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ÚVOD 

 Plnenie jednotlivých úloh Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) vychádzalo z 

aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja na obdobie rokov 2011 – 2014, ktoré bolo 

prerokované vo Vedeckej rade FTVŠ UK dňa 16.12.2010. Táto aktualizácia sa stala 

východiskom na formulovanie hlavných úloh rozvoja v roku 2013. 

FTVŠ UK si uvedomuje, že vo svojej činnosti sa musí zamerať na rekonštrukciu vlastných 

pedagogických a vedeckovýskumných priestorov, a tým následne aj skvalitnenie výstupov 

v spomenutých oblastiach. Súčasne sa musí snažiť o zvýraznenie poslania a postavenia 

fakulty s dosahom na športovú a telovýchovnú prax. 

 K podstatným zmenám v roku 2013 smerovalo zlepšenie materiálnych 

a priestorových podmienok fakulty: 

 stavebné úpravy suterénnych priestorov pre zriadenie Akademického klubu 

Lafranconi („L” klub), 

 kompletný retoping bežeckej rovinky na atletickom štadióne prof. Kuchena, 

 rekonštrukcia vonkajšej časti budovy (fasáda) fakulty, 

 priestorové a materiálne dobudovanie špecializovaného pracoviska – “Diagnostické 

centrum prof. Hamara”, 

 ukončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení v Študentskom domove Lafranconi. 

 Z pohľadu pedagogickej činnosti sa v roku 2013: 

 v plnom rozsahu realizovala implementácia záverov ostatnej akreditácie aj na 2. stupni 

štúdia – úprava študijných plánov, informačných listov, klasifikačná stupnica 

hodnotenia predmetov, 

 realizoval vzdelávací program v rámci Učiteľskej akadémie v kontexte národného 

projektu “Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov telesnej a športovej výchovy, 

 začala príprava kompletizácie podkladov pre potreby hodnotenia fakulty v rámci 

ďalšej Komplexnej kareditácie. 

 Vo vedeckovýskumnej činnosti bolo vyvrcholením otvorenie (21.3.2013) 

Diagnostického centra prof. Hamara a spracovanie podkladov k predloženiu projektového 

zámeru zo štrukturálnych fondov v rámci OP výskum a vývoj z APVV. 

 Najvýznamnejšou udalosťou v živote fakulty v roku 2013 bolo usporiadanie 8. 

európskeho kongresu FIEP výlučne v priestoroch našej fakulty pod záštitou ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a primátora Bratislavy v dňoch 29. augusta – 1. septembra 2013. 
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 Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom udržanie stáleho 

reklamného partnera – firmy „adidas“ a postupná kompletizácia športového oblečenia 

študentov a zamestnancov fakulty. 

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2013 zaznamenáva dominantné (nie všetky) 

skutočnosti v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. Podklady spracovali členovia Vedenia 

FTVŠ UK nasledovne: 

Vyhodnotenie činnosti AS FTVŠ UK: doc. Marián Vanderka, PhD. 

K pedagogickej činnosti: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

 Mgr.Ľuboš Rupčík, PhD. 

K vedeckovýskumnej činnosti: doc. PaedDr.Oľga Kyselovičová, PhD. 

Medzinárodná spolupráca: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

Edičná činnosť:  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

Habilitačné a inauguračné konanie: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

Integrovaný informačný a komunikačný systém: Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

Ostatné podujatia FTVŠ UK: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 

 

 

Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2013 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa  22.5.2014 

predkladá dekan FTVŠ UK prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
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1 FUNKCIONÁRI, SAMOSPRÁVA A  ICH ČINNOSŤ 
 
Dekan: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

Prodekanka pre doktorandské štúdium, vedeckovýskumnú činnosť, zahraničnú spoluprácu: 

 doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

Prodekan pre magisterské štúdium, ďalšie formy vzdelávania, integrovaný informačný 
a komunikačný systém – IIKS: 

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

Prodekanka pre bakalárske štúdium, akademický informačný systém (AiS2):  

 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

 (od 1.9.2013 Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.) 

Prodekan pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou (PR), rigorózne pokračovanie a ŠD Lafranconi: 

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 

 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
 
Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
Katedra gymnastiky: prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
Katedra športových hier: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Katedra športovej edukológie 
 a športovej humanistiky: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
Katedra športov v prírode a plávania: prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 
1.1 VEDENIE FTVŠ UK 
 
Dekan: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Prodekani: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.  
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 (od 1.9.2013 Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.) 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD. 
Členovia: 
predseda AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD. 
 (od 1.5.2013 doc. Marián Vanderka, PhD.) 
zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Richard Kucsa,  
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Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK 
 
sa uskutočňovali podľa schváleného harmonogramu a programu každý mesiac, v prípade 
aktuálnej potreby sa realizovali aj mimoriadne zasadnutia. Celkovo sa uskutočnilo 21 
zasadnutí a riešili sa nasledovné problematiky: 
 
14. január 2013 

 Obsahové zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (I – VI/2013) 
 Hodnotenie plnenia prioritných úloh v r. 2012 
 Metodika osobných príplatkov na r. 2013 
 Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (I – VI/2013) 

 
28. január 2013 

 Prioritné úlohy FTVŠ UK na r. 2013 
 Zámer rekonštrukčných prác v areáli fakulty na r. 2013 
 Výročná správa FTVŠ UK za r. 2012 – štruktúra 
 Stav pripravenosti projektu „Športové prázdniny“ 2013 

 
4. február 2013 

 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2013 
 Činnosť Knižnice FTVŠ UK v r. 2012 
 Činnosť VŠK na FTVŠ UK v r. 2012 
 Stav pripravenosti projektu „Naučme deti plávať“ 

 
18. február 2013 

 Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS ak. r. 2012/13 
 Pedagogická konferencia r. 2013 
 Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2012 a zámery v r. 2013 
 Prijímacie konanie na ak. r. 2013/14 (II. stupeň štúdia) 

 
4. marec 2013 

 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť r. 2013 
 Edičná činnosť na r. 2013 
 Plán podnikateľskej činnosti na r. 2013 
 Pedagogické úväzky v LS ak. r. 2012/13 

 
18. marec 2013 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2013/14 (I. stupeň štúdia) 
 Prijímacie konanie na ak. r. 2013/14 (III. stupeň štúdia) 
 Integrovaný informačný a komunikačný systém 
 Stav pripravenosti KAP FTVŠ UK 

 
8. apríl 2013 

 Hodnotenie činnosti FS Gymnik za r. 2012 
 Hodnotenie pedagogického procesu za ZS ak. r. 2012/13 – 1. rok štúdia 
 Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2012 
 Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na r. 2013 
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22. apríl 2013 
 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2012 
 Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
 Činnosť Fit Gym-u Lafranconi v r. 2012 a zámery v r. 2013 
 Stav pripravenosti 8. európskeho kongresu FIEP 

 
6. máj 2013 

 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2012/13 
 Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2012/13 
 Štátne skúšky – Mgr., obhajoby DP 
 Deň detí 2013 

 
20. máj 2013 

 Vyhodnotenie 1. časti prijímacej skúšky na ak. r. 2013/14 (I. stupeň štúdia) 
 Štátne skúšky – Bc., obhajoby BP 
 Vyhodnotenie ŠVOUČ 2013 
 Činnosť prevádzkového oddelenia 

 
3. jún 2013 

 Ročenka FTVŠ UK a Harmonogram štúdia na ak. r. 2013/14 
 PVP na ak. r. 2013/14 
 Stav rekonštrukčných prác v areáli fakulty 
 Stav pripravenosti Športových prázdnin 2013 

 
24. jún 2013 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 
 Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 
 Plnenie prioritných úloh FTVŠ UK za 1. polrok 2013 
 Prevádzka fakulty na obdobie júl – august 2013 

 
19. august 2013 

 Obsahové zameranie zasadnutí VF – ZS 2013/14 
 Problematika FS Gymnik 
 Pripravenosť 8-th FIEP European Congress... 

 
26. august 2013 

 Hospodárenie za I. polrok 2013 
 Stratégia prideľovania osobných príplatkov (IX – XII/2013) 
 Obsahové zameranie zasadnutí  VR a KD – ZS 2013/14 

 
9. september 2013 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň štúdia pre ak. r. 2013/14 
 Prijímacie konanie na ak. r. 2014/15 (I. a III. stupeň štúdia) 
 Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS 2013/14 
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16. september 2013 
 Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
 Činnosť Klubu absolventov a priateľov (KAP) FTVŠ UK 
 Vyhodnotenie činností na fakulte (júl – august 2013) 

 
7. október 2013 

 Medzinárodná vedecká konferencia (FTVŠ UK 2014) 7. reprezentačný ples FTVŠ UK 
(r. 2014) 

 Pedagogické úväzky v ak. r. 2012/13 a na ZS ak. r. 2013/14) 
 SVS TVŠ 

 
21. október 2013 

 Týždeň vedy a techniky – jeseň 2013 
 Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2013 
 Acta facultatis  (r. 2013) 
 Časopis Telesná výchova a šport (r. 2013) 

 
4. november 2013  

 Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august 2013,  stav ubytovania) 
 Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2012/13 (I. , II., III. stupeň) 
 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK (ĎFV) 

 
18. november 2013 

 Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2013/14 
 Deň otvorených dverí – január 2014 
 Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2013/14 
 ŠVOUČ 2013/14 

 
9. december 2013 

 Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 
 Hodnotenie zahraničných študentov a zahraničných pobytov v r. 2013 
 Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2013 
 7. reprezentačný ples FTVŠ UK (r. 2014) - program 

 
Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK sa uskutočnili podľa harmonogramu vždy o 9.00 hod. 
v zasadačke dekana FTVŠ UK. 
Na každom zasadnutí sa prerokúva: - kontrola zápisov a úloh 
     - pedagogika, veda, výskum 
     - personálne otázky 
  



8 
 

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 

časti AS FTVŠ UK. 

Zloženie Kolégia dekana bolo nasledovné: 

Dekan: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Prodekani: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
 doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
 prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
 prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
Predseda AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD.  
 (od 1.5.2013 – doc. Marián Vanderka, PhD.) 
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Richard Kucsa  
Zástupca odborovej organizácie: PaedDr. Richard Grosz 
 
Zasadnutia Kolégia dekana 
 
17. január 2013 

 Obsahové zameranie zasadnutí KD (I – VI/2013) 
 Hodnotenie plnenia prioritných úloh v roku 2012 
 Metodika osobných príplatkov na r. 2013 

 
14. február  

 Prioritné úlohy na r. 2013 
 Zámer rekonštrukčných prác v areáli fakulty na r. 2013 
 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2013 

 
14. marec  

  Pedagogická konferencia 2013 
  Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť v r. 2013 
  Edičná činnosť v r. 2013 

 
18. apríl  

  Prijímacie konanie na ak. r. 2013/14 (I. stupeň štúdia) 
  Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2012/13 
  Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2012/13 
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16. máj  
  Personálny a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 
  Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. r. 2013/14 – 1. časť (I. stupeň štúdia)   
  Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2012 

20. júna 
 Harmonogram štúdia na ak. r. 2013/14 
 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2012/13 
 Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/2013) 

 
19. september 

 Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK v ZS ak. r. 2013/14  
 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I., II., III. stupeň) na ak. r. 2013/2014 
 Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2013/14 
 Hospodárenie za 1. polrok 2013 

 
17. október 

 Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
 Týždeň vedy a techniky 2013 
 Medzinárodná vedecká konferencia (FTVŠ UK 2014) 
 Činnosť Klubu absolventov a priateľov FTVŠ UK 

 
14. november  

 Hodnotenie pedagogického procesu (ŠS jar – leto 2013) v ak. r. 2012/13 
 Hodnotenie pedagogických úväzkov za ak. r. 2012/13 
 Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2013/14 
 Acta facultatis a časopis TVaŠ  (r. 2013) 

 
5. december 

 Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie  ZS v ak. r. 2013/14 a príprava 
skúškového obdobia 

 Deň otvorených dverí – január 2014  
 Príprava výročnej správy fakulty za r. 2013 
 7. reprezentačný ples FTVŠ UK 

 
Zasadnutia Kolégia dekana sa realizovali podľa schváleného programu a čiastočne 

upraveného harmonogramu. Celkovo sa uskutočnilo 10 zasadnutí a na každom boli zaradené: 

 • Kontrola zápisov a plnenia úloh 

 • Rôzne 
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1.3 VEDECKÁ RADA FTVŠ UK 

Predseda:  prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  
Členovia:  prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. – FCHPT STU Bratislava 
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. –  FTVS UK Praha 
   prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
   prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. - PF PU Prešov 
   prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. –  FSpS MU Brno 
   prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. – FHV UMB Banská Bystrica 
   prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
   doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
   prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 
   doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 
   doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
   prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
   prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
   doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
   doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
   prof.  PhDr. Elena Strešková, PhD. 
   prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra 
   doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – FTK UP Olomouc 
   Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
   doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
   doc. Erika Zemková, PhD. 
 
Čestní členovia: Ing. Ladislav Čambal 
   PaedDr. Ján Filc – ambasádor FTVŠ UK 
   PhDr. František Chmelár – predseda SOV 
   prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. – emeritný profesor 
   doc. PhDr. Jozef Vengloš – ambasádor FTVŠ UK 
 
Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 
 
21. marec 
 Kontrola zápisov a úloh  
 Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2012 a kalendár vedeckých  

podujatí na rok 2013 
 Fakultná a celoštátna konferencia ŠVOUČ 2013 
 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na menovanie za profesorku (doc. Mgr. Erika 

Zemková, PhD.) 
 Rôzne 
 Otvorenie a prehliadka priestorov Diagnostického centra prof. Hamara 
 

13. jún  
 Kontrola uznesení 
 Vyhodnotenie Fakultnej konferencie ŠVOUČ 2013 
 Zahraničná spolupráca FTVŠ UK v ak. roku 2012/2013 
 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na udelenie titulu profesor  
 Rôzne 
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10. október 
 Kontrola uznesení 
 Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2013/2014 
 Vyhodnotenie 8. EURÓPSKEHO KONGRESU FIEP, Bratislava 29.8. – 1.9. 2013 
 Medzinárodná konferencia 2014 
 Rôzne 
 
12. december 

 Kontrola zápisov a úloh 
 Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2013 a jej zameranie v roku 2014 
 Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2012/13 (1., 2. a 3. stupeň) 
 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za  

profesora na FTVŠ UK 
 Rôzne 
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1.4 VYHODNOTENIE ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 FTVŠ UK  

 
 V roku 2013 sa Akademický senát FTVŠ UK stretol celkom na 8-mich prezentačných 

zasadnutiach a uskutočnil hlasovania predložených materiálov. Celkovo AS FTVŠ UK 

prerokoval  24 materiálov, ktoré boli predložené Vedením FTVŠ UK a volebnými komisiami. 

V rámci svojej pôsobnosti schválil 19 predložených materiálov vedenia fakulty a uskutočnil 3 

voľby . Prevažnú časť roka pracoval  AS FTVŠ UK v plnom počte zvolených zástupcov,  t.j. 

10 členov zamestnaneckej časti AO a 5 členov študentskej časti AO.  

Od začiatku roka 2013 do 2.5.2013 zasadal AS FTVŠ UK 3 krát v starom zložení. 

Dňa 9. a 10. apríla 2013 sa uskutočnili riadne voľby do AS FTVŠ UK, ktoré prebehli v súlade 

s platnými „Zásadami volieb“. 

(http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/akademicky_senat/Zasady_volieb_

do_AS_FTVS.pdf) 

Uskutočnili sa v dvoch kolách v prvom volebnom obvode (zamestnanecká časť) 

a v jednokolovej voľbe v druhom a treťom volebnom obvode (študentská časť). Za členov 

„Volebnej komisie“ pre voľby do AS FTVŠ UK na volebné obdobie 2.5.2013 - 30.4.2017 AS 

zvolili: doc. Vladimíra Přidala, PhD., doc. Petra Mačuru, PhD., PaedDr. Janu Labudovú, PhD. 

a študentku Katarínu Pialovú.  

K 05.09.2013 v zmysle  Čl.8, ods.9, písm. b) Štatútu  FTVŠ UK zanikol mandát v AS FTVŠ 

UK Mgr. Ľubošovi Rupčíkovi, PhD. Na základe tejto skutočnosti uskutočnil AS FTVŠ UK 

dňa 2.10.2013 doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK, v ktorých bol 

zvolený na obdobie  3.10.2013 – 30.4.2017, Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. V tom istom termíne 

bol zvolený aj zástupca FTVŠ UK do Študentskej rady vysokých škôl: Mgr. Richard Kucsa. 

Všetky volebné a schvaľovacie úkony v rámci jednotlivých zasadnutí AS FTVŠ UK v roku 

2013 boli uskutočnené v zmysle Zásad volieb do AS FTVŠ UK , Štatútu UK ,Štatútu FTVŠ 

UK a ŠRVŠ SR . Možno konštatovať, že všetky procedurálne úkony boli zvládnuté na 

požadovanej úrovni a neboli vznesené žiadne oficiálne protesty k ich priebehu a záverom. 

Okrem termínovaných zasadnutí AS FTVŠ UK sa v priebehu roka 2013 v súvislosti 

s riešenými úlohami uskutočnili aj stretnutia predsedníctva AS FTVŠ UK (tri zasadnutia) 

a volebných komisií (tri zasadnutia). 

Po vyhodnotení prezenčných listín zo  zasadnutí AS FTVŠ UK a vyhodnotenia 

elektronických hlasovaní  v roku 2013 (od mája – nové zloženie AS) je možné účasť členov 

AS FTVŠ UK na zasadnutiach a rozhodovacích procesoch vyhodnotiť nasledovne: 
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A / Zamestnanecká časť AS FTVŠ UK: 

        účasť 

1. doc. PaedDr. Ľubomíra BENČURIKOVÁ, PhD.    80 %  

2. prof. MUDr. Dušan HAMAR, PhD.     80 %  

3. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD.    100 %  

4. Mgr. Martin PACH, PhD.      100 %  

5. Mgr. Milan SEDLIAK, PhD.     100 %  

6. Mgr. Miloš ŠTEFANOVSKÝ, PhD.    100 %  

7. doc. Marián VANDERKA, PhD.    100 %  

8. doc. Miroslav VAVÁK, PhD.       90 %  

9. doc. PaedDr. Ľudmila ZAPLETALOVÁ, PhD.    80 %  

10. a) Mgr. Ľuboš RUPČÍK, PhD. účasť zanikla po dvoch rokovaniach 

10. b) Mgr. Gabriel BUZGÓ, PhD. 100 % - ná účasť až od 03.10.2013 

 

B/ Študentská časť AS FTVŠ UK: 

1. Ladislav DRAGULA 100 %  

2. Mgr. Richard KUCSA   90 %  

3. Mgr. Milan KABÁT   90 %  

4. Viktor OLŠAVSKÝ   80 %  

5. Mgr. Nina CSONKOVÁ   80 %  

 

Pri porovnaní účasti členov zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK na zasadnutiach AS FTVŠ 

UK v roku 2010 (77 %)  v roku 2011 (81%), v roku 2012 (81 %) a v roku 2013 (83 %) je 

možné konštatovať, že  účasť členov AS FTVŠ UK  na rokovaniach a rozhodovacích 

procesoch bola stabilizovaná nad úrovňou 80%. V študentskej časti AS FTVŠ UK bola 

evidovaná účasť na zasadnutiach oproti predchádzajúcim rokom 2010 (81 %) 2011 (72 %) 

2012 (66 % ) a 2013 (88 %). Na zasadnutiach AS FTVŠ UK v roku 2013 bola na každom 

rokovaní prítomná min. 2/3 účasť členov AS FTVŠ UK a každé zasadnutie bolo uznášania 

schopné.  

AS FTVŠ v priebehu roka pravidelne informoval o záveroch rokovaní pracovníkov fakulty 

prostredníctvom zverejnenia zápisov  na internetovej stránke fakulty. 

V rámci jednotlivých prezentačných zasadnutí a elektronického hlasovania AS FTVŠ UK 

v roku 2012 AS prerokoval rôzne návrhy a materiály. 
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AS FTVŠ UK v roku 2013 schválil, zvolil a prerokoval: 

 

1. Dňa 7.1.2013 schválil Vyhlásenie termínu volieb do AS FTVŠ UK na funkčné 

obdobie 2.5.2013 - 30.4.2017 v termíne 9.4.2013 I. kolo volieb a 10.4.2013 II. kolo 

volieb. 

2. Dňa 21.03.2013 schválil ďalšie podmienky Prijímacieho konania na FTVŠ UK na 

akademický rok 2013/14 na   II. a III. stupeň štúdia (magisterské a doktorandské 

štúdium) a schválil Výročnú správu AS FTVŠ UK za rok 2012, schválil zvýšenie 

plánovaného počtu prijatých uchádzačov na študijný program Trénerstvo - externá 

forma na 45; prijatie uchádzačov na študijný program Trénerstvo - externá forma na 

bez prijímacej skúšky. 

3. Po riadnych voľbách zasadal nový AS FTVŠ prvýkrát 09.05.2013 a prebehla voľba 

predsedu a podpredsedu AS FTVŠ UK za zamestnaneckú časť AS FTVŠ UK, voľba 

tajomníka AS FTVŠ UK, voľba pracovných komisií AS FTVŠ UK a bol prerokovaný 

„Štatút centra výskumu starnutia a civilizačných ochorení“  

4. Na rokovaní 23.05.2013 AS FTVŠ schválil „Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2012“; 

„Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2012“; „Rozpočet výnosov a 

nákladov FTVŠ UK na rok 2013“ a prerokoval „Štruktúru pracovných miest na FTVŠ 

UK od 1.5.2013“, 

5. Dňa 05.09.2013 AS FTVŠ schválil nového prodekana Mgr. Ľuboša Rupčíka, PhD. 

a schválil nové zloženie disciplinárnej komisie FTVŠ UK, rokoval o vyhlásení 

doplňovacích volieb a zložení volebnej komisie. Doplňovacie voľby boli vyhlásené na 

02.10.2013 a za členov volebnej komisie boli zvolení Mgr. Jana Labudová, PhD.; Bc. 

Ladislav Dragula a Mgr. Martin Pach, PhD. 

6. Dňa 19.09.2013 AS FTVŠ schválil „Ďalšie podmienky prijímacieho konania na 1. 

stupeň VŠ štúdia“; „Ďalšie podmienky prijímacieho konania na 3. stupeň VŠ štúdia“;  

nového člena Vedeckej Rady FTVŠ UK, v dôsledku zmeny prodekana, podľa Štatútu 

FTVŠ UK (čl. 13/ ods. 3) a prerokoval postavenia a štatútu doktorandov na FTVŠ UK, 

na základe požiadavky Mgr. Richarda Kucsu. Predseda AS informoval o aktuálnom 

znení legislatívy v otázke postavenia a štatútu doktorandov na FTVŠ UK. Mgr. Kucsa 

predložil niekoľko otázok a návrhov za doktorandov FTVŠ UK. Po diskusii členovia 

AS prijali uznesenie, v ktorom poverili prodekanku doc. Kyselovičovú vypracovaním 

"Pokynov pre organizáciu doktorandského štúdia na FTVŠ UK" a ich následným 
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zverejnením na web stránke fakulty. Predseda AS informoval o niektorých bodoch zo 

zasadnutia Kolégia dekana FTVŠ UK, napr. o zámere  skrátenia 6. semestra Bc. štúdia 

a zisťovaní názorov katedier na tento krok. Tiež informoval o predbežnom záujme o 

pridanie opravného termínu ŠZS na október. V tomto zmysle vyzval zástupcov AS z 

radov študentov, aby realizovali prieskum na zistenie záujmu o tieto kroky zo strany 

študentov. V ďalšom bode predseda AS spresnil možnosti AS v rámci legislatívnych 

zmien v štatúte FTVŠ UK a "Zásadách volieb do AS FTVŠ UK". Doc. Medeková 

navrhla verejnú diskusiu k možným návrhom zmien. Predseda AS poveril Legislatívnu 

komisiu AS k iniciovaniu verejného pripomienkovania v najbližšom čase. AS tiež 

poveril predsedu AS, aby informoval vedenia FTVŠ UK a kolégium dekana o 

iniciovaní verejného pripomienkovania Štatútu FTVŠ UK.  

7. Dňa 7.11.2013 AS FTVŠ schválil výšku školného a vybraných poplatkov súvisiacich 

so štúdiom na všetkých stupňoch v akademickom roku 2014/2015. V diskusii sa 

členovia pýtali na metodiku finančných dotácii a ich prepočet na jedného študenta, na 

reálne náklady na výučbu a iné. Dekan pripomenul nejasnosti a komplikácie, ktoré sú 

s týmito metodikami spojené a aj fakt, že poplatky spojené so štúdiom u študentov 

prekračujúcich stanovenú dĺžku štúdia nedosahujú ani zďaleka dotácie z ministerstva, 

o ktoré pri ich „nadsluhovaní“ prichádzame.  

 

AKADEMICKÉ  ORGÁNY FTVŠ UK v roku 2013: 

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK: 

doc. Marián VANDERKA, PhD.   

Podpredseda Akademického senátu FTVŠ UK:  

Mgr. Martin PACH, PhD.  

Tajomník Akademického senátu FTVŠ UK: 

Mgr. Milan SEDLIAK, PhD.  

Zamestnanecká časť: 

doc. PaedDr. Ľubomíra BENČURIKOVÁ, PhD.   

prof. MUDr. Dušan HAMAR, PhD.    

doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD.   

Mgr. Ľuboš RUPČÍK, PhD.  

Mgr. Miloš ŠTEFANOVSKÝ, PhD.    

doc. Miroslav VAVÁK, PhD. 
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doc. PaedDr. Ľudmila ZAPLETALOVÁ, PhD. 

do 05.09.2013 Mgr. Ľuboš RUPČÍK, PhD. 

od 03.10.2013 Mgr. Gabriel BUZGÓ, PhD. 

Študentská časť:  

Bc. Ladislav DRAGULA 

Mgr. Richard KUCSA 

Mgr. Milan KABÁT  

Bc. Viktor OLŠAVSKÝ 

Mgr. Nina CSONKOVÁ 

 

Pracovné komisie: 

 

Ekonomická komisia 

Mgr. Martin Pach, PhD. – predseda komisie 

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. - člen komisie 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. – člen komisie 

 

Pedagogická komisia 

doc. Marián Vanderka, PhD. - predseda komisie  

Mgr. Milan Kabát (študent) - člen komisie  

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. – členka komisie  

 

Legislatívna komisia 

Mgr. Milan Sedliak, PhD. - predseda komisie 

doc. Miroslav Vavák, PhD. - člen komisie 

doc. PaedDr. Helena Medková, PhD. - členka komisie 

 

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2011-2015: 

Zamestnanecká časť: 
 
PaedDr. Jana Labudová, PhD.;  

Mgr. Ján Cvečka, PhD.;  

doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

  



17 
 

Študentská časť:  

Bc. Adam Ščibrány;  

Mgr. Pavel Šmela  

 
Zástupca v Rade vysokých škôl: 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. - prodekan FTVŠ UK 

 

Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl: 

Mgr. Richard Kucsa 

 

V roku 2007 boli schválené Zásady volieb do AS FTVŠ UK, ktoré v Čl. 3, ods.2 a ods.3, 

zaisťujú zastúpenie jedného zástupcu katedry v AS FTVŠ UK. Týmto opatrením bol 

vytvorený plošný priestor pre prezentáciu názorov členov AO/ katedier k prerokovávaným 

materiálom. Súčasne mali jednotlivé pracoviská prostredníctvom svojho zástupcu vytvorené 

podmienky na predkladanie svojich pripomienok a návrhov do AS FTVŠ UK.  

Napriek uvedenému je možné konštatovať zvýšenú aktivitu členov AS FTVŠ UK pri 

prerokovávaní materiálov v zmysle doplňujúcich návrhov a vystúpeniach s faktickými 

pripomienkami. Zvýšil sa záujem podieľať sa na rozhodovacích procesoch na fakulte 

a súčasne zodpovedným prístupom potvrdiť svoj mandát člena AS FTVŠ UK.  

V nadväznosti na rokovania zástupcov FTVŠ UK v AS UK bude potrebné  v budúcnosti 

zlepšiť priebežnú informovanosť členov AS fakulty o záveroch zasadnutí  AS UK  

prostredníctvom zástupcov fakulty v AS UK. Tento problém je výraznejší najmä zo strany 

študentov. Aj do budúcnosti je potrebné zdôrazňovať  nutnosť prítomnosti zástupcu 

študentskej časti AS FTVŠ UK na týchto zasadaniach, na ktorých je vytvorený priestor pre 

prezentáciu požiadaviek a stanovísk študentov k prejednávaným otázkam. Dôležitá je nie len 

účasť, ale najmä zvýšenie povedomia študentov v oblasti riadenia a organizácie života na 

fakulte. 

Vzhľadom na pomerne často vyskytujúce sa výpadky členov z AS FTVŠ (z rôznych dôvodov: 

ukončenie pracovného pomeru, tehotenstvo, vymenovaním člena do niektorej z funkcií 

nezlučiteľných s členstvom v senáte a inými) predseda AS navrhol do budúcich úprav „Zásad 

volieb“ do AS a aj Štatútu FTVŠ UK zakomponovať klauzulu umožňujúcu náhradníka, tak, 

aby nebolo nevyhnutné zakaždým vypisovať doplňujúce voľby najmä v zamestnaneckej časti 

AS. To umožňuje „Zákon“ 455 .z. z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov. Konkrétne sa § 26 doplnil odsekom 8, v ktorom sa uvádza: „Vnútorný 

predpis fakulty ustanoví, či sa stáva (a za akých podmienok) členom akademického senátu 

fakulty zvolený náhradník“. 

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu komplexnej akreditácie (KA) apríl - jún 2014, bola značná 

časť činností z toho vyplývajúcich prenesených nie len na vedenie fakulty, ale aj viacerých 

členov AS FTVŠ, ktorí sú garantmi alebo spolugarantmi študijných programov. Z tohto 

dôvodu sa verejná diskusia, ako aj prípravy revízie kľúčových materiálov (Štatút, Zásady 

volieb, Študijný poriadok) presunuli až na obdobie po odovzdaní pripravovaného rozsiahleho 

materiálu spojeného s KA. 
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2 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Zabezpečenie pedagogického procesu 

 Pedagogický proces zabezpečovalo šesť katedier fakulty. Vedúci katedier za 

koordinácie príslušných študijných prodekanov zabezpečovali kontrolnú, riadiacu činnosť a 

pravidelne hodnotia úroveň pedagogického procesu. Výsledky a zistenia sa prerokúvali na 

zasadaní Kolégia dekana. Vedúci katedier z pohľadu zabezpečenia pedagogického procesu 

vykonávali predovšetkým kontrolnú a hospitačnú činnosť. 

Zameranie kontrolnej činnosti je najmä na kontrolu: 

- prípravy podkladov pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, 

- dodržiavania časovo-tematických plánov výučby a rozvrhu, 

- priebežného hodnotenia študentov, 

- zverejnenia kreditových požiadaviek a termínov overovania, 

- zapojenia študentov do ŠVOUČ na katedrách, 

- inovácie obsahu výučby a tém záverečných prác. 

Prodekani tiež priebežne vykonávali hospitačnú činnosť, pri ktorej boli zistené určité 

nedostatky, ktoré boli riešené v spolupráci s vedúcimi katedry. 

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety garantovali 

skúsení učitelia – 7 profesori a 23 docenti, resp. 38 učitelia s vedeckou hodnosťou PhD. 

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

jednotlivých oblastiach, aplikovali najnovšie didaktické prístupy a zapracovali do 

pedagogického procesu výsledky najmä vlastnej výskumnej činnosti. Tiež ostatní učitelia – 3 

lektori, vrátane 15 externých pedagogických pracovníkov zabezpečovali semináre a cvičenia. 

Vedúci katedier hodnotia úroveň výučby na svojich katedrách kladne, aj vďaka priebežnej 

modernizácii vybavenia učebných priestorov novou výpočtovou technikou. 

Výučba takmer všetkých praktických predmetov sa realizovala v priestoroch fakulty. 

Mimo fakulty (v športovej hale Elán) prebiehala výučba predmetov Katedry atletiky. Výučba 

povinného predmetu Hry VII a PVP Korčuľovanie a ľadový hokej sa realizovala na zimnom 

štadióne v Dúbravke. Mimo fakulty sa realizovala aj výučba povinných a povinne 

voliteľných predmetov Katedry športov v prírode a plávania (zimné kurzy: Chopok Juh - 

Trangoška, Chopok Sever – Jasná, Osrblie – Hronec, letné kurzy: Richňava, Piešťany -

Sĺňava, Zuberec, Oravská Lesná, Karloveská zátoka – lodenica, Čunovo, Malé Karpaty, 

Bratislava okolie, Vysoké Tatry – St . Smokovec). 
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V rámci skvalitnenia výučby povinných a povinne voliteľných predmetov Katedry 

športových hier na oboch stupňoch štúdia bol daný do užívania od akademického roka 

2012/2013 Futbalový areál doc. Kačániho. 

Ku skvalitneniu praktickej výučby výrazne prispeli najmä renovácia povrchu 

v športovej hale prof. Rovného, ako aj vybudovanie posilňovne pre výučbu športovej 

špecializácie kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Pre výučbu povinných 

predmetov Katedry gymnastiky sa využívali aj priestory GAC FTVŠ UK. Opakovane 

evidujeme problém s priestorovým zabezpečením výučby úpolových športov vo vzťahu 

k činnosti folklórneho súboru Gymnik v tom istom priestore. 

Pre zabezpečenie pedagogického procesu na 2. stupni štúdia je dostatok študijnej 

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

fakulta dobré výsledky, učebnice a skriptá sú v primeranej podobe aktualizované a pokrývajú 

hlavné oblasti výučby. V súčasnosti sa venuje zvýšená pozornosť vydávaniu študijnej 

literatúry pre študentov 1. stupňa štúdia. 

Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- absencia špecializovaných moderných diagnostických laboratórií, 

-  nevyhovujúce priestory pre výučbu úpolových športov, 

- absencia šatní pre vonkajšie ihriská a najmä pre Futbalový areál doc. Kačániho, 

- zvýšené a nerovnomerné zaťaženie vyučujúcich pri priamej pedagogickej činnosti 

 (najmä na Katedre športov v prírode a plávania – Oddelenie športov v prírode), 

-  zvýšený počet študentov v študijných skupinách v prvom roku bakalárskeho štúdia, 

-  veľký počet bakalárov a diplomantov na jedného učiteľa v niektorých športových 

 špecializáciách (futbal, ľadový hokej, kondičný tréner)... 

 

Zápis študentov sa realizoval v termíne od 03. do 13.09.2012 a z hľadiska organizácie 

bol využitý systém AiS2. 

Tvorba rozvrhu v akademickom roku 2012/2013 bola centrálne nasadená výučba 

povinných predmetov študentom 1. až 3. roku bakalárskeho štúdia a 1. a 2. roku 

magisterského štúdia. Študenti boli zaradení do jednotlivých krúžkov. Príprava centrálneho 

rozvrhu bola zabezpečená študijnými prodekanmi dr. Tománkom a dr. Cihovou. V tomto 

akademickom roku sa už podarilo aj zosúladenie rozvrhu s kooperujúcimi fakultami – 

PRIF UK, FMFI UK, FM UK, PF UK. 



21 
 

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti 

možnosť výberu zo širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov (tab. 1). 

Vzhľadom na existenciu a nedostatočnú ponuku tzv. trsových PVP bolo nevyhnutné riešiť 

problémy študentov študijných programov šport a zdravie a šport a zdravie učiteľstvo telesnej 

výchovy z pohľadu splnenia podmienok na ukončenie štúdia. 

Tab. 1 Počet ponúkaných voliteľných predmetov (PVP a VP) 
v akademickom roku 2012/2013 podľa katedier 

Katedra Počet PVP a VP 
atletiky 14 
gymnastiky 32
športových hier 27 
športovej edukológie a športovej humanistiky 48 
športovej kinantropológie 13
športov v prírode a plávania 32
SPOLU (1. a 2. stupeň) 169 

 

V priebehu výučbovej časti semestra sa uskutočňoval aj predzápis predmetov pre 

nasledujúci semester s cieľom zabezpečiť dostatočnú ponuku aj pre študentov, ktorí si 

nezapisujú predmety v odporúčaných semestroch študijného plánu. 

Pedagogická prax sa realizuje ako povinný predmet v rôznych formách vo všetkých 

študijných programov. Na fakulte pôsobia traja koordinátori pedagogických praxí, ktorí 

zabezpečujú organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe pre jednotlivé 

študijné programy. Na úrovni katedier organizáciu pedagogických praxí zabezpečujú 8 

organizátori v spolupráci s metodikmi a cvičnými učiteľmi/trénermi, ktorí pôsobia na 

školách/v kluboch. Rezervy sú predovšetkým v evidenčnej činnosti organizátorov. Najväčším 

problémom je zabezpečenie pedagogickej praxe v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy pri športových špecializáciách s veľkým počtom študentov. 
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2.1 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium 
 

2.1.1 Stav štúdia v akademickom roku 2012/2013 

V akademickom roku 2012/2013 sa štúdium v 1. stupni realizovalo v 7 študijných 

programoch v dennej forme štúdia a v 1 študijnom programe v externej forme štúdia. Spolu 

v bakalárskom štúdiu študovalo 644 študentov v dennej forme (z toho 7 zahraničných 

študentov – 4 študenti z Českej republiky, 1 z Chorvátskej republiky, 1 z Japonska a 1 zo 

Srbskej republiky) a 41 študentov v externej forme štúdia (tab. 2). Z celkového počtu 685 

študentov 1. stupňa štúdia bolo 118 žien (17,2 %) a 567 mužov (82,8 %). 

Tab. 2 Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2012/2013 
 na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2012) 

  
Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 100+1* 56 41+1* 7+1* 1 205+3* 

2. Trénerstvo – externá forma štúdia 13 28 –– –– –– 41 

3. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 70 81 58+2* 4 2 215+2* 

4. Šport a zdravie 21 14 8 5 –– 48 

5. 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

37+2* 17 14 –– –– 68+2* 

6. Športový manažment 18 15 9 –– –– 42 

7. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 5 8 3 1 –– 17 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 21 11 8 2 –– 42 

  SPOLU 285+3* 230 141+3* 19+1* 3 678+7* 

Pozn.:	*	‐	zahraniční	študenti  
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2.1.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 
 

Termín konania: 

Štátne skúšky sa konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  17.06.2013 – 19.06.2013 

    druhá časť štátnej skúšky 24.06.2013 – 26.06.2013 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 20.08. – 22.08. 2013 

 

Skúšobné komisie: 

Tab. 3 V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 
6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

doc. PhDr. Eugen LACZO, PhD. 
Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

atletika, kondičný tréner 

prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD. 
Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

individuálne športy 
(okrem atletiky) 

doc. PaedDr. Vladimír PŘIDAL, PhD. 
Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

basketbal, futbal, 
hádzaná, ľadový hokej, 
tenis, volejbal 

doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. 
Šport a zdravie 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

aerobik, fitnes,  
šport pre všetkých,  
šport zdravotne 
oslabených, turistika 

doc. PaedDr. Branislav ANTALA, PhD. Športový manažment  

doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, PhD. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii 

 

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 92 študentov 1. stupňa štúdia.  

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 88 študentov (95,7 % úspešnosť).  

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2013 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

43 študentov, z ktorých 39 študentov bolo úspešných (90,7 % úspešnosť).  
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 z celkového počtu 127 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2012/2013 malo 30 (23,62 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

Tab. 4 Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v akademickom roku 
2012/2013 - 1. stupeň štúdia 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún 2013)  

Študijný program 
Počet 

zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Štátna skúška 
prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 30 29 96,6 % 10 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

33 32 96,9 % 10 

Šport a zdravie 7 7 100 % 2 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

9 8 88,8 % 2 

Športový manažment 7 6 85,7 % 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1 1 100 % 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 5 5 100 % 1 

SPOLU 92 88 95,43 % 27 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2013)  

Študijný program 
Počet 

zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Štátna skúška 
prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 8 6 75,0 % 2 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

22 21 95,5 % 0 

Šport a zdravie 3 3 100 % 0 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

2 1 50 % 0 

Športový manažment 1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 2 2 100% 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 5 5 100% 1 

SPOLU 43 39 70,0 % 3 
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Personálne a organizačne zabezpečenie: 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých 

členov komisií tak, aby komisie boli uznášania schopné. Predsedovia komisií vo väčšine 

prípadov považujú zloženie komisií za vyhovujúce. Zloženie komisií možno hodnotiť ako 

opodstatnené, tak z hľadiska vyššieho počtu členov, ako aj ich odborného zamerania.  

Predsedovia komisii sa kladne vyjadrovali k materiálnemu a technickému 

zabezpečeniu počas štátnych skúšok. Aj keď sa vyskytli menšie nedostatky, tie však 

nenarušili plynulý priebeh štátnych skúšok. 

Poznatková úroveň študentov: 

Poznatková úroveň jednotlivých študentov bola dostačujúca. Za veľmi pozitívne považovali 

jednotliví predsedovia komisii zavedenie nového predmetu Seminár k záverečnej práci, čím 

sa zvýšila kvalita prezentovaných záverečných prác zo strany študentov. Za negatívne 

považovali účasť vedúcich prác a ich oponentov, ktorí sa nie vždy zúčastnili obhajoby. 

Prepracovanosť jednotlivých téz z predmetov bola lepšia, niektorí predsedovia komisii však 

považujú vypracované tézy z predmetu Pedagogicko – psychologický a sociálnovedný základ 

učiteľstva za neprimeraný. Výskyt v rozdielnosti hodnotenia záverečných prác vedúci – 

oponent už nebol taký častý. V tabuľke 5 je zverejnené vyhodnotenie štátnych skúšok. Na 

základe porovnania so štátnymi skúškami za AR 2011/2012 môžeme konštatovať mierne 

zlepšenie a to hlavne v kvalite predkladaných záverečných prác. Priemerná známka v AR 

2011/2012 bola z obhajoby záverečných prác 1,90 a v AR 2012/2013 1,57. Taktiež sa výrazne 

zlepšil aj prospech v jednotlivých predmetoch štátnej skúšky. Toto možno konštatovať tak za 

júnový termín štátnej skúšky, ako aj za augustový termín štátnej skúšky. 

  



26 
 

Tab. 5 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 – 1. stupeň štúdia 

Predmet ŠS 
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A 37 25 33 23 18 3 
B 24 19 18 15 12 4 
C 22 29 6 5 8 4 
D 3 5 4 4 5 1 
E 4 5 2 1 3 1 

FX 2 3 1 0 0 0 
spolu 92 86 64 48 46 13 
priemerná známka 1,57 1,75 1,43 1,42 1,60 1,73 
splnili 97,8% 96,5 % 98,4 % 100 % 100 % 94,3 % 

A 4 9 8 2 9 1 
B 8 8 5 14 9 2 
C 13 10 7 7 7 3 
D 6 3 4 3 2 1 
E 7 3 2 1 2 0 

FX 3 1 3 0 0 0 
spolu 41 34 29 27 29 7 
priemerná známka 2,19 1,81 1,98 1,76 1,63 1,79 
splnili 90,0 % 97,1 % 89,7 % 100 % 100 % 100 % 

 

2.1.3  Prijímacie konanie na akademický rok 2013/2014 
 

FTVŠ UK ponúkala v roku 2013 záujemcom v bakalárskom štúdiu 9 študijných 

programov v dennej forme a 1 študijný program v externej forme štúdia so štandardnou 

dĺžkou štúdia 3 roky, v ktorých má fakulta priznané právo udeľovať príslušný titul. 

 Informácie o možnostiach štúdia na FTVŠ UK v Bratislave v akademickom roku 

2013/2014 v 1. stupni štúdia boli zverejnené na webovej stránke fakulty, na verejnej výveske 

fakulty, na portáli vysokých škôl a v publikácii Pred štartom na vysokú školu (vydavateľstvo 

Infopress). Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte sme zorganizovali 01.02.2013 Deň 

otvorených dverí, ktorý sa zo strany študentov stredných škôl (aj ich rodičov) stretol s veľkým 

záujmom. Uchádzačom boli ponúknuté v mesiacoch február až apríl aj prípravné kurzy a to 

predovšetkým z gymnastiky a plávania a 06.04.2013 mohli využiť aj záverečný prípravný 

kurz, kde si mohli overiť pripravenosť na prijímaciu skúšku aj zo zvolenej športovej hry.  
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Termín konania 1. časti prijímacej skúšky:  29.-30.apríla a 02.-03.mája 2013  
 

Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2013/2014 – 

1. stupeň štúdia: 

 denná forma štúdia  689 uchádzačov  

  + 4 uchádzači o študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI 

UK  

  + 3 uchádzači o študijný program učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy – PdF UK 

 externá forma štúdia  45 + 5 dodatočne prihlásených uchádzačov 

(športové špecializácie: basketbal - 4, ľadový hokej – 24 + 5, stolný tenis - 17).  

 Z celkového počtu 689 prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom 

roku 2013/2014 v dennej forme štúdia je 142 žien (20,6 %) a 552 mužov (79,4 %).  

 V porovnaní s plánovaným počtom prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia (280) 

je to pomer 1 : 2,38.  

 Záujem o štúdium na našej fakulte v dennej forme štúdia bol porovnateľný s počtom 

uchádzačov v predchádzajúcich akademických rokoch: (2008/2009 – 626 uchádzačov, 

2009/2010 – 643 uchádzačov, 2010/2011 – 635 uchádzačov, 2011/2012 – 718 uchádzačov, 

2012/2013 – 666 uchádzačov). 

Každý uchádzač mal možnosť podať jednu prihlášku, v ktorej mohol uviesť 

maximálne tri študijné programy, pričom študijný program uvedený na prvom mieste sa 

považuje za prioritný. Možnosť uviesť si v prihláške dva študijné programy využilo 377 

uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 80 uchádzačov (232 

uchádzačov uviedlo iba jeden študijný program). Prehľad počtu prihlásených uchádzačov 

uvádzame v tab. 6.  

Každý uchádzač pri vstupnej inštruktáži obdržal v zalepenej obálke čiarový kód. 

Pri písaní testu a zverejňovaní výsledkov boli použité kódy uchádzačov (nie ich mená).  
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Tab. 6 Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK 
v akademickom roku 2013/2014 

Študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov

POČET PRIHLÁSENÝCH UCHÁDZAČOV  
PODĽA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

UVEDENÉHO V PRIHLÁŠKE  
na  

1. mieste 
na  

2. mieste 
na  

3. mieste 
SPOLU 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 76 62 11 149 (1:3,73)

Trénerstvo a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

80 139 38 7 184 (1:2,30)

Trénerstvo (špecializácia 
kondičný tréner vo 
výkonnostnom a vrcholovom 
športe) 

40 221 97 12 330 (1:8,25)

Šport a zdravie 20 49 71 15 135 (1:6,75)

Šport a zdravie a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

20 63 45 20 128 (1:6,40)

Športový manažment 20 78 29 4 111 (1:5,55)

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 15 5 2 22 (1:1,10) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 30 18 5 53 (1:2,65) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

10 14 8 4 26 (1:2,60) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a slovenského jazyka a literatúry  

10 4 4 0 8 (1:0,80) 

SPOLU: 280 689 377 80 1146 
Externá forma štúdia 

Trénerstvo  20 50   50 (1:2,50) 
 

 
Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia 602* uchádzačov  

+ 2 uchádzači o študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI 

UK  

+ 2 uchádzači o študijný program učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy – PdF UK 

*10 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný program trénerstvo 

bez prijímacej skúšky sa na prijímacej skúške nezúčastnili (športové špecializácie: ľadový 

hokej (2x), tenis (2x), volejbal (2x), basketbal (1x), veslovanie (1x), vodné pólo (1x), 

zjazdové lyžovanie (1x)). 
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 Takmer 87,4 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej 
skúšky môžeme považovať za dobrú. 

 
Tab. 7 Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 

(vyhodnotenie 602 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  
 

 
Nastúpili na 

disciplínu 

a z toho  

Disciplína 

dosiahli 
0 – 10 bodov 

nesplnili 
štandard 

„vzdali“ 
Nenastúpili 

na disciplínu 

počet % počet % počet % počet % počet % 

beh na 50 m 581 96,5 564 97,1 17 2,9 0 0 21 3,5 
Cooperov test 580 96,3 564 97,2 16 2,8 0 0 22 3,7 
plávanie 576 95,7 472 82,0 86 14,9 18 3,1 26 4,3 
gymnastika 578 96,0 489 84,6 89 15,4 0 0 24 4,0 
športová hra 581 96,5 525 90,4 56 9,6 0 0 21 3,5 

 
Písomný test pozostávajúci zo 100 uzatvorených otázok (4 varianty odpovedí – z toho 

1, max. 2 správne odpovede) z biológie človeka (60 otázok), telesnej výchovy a športu 

(20 otázok), fyziky (10 otázok) a spoločenskovedného zamerania (10 otázok) písalo 

03.05.2013 o 8:30 hod. súčasne 485 uchádzačov o dennú formu štúdia (test písali iba 

uchádzači o štúdium študijných programov: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy, šport a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo – 

špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe).  

Uchádzači o štúdium v dennej forme štúdia v písomnom teste z maximálnych počtov 

25 bodov dosiahli od 3,75 do 20,50 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 9,95). 

126 uchádzačov (26,0 %) nezískalo z písomného testu požadovanú hranicu 8 bodov.  

Pri vypracovaní a vyhodnotení písomných testov boli dodržané zásady anonymity 

a objektivity. 

Výsledky o získaných bodoch z jednotlivých disciplín boli zverejňované priebežne 

na verejných výveskách vo vestibule fakulty a na www stránke fakulty 

(www.fsport.uniba.sk). 
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Obr. 1 Grafické znázornenie plnenia štandardov (počet dosiahnutých bodov) z disciplín:  
     beh na 50 m, Cooperov test (12 min. beh), plávanie, gymnastika, športová hra  

2. časť prijímacej skúšky sa konala v dvoch študijných programoch: 

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 17.05.2013 a 23.05.2013* na FTVŠ UK (*pre 

uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 17.05.2013 – maturitná skúška, 

zdravotné problémy,...). Bola zabezpečovaná Fakultou managementu UK a pozostávala 

z testu z anglického jazyka a matematiky. Z uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienok 1. 

časti prijímacej skúšky (v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy a získať minimálne 

15 bodov) sa 2. časti prijímacej skúšky zúčastnilo 56 uchádzačov (z 64 pozvaných 

uchádzačov). Kritériom na prijatie bol súčet bodov získaných v testoch z matematiky 

a anglického jazyka. 

 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 

Po splnení podmienok 1. časti prijímacej skúšky (v pohybovej časti splniť všetkých 5 

štandardov a získať minimálne 15 bodov) postúpilo do 2. časti 11 uchádzačov. Z uvedeného 

počtu 7 uchádzačov splnilo podmienky prijatia bez 2. časti prijímacej skúšky (v externej časti 

maturitnej skúšky z anglického jazyka získali min. 65 %) a 4 uchádzači boli pozvaní na 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

plávanie 34 36 41 42 54 73 54 62 38 17 21

gymnastika 68 183 21 91 16 51 2 6 5 7 39

hry 7 19 31 52 42 52 56 65 64 50 87

beh na 50 m 3 16 49 91 143 139 51 40 18 8 6

12 min. beh 38 56 63 101 89 85 32 38 21 19 22
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prijímaciu skúšku z anglického jazyka, ktorá sa konala 12.06.2013 na Pedagogickej fakulte 

UK v Bratislave. 1 uchádzačka sa 2. časti prijímacej skúšky nezúčastnila.  

 
Uchádzači o  študijné programy: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 

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

skúšky (na základe rozhodnutia dekana kooperujúcej fakulty – Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave). 

 
Uchádzači o  študijný program: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 

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

skúšky (na základe splnenia podmienok stanovených kooperujúcou fakultou – Pedagogickou 

fakultou UK v Bratislave). 

Z poverenia dekana FTVŠ UK prof. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD. a na základe 

analýzy počtu uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a odporúčania 

Komisia pre prijímacie konanie študijní prodekani predložili 12.06.2013 AS FTVŠ UK na 

schválenie nasledujúci návrh počtu prijatých uchádzačov na dennú a externú formu 

bakalárskeho štúdia na akademický rok 2013/2014.  

 

Tab. 8 Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 
s uvedením bodovej hranice na prijatie  

Študijný program 

Plánovaný
počet prijatých 

uchádzačov

Navrhovaný 
počet prijatých 

uchádzačov
Počet bodov 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 51 
(z toho 11 bez PS) 

37,50  
(z max. 100 – 37,5 %) 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 80 
27,00  

(z max. 100 – 27,0 %) 
Trénerstvo – špecializácia 
kondičný tréner vo 
výkonnostnom a vrcholovom 
športe 

40 61 
35,75  

(z max. 75 – 47,7 %) 

Šport a zdravie 20 20 
31,25  

(z max. 75 – 41,7 %) 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

20 25 
26,75  

(z max. 75 – 35,7 %) 
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Športový manažment 20 20 
56 

(z max. 200 v 2. časti) 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

10 10 
87 

(z max. 300 v 2. časti) 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a slovenského jazyka a literatúry 

10 2 
(prijatí bez 2. časti) 

16  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 
10 

(prijatí bez 2. 
časti PS) 

16  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 
18 

(prijatí bez 2. 
časti PS) 

15  
(z max. 50) 

SPOLU: 280 297  

Externá forma štúdia 

Trénerstvo 45 50 bez PS 

 
V nasledujúcich študijných programoch bolo navrhnuté vydať rozhodnutia o prijatí 

v rovnakom počte, ako bol uvádzaný predpokladaný počet prijatých v podmienkach 

prijímacieho konania:  

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 

 šport a zdravie, 

 športový manažment, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry. 

 
V študijných programoch: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, 

 

bolo prijatých menej uchádzačov ako bol plánovaný počet. Dôvodom je skutočnosť, 

že všetky podmienky 1. časti prijímacej skúšky splnilo menej uchádzačov, ako bol plánovaný 

počet prijatých uchádzačov. 

 

Odôvodnenie návrhu zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: 
 

 študijný program trénerstvo v dennej forme štúdia (o 11 uchádzačov) – navýšenie 

počtu prijatých uchádzačov o počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia 

bez prijímacej skúšky, 
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 študijný program trénerstvo (špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe) (o 20 uchádzačov + 1 uchádzač z dôvodu rovnosti bodov) - 

v snahe o celkové navýšenie počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia 

bolo navrhnuté zvýšenie počtu prijímaných uchádzačov v študijnom programe, 

o ktorý bol výrazne najvyšší záujem, a v ktorom uchádzač na poslednom mieste 

na prijatie dosahuje %  najvyšší počet získaných bodov, 

 študijný program šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (o 5 uchádzačov) – 

nenaplnili sa plánované počty prijatých uchádzačov na študijné programy 

v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, 

 študijný program trénerstvo v externej forme štúdia (o 5 uchádzačov) – 

predpokladaný počet uchádzačov (20) bol stanovený na základe rokovaní s 

príslušnými športovými zväzmi k termínu zverejnenia ďalších podmienok prijatia na 

štúdium (20.09.2012). Dopĺňaný bol v apríli tohto roka. Avšak v rámci špecializácie 

ľadový hokej sa objavili ešte záujemcovia v prebiehajúcom školení trénerov III. 

kvalifikačného stupňa, ktorí absolvovali záverečné skúšky do 31.8.2013. 

 

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom 

senáte FTVŠ UK. 

 

Na základe stavu návratiek (informácie uchádzačov, či sa zapíšu na štúdium) dňa 

08.07.2013 dekan fakulty podľa § 58 ods. 9 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 31 prípadoch zrušil rozhodnutie, ktorým nebol ďalší 

uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý a vydal nové 

rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 78 

uchádzačov o štúdium v dennej forme. Vo väčšine prípadov uchádzači v žiadosti deklarovali 

veľký záujem o štúdium na našej fakulte, resp. žiadosť mala formálny charakter. Po preskúmaní 

všetkých dôvodov uvedených v žiadostiach uchádzačov neprijatých na štúdium a po vyjadrení 

zástupcu našej fakulty študijnej prodekanky Mgr. Ivety Cihovej, PhD. na zasadnutí komisie 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí 

dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK v Bratislave na akademický rok 2013/2014 

(26.07.2013), rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil rozhodnutia dekana FTVŠ 

UK o neprijatí na štúdium vo všetkých prípadoch. 



34 
 

2.2 II. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

 

2.2.1 Stav štúdia v akademickom roku 2012/2013 

Do prvého roka magisterského štúdia sa zapísalo v septembri 2012 126 študentov, do 

druhého roka 89 študentov a do tretieho roka 16 študentov (spolu 231, 165 mužov a 65 žien). 

Boli vylúčení 2 študenti. Štúdium zanechali 2 študenti. Štúdium prerušili 5 študenti. 

 

Tab. 9 Prehľad zapísaných študentov podľa rokov štúdia – magisterské štúdium 

Študijný program 1.rok 2. rok 3. rok Spolu 

Trénerstvo 34 34 6 74 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 46 17 3 66 

Šport a zdravie 14 15 4 33 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 22 15 3 40 

Učiteľstvo TV-BIO 3 3 - 6 

Učiteľstvo TV-GEO 6 4 - 10 

Učiteľstvo TV-AJ 1 - - 1 

Učiteľstvo TV-Ped - 1 - 1 

Stav k 31.10.2012 126 89 16 231 

 

2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

 

 Magisterské štúdium úspešne ukončilo v akademickom roku 2012/2013 v riadnom 

/jarnom/ termíne a v opravnom /letnom/ termíne 94 študentov (100%). V riadnom aj v 

opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovali 4 skúšobné komisie. V riadnom 

termíne bolo vyskúšaných 77 študentov (úspešných 73 študentov, úspešnosť 94,8%) a v 

opravnom termíne bolo vyskúšaných 21 študentov (úspešných 21 študentov, úspešnosť 

100%). Z celkového počtu 94 študentov, ktorí sa štátnej skúšky zúčastnili, prospelo s 

vyznamenaním 20 absolventov magisterského štúdia (21,3 %). 

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

avšak možno nájsť určité spoločné črty: 

- mierne zlepšenie pripravenosti na obhajoby diplomových prác a na predmet Teória 

a didaktika špecializácie i Teória a didaktika športového tréningu, 
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- problémom zostáva integrácia poznatkov v odpovediach, syntéza poznatkov 

z viacerých vedných odborov a ich tvorivá aplikácia, 

- zlepšuje úroveň diplomových prác, avšak rezervy sú vo formálnej stránke prác. 

 

Tab.10 Prehľad počtu absolventov a úspešnosť na štátnych skúškach podľa jednotlivých  
študijných programoch: 

Študijný program zúčastnení absolventi úspešnosť 

Trénerstvo 42* 40 95,2% 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 17* 16 94,1% 

Šport a zdravie 16 16 100% 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 14 14 100% 

Učiteľstvo TV a biológie 3 3 100% 

Učiteľstvo TV a geografie 4 4 100% 

Učiteľstvo TV a pedagogiky 2* 1 50% 

Spolu 98* / 94 94 95,9%* / 100% 

* 4  š tudenti  opakovali  ŠS v  opravnom termíne 

Tab.11 Vyhodnotenie štátnych skúšok 2012/13 (všetky komisie) 

2013 Obhajoba TaD Špec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 25 33 16 6 18 6 

B 25 19 9 8 4 7 

C 22 14 12 12 8 5 

D 14 13 13 7 16 7 

E 8 6 5 5 6 5 

FX 0 1 4 1 0 0 

spolu 94 86 59 39 52 30 
priemer 1,76 1,67 1,98 2,01 1,88 1,97 

splnili % 100% 99% 93% 97% 100% 100% 

A 26,6% 38,4% 27,1% 15,4% 34,6% 20,0% 

B 26,6% 22,1% 15,3% 20,5% 7,7% 23,3% 

C 23,4% 16,3% 20,3% 30,8% 15,4% 16,7% 

D 14,9% 15,1% 22,0% 17,9% 30,8% 23,3% 

E 8,5% 7,0% 8,5% 12,8% 11,5% 16,7% 

FX 0,0% 1,2% 6,8% 2,6% 0,0% 0,0% 

 



36 
 

Legenda: 

TaD špec. Teória a didaktika športovej špecializácie 

TaDŠT  Teória a didaktika športového tréningu 

TaDŠTV Teória a didaktika školskej telesnej výchovy 

TaDŠPV Teória a didaktika športu pre všetkých 

TeoZDR Teória zdravia 

 

2.2.3 Prijímacie konanie na magisterské štúdium 

 

 Fakulta zaevidovala v roku 2013 129 prihlásených uchádzačov (98 mužov, 31 žien) 

o magisterské štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2013/2014 v 6 študijných 

programoch. 

Každý uchádzač mal možnosť podať na fakultu jednu prihlášku, v ktorej mohol uviesť 

nadväzujúci študijný program. Kritériá prijímania bez prijímacej skúšky splnili takmer všetci 

prihlásení uchádzači (125 - 96,9%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 29. júla 

2013, resp. 31. augusta 2013 – tabuľka 12. Prijímacej skúšky sa zúčastnili 2 uchádzači, ktorí 

splnili kritériá prijatia. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 4 (3,1%) uchádzačov 

z dôvodu nesplnenia štátnej skúšky a VŠP. 

  
Tab. 12 Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na magisterské štúdium na akademický 

rok 2013/2014 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán  prihlásení  prijatí 

1. Trénerstvo 50 41 39 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 70 51 50 

3. Šport a zdravie 15 13 13 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV  20 10 9 

5. Učiteľstvo TV a biológie 5 4 4 

6. Učiteľstvo TV a geografie  10 10 10 

 stav k 31.08.2013 170 129 125 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 

tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe (35) – tabuľka 13. 
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Tab. 13 Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných 
programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

 
Športová špecializácia počet Športová špecializácia počet 

atletika 2 kulturistika, fitness a silový trojboj 2 

basketbal 2 ľadový hokej 8 

biatlon 1 plávanie 1 

bežecké lyžovanie 1 tance (ľudové a iné) 1 

cyklistika 2 tance IDO 2 

futbal 11 tenis 5 

gymnastické športy 2 triatlon  1 

hádzaná 5 veslovanie 1 

judo 1 volejbal 1 

kanostika 5 vodné pólo 1 

kondičný tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe 

35 
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2.3 III. stupeň štúdia  

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2013  

Prijímacie skúšky na ak. rok 2013/14 
Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 25 uchádzačov, z toho 19 na dennú formu a 6 na 

externú formu štúdia. Prijatých bolo 9 uchádzačov na dennú formu štúdia a 6 na externú 
formu štúdia (tab. 14). 

 
Tab. 14 Prijímacie skúšky na ak. rok 2013/14 

Študijný program 
Denná forma 

Prihlásení / Prijatí 
Externá forma 

Prihlásení / Prijatí 
Spolu 

Prihlásení / Prijatí 

Športová edukológia 9 / 5   3 / 3  12 / 8 

Športová humanistika 6 / 2  1 / 1 7 / 3 

Športová kinantropológia 4 / 2  2 / 2  6 / 4 

Spolu 19 / 9 6 / 6  25 / 15  

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2013 

Spolu študovalo 37 denných doktorandov vrátane 1 samoplatcu a 24 externých doktorandov 
vrátane 3 samoplatcov (tab. 15, 16).  

 
Tab. 15 Počet denných doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program NP 1. rok 2. rok 3. rok  4. rok*  Spolu 

Športová edukológia 6 6 4 7 1 18 

Športová humanistika 3 3 1 3 0 7 

Športová kinantropológia 3 3 3 4 1 + 1s 11 + 1s 

Spolu 12 12 8 14 2 + 1s 36 + 1s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 

 

Tab. 16 Počet externých doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program  
NP 

 
1. rok

 
2. rok

 
3. rok

 
4. rok

 
5. rok 

6. rok a 
viac* 

 
Spolu

Športová edukológia 2 2 1 2 3 1 0 9 

Športová humanistika 1 1 3 0 + 1s 0 0 3    7 + 1s 

Športová kinantropológia 1 1 2 0 0 + 2s 0 2 5 + 2s 

Spolu 4 4 6 2 + 1s 3 +2s 1 5 21 + 3s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 
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Dizertačné skúšky v roku 2013 
 
Tab. 17 Dizertačné skúšky v roku 2013 

 
Študijný program 
 

Jarný termín 
4. – 8.2.2013 

Jesenný termín 
14. – 18.10.2013 Spolu 

 denní externí denní externí

Športová edukológia 3 1 1 1 6 

Športová humanistika 0 0 2 1 3 

Športová kinantropológia 3 1 0 0 4 

Spolu 6 2 3 2 13 

 

 

Ukončenie štúdia 
a) Obhajoby dizertačných prác 

Denná forma štúdia 

K 31.8.2013 štúdium ukončilo 16 doktorandov obhájením dizertačnej práce.  

2 doktorandi sú v nadštandardnej dĺžke štúdia (Mgr. Kúdelová, Mgr. Putala). 

 

Externá forma štúdia 

K 31.8.2013 štúdium obhájením dizertačnej práce ukončilo 9 doktorandov. 

1 doktorand  prácu neobhájil (PaedDr. Berlanský). 

1 doktorandka je v nadštandardnej dĺžke štúdia (PhDr. Melicherová).   

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia   

Prerušenie štúdia –  PaedDr. Berlanský, Mgr. Horný, Mgr. Májek, Mgr. Maršálek, Mgr. 
Mikuška, Mgr. Mókus 

Zanechanie štúdia – Mgr. Mikovičová, PaedDr. Zuzik 

  
Študijné pobyty 
V roku 2013 bol na študijnom pobyte v rámci programu LLP/Erasmus 1 doktorand (Mgr. 
Pavel Šmela).  

 

Granty mladých vedeckých pracovníkov UK 
Granty mladých vedeckých pracovníkov – GUK získalo 9 doktorandov. Spolu boli dotované 
sumou 8 000,- €. 
 
Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2013 
Interní doktorandi: 

Abdulkarim DH Khalifa: Prevalence of obesity of Lybian children in connection with 
physical activity and dietary habits (ŠK)    
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Bartošová Zuzana: Vplyv bodového stavu v sete na kvalitu realizácie herných činností 
jednotlivca vo volejbale junioriek (ŠK)    
Čierna Dušana: Koincidenčné reakčné schopnosti vo funkčnej diagnostike športovcov (ŠK)   
Ferková Lenka: Vplyv silového tréningu na stabilných a nestabilných podložkách na 
parametre silových a rovnováhových schopností tenistov (ŠE)  
Gurský Tomáš: Využitie koučovacieho prístupu a metódy Grow na zvýšenie motivácie 
dospievajúcich športovcov (ŠE)  
Hudečková Martina: Stabilita postoja po perturbácii v horizontálnej rovine pri posudzovaní 
rovnováhových schopností (ŠK)  
Chovanec Lukáš: Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu (ŠE)  
Kopúň Peter: Vplyv vybraných činiteľov tréningového procesu na taktickú výkonnosť 
hráčov vo futbale (ŠE)  
Kvetáková Lucia: Odozva variability srdcovej frekvencie na rôzne formy jednorazového 
zaťaženia (ŠK)  
Ollé Gábor: Silové schopnosti svalov trupu športovcov rôznych špecializácií (ŠK) 
Ortutayová Lucia: Vplyv pohybových programov v interakčnom štýle učiteľky na zmeny 
somatických, funkčných a motorických ukazovateľov študentiek (ŠE)  
Pačesová Petra: Percepcia estetických aspektov ľudského tela v súvislosti s motívmi a 
úrovňou športovej aktivity v období adolescencie (ŠH)  
Rozboril Peter: Názory žiakov vybraných stredných škôl na vykonávanie pohybovej aktivity 
na hodinách telesnej a športovej výchovy vo vzťahu k úrovni priestorových a materiálnych 
podmienok (ŠH)  
Štefan Tomáš: Vplyv asistenta učiteľa na efektivitu vyučovacieho procesu v telesnej a 
športovej výchove na strednej škole (ŠE)  
Štefániková Gabriela: Vplyv rôznych foriem balančného tréningu na parametre 
koordinačných schopností detí mladšieho školského veku (ŠE)  
Vitková Dominika: Determinanty pohybovej aktivity obyvateľov popradského regiónu a ich 
názory na podmienky pre rekreačný šport (ŠH)  
Žamba Martin: Vplyv tréningového programu na rozvoj vybraných koordinačných 
schopností v kategórii mladších žiakov vo futbale (ŠE)  
 

Externí doktorandi: 

Bauer Julian: The effects of 12 weeks of resistance training under stable and unstable 
conditions on neuromuscular performance in handball players (ŠK)  
Kubáň Milan: Analýza tréningového zaťaženia a dynamiky športového výkonu vrcholových 
vodných slalomárov (ŠE)  
Lackovič Pavel: Účinnosť veslárskeho záberu v priebehu ročného tréningového cyklu (ŠE)  
Ludvig Dalibor: Vzťah jednotlivých cirkví k športu na Slovensku v rokoch 1918 – 1948 
(ŠH)  
Šagát Peter: Vplyv vybraných osobnostných vlastností na športový výkon stolných tenistov 
a tenistiek (ŠH)  
Važan Róbert: História tenisu na Slovensku (ŠH)  
Vrchovecká Pavlína: Vliv silového posilovacího programu na provedení gymnastických 
cvičebních tvarů u dívek středního školního věku (11-12 let) (ŠE)  
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Zeissler Sven: Metabolic and anthropometric effects of 6 months of strength endurance 
training vs. maximum strength training on typ – 2 diabetes patients (ŠK)  

Zoznam doktorandov v roku 2013 
Denná forma štúdia 

 

1. rok štúdia  2. rok štúdia 3. rok štúdia 5. rok štúdia  
Benkovský Ľuboš Balga Tibor Argajová Jaroslava Kúdelová Viera 
Grznár Ľuboš Csonková Nina Jeleň Michal Putala Matúš 
Chovancová Alžbeta Gábriš Csaba Longová Katarína  
Kojnok Martin Kabát Milan Melek Peter  
Krasňanová Ivana Korbačková Veronika Šmela Pavel  
Matušov  Michal Kovárová Jana Vilman Tomáš  
Odráška Lukáš Kucsa Richard Zambová Denisa  
Pintérová Zuzana Olosová Gabriela   
Vrtiaková Barbora Oršulová Natália   
 Potočníková Jana   
 Zelko Aurel   
 Žuffová Zuzana    
    

Externá forma štúdia 

 

1. rok štúdia  2. rok štúdia 3. rok štúdia 4. rok štúdia  
Bernhauserová Andrea Küchelová Zuzana Kuchár Tomáš Bartolčičová Barbora 
Bežák Juraj Somorovský Igor Ladecká Petra  Cazzoli Stefania 
Čižmárová Katarína Povrazníková Zuzana Nagyová Lenka Pohanová Lucie 
Kobulnický Matúš  Sedliak Peter Šafárik Michal  Špánik Milan  
Pozor Ján     
Žiška Peter     
    
5. rok štúdia 6. rok štúdia    
Jurica Marián Melicherová Katarína   
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2.4 Ďalšie formy vzdelávania 

 

Ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK sú realizované od roku 2008 a sú tvorené: 

- vzdelávacie projekty zahŕňajúce vzdelávacie programy pre získanie alebo zvýšenie si 

kvalifikácie v odbornej spôsobilosti trénera / učiteľa alebo iného odborníka v športe, 

- doškoľovacie aktivity – odborné semináre a workshopy. 

V rámci ďalších foriem vzdelávania sú pripravované dva hlavné vzdelávacie projekty: 

- Trénerská akadémia (TA FTVŠ UK), 

- Učiteľská akadémia (UA FTVŠ UK). 

V obidvoch prípadoch ide o špecifický druh ďalšieho (celoživotného) vzdelávania obsahujúci 

rôzne vzdelávacie programy (školenia), odborné semináre a workshopy (doškoľovania) 

pre cieľové skupiny najmä telovýchovných odborníkov z praxe: 

- tréner a inštruktor (rôznych druhov športu, pohybových aktivít), 

- učiteľ telesnej výchovy, učiteľ telesnej a športovej výchovy. 

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim niekoľko 

vzdelávacích programov (školení) pre získanie trénerských kvalifikácií, ktoré definuje 

Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe vo vyhláške MŠ SR 444/2008 Z. z. 

Sprostredkováva najnovšie poznatky z vied o športe a príslušnej športovej špecializácie. Jeho 

hlavným cieľom je pripraviť špecializovaných odborníkov, ktorí spĺňajú profil absolventa - 

trénera I., II. a III. kvalifikačného stupňa. 

Všetky vyššie uvedené vzdelávacie aktivity sú realizované za úplatu, sú organizované 

na fakultnej úrovni alebo úrovni katedier (oddelení), tiež v spolupráci so športovými zväzmi a 

sú koordinované „Referátom ďalších foriem vzdelávania“. 

FTVŠ UK v roku 2013 ponúkala v oblasti vzdelávania odborníkov v športe, tieto 

akreditované odborné spôsobilosti: 

Individuálne športy 

 tréner biatlonu I., II., III. stupňa  

 tréner boxu I., II., III. stupňa  

 tréner cyklistiky I., II., III. stupňa  

 tréner džudo I., II., III. stupňa  

 tréner golfu I. stupňa 

 tréner hokejbalu I.-III. stupňa 
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 tréner kanoistiky - vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa  

 tréner karate I., II., III. stupňa  

 tréner kickboxu I., II., III. stupňa  

 tréner lukostreľby I., II., III. stupňa  

 tréner modernej gymnastiky I., II., III. stupňa  

 tréner plávania I., II., III. stupňa  

 tréner synchronizovaného plávania I., II., III. stupňa  

 tréner šermu I., II., III. stupňa  

 tréner športového aerobiku II., III. stupňa  

 tréner športovej gymnastiky I., II., III. stupňa  

 tréner tanečného športu I., II., III. stupňa 

 tréner taekwonda I., II., III. stupňa  

 tréner triatlonu I., II., III. stupňa  

 tréner zápasenia I., II., III. stupňa  

 inštruktor aikido I., II., III. stupňa  

 inštruktor aquafitness I., II., III. stupňa 

Kolektívne športy 

 tréner basketbalu I., II., III. stupňa  

 tréner futsalu I., II., III. stupňa  

 tréner hádzanej I., II., III. stupňa  

 tréner ľadového hokeja I., II., III. stupňa  

 tréner volejbalu I., II., III. stupňa 

Ďalšie odborné spôsobilosti (tréner, inštruktor) sú v procese prípravy na akreditáciu (aerobik, 

bejzbal, florbal, golf II. stupeň, futbal, snoubording, šport pre všetkých, tance IDO, 

vzpieranie, zjazdové lyžovanie). 

Najvyššou formou takéhoto vzdelávania bol vzdelávací program pre získanie kvalifikácie 

trénera III. kvalifikačného stupňa – špecializácia ľadový hokej, ktorý bol uskutočňovaní v 

spolupráci so SZĽH. Celkový počet absolventov v kalendárnom roku 2013 bol 245 (178 

absolventov I. kvalifikačného stupňa, 41 absolventov II. kvalifikačného stupňa a 26 

absolventov III. kvalifikačného stupňa). 
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Tab. 18 Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej spôsobilosti - 
kvalifikácie trénera / inštruktora I.- III. stupňa v akademickom roku 2012/2013. 

Názov odbornej spôsobilosti 
Dĺžka vzdelávania v 

hod.
Počet vzdelávaných 

tréner III.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 163 26 

tréner II.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej * 103 18 

tréner II.kvalifikačného stupňa - basketbal 111 13 
tréner II.kvalifikačného stupňa - kanoistika vodný 
slalom a zjazd * 108 10 

tréner I.kvalifikačného stupňa - plávanie 52 49 

tréner I.kvalifikačného stupňa - cyklistika 50 36 

tréner I.kvalifikačného stupňa - hokejbal 50 14 

tréner I.kvalifikačného stupňa - basketbal 56 19 

tréner I.kvalifikačného stupňa - golf  74 23 

tréner I.kvalifikačného stupňa - triatlon 52 9 

tréner I.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 57 19 

inštruktor I.kvalifikačného stupňa - aquafitness 50 9 

245 
* pokračujúce v roku 2014 

 

Okrem organizovania vlastných školení sa v rámci TA FTVŠ UK uskutočnila spolupráca 

s ďalšími akreditovanými vzdelávacími zariadeniami pri národných športových zväzoch 

 SZJ (jachting), SPF (plávanie), SKrZ (krasokorčuľovanie), SBZ (bedminton), SSTZ 

(stolný tenis), SZZ (zápasenie). Súčasťou spolupráce bolo poskytnutie všeobecnej časti pre 

frekventantov ich školení. 

Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim niekoľko 

vzdelávacích programov (školení) zameraných na profesijný rozvoj a kariérny postup 

(získanie kvalifikačného postupu v rámci kariérneho rastu) učiteľov. UA FTVŠ UK je 

založená na spolupráci so subjektmi deklarovanej vo vzájomných dohodách, v rámci ktorých 

je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení 

vzdelávacích programov. Prvoradými úlohami sú: 

- koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie učiteľov TVaŠ, 

- zefektívnenie lektorského potenciálu, 

- vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe. 
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V akademickom roku 2012/2013 boli pripravované aktualizačné vzdelávacie programy, ktoré 

sú súčasťou Národného projektu V rámci výzvy “Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov 

telesnej a športovej výchovy", ktorý začal vo februári 2013. 

V akademickom roku 2012/2013 fakulta otvorila 4-semestrálne doplňujúce pedagogické 

štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu telesná a športová 

výchova. 

 

V uvedenom akademickom roku fakulta a jej katedry realizovali semináre, školenia 

a workshopy so zameraním na vzdelávanie odborníkov v športe (aquafitness, plávanie, 

zjazdové lyžovanie a iné). 

  

V rámci ďalších foriem vzdelávania organizuje fakulta Jazykovú školu pre zamestnancov a 

participuje aj na zabezpečovaní výučby študijných programov – Regenerácia psycho-

fyzických síl I a II na Univerzite tretieho veku v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania 

UK. 
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2.5 Školné, poplatky, štipendiá a štipendijný fond 

2.5.1 Školné, poplatky 

Podľa § 92 ods. 3, 10 až 13 a § 113a ods. 7 až 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a vnútorným predpisom rektora č.14/2012 v ktorom sa určuje výška školného na 

akademický rok 2013/2014 má 92 študentov FTVŠ UK  v Bratislave povinnosť po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia platiť školné. V tabuľke 19. je uvedený počet študentov, celková 

suma školného. Na základe podaných žiadostí o zníženie školného sa vyhovelo 27 študentom 

tab.2 

Ku dňu 30.04. 2014 je stav nasledovný:  

Tab. 19. Počet študentov, celková suma školného 

počet študentov  celková suma  
zaplatené k 
08.04.2014  zostáva zaplatiť 

92  93 660,00 €  63 000 €  30 660 €  67%
počet študentov celková suma  zaplatené 

k 30.04.2014 
zostáva zaplatiť 

92  93 660,00 €  70 710 €  22 950 €  75,5%
 
počet 
študentov 
školné 
100% 

počet 
študentov 
školné 
znížené o 
20% 

počet 
študentov 
školné 
znížené o 
25% 

počet 
študentov 
školné 
znížené o 
35% 

počet 
študentov 
školné 
znížené o 
50% 

počet 
študentov 
školné 
znížené o 
70% 

Samo-
platca 

64 1 1 1 17 7 1 
 
 
2.5.2 Štipendiá a štipendijný fond 

Priznané štipendiá študentom I. a II. stupňa štúdia 

 V kalendárnom roku 2013 fakulta vyplatila štipendiá v zmysle § 15 ods. 1 písm. i) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a na základe Štipendijného poriadku FTVŠ UK (vnútorný predpis 

č. 1/2009). 

Sociálne štipendium v kalendárnom roku 2013 bolo vyplatené v jednotlivých 

mesiacoch 126 (819 osobo+mesiac/12) študentom v celkovej výške 132 545,- €. 

Motivačné štipendium v kalendárnom roku 2013 bolo vyplatené v celkovej výške 

45 900 € 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2013 bolo 

vyplatené 89 študentom (46 z I. stupňa štúdia, 43 z II. stupňa štúdia) s váženým študijným 
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priemerom 1,00-1,50 za výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2011/2012 

a v akademickom roku 2012/2013 v celkovej výške 35 450,-€ (31 864,-€ zo štátnych 

prostriedkov, 3 986,- € zo štipendijného fondu). Zoznam študentov fakulta zverejnila podľa 

príslušných predpisov. 

Rektor Univerzity Komenského ocenil Bc. Martina Kojnoka, Bc. Michala Matušova, Bc. 

Lukáša Odrášku (študijný program trénerstvo), Bc. Juraja Bežáka (študijný program 

trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy) a Bc. Annu Rimovskú (študijný program šport 

a zdravie) Cenou rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky bolo vyplatené 87 študentom 

v celkovej sume 10 450,-€ (8 890,-€ zo štátnych prostriedkov; 1 560,-€ zo štipendijného 

fondu fakulty) 

 Z toho za mimoriadne kvalitné bakalárske práce 13 študentom v celkovej sume 

v celkovej sume 1 040,-€ a za vynikajúce plnenie študijných povinností za bakalárske štúdium 

(podľa čl. 8 bod 1 a), b) bolo vyplatené motivačné štipendium 14 študentom v celkovej sume 

1 680,-€ a za vynikajúce študijný výsledky za bakalárske štúdium 2 študenti v celkovej sume 

300,-€. 

Za mimoriadne kvalitné diplomové práce 5 študentom v celkovej sume 500,-€ a za 

vynikajúce plnenie študijných povinností počas magisterského štúdia bolo vyplatené 

motivačné štipendium 8 študentom v celkovej sume 1 600,- € a za vynikajúce študijný 

výsledky za magisterské štúdium 1 študent v celkovej sume 200,-€.  

Za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty (podľa čl. 8 bod 1 c), d) Štipendijného 

poriadku fakulty) bolo vyplatené jednorázové mimoriadne štipendium 5 študentom v celkovej 

sume 1 450,-€. A za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty (podľa čl. 8 bod 1 c), d) 

Štipendijného poriadku fakulty) bolo vyplatené motivačné štipendium vyplatené 39 

študentom v celkovej sume 3 680,- € – tabuľka 20. 

Tab.20 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2013 priznané motivačné štipendium 
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2012/2013 

č. Meno a priezvisko študenta Dôvod priznania štipendia Suma 
v Euro 

1. Bc. BARÁNYI MAREK reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

2. Bc. BOČKOVÁ ANNA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 
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3. CÍBIK ROMAN reprezentant fakulty a UK vo florbale 80 

4. Bc. DRENKOVÁ LUCIA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

5. Bc. DZVONÍK VIKTOR 
reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto  

100 

6. FULKA VIKTOR reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

7. HALGOŠ JAKUB 
reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

8. HATRIK MATEJ reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

9. HAUSKRECHT PETER reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

10. Bc. JANTOŠÍK MICHAL 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

11. KEHER JÁN reprezentant fakulty v golfe, M-SR juniorov – 1.miesto 80 

12. Bc. KHANDLOVÁ IVANA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

13. KOLESÁR RADOVAN reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

14. Bc. KOMAČKA VÁCLAV reprezentant fakulty, UK a SR vo florbale 100 

15. KORENAČKOVÁ JANA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

16. Bc. KRŠÁKOVÁ LENKA reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – na ME 
a EP do 23 rokov – 9. miesto 100 

17. KUBEK TOMÁŠ reprezentant fakulty a UK, MS a ME v krostriatlone – 
2. miesto  120 

18. Bc. KYSELA MICHAL reprezentant fakulty a UK, celoslovenská vedomostná 
súťaž vysokých škôl o olympizme – 3. miesto 80 

19. LAMOŠOVÁ ANITA reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku, SP 
– 9. miesto, M-SR – 2. miesto 120 

20. Bc. LICHTMAN MATEJ reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 100 
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EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

21. Bc. LIPTÁK PETER reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

22. LUKÁČ JAKUB reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

23. MICHŇÁK SLAVOMÍR 
reprezentant fakulty a UKv športovej gymnastike, SP – 
11. miesto, M-SR – 1. miesto, ME a Svetová 
univerziáda – účasť 

120 

24. NEMČEK MARIÁN reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

25. OBOŇA JAROSLAV 

reprezentant fakulty, UK a SR v tanečnom športe, M-
SR v 10 tancoch 2013 – 2.miesto, M-SR v 
latinsko-amerických tancoch – 4.miesto, CK 
ŠVOUČ Nitra 2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

26. Bc. OLŠAVSKÝ VIKTOR 
reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

27. Bc. PÉTEROVÁ ALEXANDRA reprezentantka SR v džude, MT Záhreb – 2. miesto 100 

28. POLIAK MATEJ 
reprezentant SR v džude, EP juniorov – 5. a 9.miesto, 
M-SR – 3. miesto, M-SR juniorov – 2.miesto, ME 
juniorov a ME U23 – účasť 

120 

29. RÉDR ANDRE reprezentant SR vo veslovaní, MS U23 – 6.miesto, MS 
– 8. miesto 120 

30. Bc. ROHOŇ MICHAL reprezentant fakulty a UK, celoslovenská vedomostná 
súťaž vysokých škôl o olympizme – 3. miesto 80 

31. Bc. SEMAN MÁRIO reprezentant fakulty a UK vo florbale 80 

32. Bc. STAŇOVÁ ALŽBETA reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto 80 

33. Bc. ŠANKOVÁ KATARÍNA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROROMA 2012 – 1. a 2. miesto, CK ŠVOUČ Nitra 
2013 pohybové skladby – 1. miesto 

100 

34. ŠEMINSKÝ MICHAL reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

35. Bc. ŠOLTÉS JAKUB reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2012/2013 – 
2 .miesto 80 

36. Bc. ŠTUKOVÁ ALEXANDRA reprezentantka SR v atletike, EP  100 
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37. Bc. TREBATICKÝ IVAN reprezentant fakulty a UK, celoslovenská vedomostná 
súťaž vysokých škôl o olympizme – 3. miesto 80 

38. Bc. VRÁBLOVÁ ZUZANA reprezentantka SR vo vodnom lyžovaní (wakeskate), 
ME – 1.miesto  120 

39. Bc. ZAGOROV MARTIN reprezentant SR v džude, EP – 5. miesto, Univerziáda 
– 9. miesto 120 

 SPOLU  3680 

 

Tab.21 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2013 priznané motivačné štipendium 
jednorazové mimoriadne štipendium – Cena dekana za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté v akademickom roku 2012/2013 

č. Meno a priezvisko študenta Dôvod priznania štipendia Suma 
v Euro 

1. Bc. PETRA FAŠUNGOVÁ 
reprezentantka fakulty, UK a SR, na Majstrovstvách 
sveta v Otawe dňa 11.8.2013 získala 1. miesto 
v duatlone v kategórii u23 

400 

2. Mgr. KATARÍNA LONGOVÁ 
reprezentant fakulty, UK a SR na Akademických 
majstrovstvách Európy v Budapešti dňa 19.7.2013 
získala 3. miesto v karate – súborné cvičenia kata 

200 

3. MARTIN MATÚŠEK 
reprezentant fakulty, UK a SR, na akvatlonových MS 
v Londýne dňa 11.9.2013 v kategórii U23 získal 2. 
miesto  

300 

4. KATARÍNA PÉLIOVÁ 

študentka sa významne podieľala na fakultnej akcii 
„Športové prázdniny 2013 na FTVŠ UK“ v priamej 
pedagogickej činnosti v prvom turnuse aktívne a aj nad 
rámec stanoveného času pracovala s deťmi. 

150 

5. RICHARD VARGA 

reprezentant fakulty, UK a SR, na akvatlonových MS 

v Londýne dňa 11.9.2013 sa zaradil medzi 

najúspešnejších akvatlonistov na MS v histórii 

a obhájil titul majstra sveta. Dvadsaťštyriročný 

olympionik získal zlato na MS v disciplíne 

pozostávajúcej z plávania a behu už tretíkrát v kariére 

a zaradil sa medzi najúspešnejších pretekárov v 

histórii. 

400 

 SPOLU  1450 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 
3.1 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
 
V roku 2013 boli realizované nasledovné podujatia:  
 
A. Medzinárodné kongresy a konferencie 

 
 8th FIEP EUROPEAN CONGRESS "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

PERSPECTIVE OF CHILDREN AND YOUTH IN EUROPE" 
 
Patronácia: 
MŠVVaŠ 
Hlavní organizátori:  
FIEP  
FTVŠ UK, Bratislava 
Spoluorganizátori:  
Slovenská technická univerzita 
Centrum telesnej výchovy a športu Ekonomickej Univerzity v Bratislave 
Združenie učiteľov telesnej a športovej výchovy 
 
Sprievodné akcie: 

 Zasadnutie Medzinárodného výboru športovej pedagogiky a národných delegátov 
FIEP, na ktorých sa prerokovali úlohy týchto organizácií pre najbližšie obdobie. 

 Prezentácia publikácie „FIEP – 90 Years of Service for Physical Education“ (Antala, 
B. a kol.). 

 Národný projekt – „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“  
 
Termín: 29.8. – 1.9. 2013 
Účastníci: 231 účastníkov zo 46 krajín a 5 kontinentov  
Celkový počet prezentácií: 10 pozvaných referátov (z toho 3 plenárne prednášky a 1 referát 
na zasadnutí národných delegátov FIEP), 68 pódiových a 96 posterových prezentácií.  
Pozvané prednášky z FTVŠ UK: doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., doc. PaedDr. Janka 
Peráčková, PhD. 
Členovia organizačného výboru z FTVŠ UK:  prof. PhDr. Jela Labudová, PhD.  
(predsedníčka), doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. (generálna sekretárka), doc. PaedDr. 
Oľga Kyselovičová, PhD., doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD., 
PhDr. Rostislav Matoušek, CSc., doc. PaedDr.  Janka Peráčková, PhD., Mgr. Dagmar 
Nemček, PhD., Mgr. Peter Melek a vybraní doktorandi. 
Členovia medzinárodného vedeckého výboru z FTVŠ UK: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, 
PhD., prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.  
Hodnotenie: 
Celkové hodnotenie kongresu bolo samostatným bodom  rokovania VR FTVŠ UK dňa 10.10. 
2013. 
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B.  Konferencie a semináre organizované na úrovni katedier 

 ESTETIKA TELA, TELESNOSTI A ŠPORTOVÉHO POHYBU – vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou – Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 
Termín: 12. 6. 2013 
Účastníci: SR (28), ČR (5), Poľsko (7), Slovinsko (1); celkový počet účastníkov: 41 
Celkový počet prezentácií: 35 / z toho 11 učiteľov z FTVŠ UK, 1 pracovník dekanátu 
FTVŠ UK, 7 interní doktorandi  FTVŠ UK, 1 externý doktorand  FTVŠ UK 
Celkový počet prezentácií z FTVŠ UK: 19 
Pozvané prednášky:  

1. prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Katedra občanské výchovy a filozofie, 
Pedagogická fakulta,  Karlova univerzita v Prahe, Česká republika: Estetika těla, 
tělesnosti a sportovního pohybu 

2. prof. Dr. Lev Kreft, Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of 
Ljubljana, prezident European Association for Philosophy of Sport (EAPS): 
Hedonistic morality and the art of life: Jean-Marie Guyau revisited 

3. prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Department of Social Sciences in 
Kinanthropology, Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc: 
Kontakt reálie a transcendentálií: bolest jako estetická kategorie 

4. doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD., Department of Philosophy, Faculty of Arts, 
Constantine the Philosopher University in Nitra: Telo ako objekt umeleckej tvorby 
(Body as an object of artistic creation) 

5. prof. Dr. Jerzy Kosiewicz, D.h.c., President of International Society for the 
Social Sciences of Sport, Josef Pilsudski University of Physical Education in 
Warsaw, Poland: Boxing Fight as a Manifestation of Movement towards 
Absolute Abstraction (Hegelian Praise of Corporeality in Phenomenology of 
Spirit) 
 

Členovia organizačného výboru: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Mgr. František Seman, 
PhD., Mgr. Peter Melek, Mgr. Tibor Balga, Mgr. Pavel Šmela, Mgr. Veronika 
Korbačková, Mgr. Petra Pačesová, Mgr. Jana Potočníková 
Členovia vedeckého výboru z FTVŠ UK: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
Členovia komisií v jednotlivých sekciách z FTVŠ UK: plenárne rokovanie  a sekcie – doc. 
PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., Mgr. František Seman, PhD. 
 
Hodnotenie:  
Treba zdôrazniť, že takáto „estetická športová“ konferencia sa v podmienkach Slovenskej 
republiky ešte neuskutočnila. Z tohto hľadiska je dátum jej uskutočnenia v istom slova zmysle 
dátumom historickým. Editori zborníka z konferencie vyjadrujú presvedčenie, že táto 
publikácia prispeje k ďalšiemu rozvoju teoretických a empirických výskumov športu 
a športových pohybových aktivít. Publikácia, prostredníctvom sofistikovaných aktivít všetkých 
učiteľov telesnej a športovej výchovy, trénerov a propagátorov športového pohybu, by mala 
prispieť k obratu v postojoch veľkej časti dnešnej mladej populácie k športovaniu. 
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Konferencia mala aj mediálny ohlas: redaktor RTVS uskutočnil niekoľko interview s členmi 
organizačného výboru konferencie. 
 

 VEDA MLADÝCH – vedecké semináre doktorandov jednotlivých katedier (KA, KŠH, 
KŠPP, KŠK, KŠEH) 
Prezentácia projektov dizertačných prác (2. rok) a čiastkových výsledkov (3. rok) s cieľom 
zvýšenia vedeckej úrovne a odbornej pripravenosti doktorandov v procese ich vedeckej 
výchovy. 
Termín: 7.11., 12. -15.11.2013  
Zodpovední: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD., doc. PaedDr. L. Zapletalová, PhD., prof. 
PaedDr. Y. Macejková, PhD., doc. MUDr. J. Lipková, PhD., prof. E. Zemková, PhD., prof. 
MUDr. D. Hamar, PhD., doc. PaedDr. J. Peráčková, PhD. 
Miesto: učebne jednotlivých katedier 
Referáty: doktorandi katedier 
Počet účastníkov: 15 - 40 (v závislosti od katedry, učitelia, doktorandi a  špecialisti 
jednotlivých katedier) 
 
Hodnotenie: 
Prezentácia projektov dizertačných prác (spravidla interných doktorandov) sa týkala 
projektov dizertačných prác v rozličnom štádiu rozpracovania – od zámerov k čiastkovým 
výsledkom. Ku každému príspevku prebehla odborná oponentúra a diskusia s cieľom 
upozornenia na možné úskalia a problémy,  odstránenia chýb a nedostatkov, zvýšenia 
metodologickej úrovne projektov a interpretačného majstrovstva doktorandov. Prínosné 
podujatie vyvoláva  záujem tak zo strany pedagógov ako aj spolužiakov a mladších kolegov. 

 

 PREZENTÁCIA ČIASTKOVÝCH VÝSLEDKOV PROJEKTOV (KEGA, VEGA) 
UČITEĽOV KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER  
Termín: 7.11.2013 
Miesto: učebňa 0-71 
Zodpovedný: prof. PaedDr. M. Holienka, PhD,   
Referáty: projekty KEGA, VEGA 
Počet účastníkov: 20 (učitelia a doktorandi KŠH) 
 
Hodnotenie: 
Učitelia KŠH, hlavní riešitelia projektov KEGA a VEGA (doc. Mačura, doc. Peráček, doc. 
Zapletalová, prof. Holienka) vo svojich vystúpeniach prezentovali čiastkové výsledky, stav 
riešenia a možné výstupy z projektov. Plánované výstupy z jednotlivých projektov vo 
forme: 
 vysokoškolskej učebnice, 
 slovníka, 
 vedeckých zborníkov, 
 noriem pre zaradenie hráčov do ÚTM, 
 a praktických ukážok. 

Podobné zameranie odbornej katedra plánuje uskutočňovať každý rok 
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 PREZENTÁCIA PRIEBEŽNÝCH VÝSLEDKOV PROJEKTU VEGA UČITEĽOV 
KATEDRY GYMNASTIKY 

 Termín: 14.11.2013 
 Miesto: 0-26 
 Zodpovedný: Mgr. Matej Chren, PhD 
 Účastníci: 11 (učitelia a špecialisti KG) 
 

Hodnotenie: 
V rámci odbornej diskusie k referátom a k priebehu projektu odzneli podnetné názory, 
skúsenosti a pripomienky k riešenej problematike. Vhodná forma rozšírenia poznatkov 
prítomných študentov o testovaní funkčných a motorických schopností tanečníkov 
a džudistov. 
 

 KONDIČNÁ PRÍPRAVA PLAVCOV NA SUCHU – Katedra športov v prírode a 
plávania 

 Termín: 12.11.2013, 18.00 hod. 
Miesto: 00-06  

 Zodpovedný: Mgr. Odráška Lukáš, Mgr. Grznár Matúš 
 Účastníci: 27 
 

Hodnotenie: 
Vedecký seminár katedry športov v prírode a plávania, na ktorom prezentovali svoje 
čiastkové výsledky doktorandi katedry, bol zameraný na kondičnú prípravu plavcov na 
suchu z hľadiska periodizácie a nadväznosti na prípravu vo vode. Snahou bolo poukázať 
na všeobecné, zámerné, špeciálne cvičenia a ich vzájomnú proporcionalitu vzhľadom na 
jednotlivé obdobia prípravy plavcov. 

 
 VPLYV SILOVÉHO TRÉNINGU NA ZVLÁDANIE STRESU – Katedra športov 

v prírode a plávania 
 Termín: 12.11.2013, 18.30 hod. 
 Miesto: miestnosť 00-06 
 Zodpovedný: Mgr. Chovanec Lukáš, PhD. 
 Účastníci (počet): 27 (učitelia a študenti – špecialisti KŠPP) 
 

Hodnotenie: 
Na vedeckom seminári katedry športov v prírode a plávania Mgr. Lukáš Chovanec, PhD. 
prezentoval učiteľom a špecialistom katedry výsledky svojej dizertačnej práce, ktorá bola 
zameraná  na zistenie diferencovaného vplyvu osemtýždňového silového a vytrvalostného 
tréningu na zmenu psychologických a fyziologických ukazovateľov zvládania stresu.  

 
C.  Iné (praktické vedecké semináre, workshopy, prednášky) 

  

 DIAGNOSTIKOVANIE ZAŤAŽENIA HRÁČA VO FUTBALE  V RÔZNYCH 
PRÍPRAVNÝCH HRÁCH – Katedra športových hier 

 Termín: 8.11.2013 
 Miesto: športová hala prof. Rovného 13:00 – 14:30 hod. 
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 Zodpovedný: prof. Holienka 
 Účastníci (počet): cca 150 študentov 
 Pozvané prednášky: praktické ukážky  
 Členovia organizačného výboru: doc. Peráček, dr. Kopúň, dr. Žamba 
 Členovia vedeckého výboru: doc. Peráček, dr. Kopúň, dr. Žamba 
 Členovia komisií v jednotlivých sekciách:  
 

Hodnotenie:  
Diagnostikovanie zaťaženia pomocou diagnostického zariadenia Polar Sport team 2 
v rôznych prípravných hrách sa uskutočnilo vzhľadom na klimatické podmienky 
v športovej hale. Priamo do ukážok bolo zapojených 20 študentov športovej špecializácie 
futbal 2. a 5. r. roku štúdia. Účasť okolo 150 študentov a učiteľov fakulty potvrdzuje 
opodstatnenosť takéhoto vedeckého seminára s ukážkami dávkovania (manipulácie 
s dávkovaním) zaťaženia prípravných hier s rôznym počtom hráčov.  

 

 SILÁK CHALLENGE 2013 - TESTOVANIE KONDIČNÝCH SCHOPNOSTÍ 
ŠTUDENTOV FTVŠ UK V SÚŤAŽI – Katedra gymnastiky 

 Termín:  13.11.2013 
 Miesto:   FITGYM FTVŠ UK 
 Zodpovedný: Mgr. Iľja Číž, PhD.  
 Účastníci: 21 súťažiacich, 12 rozhodcov, 10 organizátorov, 114 divákov  
 
 Hodnotenie: 

Veľmi atraktívna súťaž už s osemročnou tradíciou, o ktorú bol znova vysoký záujem zo 
strany študentov fakulty, súťažiacich, tak aj divákov.  Náročnosť súťaže je ojedinelá 
a bola podnetná pre individuálny rozvoj kondície študentov špecializácie kondičný tréner. 
Zakladateľ a organizátor súťaže Mgr. Číž, PhD. okrem súťažnej  a organizačnej stránky 
zabezpečil i ceny pre prvých 6 ocenených súťažiacich, ako aj tričká pre všetkých 
súťažiacich.  

 
 DIAGNOSTIKA SILOVÝCH, RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH A 

KOINCIDENČNÝCH SCHOPNOSTÍ PRE VEREJNOSŤ, ŠTUDENTOV A PRE 
ZAMESTNANCOV – Katedra atletiky  
Termín: 11. – 15.11.2013 

     Miesto: posilňovňa  00-36 a dynamometrické laboratórium DCpH– miestnosť II–6 
Zodpovedný: doc. M. Vanderka, PhD. 
Počet účastníkov: 80  
 
Hodnotenie: 
Katedra atletiky v spolupráci s Gymnáziom v Malackách prezentovala najnovšie metódy 
diagnostikovania kondičných schopností, vysvetlila základné princípy a metódy získavania 
údajov. Študenti mali možnosť prakticky vyskúšať jednotlivé testovacie zariadenia (jumper, 
myotest, agility a fotobunky). Získané výsledky sa budú ďalej spracovávať. Vedenie 
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gymnázia v Malackách telefonicky poďakovalo za vysoko profesionálnu prácu všetkým 
zainteresovaným doktorandom (Kojnok, Gábriš, Kabát). 
 

 ŽILOVÁ TROMBÓZA A ŠPORT – Katedra športovej kinnatropológie    
Termín: 14.11.2013 
Miesto: aula prof. Stráňaia  
Zodpovedný: doc. MUDr. J. Lipková PhD. 
Počet účastníkov: 120 
 
Hodnotenie:  
Prednáška organizovaná v spolupráci so SZU Bratislava – prednášajúca MUDr. Katarína 
Dostálová, PhD. - bola určená pre učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov, trénerov 
a iných pracovníkov v oblasti vied o športe. Na propagácii podujatia sa podieľala nielen 
KŠK, ale aj pracovníci iných katedier FTVŠ. Prednášky sa zúčastnili najmä učitelia 
a študenti FTVŠ (súčasní i bývalí), ale aj iných fakúlt. Po prednáške bola bohatá diskusia, 
prednášajúca ochotne odpovedala na otázky prítomných. 

D. Účasť na iných konferenciách a seminároch 

Konferencie a semináre v rámci SR a mimo nej 
Okrem prezentácií na konferenciách a seminároch organizovaných FTVŠ UK v roku 2013 
odzneli príspevky aj na iných konferenciách a seminároch v rámci Slovenska a v zahraničí - 
celkovo 106 príspevkov. 3 učitelia vystúpili s pozvanými referátmi na domácich 
konferenciách, (prof. Macejková, doc. Laczo, Mgr. Číž), 1 na zahraničných podujatiach 
(prof. Zemková).  
 
Celkový sumár vedeckých podujatí v roku 2013 je dokumentovaný v tabuľke 22. 
 
Tab. 22 Počty vedeckých podujatí a príspevkov na nich prezentovaných v roku 2013 / učitelia  

a doktorandi  FTVŠ UK (v zátvorke údaje za rok 2012) 
 

POČET  SPOLU DOMÁCE ZAHRANIČNÉ 
 

Podujatia 31 (35) 13 (10) 

18 (25) 
Južná Afrika, Poľsko, 

Česká republika, Japonsko, 
Srbsko, Brazília, Nemecko, 

Španielsko, Taliansko, 
Francúzsko, Malajzia, 

Maďarsko,  
Spojené arabské emiráty

Prezentované vedecké 
príspevky 

106 (103) 70 (35) 36 (68) 

 
Pozvané príspevky 
 

6 (7) 3 (3) 3 (5) 

 
Autori 
 

 Číž 
Laczo 

Macejková 
Zemková 3x 
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E. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť  

 FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOUČ, 18.4. 2013 

Na fakultnú konferenciu ŠVOUČ bolo z katedier prihlásených  54 (41) teoretických prác, 
v ktorých prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 60 (43) študentov a 6 (13) 
pohybových skladieb so 62  (98) interpretmi (v zátvorke sú uvedené údaje z minulého roku). 
Účasť študentov na fakultnej konferencii jednoznačne hodnotíme ako vysokú (tab. 23). 
Zastúpenie jednotlivých katedier v teoretických sekciách bolo rôzne (tab. 24). Sekcie 
pohybových skladieb boli v réžii Katedry gymnastiky a Katedry športov v prírode a plávania. 

Predsedovia a členovia komisií konštatovali spokojnosť s úrovňou prezentovaných 
teoretických prác  a  pohybových skladieb. Za výnimočne kvalitnú označili v tomto roku  
sekciu Športovej kinantropológie. 
 

Z organizačného hľadiska prebehla konferencia bez vážnejších nedostatkov, o čo sa zaslúžili 
predovšetkým členovia organizačného výboru, zainteresovaní doktorandi denného štúdia 
a vybraní učitelia. 

 
Tab. 23 Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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Počet prác 9 4 17 13 11 6      54 / 6 
Počet 
súťažiacich 9 5 20 14 12 62      60 / 62 

 
 
Tab. 24 Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOUČ 
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Počet prác 13 3 2 3 4 18 6 11 

Počet 
súťažiacich 14 **27 2 **35 4 22 7 11 

** všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 
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VÝSLEDKY FK ŠVOUČ 2013  

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 

1. miesto – Cena Prof. Sýkoru: Bc. ALŽBETA CHOVANCOVÁ 
DIDAKTICKÁ INTERAKCIA NA HODINÁCH TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.) 
 
2. miesto: Bc. DÁVID OLASZ 
ZMENY ÚROVNE VÝKONU VO VÝSKOKOCH Z PODREPU S ČINKOU POČAS 
TRÉNINGU V DVOCH MEZOCYKLOCH ROZVOJA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 
(vedúci práce: doc. Marián Vanderka, PhD.)  
 
3. miesto: Bc. MARTIN KOJNOK 
ÚČINNOSŤ PLYOMETRICKÉHO TRÉNINGU NA ZMENY VYBRANÝCH 
PARAMETROV SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ VOLEJBALISTIEK 
(vedúci práce: doc. Marián Vanderka, PhD.) 
ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

1. miesto – Cena Prof. Perútku: Bc. MILAN LAJČIN 
SYSTÉM RIADENIA A PODPORA ŠPORTOVO TALENTOVANEJ MLÁDEŽE NA 
SLOVENSKU SO ZAMERANÍM NA ŠPORTOVÚ KARIÉRU FUTBALISTOV 
(vedúci práce: doc. JUDr. Zuzana SAKÁČOVÁ, PhD.) 
 
2. miesto: Bc. IVANA KRASŇANOVÁ 
VÝVOJ VÝKONNOSTI  MUŽOV A ŽIEN SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HODE 
OŠTEPOM VO VYBRANÝCH ROKOCH 
(vedúci práce: PhDr. Rostislav MATOUŠEK, CSc.) 
 
3. miesto: Bc. PAVOL GREGORA - Bc. ĽUBOMÍR KORDANIČ 
KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY AKO FORMA INTERAKCIE TRÉNER – HRÁČ 
V MLÁDEŽNÍCKOM FUTBALE 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Pavol PERÁČEK, PhD.) 

ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

1. miesto – Cena Prof. Moravca: Bc. MICHAL MATUŠOV 
VARIABILITA VÝŠKY ZÁSAHU LOPTY PRI SMEČI A MIERA VYUŽITIA SMEČIARSKEHO 
DOSAHU VRCHOLOVÝCH VOLEJBALISTIEK  
(vedúci práce: doc. PaedDr. Ľudmila ZAPLETALOVÁ, PhD.) 
 
2. miesto: Bc. SIMONA ZAJAČKOVÁ 
VZŤAH VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV HERNÉHO VÝKONU K ÚROVNI ROZVOJA 
POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ V HÁDZANEJ 
(vedúci práce: doc. Ján HIANIK, PhD.) 
 
3. miesto: Bc. JURAJ BEŽÁK 
VZŤAH MEDZI VYBRANÝMI PARAMETRAMI ZAKONČENIA A JEHO ÚSPEŠNOSŤOU V 
ZÁPASE V ĽADOVOM HOKEJI  
(vedúci práce: PaedDr. Ján FILC ) 
  



59 
 

DOKTORANDI 

1. miesto – Cena Prof. Havlíčka: Mgr. MARTINA HUDEČKOVÁ 
DYNAMIC ASSESSMENT OF POSTURAL SWAY: THE EFFECT OF DIRETION OF 
POSTURAL PERTURBATION 
(vedúci práce: prof. MUDr. Dušan HAMAR, CSc.) 
 
2. miesto: Mgr. LUKÁŠ CHOVANEC 
IMPACT OF STRENGTH AND AEROBIC TRAINING ON PERCEIVED STRESS AND 
CARDIOVASCULAR RECOVERY AFTER PSYCHOLOGICAL STRESS IN SEDENTARY 
YOUNG WOMEN 
(vedúci práce: doc. MUDr. Janka LIPKOVÁ, PhD.) 
 
3. miesto: 
Mgr. DENISA ZAMBOVÁ 
THE EFECT OF PROGRAMME USING SHOOTING STRAP ON THE ACCURACY OF 
BASKETBAL SHOOTING 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Peter MAČURA, PhD.) 
 
POSTERY 
1. miesto: Mgr. KABÁT MILAN 
ÚČINNOSŤ DIFERENCOVANÝCH ZOTAVOVACÍCH PROCESOV POČAS 
PRESTÁVOK V ZÁPASE NA MAXIMÁLNU KORČULIARSKU RÝCHLOSŤ 
HOKEJISTOV 
(vedúci práce: doc. Marián VANDERKA, PhD.) 
 
2. miesto: 
Mgr. KOVÁROVÁ JANA 
ODOZVA KOSTNÉHO METABOLIZMU NA RÔZNE FORMY SILOVÉHO ZAŤAŽENIA 
PRED- A POSTMENOPAUZÁLNYCH ŽIEN 
(vedúci práce: prof. MUDr. Dušan HAMAR, PhD.) 
 
3. miesto: 
Mgr. ZELKO AUREL 
VPLYV ŠPECIALIZOVANÉHO SILOVÉHO PROGRAMU NA BUNKOVÚ REGULÁCIU 
A STAVBU SVALOVÉHO TKANIVA PACIENTOV PO LIEČBE RAKOVINY 
PROSTATY 
(vedúci práce: doc. PhDr. Eugen LACZO, PhD.) 
 
ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
1. miesto: Bc. ANNA BOČKOVÁ – Bc. JAKUB HALGOŠ 
FTVŠ UK Cheer 
(vedúci práce: Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.) 

TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
1. miesto: Bc. RADOSLAVA JAKUBČÁKOVÁ – Bc. BARBORA VRTIAKOVÁ 
LAFRANCONI AIRLINES 
(vedúci práce: Mgr. Petra Čaplová, PhD.) 
 
2. miesto: 
Bc. NIKOLA LEHOCKÁ – Bc. JAROSLAV OBOŇA 
STRATENÍ V PRALESE 
(vedúci práce: Mgr. Matej Chren, PhD.) 
  



60 
 

POHYBOVÉ SKLADBY VO VODNOM PROSTREDÍ  

1. miesto: Bc. VACULA TOMÁŠ – Bc. PATAKY MICHAL & ŠTUDENTI PP PLÁVANIE 3 
ŽABKY 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Ľubica Benčuriková, PhD.) 
 
1. miesto: Bc. KORONCZIOVÁ KATKA – Bc. CELERY TOMÁŠ & ŠTUDENTI PVP 
SYNCHRONIZOVANÉ PLÁVANIE 
TEÓRIA CHAOSU 
(vedúci práce: PaedDr. Jana Labudová, PhD.) 
 
3. miesto: 
Bc. FABIÁN MARTIN 
COOL WORKOUT 
(vedúci práce: PaedDr. Jana Labudová, PhD.) 

 

 CELOŠTÁTNA KONFERENCIA ŠVOUČ, 7.5. 2013 

CK ŠVOUČ sa uskutočnila na PF UKF Nitra. Celkovo sa konferencie v jednotlivých sekciách 
zúčastnilo 128 študentov z nasledujúcich fakúlt: FTVŠ UK Bratislava PF UKF Nitra, FHV 
UMB Banská Bystrica, FŠ PU Prešov a UPJŠ Košice. Najpočetnejšou teoretickou sekciou 
bola sekcia Športovej edukológie (tabuľka 25), najpočetnejšou delegáciou FTVŠ UK (tabuľka 
26).  

Organizačne prebehla celoštátna konferencia bezproblémovo, v súlade s časovým 
harmonogram a programom. Členovia komisií konštatovali objektívnosť hodnotenia prác. 

 

Tab. 25 Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách celoštátnej konferencie ŠVOUČ 
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Počet prác  12  6  6  7  13      31 / 13 

Počet 
súťažiacich  13   8  7  8  95       36 / 95 

 
  



61 
 

Tab. 26 Zastúpenie fakúlt na celoštátnej konferencii ŠVOUČ 
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Počet prác  
teoretické / pohybové 

5/3 6/3 7/3 1/1 12 / 3 31/ 13 

Počet súťažiacich 
teoretické / pohybové 5/19     8/26 9/18 1/4   13 / 28    36 / 95 

 

VÝSLEDKY ŠTUDENTOV FTVŠ UK NA CELOŠTÁTNEJ KONFERENCII 

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 
 
1. miesto: Bc. MARTIN KOJNOK 
ÚČINNOSŤ PLYOMETRICKÉHO TRÉNINGU NA ZMENY VYBRANÝCH 
PARAMETROV SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ VOLEJBALISTIEK 
(vedúci práce: Doc. Marián Vanderka, PhD.) 
 
ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 
 
1. miesto: Bc. MICHAL MATUŠOV 
VARIABILITA VÝŠKY ZÁSAHU LOPTY PRI SMEČI A MIERA VYUŽITIA SMEČIARSKEHO 
DOSAHU VRCHOLOVÝCH VOLEJBALISTIEK  
(vedúci práce: doc. PaedDr. Ludmila ZAPLETALOVÁ, PhD.) 
 
2. miesto:  Bc. JURAJ BEŽÁK 
VZŤAH MEDZI VYBRANÝMI PARAMETRAMI ZAKONČENIA A JEHO ÚSPEŠNOSŤOU V 
ZÁPASE V ĽADOVOM HOKEJI  
 (vedúci práce: PaedDr. Ján FILC ) 
 
3. miesto: Bc. SIMONA ZAJAČKOVÁ 
VZŤAH VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV HERNÉHO VÝKONU K ÚROVNI ROZVOJA 
POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ V HÁDZANEJ 
(vedúci práce: doc. Ján HIANIK, PhD.) 

ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 
 
2. miesto: Bc. IVANA KRASŇANOVÁ 
VÝVOJ VÝKONNOSTI MUŽOV A ŽIEN SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HODE 
OŠTEPOM VO VYBRANÝCH ROKOCH 
(vedúci práce: PhDr. Rostislav MATOUŠEK, CSc.) 
 
3. miesto: Bc. PAVOL GREGORA - Bc. ĽUBOMÍR KORDANIČ 
KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY AKO FORMA INTERAKCIE TRÉNER – HRÁČ 
V MLÁDEŽNÍCKOM FUTBALE 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Pavol PERÁČEK, PhD.) 
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DOKTORANDI 

2. miesto:  Mgr. DENISA ZAMBOVÁ 
THE EFECT OF PROGRAMME USING SHOOTING STRAP ON THE ACCURACY OF 
BASKETBAL SHOOTING 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Peter MAČURA, PhD.) 
 
3. miesto:  Mgr. MARTINA HUDEČKOVÁ 
DYNAMIC ASSESSMENT OF POSTURAL SWAY: THE EFFECT OF DIRETION OF 
POSTURAL PERTURBATION 
(vedúci práce: prof. MUDr. Dušan HAMAR, CSc.) 

ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
 
1. miesto: Bc. ANNA BOČKOVÁ – Bc. JAKUB HALGOŠ 
FTVŠ UK Cheer 

TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
 
1. miesto: Bc. RADOSLAVA JAKUBČÁKOVÁ – Bc. BARBORA VRTIAKOVÁ 
LAFRANCONI AIRLINES 
(vedúci práce: Mgr. Petra Čaplová, PhD.) 
 
2. miesto: Bc. NIKOLA LEHOCKÁ – Bc. JAROSLAV OBOŇA 
STRATENÍ V PRALESE 
(vedúci práce: Mgr. Matej Chren, PhD.) 
 

3.2 Výskumné projekty riešené v roku 2013 na FTVŠ UK 
 

V roku 2013 sa na FTVŠ UK celkovo riešili 2 zahraničné projekty s finančnou dotáciou  
60 000€ (59 960.-€) a 1 zahraničný projekt bez priamej finančnej podpory; 18 (15) domácich 
projektov s finančnou dotáciou 74 767€ (53 706€) a 9 (8) projektov podporovaných 
Univerzitou Komenského v Bratislave (Granty mladých vedeckých pracovníkov - GUK ) vo 
výške  8 000€ (7 250€). 

Zahraničné projekty boli podporované z európskeho fondu regionálneho rozvoja a  
celoživotného vzdelávania. Z hľadiska metodiky MŠVVaŠ SR sú zaradené do kategórie iné 
(patria do oblasti vzdelávania a rozvoja). V prípade domácich projektov sú tieto finančne 
podporované grantovou agentúrou APVV, VEGA, KEGA (príloha a). Neúspešné boli 
individuálne snahy o získane nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov. 
V rámci UK sme zapojení do dvoch projektov zo štrukturálnych fondov.  

V roku 2013 skončílo riešenie  1 zahraničného projektu (bez finančnej dotácie), 8 domácich 
výskumných projektov a  9 projektov UK.  

 

a) Prehľad výskumných projektov riešených v roku 2013 na FTVŠ UK 

Zahraničné projekty 

1. Mobilita v starobe. N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho 
rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D.  
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2. Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese 
prediabetic individuals. 70995. 09/2010 – 08/ 2013. European Foundation for the 
Study of Diabetes (EFSD) and Lilly Research Fellowship Programme. Koordinátor za 
FTVŠ UK Zemková, E. Spoluriešitelia: Kyselovičová O, Lipková J.  

3. E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifelong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-
2010-IT-KA3-KA3MP. Doba riešenia 01/2010 – 12/2013. Koordinátor za FTVŠ UK 
Labudová, Ja. Spoluriešitelia: Kyselovičová O, Tirpáková V., Hižnayová K. 

APVV 

1. Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného 
tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov. Riešené 10/2013 – 3/2015, 
APVV-0518-12. Zodpovedný riešiteľ: Hamar. Zástupca riešiteľa: Laczo. 
Spoluriešitelia: Kampmiller, Sedliak, Buzgó, Cvečka, Zelko, Kabát, Gabriš, 
Potočníková, Somorovský.  

 
Komisia VEGA 

1. Bekö, R.: Vplyv pohybovej aktivity v prevencii a úprave chybného držania tela, 
nadmernej telesnej hmotnosti u detí a mládeže. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1172/11. 
Spoluriešitelia: Medeková, Pach, Kutlík, Tokár + mimofakultná: Kanásová 

2. Bielik V.: Využitie merania koncentrácie laktátu v krvi v rekreačnom a výkonnostnom 
športe. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/1114/11. Spoluriešitelia: Buzgó, Štefanovský, 
Chren, Karas, Mihalík, Kinči, Bundová.  

3. Holienka, M.: Vnútorné zaťaženie organizmu hráčov a jeho odozva v závislosti od 
hráčskej funkcie vo vybraných športových hrách. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0459/11, 
Spoluriešitelia: Hianik, Přidal, Mačura, Pakusza, Tománek, Slyško, Pělucha.  

4. Kyselovičová, O.: Funkčné a motorické schopnosti športovcov rôzneho veku a 
výkonnosti vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Riešené: 
2011 – 2013, č. 1/0503/11. Spoluriešitelia: Zemková, Strešková,  Krnáčová, 
Štefanovský, Hižnayová, Chren, Olej, Rupčík, Číž, Kalčoková, Mlsnová, Čaplová, 
Špánik + mimofakultní: Tibenská, Ludvig.  

5. Oborný, J.: Vplyv športových pohybových aktivít na kvalitatívne aspekty spôsobu 
života slovenskej populácie. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0635/11. Spoluriešitelia: 
Seman, Pavlíková, Belás, Vrabcová, Medeková, Peráčková, Pánisová, Dančíková.  

6. Šelingerová, M.: Biologické aspekty zdravého vývinu detí a mládeže v podmienkach 
športovej prípravy. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0799/11. Spoluriešitelia: Šelinger, 
Buzgó, Doležajová, Holienka, Medeková, Lipková, Cihová, Laczo, Halmová, 
Vlasáková + mimofakultní: Šteňová, Broďáni, Hostýn.  

7. Zemková, E.: Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov a 
jedincov s narušenou motorikou. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0070/11. Spoluriešitelia: 
Hamar, Kyselovičová, Lipková, Schickhofer, Tirpáková, Zapletalová, Kováčiková, 
Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, Marček, 
Miklovič, Valkovič, Melicherová.  

8. Antala, B.: Účinnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na 
stredných školách a jeho vplyv na socializáciu žiakov. Riešené 2012 – 2013, č. 
1/0759/12. Spoluriešitelia: Labudová Jela, Sedláček, Nemček, Rozboril, Dančíková, 
Vitková.  

9. Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženia. Riešené: 2012 – 2014, 
č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Buzgó, Tirpáková, Hudečková, 
Cvečka, Mihalík.  
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10. Lipková, J.: Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a 
duševnej pohode. Riešené 2012 – 2014, č. 1/1045/12. Spoluriešitelia: Medeková, 
Duchoslav, Chovanec + mimofakultná: Jurkovičová.  

11. Macejková, Y.: Objektivizácia hodnotenia silových schopností diagnostikovaných v 
izokinetickom režime v plávaní. Riešené 2012 – 2014, č. 1/0524/12. Spoluriešitelia: 
Benčuriková, Putala, Matúš, + mimofakultní: Hlavatý, Jurkovič, Masaryková.  

12. Peráček, P.: Zdokonaľovanie systému identifikácie a výberu talentovaných hráčov 
futbalu pre juniorské reprezentačné družstvá v Slovenskej republike a zefektívnenie 
obsahu ich prípravy. Riešené: 2012 – 2014, č. 1/1252/12. Spoluriešitelia: Peráčková, 
Slyško, Pakusza, Gregor, Binovský, Rychtáriková, Kopúň, Hrnčiarik.  

13. Vanderka, M.: Účinnosť funkcionálneho posilňovania za účelom doplnenia 
metodotvorných činiteľov rozvoja silových schopností v kondičnej príprave. Riešené 
2012 – 2014, č. 1/0539/12. Spoluriešitelia: Kampmiller, Štefanovský, Vavák, Hamar, 
Cvečka, Buzgó, Mihalík. 

14. Nemček, D.: Športová činnosť – súčasť kvality života ľudí so zdravotným 
postihnutím. Riešené 2013 – 2014, č. 1/0915/13. Spoluriešitelia: Labudová Je, Kraček, 
Bardiovský, Gregor. 

15. Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností 
jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. Spoluriešitelia: 
Holienka, Hianik, Slyško, Tóth, Pělucha, Mačura, Bartošová, Tománek.  

16. Zapletalová, L.: Učebné efekty rôznych didaktických prístupov k vyučovaniu 
športových hier vo vzťahu k pohlaviu, veku a herným skúsenostiam. Riešené 2013 – 
2015, č. 1/0386/13. Spoluriešitelia: Antala, Huntata, Argaj, Hianik, Šerešová, Remák, 
Kociánová, Priklerová, Popelka. 
 

Komisia KEGA 

1. Mačura, P.: Integrácia a diverzifikácia výučby anglického jazyka na fakultách 
slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe. Riešené: 2012 – 2013, 
č. 076UK-4/2012. Spoluriešitelia: Strešková, Rychtáriková, Šimonek + mimofakultní: 
Martin Mačura, Bartík, Stašková. 

 
Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené 
v roku 2013: 
 

a. Gábriš, Cs: Rozvoj anaeróbnych schopností a ich vplyv na výkon futbalistov. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/349/2013. 

2.  Horný, M.: Vplyv zaťaženia hráča v zápase na úroveň rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/139/2013. 

3.  Kovárová, J.: Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia pred- 
a postmenopauzálnych žien. Grant Univerzity Komenského č. UK/512/2013. 

4. Kucsa, R.: Vplyv trojbodovej streľby na víťazstvo v zápase vo vrcholovom basketbale. 
Grant Univerzity Komenského č. UK/369/2013. 

5. Longová, K.: Rozvoj silových schopností s intenzitou nad 90 % maximálneho výkonu 
(Pmax) pri rozdielnom vonkajšom odpore (o 20 %) a odlišnom systéme zvyšovania 
zaťaženia. Grant Univerzity Komenského č. UK/238/2013.   

6.  Potočníková, J.: Súvislosti medzi vybranými dimenziami osobnosti a hernou 
výkonnosťou tenistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/460/2013. 

7. Šmela, P.: Kondiční cvičení v tělesné a sportovní výchově jako motivační prostředek 
k pohybovým aktivitám středoškoláků. Grant Univerzity Komenského č. UK/76/2013. 
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8. Zelko, A.: Vplyv špecializovaného silového programu na kvalitu života pacientov. 
Grant Univerzity Komenského č. UK/287/2013. 

9. Žuffová, Z.: Štandardizácia metódy hodnotenia herného výkonu a vybraných 
motorických testov pohybových zručností pre basketbal a frisbee ultimate. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/392/2013. 

 

3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
 a doktorandov v roku 2013 

 
Na základe aktuálnej štatistiky je publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných 
pracovníkov a doktorandov v roku 2013, čo do kvantitatívnych ukazovateľov vyššia 
v porovnaní s predchádzajúcim rokmi (tabuľka 27).  

Pozitívne je významné zvýšenie vedeckých prác v karentovaných časopisoch.  V kategórii 
vedeckých monografií žiaľ pretrváva nepriaznivý trend.  

Výrazný nárast sme zaznamenali v počte vedeckých prác v ostatných zahraničných 
časopisoch, mierne vzrástol počet vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch 
a domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách.  Iná je situácia v kategórii 
príspevkov na vedeckýcj konferenciách: kým na zahraničných vedeckých konferenciách boli 
prezentované len 4 príspevky, ich počet sa na domácich vedeckých konferenciách takmer 
zdvojnásobil. 

Z hľadiska jednotlivých katedier je aktuálna situácia v celkovom počte zaznamenaných 
výstupov nasledovná: 

1. Katedra atletiky – 42 

2. Katedra gymnastiky - 39 

3. Katedra športových hier - 57 

4. Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky - 133  

5. Katedra športovej kinantropológie – 94 

6. Katedra športov v prírode a plávania – 48 

 
Tab. 27 Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcimi 

rokmi 

Kategória 

 

2011 
[n] 

2012 
[n] 

2013 
[n] 

Kategória A1 Vedecké monografie 10 3 2 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 10 3 1 

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 
zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 
zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 0 0 0 
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Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 23 21  77 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 2 0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce 
vydavateľstvách 0 0 0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 0 0 0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6 4 1 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 0 0 0 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 0 0 0 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách 2 2 3 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 0 0 1 
BCI Skriptá a učebné texty 4 6  4 
BGG Normy 0 0 0 

CBA 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 
prekladov publikácií, vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 

CBB Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 
prekladov publikácií, vydaných v domácich vydavateľstvách 0 0 0 

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných 
časopisoch 0 0 0 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných 
časopisoch 0 0 0 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 0 0 0 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných 
časopisoch 0 0 0 

CEC 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v 
zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách

0 0 0 

CED 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v 
zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch 
vydaných v domácich vydavateľstvách 

0 0 0 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 0 0 17 
EAI Prehľadové práce 0 0 0 
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 0 0 0 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 0 0 2 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné 
preklady v časopisoch, zborníkoch 0 0 5 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy,...) 

10 7 6 

GAI Správy 0 0 0 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 0 0 4 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 
žiadnej z predchádzajúcich kategórií 0 0 34 

Kategória B  Publikácie v karentovaných časopisoch, 1 0 5 
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autorské osvedčenia a patenty 

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 296 270 300 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1 0 3 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22 15 39 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 16 22 27 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 2 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 5 0 0 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 91 77 85 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch 0 0 0 

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných 
časopisoch 0 0 0 

AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 0 

AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 0 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 5 2 0 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 1 3 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 38 46 4 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 33 27 51 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií 1 3 3 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 
konferencií 0 0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 14 28 12 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 15 6 0 
AFK Postery zo zahraničných konferencií 0 0 0 
AFL Postery z domácich konferencií 0 0 0 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 0 0 0 

AGJ 
Prihlášky patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných 
známok, dodatkových ochranných osvedčení, topografií 
polovodičových výrobkov ....  

0 0 0 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané 
v domácichvydavateľstvách 0 0 0 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 1 0 

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 
encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 
encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 0 0 0 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 0 



68 
 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 3 2 4 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 19 27 26 

BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 0 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 0 0 0 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 0 0 11 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 31 1 4 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
(konferencie...) 0 0 10 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 
(konferencie,...) 0 0 7 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 0 8 0 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 1 2 8 

Spolu: 330 294 384 

 

 

Prehľad počtu záznamov podľa jednotlivých katedier v roku 2013: 
 

KATEDRA ATLETIKY 
Záznamov spolu: 42 
Priemer [n=14]: 3,0 
 

Štatistika kategórií: 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (10) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (10) 
 

KATEDRA GYMNASTIKY 

Záznamov spolu: 39  
Priemer [n=8]: 4,9  
 
Štatistika kategórií: 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
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BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy ...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2) 

 
KATEDRA ŠPORTOVÝCH HIER 

Záznamov spolu: 57 
Priemer [n=17]: 3,4  
 
Štatistika kategórií: 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (17) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (2) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (3) 
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy ...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) 

 

KATEDRA ŠPORTOVEJ EDUKOLÓGIE A ŠPORTOVEJ HUMANISTIKY 

Záznamov spolu: 133 
Priemer [n=22]: 6,01 
 
Štatistika kategórií: 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (16) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (18) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (22) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
BCB Učebnice pre základné a stredné školy (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (2) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (7) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (11) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (3) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (6) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy ...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (8) 
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KATEDRA ŠPORTOVEJ KINANTROPOLÓGIE 
Záznamov spolu: 94 
Priemer [n=19]: 4,9 
 

Štatistika kategórií: 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (8) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (2) 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
(1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (20) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (10) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (5) 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (7) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (6) 
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy ...) (1) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (4) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 

 
KATEDRA ŠPORTOV V PRÍRODE A PLÁVANIA 

Záznamov spolu: 48 
Priemer [n=10]: 4,8 
 
Štatistika kategórií: 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (5) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (8) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy ...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (6) 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 

V roku 2013 mala FTVŠ UK uzatvorených 36 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi 
v rámci programu LLP/ERASMUS a 3 medzifakultné dohody  so zahraničnými partnermi 
(TIF Budapest, FTVS UK Praha, FTK PU Olomouc). Na rozvoj výmeny, spolupráce a 
mobility sa najviac program LLP/ERASMUS.  

 
4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 
 
LLP/Erasmus 
počet vyslaných študentov v rámci mobility štúdium - 10 
počet vyslaných študentov v rámci mobility stáž  -   3 
počet prijatých študentov v rámci mobility štúdium  - 32 
počet vyslaných zamestnancov FTVŠ    -   5 
počet pracovných pobytov zamestnancov FTVŠ   -   6 
počet prijatých zamestnancov zo zahraničných univerzít  - 16 
 

MEDZIUNIVERZITNÉ A BILATERÁLNE DOHODY 

počet prijatých pedagogických pracovníkov   - 1 
počet vyslaných pedagogických pracovníkov   - 1 

 

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

FIEP – International Federation of Physical Education 

ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education  

 

4.2 Pozvané prednášky v zahraniční 
 

Melek, P. – 1x - Taiwan 

Sedliak, M. – 2x (Česká republika, Spojené štáty americké) 

Zemková, E. – 2x (Španielsko, Taiwan) 
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PREHĽAD MOBILÍT ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV 
(LLP/ERASMUS) 
 
Tab. 28 Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita Semester 
ŠTÚDIUM 

Staňová Alžbeta Coimbra – Portugalsko LS 12/13 

Posilný Erik Kolín – Nemecko LS 12/13 

Lorinčíková Mária Madrid – Španielsko ZS 13/14 

Rýzková Eva Coimrba – Portugalsko ZS 13/14 

Cino Emil Kolín – Nemecko ZS 13/14 

Dendis Martin Jyväskylä – Fínsko ZS 13/14 

Gáliková Monika Viedeň – Rakúsko ZS 13/14 

Kuciaková Miroslava Olomouc – Česká republika ZS 13/14 

Skovay Lukáš Kolín – Nemecko ZS 13/14 

Gregora Pavol Madrid – Španielsko ZS 13/14 

STÁŽ 

Šmela Pavel 
Zentrum fur Sportwissenschaft 
und Universitätssport - Rakúsko ZS 13/14 

Považan Tomáš 
Valgo Investment SLU – 
Španielsko ZS 13/14 

Králik Michal 

Department of Biology and 
Physical activity - Neuromuscular 
Research Center Jyväskylä – 
Fínsko ZS 13/14 

 
Tab. 29 Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

González Pereira Maria Toledo – Španielsko LS 12/13

Coen Dimitri Paríž – Francúzsko LS 12/13

Drpić Frane  Split – Chorvátsko LS 12/13

Palinić Stipe Split – Chorvátsko LS 12/13

Mijlković Ozana Záhreb – Chorvátsko  LS 12/13

Bom Oliwia Krakow – Poľsko LS 12/13

Bom Roksana Krakow – Poľsko LS 12/13

Jaaskelainen Ulla Rovaniemi – Fínsko LS 12/13

Vayrynen Venla Rovaniemi – Fínsko LS 12/13

Makiniemi Satu Maaria Oulu – Fínsko LS 12/13

González Hortiguela Cristina La Coruňa – Španielsko  LS 12/13

Sánchez Ariza Álvaro La Coruňa – Španielsko  LS 12/13

Chao Dablanca Jorge La Coruňa – Španielsko  LS 12/13

Gómez González Carlos Toledo – Španielsko LS 12/13
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González Castellanos Javier Ramon Toledo – Španielsko LS 12/13

Diaz Gil Joaquin Ascensio Almeria – Španielsko  LS 12/13

Beltrán Matarín Francisco José Almeria – Španielsko  LS 12/13

Silva André Coimbra – Portugalsko  ZS 13/14

Silva Frederico Coimbra – Portugalsko ZS 13/14

Almeida 
Rita Alexandra 
Orelha Coimbra – Portugalsko 

ZS 13/14

Barbosa Gilberta Coimbra – Portugalsko ZS 13/14

Nimać Josip Záhreb – Chorvátsko ZS 13/14

Telišman Amalija Záhreb – Chorvátsko ZS 13/14

Ayral Marion Paríž – Francúzsko ZS 13/14

Toska Elina Rovaniemi – Fínsko ZS 13/14

Quintín Calle Raúl Toledo – Španielsko ZS 13/14

Bejarano Parilla Mario Toledo – Španielsko ZS 13/14

Montes García Brais La Coruňa – Španielsko ZS 13/14

Vidal Fernandez Martín La Coruňa – Španielsko ZS 13/14 

Mendéz Obegero Pedro La Coruňa – Španielsko ZS 13/14 

Paredes Pastor Raú La Coruňa – Španielsko ZS 13/14 

Fazikova Andrea Paríž – Francúzsko ZS 13/14 

 
Tab. 30 Pobyty zahraničných učiteľov a zamestnancov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Czajka Kamila Wroclaw – Poľsko LS 12/13 
Kochan – Jachec Katarzyna Wroclaw – Poľsko LS 12/13 

Siclia Camacho Álvaro Almeria – Španielsko LS 12/13 

Wieczorek Marta Wroclaw – Poľsko LS 12/13 

Emeljanovas Arunas Kaunas – Litva LS 12/13 

Sevcenko Vera Riga – Lotyšsko LS 12/13 

Pontaga Inese Riga – Lotyšsko LS 12/13 

Hulmi Juha Jyväskylä – Fínsko LS 12/13 

Ilecka – Folcik Monika Wroclaw – Poľsko LS 12/13 

Stezaly Iwona Wroclaw – Poľsko LS 12/13 

Szygula Zbigniew Krakow – Poľsko ZS 13/14 

Maciejczyk Marcin Krakow – Poľsko ZS 13/14 
Wiecek Magdalena Krakow – Poľsko ZS 13/14 

Szymura Jadwiga Krakow – Poľsko ZS 13/14 

Zidens Janis Riga – Lotyšsko ZS 13/14 

Licis Renars Riga – Lotyšsko ZS 13/14 
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Tab. 31 Zahraničné prednáškové a pracovné pobyty zamestnancov FTVŠ UK 

 
 

 

 

 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita  Semester 
Zapletalová Ľudmila Kaunas – Litva LS 12/13 
Matoušek  Rostislav Almeria – Španielsko LS 12/13 
Kyselovičová Oľga Kaunas – Litva LS 12/13 
Tirpáková Veronika  Toledo – Španielsko LS 12/13 
Tirpáková Veronika  La Coruna – Španielsko LS 12/13 
Sedliak Milan Jyväskylä – Fínsko ZS 13/14 
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5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách    
1. Antala, Branislav - Šimonek, Jaromír, ml. - Čillík, Ivan - Labudová, Jela - Medeková, 

Helena - Bebčáková, Viera - Dančíková, Veronika - Kraček, Stanislav - Pavlíková, 
Anna - Melek, Peter: Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a 
stredných škôl. - 1. vyd. - Topoľčianky : END, spol.s.r.o. 
 

2. Bobrík, Miroslav - Seman, František : 50 rokov histórie Telovýchovnej jednoty Slávia 
Univerzita Komenského Bratislava. - 1. vyd. - Bratislava : Telovýchovná jednota 
Slávia Univerzita Komenského 

 
3. Přidal, Vladimír : Herný výkon v športových hrách : pojem-štruktúra-diagnostika. - 2. 

upravené vyd. - Bratislava : ICM Agency 
 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

1. Binovský, Alexander - Cirbusová, Viera - Dvorský, Bohuš - Dzurenková, Dagmar - 
Džuganová, Božena - Hamar, Dušan - Marček, Tibor - Meško, Dušan - Miššíková, 
Gabriela - Novotná, Edita - Poláčková, Gabriela -Štulrajter, Vojtech - Zemková, Erika: 
Sports medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary [elektronický 
dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského 

 
2. Labudová, Jela - Nemček, Dagmar - Antala, Branislav : Pohyb pre zdravie. - 1. vyd. - 

Bratislava : END 
   

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  
1. Kampmiller, Tomáš - Vanderka, Marián - Laczo, Eugen - Peráček, Pavol : Teória 

športu a didaktika športového tréningu. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency 
 
2. Labudová, Jela - Nemček, Dagmar - Kraček, Stanislav : Teória športu pre všetkých : 

netradičné náčinie a náradie. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency 
 

3. Labudová, Jela : Teória zdravia a podpora zdravia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita 
Komenského 

 
4. Petrovič, Peter - Belás, Martin : Bežecké lyžovanie : technika - metodika. - 1. vyd. - 

Bratislava : ICM Agency 
 
Zborníky nekonferenčné  

1. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 53/I. - Bratislava : 
Univerzita Komenského 

 
2. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 53/II. - Bratislava : 

Univerzita Komenského 
 
3. Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie. - 

Bratislava : ICM Agency 
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4. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. - Bratislava : ICM 
Agency 

 
5. Výučba anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich 

odborníkov v športe. - Bratislava : Univerzita Komenského 
 

6. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK, č. 20. - Bratislava : ICM 
AGENCY 

 
AFD  Zborníky konferenčné  

1. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť. Fakultná konferencia. Bratislava 
2013 [elektronický dokument]. Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského 

 
2. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť. Vedecký zborník z celoštátnej 

konferencie. Bratislava 2013 [elektronický dokument]. Bratislava : Fakulta telesnej 
výchovy a športu, Univerzita Komenského 

 
BCI  Skriptá, učebné texty        

1. Belás, Martin - Roučková, Mária : Bežecké lyžovanie. - 1. vyd. - Bratislava : 
Metodicko-pedagogické centrum 

 
2. Blahutová, Anna : Zjazdové lyžovanie : technika a didaktika. - 1. vyd. - Bratislava : 

STIMUL 
 

3. Kyselovičová, Oľga : Základy terminolóogie telesných cvičení. - 1. vyd. - Bratislava : 
ICM Agency – ROTAČNÝ FOND FTVŠ UK 

 
4. Pach, Martin : Windsurfing. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency 

 
5. Seman, František : Míľniky svetového športu. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský 

olympijský výbor 
 

6. Štefanovský, Miloš - Vanderka, Marián - Číž, Iľja - Mihalík, Tomáš - Beneš, Martin : 
Judo. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency 

 
Iné 
FTVŠ UK okrem spomínaných titulov vydala v rámci Slovenskej vedeckej spoločnosti pre 
telesnú výchovu a šport 4. čísla časopisu Telesná výchova a šport. 
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6 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

Inauguračné konanie 

doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. v študijnom odbore 8.1.5. športová kinatropológia, 

inauguračná prednáška na tému: „Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných 

schopností vo funkčnej diagnostike“. 

doc. PhDr. Eugen Lazco, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia, inauguračná 

prednáška na tému: „Periodizácia obsahovej štruktúry tréningového zaťaženia z hľadiska 

adaptácie organizmu“.  
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 

 V prvom polroku oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) 

fakulty s nenahraditeľným prispením pracovníkov CIT-u, ktoré malo pozitívny prínos ku 

stabilite a skvalitneniu služieb OIKT zabezpečovalo prevádzku osobných počítačov a 

periférií, elektronickej pošty, VoIP telefónie, sieťovú konektivitu, kamerový systém, finančný 

informačný systém (na úrovni riešenie technických problémov pripojenia klientskej aplikácie 

k serverom poskytovateľa, inštalácií, zmien konfigurácií), dennú aktualizáciu webovej stránky 

fakulty a užívateľskú podporu klientskych staníc. V ďalšom období po neočakávanom 

ukončení zmluvy z roku 2011 zo strany RUK o poskytovaní služieb dodávateľským 

spôsobom a kapacitných možností oddelenia, OIKT zabezpečovalo služby v udržiavacom 

režime smerujúce len k základnej funkcionalite systému.  

V rámci modernizácie a reštrukturalizácia počítačovej siete bola zrealizovaná štruktúrovaná 

kabeláž na posledných dvoch pracoviskách fakulty t.j. Katedry športovej edukológie 

a športovej humanistiky a Katedry atletiky s celkovým počtom 136 pripojení. 

Za účelom zlepšenia ochrany objektov a priestorov fakulty pristúpila fakulta po znefunkčnení 

starého analógovo-digitálneho kamerového systému AVER MEDIA na nový kamerový 

systém na báze protokolu TCP/IP a softvérom MIRASYS. Aktuálne je v prevádzke 8 IP 

kamier pripojených na centrálny kamerový záznamník v serverovni CIT-u na FMFI so 7 

dňovým záznamom spĺňajúci príslušnú legislatívu. V príprave je ďalších 6 IP kamier, ktoré 

pokryjú ďalšie lokality objektov a priestorov fakulty. 

V roku 2013 oddelenie OIKT z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov na katedry, 

dekanát a do knižnice zrealizovalo nákupy a inštalácie výpočtovej techniky od vysúťažených 

dodávateľov DATALAN (PC 8ks, NB 13ks) a TopSoft BSB (skenery 3ks, MFP a tlačiarne 

7ks, dataprojektory 3ks, rôzne príslušenstvo) v celkovom objeme 19.041,- €. Ďalej oddelenie 

zabezpečovalo pre všetky pracoviská fakulty nákup a výmeny spotrebného materiálu 

printových zariadení. 

 Na pracovných staniciach zamestnancov je z prevažnej väčšiny inštalovaný operačný systém 

Microsoft Windows 7. Z kancelárskych balíkov je používaný Microsoft Office 2007 a 

Microsoft Office 2010. 
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8  SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 

11. január 2013 
Otvorenie Futbalovej akadémie Lafranconi 
 
19. január 2013 
APNEA CUP 2013 (preteky potápačov) 
 
9. február 2013: 
6. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
21. marec 2013  
Otvorenie Diagnostického centra profesora Hamara. 
 
28. marec 2013 
Pedagogická konferencia a oslava Dňa učiteľov 
  
4. apríl 2013 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
18. apríl 2013 
Fakultné kolo ŠVOUČ 
 
4. máj 2013 
Účasť na 1. univerzitnej regate univerzít SR (1. miesto) 
 
16. máj 2013 
Beseda s futbalovým trénerom reprezentácie SR vo futbale Stanislavom Grigom 
 
12. jún 2013 
Estetika tela, telesnosti a športového pohybu ‐ konferencia s medzinárodnou účasťou  
 
21. jún 2013 
Celoštátne atletické preteky detí z detských domovov 
 
28. jún 2013 
Beni deň na FTVŠ UK – akcia pre deti 
 
29. jún 2013 
Medzinárodné atletické preteky detí z detských domovov 
 
júl 2013 (4 turnusy): 
Športové prázdniny 2013 na FTVŠ UK  
 
28. august – 1. september 2013 
Národný projekt NŠC ‐ doškoľovanie učiteľov TVaŠ 
 



80 
 

29. august – 1. september 2013 
8. kongres FIEP 
 
23. september 2013 
Otvorenie akademického L ‐ Klubu 
 
25. september 2013 
Atletické preteky o  Cenu dekana FTVŠ UK 
 
8. – 10. október 2013 
Účasť na veľtrhu „Akadémia“ 
 
4. – 8. november 2013 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
13. november 2013 
Silák FTVŠ UK 
 
14. november 2013 
Účasť hokejového tímu FTVŠ UK na turnaji univerzít SR v Ružinove (2. miesto) 
 
9. december 2013 
Ustanovujúce zasadnutie Klubu absolventov a priateľov FTVŠ UK 
 
10. december 2013 
Gróf Monte Christo 
 
13. december 2013 
Mikulášsky in door golfový turnaj 
 
14. december 2013 
Frisbee ultimate Lafranconi 2013 
 
18. december 2013 
Vianočné posedenie zamestnancov 
 
 
 


