŠ UK – Katedra športov v prírode a plávania 
a SZRTVS) školenie trénerov aquafitness. Zú astnilo sa 16 frekventantov. 

- oddelenie plávania organizuje každoro ne v decembri viano né športové podujatie – 
„Viano ná cena grófa Monte Christa“. Na tomto podujatí sa zú ast ujú študenti 1. až 
5.ro níka, u itelia katedry a fakulty, zapájajú sa do plaveckých sú aží a rôznych 
netradi ných disciplín. 
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- pravidelne každý rok štartujú naši študenti – plavci na VŠ lige v Bratislave, kde 
dosahujú výborné výsledky – Dr. Kale ík.

Katedra gymnastiky 

- celoštátne kolo ŠVK – sekcia pohybových skladieb 
- vedecká konferencia – Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti loveka
- organizácia sú aže pre študentov a zamestnancov FTVŠ „Silák fakulty“- 3. ro ník,

prezentácia na web stránke www.sportujeme.sk
- testovanie pohybových schopností vo Fitgyme FTVŠ UK v Týždni vedy 
- inovácia a propagácia pohybových aktivít vo Fitgyme za ú elom zvyšovania príjmu 

z podnikate skej innosti www.fsport.uniba.sk 
- spoluú as  na organizácii D a otvorených dverí a príprava uchádza ov o štúdium na 

FTVŠ UK z gymnastiky  
- organizácia viano ného posedenia sú asných i bývalých lenov katedry 

Katedra športovej kinantropológie a Katedra športovej edukológie 

neorganizujú akcie

Spolo enské a športové podujatia organizované PR oddelením FTVŠ UK:

- 16. 2. 2008 1. reprezenta ný ples FTVŠ UK v spolupráci so Slovenským olympijským 
výborom v PKO 

- 26. 2. 2008 Beánia FTŠ UK v PKO 
- 6. 6. 2008 Olympijský festival detí a mládeže Slovenska, konaný pri príležitosti D a

detí, v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom na všetkých športoviskách 
v areáli FTVŠ UK, v plavárni a fitgyme 

- 22. 9. 2008 Slávnostné otvorenie akademického školského roka 2008/2009 v športovej 
hale prof. Rovného 

- 25. 9. 2009 návšteva delegácie Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a zdravotníctvo 
Vše ínskeho zhromaždenia udových zástupcov R v zasada ke dekana + 
prehliadka športovísk a areálu FTVŠ UK 

- 24. 11. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej auly FTVŠ UK spojené s návštevou 
prezidenta SR Ivana Gašparovi a v aule a Olympijskom klube 


