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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 2014. 

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 2014 smerovalo zlepšenie hygienických, 

materiálnych, bezpečnostných a priestorových podmienok fakulty: 

 1. etapa dobudovania prístavby sociálnych zariadení pre futbalový areál fakulty, 

 dobudovanie kamerového systému a rozšírenie pokrytia monitorovaných priestorov 

fakulty, 

 dokončenie rekonštrukcie vonkajšej časti budovy (fasáda) fakulty, 

 ďalšia rekonštrukcia sociálnych zariadení fakulty a ukončenie výmeny okien v 

Študentskom domove Lafranconi. 

 Z pohľadu činnosti v pedagogickej  oblasti sa v roku 2014: 

 v plnom rozsahu realizovala príprava podkladov pre komplexnú akreditáciu fakulty 

zahrňujúca aj inováciou študijných programov 1. a2. stupňa štúdia, 

 pripravili podklady pre akreditáciu študijného programu “Organizácia a riadenie 

športu” na 2. stupni štúdia, 

 získala akreditácia vzdelávacieho projektu “Škola v pohybe” v rámci Učiteľskej 

akadémie FTVŠ UK. 

 Vo vedeckovýskumnej oblasti bolo vyvrcholením a zároveň aj  najvýznamnejšou 

udalosťou v živote fakulty v roku 2014 usporiadanie  Medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Šport , pohybová aktivita a zdravie“ (SPAH) výlučne v priestoroch našej fakulty pod záštitou 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a primátora Bratislavy v dňoch 10. – 13. 

septembra 2014. 

 Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom udržanie stáleho 

reklamného partnera fakulty – firmy „adidas“ pri  postupnej kompletizácii športového 

oblečenia študentov a zamestnancov fakulty a realizácia projektu Športové prázdniny. Za 
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účelom lepšej propagácie FTVŠ UK boli vydané informačné materiály v anglickom jazyku 

(DVD a bulletin). 

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2014 zaznamenáva dominantné (nie všetky) 

skutočnosti v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. Podklady spracovali členovia Vedenia 

FTVŠ UK nasledovne: 

Vyhodnotenie činnosti AS FTVŠ UK: doc. Mgr. Miroslav Vavák, 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 2014 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 13.5.2015  

predkladá dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, 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. Ľuboš Rupčík, PhD. 

Prodekan pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou (PR), rigorózne pokračovanie a ŠD Lafranconi:
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 

 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  
 
Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
Katedra gymnastiky: prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
 (od 1.7.2014 Mgr. Peter Olej, PhD.) 
Katedra športových hier: doc. PaedDr. Pavol Peráček, 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. Ľuboš Rupčík, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. 
Členovia: 
predseda AS FTVŠ UK: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (do 25.6.2014) 
 doc. Mgr. Miroslav Vavák 
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: 
 
13. január 2014 - Obsahové zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (I – VI/2014) 
   - Hodnotenie plnenia prioritných úloh v r. 2013 
   - Metodika osobných príplatkov na r. 2014 
   - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (I – VI/2014) 
 
27. január 2014 - Prioritné úlohy FTVŠ UK na r. 2014 
   - Zámer rekonštrukčných prác v areáli fakulty na r. 2014 
   - Výročná správa FTVŠ UK za r. 2013 – štruktúra 
   - Problematika ďalšieho smerovania DCpH 
 
10. február 2014 - Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2014 
   - Činnosť Knižnice FTVŠ UK v r. 2013 
   - Činnosť VŠK na FTVŠ UK v r. 2013 
   - Stav pripravenosti projektu „Športové prázdniny      
       2014“ 
 
24. február 2014 - Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť r. 2014  
   - Pedagogická konferencia r. 2014 
   - Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2013 a zámery v r.  
      2014 
   - Prijímacie konanie na ak. r. 2014/15 (II. stupeň štúdia) 
 
10. marec 2014 - Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS ak. r. 2013/14 

- Edičná činnosť na r. 2014 
   - Plán podnikateľskej činnosti na r. 2014 
   - Pedagogické úväzky v LS ak. r. 2013/14 
 
24. marec 2014 - Prijímacie konanie na ak. r. 2014/15 (I. stupeň štúdia) 
   - Prijímacie konanie na ak. r. 2014/15 (III. stupeň štúdia) 
   - Integrovaný informačný a komunikačný systém 
   - Činnosť a zámery KAP FTVŠ UK 
 
 
7. apríl 2014  - Hodnotenie činnosti FS Gymnik za r. 2013 a plán osláv „50“  
       výročia 
   - Hodnotenie pedagogického procesu za ZS ak. r. 2013/14 – 1.  
       rok štúdia 
   - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2013 
   - Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na r. 2014 
 
25. apríl 2014  - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2013 
   - Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
   - Činnosť Fit Gym-u Lafranconi v r. 2013 a zámery v r. 2014; 
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   - Stav pripravenosti medzinárodnej vedeckej konferencie (FTVŠ  
       UK) 
 
12. máj 2014  - Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2013/14 
   - Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2013/14 
   - Štátne skúšky – Mgr., obhajoby DP 
   - Deň detí 2014 
 
26. máj 2014  - Vyhodnotenie 1. časti prijímacej skúšky na ak. r. 2014/15 (I.  
        stupeň štúdia) 
   - Štátne skúšky – Bc., obhajoby BP 
   - Vyhodnotenie ŠVOUČ 2014 
   - Činnosť prevádzkového oddelenia 
  
16. jún 2014  - Ročenka FTVŠ UK a Harmonogram štúdia na ak. r. 2014/15 
   - PVP na ak. r. 2014/15 
   - Stav rekonštrukčných prác v areáli fakulty 
   - Stav pripravenosti Športových prázdnin 2014 
 
30. jún 2014  - Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 
   - Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 
   - Plnenie prioritných úloh FTVŠ UK za 1. polrok 2014 
   - Prevádzka fakulty na obdobie júl – august 2014 
 
18. august 2014 - Obsahové zameranie zasadnutí VF – ZS 2014/15 
   - Pripravenosť medzinárodnej vedeckej konferencie SPAH 2014 
 
25. august 2014 - Hospodárenie za I. polrok 2014 
   - Stratégia prideľovania osobných príplatkov (IX – XII/2014) 
   - Obsahové zameranie zasadnutí  VR a KD – ZS 2014/15 
 
8. september 2014 - Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň štúdia pre ak. r.
      2014/15 
   - Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (I. a III. stupeň štúdia) 
   - Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS 2014/15 
 
16. september 2014 - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Činnosť Klubu absolventov a priateľov (KAP) FTVŠ UK 
   - Vyhodnotenie činností na fakulte (júl – august 2014) 
    
6. október 2014 - Medzinárodná vedecká konferencia(FTVŠ UK 2014) - vyhodnotenie
    - 8. reprezentačný ples FTVŠ UK (r. 2015) 
   - Pedagogické úväzky v ak. r. 2013/14 a na ZS ak. r. 2014/15) 
   - SVS TVŠ 
 
20. október 2014 - Týždeň vedy a techniky – jeseň 2014 
   - Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2014 
   - Acta Facultatis  (r. 2014) 
   - Časopis Telesná výchova a šport (r. 2014) 
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3. november 2014  - Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august 2014,  stav ubytovania) 
   - Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2013/14 (I. , II., III.  
     stupeň) 
   - Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK (ĎFV) 
 
24. november 2014 - Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2013/14 
   - Deň otvorených dverí – január 2015 
   - Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2014/15 
   - ŠVOUČ 2014/15 
 
8. december 2014 - Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 
   - Hodnotenie zahraničných študentov a zahraničných pobytov v r. 2014
   - Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2014 
   - 8. reprezentačný ples FTVŠ UK (r. 2015) - program 
 

 Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK sa uskutočnili podľa harmonogramu vždy o 9.00 hod. 
v zasadačke dekana fakulty. 

 Na každom zasadnutí sa prerokovávalo: 
 - kontrola zápisov a plnenia úloh 
 - pedagogické otázky 
 - otázky vedy a techniky 
 - personálne otázky 
 - rôzne 
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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. Ľuboš Rupčík, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
 doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
 doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
 prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
 (od 1.7.2014 Mgr. Peter Olej, PhD.) 
Predseda AS FTVŠ UK: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (do 25.6.2014) 
 doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Richard Kucsa  
Zástupca odborovej organizácie: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. 
 
Zasadnutia Kolégia dekana 
 
16. januára 2014 - Obsahové zameranie zasadnutí KD (I – VI/2014) 
   - Hodnotenie plnenia prioritných úloh v roku 2013 
   - Metodika osobných príplatkov na r. 2014 
 
20. februára 2014 - Prioritné úlohy na r. 2014 
   - Zámer rekonštrukčných prác v areáli fakulty na r. 2014 
   - Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2014 
 
20. marca 2014 - Pedagogická konferencia 2014 
   - Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť v r. 2014 
   - Edičná činnosť v r. 2014 
 
17. apríla 2014 - Prijímacie konanie na ak. r. 2014/15 (I. stupeň štúdia) 
   - Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2013/14 
   - Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2013/14 
 
15. mája 2014 - Personálny a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 
   - Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. r. 2014/15 – 1. časť  
       (I. stupeň štúdia)    
   - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2013 
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19. júna 2014  - Harmonogram štúdia na ak. r. 2014/15 
   - Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2013/14 
   - Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/2014 
 
18. september 2014 - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK 
     v ZS ak. r. 2014/15  

- Vyhodnotenie prijímacieho konania (I., II., III. stupeň) na ak. r. 
2014/2015 

   - Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS ak. r.    
     2014/15 
   - Hospodárenie za 1. polrok 2014 
 
16. október 2014 - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Týždeň vedy a techniky 2014 
   - Medzinárodná vedecká konferencia (FTVŠ UK 2014) 
   - Činnosť Klubu absolventov  a priateľov FTVŠ UK 
 
20. november 2014 - Hodnotenie pedagogického procesu (ŠS jar – leto   
     2014) v ak. r. 2013/14 
   - Hodnotenie pedagogických úväzkov za ak. r. 2013/14 
   - Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2014/15 
   - Acta Facultatis a časopis TVaŠ  (r. 2014) 
 
18. december 2014 - Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie   
     ZS v ak. r. 2014/15 a príprava skúškového obdobia 
   - Deň otvorených dverí – január 2015    
   - Príprava výročnej správy fakulty za r. 2014 
   - 8. 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. 
   prof. 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. 
   prof. Mgr. 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 
 
7. február 

 Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 
„docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ FTVŠ UK  

 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na udelenie titulu docent – PaedDr. Jana 
Labudová, PhD.  

 
13.marec 

 Kontrola zápisov a úloh  
 Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2013 a kalendár vedeckých 

podujatí na rok 2014  
 Fakultná konferencia ŠVOUČ 2014  
 Komplexná akreditácia FTVŠ UK – študijné plány, garanti študijných programov *  
 Rôzne  
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12. jún 
 Kontrola uznesení  
 Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOUČ 2014  
 Zahraničná spolupráca FTVŠ UK v ak. roku 2013/2014  
 Rôzne  

 
9. október  

 Kontrola uznesení  

 Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2014/2015  

 Vyhodnotenie Medzinárodnej vedeckej konferencie SPAH 2014  

 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK v Bratislave  

 Rôzne  
 
11.december 

 Kontrola zápisov a úloh  
 Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2014 a jej zameranie v roku 2015  
 Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2013/14 (1., 2. a 3. stupeň)  
 Rôzne  
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1.4 VYHODNOTENIE ČINNOSTI AKADEMICKÉHO  SENÁTU 
 FTVŠ UK  
 

Akademický senát FTVŠ UK v roku 2014 absolvoval 9 prezentačných zasadnutí. Na týchto 
zasadnutiach boli pravidelne prerokovávané materiály, ktoré predkladalo vedenie FTVŠ UK, 
riešili sa aktuálne otázky života fakulty a zabezpečoval sa riadny chod Akademického senátu 
FTVŠ UK. Významnou úlohou bola aj voľba nového kandidáta na dekana našej fakulty, 
ktorej predchádzali doplňovacie voľby do AS FTVŠ UK tak, aby bol senát v čase voľby 
kandidáta na dekana v plnom zložení. Do 25.6.2014 sa uskutočnili dve zasadnutia AS pod 
vedením doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD.. Nasledujúce zasadnutia po odstúpení doc. Mgr. 
Mariána Vanderku, PhD. sa uskutočnili pod vedením doc. Mgr. Miroslava Vaváka, PhD., 
ktorý bol zvolený za nového predsedu AS FTVŠ UK. 
Počas celého obdobia roku 2014 sa nestalo, aby bolo zloženie senátu na prechodnú dobu 
menej ako 12 členov z celkového počtu 15. Senát pracoval v zložení 10 členov 
zamestnaneckej časti AO a 5 členov študentskej časti AO.  
Akademický senát pracoval v nasledujúcom zložení: 
 
A / Zamestnanecká časť AS FTVŠ UK: 
doc. PaedDr. Ľubomíra BENČURIKOVÁ, PhD. 
Mgr. Gabriel BUZGÓ, PhD. 
prof. MUDr. Dušan HAMAR, PhD. 
doc. Mgr. Marián VANDERKA, PhD. 
doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. 
Mgr. Milan SEDLIAK, PhD. 
Mgr. Martin PACH, PhD. 
Mgr. Miloš ŠTEFANOVSKÝ, PhD. 
doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD. 
doc. PaedDr. Ľudmila ZAPLETALOVÁ, PhD. 
 

B / Študentská časť AS FTVŠ UK: 
Ladislav DRAGULA 
Mgr. Richard KUCSA 
Mgr. Milan KABÁT 
Viktor OLŠAVSKÝ 
Mgr. Martin MIKULIČ od 23.10.2014 
Mgr. Nina CSONKOVÁ do 30.6.2014 

Pracovné komisie: 

 Ekonomická komisia 
Mgr. Martin Pach, PhD. – predseda komisie 
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. - člen komisie 

 Pedagogická komisia 
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. - predseda komisie 
Mgr. Milan Kabát (študent) - člen komisie 
doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. – členka komisie  
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 Legislatívna komisia 
Mgr. Milan Sedliak, PhD. - predseda komisie 
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. - člen komisie 
doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD. - členka komisie 

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2011-2015: 

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 
Mgr. Ján Cvečka, PhD. 
prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.  

Študentská časť: 

Adam Ščibrány 
Mgr. Milan Kováč  

Zástupca v Rade vysokých škôl: 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. - prodekan FTVŠ UK  

Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl: 

Viktor Fulka  
 
Celkovo sa na zasadnutiach zúčastnilo v roku 2014 85% zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK, 
čo predstavuje neustály nárast účasti členov senátu už od roku 2010. To poukazuje na 
aktívnejšiu činnosť členov senátu pri riešení dôležitých otázok potrebných pre chod fakulty.  
V študentskej časti sa senát doplnil 23.10.2014,  keď po odchode Mgr. Niny Csonkovej, bol 
do AS zvolený Mgr. Martin Mikulič. V roku 2014 účasť členov za študentskú časť AO 
mierne poklesla na 82 %, čo je v priemere z obdobím od roku 2010. Každé zasadnutie AS 
FTVŠ UK bolo uznášania schopné v každom prerokovávanom bode. 
AS FTVŠ UK v roku 2014 na jednotlivých rokovaniach schválil, zvolil a prerokoval: 
 

1. Návrh prodekana FTVŠ UK dr. Tománka týkajúci sa ďalších podmienok prijímacieho 
konania na 2. stupeň VŠ štúdia. (12.3.2014) 

2. Prodekan FTVŠ UK dr. Tománek prezentoval návrh študijných plánov k jednotlivým 
študijným programom predkladaných k blížiacej sa komplexnej akreditácii. 
Prodekanka FTVŠ UK doc. Kyselovičová informovala o plánovaných zmenách 
týkajúcich sa doktorandského štúdia. (12.3.2014) 

3. Návrh dekana FTVŠ UK prof. Holienku ohľadne návrhu zmien v ubytovacom 
poriadku pre ŠD Lafranconi. (12.3.2014) 

4. Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2013. (22.5.2014) 
5. Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2013. (22.5.2014) 
6. Návrh dekana FTVŠ UK prof. Holienku o návrh zmien v ubytovacom poriadku pre 

ŠD Lafranconi. (22.52014). 
7. V elektronickom hlasovaní rozhodol o zmenách počtu prijímaných študentov na 

akademický rok 2014/2015. (29.5.2014) 



14 
 

8. Schválil „Rozpočet výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2014“. (25.6.2014) 
9. Schválil „Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK k 1.5.2015“. (25.6.2014) 
10. Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. sa vzdal predsedníctva v AS FTVŠ UK z dôvodu 

kandidatúry na funkciu dekana FTVŠ UK. Novým predsedom sa stal doc. Mgr. 
Miroslav Vavák, PhD. (25.6.2014). 

11. AS schválil materiál „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2015/2016 
– 1. stupeň štúdia – Ďalšie podmienky na štúdium.“ (18.9.2014). 

12. AS schválil materiál „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2015/2016 
– 3. stupeň štúdia – doktorandské štúdium.“ (18.9.2014). 

13. AS FTVŠ UK vyhlásil doplňovacie voľby do AS za študentskú časť AO. Do volebnej 
komisie boli zvolení: doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD., Mgr. Gabriel Buzgó, PhD., 
Mgr. Richard Kucsa. (18.9.2014) 

14. Predseda AS FTVŠ UK vyhlásil voľby na kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK na 
obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019. Do volebnej komisie boli zvolení: doc. PaedDr. Jana 
Labudová, PhD., doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., Mgr. Richard Kucsa. Voľby boli 
vyhlásené na deň 27.11.2014. 

15. AS schválil zmenu termínu pre doplňovacie voľby do AS FTVŠ UK na deň 
22.10.2014 z dôvodu promócií Mgr. a Bc. dňa 23.10.2014. 

16. Dňa 22.10.2014 AS FTVŠ UK v elektronickom hlasovaní schválil dokument – 
“Výška školného a poplatkov v akademickom roku 2015/2016 na FTVŠ UK”. 

17. Dňa 27.11.2015 sa uskutočnili voľby kandidáta na dekana FTVŠ UK na obdobie od 
1.2.2015 – 31.1.2019. AS najskôr schválil procedurálne otázky k priebehu volieb. 
Následne po losovaní poradia sa uskutočnila prezentácia troch kandidátov na funkciu 
dekana FTVŠ UK pred Akademickou obcou. Kandidátmi boli: doc. PaedDr. Oľga 
Kyselovičová, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. a doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 
AS FTVŠ UK na následnom zasadnutí zvolil v treťom kole doc. Mgr. Mariána 
Vanderku, PhD,. za kandidáta na dekana FTVŠ UK. 

18. 2.12 sa uskutočnila voľba zástupcu študentov FTVŠ UK do Študentskej rady 
vysokých škôl. Za FTVŠ UK bol zvolený študent Viktor Fulka. 

19. Na základe nariadenia rektora UK AS FTVŠ UK vyhlásil nové voľby kandidáta na 
dekana FTVŠ UK na deň 18.12.2014. Pred vyhlásením nových volieb bola zvolená 
nová volebná komisia v zložení: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD., doc. Mgr. 
Miroslav Vavák, PhD., Mgr. Richard Kucsa (10.12.2014) 

20. Dňa 18.12.2014 sa uskutočnili nové voľby kandidáta na dekana FTVŠ UK. Do volieb 
sa prihlásil doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. AS najprv schválil procedurálne otázky 
pri konkrétnej voľbe s jedným kandidátom. Následne sa uskutočnilo vystúpenie 
kandidáta pred Akademickou obcou. AS FTVŠ UK na svojom zasadnutí zvolil doc. 
Mgr. Mariána Vanderku, PhD., za kandidáta na dekana FTVŠ UK na obdobie 
1.2.2015 – 31.1.2019. 

21. AS navrhol rektorovi UK, aby výkonom funkcie dekana FTVŠ UK do riadneho 
vymenovania poveril doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. (18.12.2014). 

V roku 2014 bolo hlavnou úlohou AS FTVŠ UK popri prerokovávaní a schvaľovaní 
materiálov, ktoré predkladalo Vedenie FTVŠ UK doplnenie AS na plný počet jeho členov, 
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aby sa mohla uskutočniť voľba kandidáta na dekana v plnom obsadení AS FTVŠ UK. 
Počas rokovania senátu sa jeho členovia aktívne zapájali do diskusie k predkladaným 
materiálom a podávali pozmeňujúce návrhy.  
Počas roku sa opätovne otvorila otázka jednotlivých predpisov a nariadení, ktoré sú 
potrebné vzhľadom na doplnenie zákona o vysokých školách a v znení nového štatútu UK 
prepracovať. Preto sa otvoril Rokovací poriadok AS FTVŠ UK a Štatút FTVŠ UK, kde 
členovia senátu boli vyzvaný, aby predkladali pozmeňujúce návrhy. Predpokladom je, že 
do konca akademického roka 2014/2015 by mali byť prerokované a schválené všetky 
predpisy, ktoré sú potrebné pre chod FTVŠ UK a AS FTVŠ UK (Zásady volieb do AS, 
Doplňujúce voľby do AS, Voľba kandidáta na dekana, Študijný poriadok,...). 
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2 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Zabezpečenie pedagogického procesu 

 Pedagogický proces zabezpečuje šesť katedier fakulty. Vedúci katedier za koordinácie 

príslušného študijného prodekana zabezpečujú plánovaciu, riadiacu a kontrolnú činnosť a tiež 

pravidelne hodnotia úroveň pedagogického procesu. Výsledky sa prerokujú na zasadaní 

Kolégia dekana. 

Zameranie kontrolnej činnosti je najmä na: 

- prípravu podkladov pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, 

- zverejnenie kreditových požiadaviek a termínov overovania, 

- dodržiavanie časovo-tematických plánov výučby a rozvrhu, 

- priebežného hodnotenia študentov, 

- 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 19 docenti, resp. 35 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 18 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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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 prístrojov, 

-  nevyhovujúce priestory pre výučbu úpolových športov, 

- nevyhovujúci funkčný stav Lodenice Litpov FTVŠ UK, 

- 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 02. do 11.09.2013 a z hľadiska organizácie 

bol využitý systém AiS2. 

Tvorba rozvrhu - v akademickom roku 2013/2014 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. Rupčíkom. V tomto 

akademickom roku sa podarilo aj zosúladenie rozvrhu s kooperujúcimi fakultami – PRIF UK, 

FMFI UK, FM UK, avšak koordinácia s PedF UK bola problematická. 

V dňoch 08. a 09.09.2013: 

 si študenti 4. a 5. roku bakalárskeho štúdia a 3. roku magisterského štúdia vytvárali 

rozvrh podľa vlastných požiadaviek a možností a zapisovali sa do skupín na 

jednotlivých katedrách (prednostné právo mali študenti, ktorí v ZS 2013/2014 využili 

predzápis),  
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 sa na základe ponuky študenti zapisovali na povinne voliteľné predmety a výberové 

predmety (na jednotlivých katedrách), resp. na povinné predmety, ktoré opakujú, resp. 

si chcú urobiť v predstihu. 

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti 

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

  Tab. 1  Počet ponúkaných voliteľných predmetov (PVP a VP)  
   v akademickom roku 2013/2014 podľa katedier 

Katedra Počet PVP a VP 
atletiky 18 
gymnastiky 34
športových hier 36 
športovej edukológie a športovej humanistiky 45
športovej kinantropológie 12 
športov v prírode a plávania 32
SPOLU (1. a 2. stupeň) 177 

 

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 programoch. Na fakulte pôsobili traja koordinátori pedagogických praxí, ktorí 

zabezpečovali organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe pre jednotlivé 

študijné programy. Na úrovni katedier organizáciu pedagogických praxí zabezpečovali 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 I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium 
 

2.1.1 Stav štúdia v akademickom roku 2013/2014 

V akademickom roku 2013/2014 sa štúdium v 1. stupni realizuje v 8 študijných 

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

v bakalárskom štúdiu študuje 690 študentov v dennej forme (z toho 9 zahraničných študentov 

– 6 študenti z Českej republiky, 1 z Chorvátskej republiky a 2 zo Srbskej republiky) 

a 78 študentov v externej forme štúdia (tab. 2). Z celkového počtu 768 študentov 1. stupňa 

štúdia je 126 žien (16,4 %) a 642 mužov (83,6 %). 

Tab. 2  Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2013/2014 
  na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2013)  

  
Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 108+2* 76+1* 50 8 3 245+3* 

2. Trénerstvo – externá forma štúdia 42 8 28 –– –– 78 

3. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 76 64 61+2* 10 –– 211+2* 

4. Šport a zdravie 17 17 11 –– 2 47 

5. 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

24 32+1* 13+2* 3 –– 72+3* 

6. Športový manažment 20 12 10 1 –– 43 

7. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 9 2 4 –– –– 15 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 15 12+1* 10 1 –– 38+1* 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 
jazyka a literatúry 

10 –– –– –– –– 10 

  SPOLU 321+2* 223+3* 187+4* 23 5 759+9* 
Pozn.: * - zahraniční študenti 
 

Na základe prijímacieho konania bolo do 1. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme 

štúdia prijatých 297 uchádzačov a v externej forme štúdia 42 uchádzačov o štúdium na 

FTVŠ UK v akademickom roku 2013/2014.  

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

23.05.2013 dekan fakulty využil § 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posunul hranicu na 

prijatie a počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia sa navýšil o 17 uchádzačov.  
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V akademickom roku 2013/2014 sa do 1. roku bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 282 

novoprijatých študentov dennej formy štúdia (92,0 % z počtu prijatých uchádzačov), 2 

študenti po prerušení a 42 študentov externej formy štúdia (športová špecializácia stolný tenis  

– 13, basketbal – 3, ľadový hokej - 26) – tab. 3.  

Charakteristika novoprijatých študentov dennej formy štúdia zapísaných do 1. roka 

bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014 je uvedená v tab. 3. 

Po skončení zimného semestra akademického roka 2013/2014 (stav k 30.03.2014) 

z týchto novoprijatých študentov dennej formy štúdia 1. roka bakalárskeho štúdia: 

 9 študenti štúdium prerušili, 

 3 študenti štúdium zanechali, 

 14 študentov bolo vylúčených zo štúdia z dôvodu nesplnenia kontrolnej etapy 

štúdia (čl. 25 ods. 1 a) Študijného poriadku UK – na konci prvého semestra 

preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov 

a získanie minimálne 15 kreditov). 

V letnom semestri pokračuje v štúdiu 258 študentov dennej formy štúdia, čo je 90,6 % 

z celkového počtu zapísaných novoprijatých študentov do 1. roku štúdia. 
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Tab. 3 Prehľad študentov 1. roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014 
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 denná forma štúdia 

1. Trénerstvo 51 53* 104 6 2 6 39 73 

1*
. 

Trénerstvo – špecializácia 
kondičný tréner vo 
výkonnostnom 
a vrcholovom športe 

61 58 95 1 0 3 54 93 

2. 
Trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

80 76 95 2 0 2 72 95 

3. Šport a zdravie 20 17 85 0 0 1 16 94 

4. 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

25 25 100 0 0 0 25 100 

5. Športový manažment 20 20 100 0 0 0 21** 105**

6. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

10 9 90 0 0 1 8 89 

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

18 16 89 0 1 1 14 88 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka 

10 10 100 0 0 0 10 100 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a slovenského jazyka 

2 0 0 0 0 0 0 0 

  Celkový počet 297 284 85,8 9 3 14 258 83,7 

 externá forma štúdia 

1. 
Trénerstvo 
(špec. – stolný tenis, hokej, 
basketbal) 

42 42       

Pozn.: * študenti zapísaní po prerušení do ZS 2013/2014 

 ** študent nastúpil po prerušení do LS 2013/2014 
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2.1.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2013/2014 
 

Termín konania: 

Štátne skúšky sa konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky   23.06.2014 – 27.06.2014 

    druhá časť štátnej skúšky  30.06.2014 – 04.07.2014 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 18.08.2014 – 22.08. 2014 

Skúšobné komisie: 

Tab. 4 V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 
 6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

prof. 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 
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Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 V riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 88 študentov 1. stupňa štúdia.  

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 83 študentov (94,3 % úspešnosť).  

 V opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2014 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

54 študentov (z toho 5-ti, ktorí sa zúčastnili opravného termínu), z ktorých 49 

študentov bolo úspešných (90,7 % úspešnosť).  

 Z celkového počtu 132 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2013/2014 malo 26 študentov (19 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

 Z celkového počtu 142 študentov zúčastnených na štátnej skúške,  2 študentky 

prospeli s vyznamenaním / Stenchláková P. TUT v riadnom termíne a Széllová D. 

SUT/. 

 V opravnom termíne, prospelo s vyznamenaním zo ŠS v riadnom termíne 9 študentov 

TRN, 7 študentov TUT, 3 študenti UTG a 3 študenti SMN. V opravnom termíne 

prospeli s vyznamenaním zo ŠS 2 študenti TRN, 1 študent TUT, 2 študenti SUT a 1 

UTG. 

 VŠP za celé štúdium v riadnom termíne od 1,18 najlepší a najhorší 2,36 a priemer zo 

ŠS najlepší 1 a najhorší 2,7. 

 VŠP za celé štúdium v opravnom termíne od 1,24 najlepší a najhorší 2,35 a priemer zo 

ŠS najlepší 1 a najhorší 2,83. 

Tab. 5  Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v akademickom roku 
 2013/2014 1. stupeň štúdia 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún - júl 2014)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuál-
na 
úspešnosť 

Štátna 
skúška 
prospel 
s vyznamen. 

Trénerstvo 34 34 100,0 % 9 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 33 33 100,0 % 7 

Šport a zdravie 4 4 100,0 % 0 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

3 3 100,0 % 0 

Športový manažment 5 5 100,0 % 3 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1 1 100,0 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 8 7 87,5 % 3 

SPOLU 88 87 98,2 % 22 
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Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2014)  

Študijný program 
Počet 

zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Úspešnosť 
ŠS 

prospel 
s vyznamen. 

Trénerstvo 13 12 91,7 % 2 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 22 18 80,0 % 1 

Šport a zdravie 3 3 100,0 % 0 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

9 9 100,0 % 2 

Športový manažment 3 3 100,0 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 2 2 100,0% 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 2 2 100,0% 1 

SPOLU 54 49 90,7 % 6 

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. 

Negatíva ohľadom obsadenia komisií: 

- neospravedlnenie neprítomnosti člena komisie prof. Streškovej, 

- neprítomnosť člena komisie doc. Přidala aj napriek jeho nominácii. Situácia bola včas 

riešená s vedúcou katedry športovej edukológie a športovej humanistiky. Predseda 

komisie vyslovil spokojnosť s navrhovanou osobou. 

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. V mesiaci marec prebehlo 

stretnutie predsedov komisií ohľadom prepracovania jednotlivých téz z predmetu 

Pedagogicko – psychologický a sociálnovedný základ učiteľstva. Úlohou prepracovania bola 

poverená doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., ktorá pripravila jednotlivé okruhy. 
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Prepracovanie bolo pozitívne hodnotené najmä z pohľadu predsedov komisií. Poznatková 

úroveň z pohľadu hodnotenia bola približne na rovnakej úrovni ako predchádzajúci ak. r. 

2012/2013. V tab. č. 6 je zverejnené vyhodnotenie štátnych skúšok. Na základe porovnania so 

štátnymi skúškami za ak. r. 2011/2012 a ak. r. 2012/2013 môžeme konštatovať zlepšenie, a to 

hlavne v kvalite predkladaných záverečných prác. Priemerná známka v ak. r. 2013/2014 bola 

1,51 v ak. r. 2011/2012 bola z obhajoby záverečných prác 1,90 a v ak. r. 2012/2013 1,57. 

Priemer hodnotenia jednotlivých predmetov v júnovom termíne bol na úrovni 1,66 oproti 

augustovému termínu kde bol priemer 1,92. Porovnanie s minulými akademickými rokmi je 

približne na rovnakej úrovni.  

Tab. 6   Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2013/2014 – 1. stupeň štúdia 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún 2014)
A 32 22 21 0 15 17 8 
B 31 23 20 2 11 17 5 
C 18 16 15 4 10 5 2 
D 5 7 8 1 5 4 2 
E 2 7 3 0 4 2 1 

FX 0 0 0 0 0 0 1 
spolu 88 75 67 7 45 45 19 
priemerná známka 1,51 1,69 1,64 1,93 1,69 1,52 1,65 
splnili 100,0% 100,0 % 100,0% 100,0% 100 % 100 % 94,7 %

 
OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2014)

A 11 9 10 1 8 10 1 
B 14 10 4 3 11 6 2 
C 13 11 10 4 6 7 0 
D 9 8 7 4 3 8 3 
E 5 8 1 0 6 1 3 

FX 0 3 1 0 0 2 0 
spolu 52* 49 33 12 34 34 9 
priemerná známka 1,84 2,08 1,83 1,96 1,82 1,88 2,28 

splnili 90,0 % 93,9 % 97 % 
100,0

% 
100 % 94,1% 100 %

*dvaja študenti sa nezúčastnili obhajoby BP 
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2.1.3 Prijímacie konanie v akademickom roku 2014/2015 

FTVŠ UK ponúkala v roku 2014 záujemcom v bakalárskom štúdiu 6 študijných 

programov v dennej forme 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 

2014/2015 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 31.01.2014 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 05.04.2014 mohli využiť aj záverečný prípravný 

kurz, kde si mohli overiť pripravenosť na prijímaciu skúšku aj zo zvolenej športovej hry. 

Z pohľadu záujmu však tieto kurzy nesplnili očakávaný efekt, a preto sa vedenie FTVŠ UK 

rozhodlo neponúkať v budúcnosti záverečný prípravný kurz. Tak isto aj členovia katedry 

gymnastiky vyslovili nesúhlas v pokračovaní ponúkaných kurzov z gymnastiky. 

 Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2014/2015 

– 1. stupeň štúdia: 

 denná forma štúdia  632 uchádzačov  

  + 6 uchádzači o študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI 

UK – z toho sa traja prijímacej skúšky nezúčastnili.  

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

pomer 1 : 2,26.  

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

uchádzačov v predchádzajúcich akademických rokoch (obr. 1). 
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Obr. 1 Prehľad počtu uchádzačov v jednotlivých akademických rokoch 

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 317 uchádzačov 

a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 76 uchádzačov Predbežný prehľad 

prihlásených uchádzačov uvádzame v tab. 7. 

Tab. 7   Predbežný prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK  
 v akademickom roku 2014/2015 
 

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 63 42 11 116 

Trénerstvo a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

80 119 32 8 159 

Trénerstvo – špecializácia kondičný 
tréner vo výkonnostnom 
a vrcholovom športe 

40 218 72 11 301 

Šport a zdravie 20 60 72 13 145 

Šport a zdravie a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

20 62 57 16 135 

Športový manažment 20 52 25 10 87 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 15 9 2 26 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 29 6 5 40 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

10 8 0 1 9 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a slovenského jazyka a literatúry  

10 6 2 1 9 

SPOLU: 280 632 317 76 1027 

Dňa 31.03.2014 bolo na zasadnutí komisie pre prijímacie konanie 12 uchádzačom, 

ktorí splnili podmienky, schválená žiadosť o prijatie na študijný program trénerstvo 

bez prijímacej skúšky (športové špecializácie: ľadový hokej (7), volejbal (1x), hádzaná (2x), 

kanoistika (2x). 

Jednotlivým uchádzačom bola doporučene poštou zaslaná pozvánka na prijímaciu 
skúšku.  
 Termín konania 1. časti prijímacej skúšky :28. – 30. apríla a 02.mája 2014  
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Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia  563 uchádzačov  

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

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

hokej (7), volejbal (1x), hádzaná (2x), kanoistika (2x). 

 Takmer 87,5 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej 

skúšky môžeme považovať za dobrú. 

 

Tab. 8 Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 
   (vyhodnotenie 563 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 
Nastúpili na 

disciplínu 

a z toho   

Disciplína 

dosiahli 
0 – 10 bodov

nesplnili 
štandard

„vzdali“ 
Nedopl. 
3 min 

Nenastúpili na 
disciplínu

počet % počet % počet % počet %  Počet* % 

beh na 50 m 487 86,5 478 98,2 9 1,8 0 0 0 118 3,5
Cooperov 
test 

483 85,8 472 97,7 11 2,3 0 0 0 122 3,7

plávanie 493 87,6 415 84,2 54 11,0 21 4,3 3 112 4,3
gymnastika 498 88,5 442 88,8 56 11,2 0 0 0 107 4,0
športová hra 501 89,0 452 90,3 49 9,8 0 0 0 104 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 

29.05.2014 o 8:30 hod. súčasne 469 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, kondičný tréner vo 

výkonnostnom a vrcholovom športe).  

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

25 bodov dosiahli od 4,25 do 21,75 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 11,22). 

70 uchádzačov (14,9%) 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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2. časť prijímacej skúšky sa konala v dvoch študijných programoch: 

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 23.05.2014 a 26.05.2014* na FTVŠ UK (*pre 

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

zdravotné problémy,...). Bola zabezpečovaná Fakultou manažmentu 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 49 uchádzačov (z 57 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 6 uchádzačov. Na základe 

písomného stanoviska dekanky Pedagogickej fakulty UK v ktorom sa odvoláva na stanovisko 

akreditačnej komisie o o nepridelení práva udeľovať diplom v študijnom programe TV 

v kombinácii s AJ sme 6-tim uchádzačom museli ponúknuť nasledovné možnosti: 

- TV v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, 
- TV v kombinácii s geografiou, 
- TV v kombinácii s biológiou, 

Z uvedeného počtu 6 uchádzačov sa rozhodlo zmeniť študijný program 5 uchádzačov (na 

základe študijných programov v prihláške) a 1 uchádzač odmietol nastúpiť na štúdium. 

O zaradení uchádzačov na študijný program TUT a SUT sa postupovalo v zmysle získaných 

bodov v prvej časti prijímacej skúšky.  

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

analýzy počtu uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a odporúčania 

Komisie pre prijímacie konanie, študijní prodekani predložili 30.05.2014 AS FTVŠ UK na 

schválenie nasledujúci návrh počtu prijatých uchádzačov na dennú formu bakalárskeho štúdia 

na akademický rok 2014/2015. 

Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

s uvedením bodovej hranice na prijatie uvádzame v tab. č. 9 

 

Tab. 9  Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

Študijný program 

Plánovaný
počet  

prijatých 
uchádzačov

Navrhovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov

Počet bodov 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 60 
(z toho 12 bez PS)

32,50 
(z max. 100 – 32,5 %) 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 74 
26,25  

(z max. 100 – 26,3 %) 
Trénerstvo – špecializácia 
kondičný tréner vo 
výkonnostnom a vrcholovom 
športe 

40 60 
35,75  

(z max. 75 – 47,7 %) 

Šport a zdravie 20 20 
35,75  

(z max. 75 – 47,7 %) 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

20 40 
26,25  

(z max. 75 – 35,0 %) 

Športový manažment 20 22* 
48 

(z max. 200 v 2. časti 
PS) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry** 

10 6  

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a slovenského jazyka a literatúry 

10 4 
(prijatí bez 2. časti PS)

18  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 8 
(prijatí bez 2. časti PS)

15  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 15 
(prijatí bez 2. časti PS)

15  
(z max. 50) 

SPOLU: 280 309  

 

V nasledujúcich študijných programoch navrhuje komisia vydať rozhodnutia o prijatí 

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

prijímacieho konania:  
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 šport a zdravie, 

 športový manažment – 3 uchádzači majú rovnaký počet bodov 
 

V študijných programoch: 

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry, 

bude 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 20 uchádzačov) – vrátane počtu 

prijatých uchádzačov o počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez 

prijímacej skúšky, 

 študijný program trénerstvo (špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe) (o 20 uchádzačov) - v snahe o celkové navýšenie počtu prijatých 

uchádzačov v dennej forme štúdia, navrhujeme 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 20 uchádzačov) – 

nenaplnili sa plánované počty prijatých uchádzačov na študijné programy v kombinácii 

s učiteľstvom telesnej výchovy, 

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom senáte 

FTVŠ UK. 

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

15.07.2014, dekan fakulty podľa § 58 ods. 9 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v 14 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 fakulty o neprijatí na FTVŠ UK podalo 55 

uchádzačov o štúdium v dennej forme. Vo väčšine prípadov uchádzači v žiadosti deklarovali 
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veľký záujem o štúdium na našej fakulte, resp. žiadosť mala formálny charakter. Po preskúmaní 

všetkých dôvodov uvedených v žiadostiach uchádzačov neprijatých na štúdium (spracoval 

študijný prodekan Mgr. Ľuboš  Rupčík, PhD.) a po vyjadrení zástupcu našej fakulty dekana 

prof. PaedDr. Miroslava  Holienku, PhD. (predložil spomínaný materiál) 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 2014/2015 

(24.07.2014), rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil rozhodnutia dekana FTVŠ 

UK o neprijatí na štúdium vo všetkých prípadoch. 
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2.2 II. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

2.2.1 Stav štúdia v akademickom roku 2013/14 

Na magisterské štúdium v akademickom roku 2013/2014 bolo prijatých 126 študentov. 

Do prvého roka magisterského štúdia sa zapísalo v septembri 2013 123 študentov, do druhého 

roka 120 študentov a do tretieho roka 4 študenti a do štvrtého roku 4 študenti (spolu 251, 183 

mužov a 68 žien). Boli vylúčení 5 študenti. Štúdium zanechali 3 študenti.  

Tab. 10 Prehľad zapísaných študentov podľa rokov štúdia – magisterské štúdium 

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

Trénerstvo 38+1* 33 1 0 72+1* 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 49 43+1* 2 1 95+1* 

Šport a zdravie 11 14+1* 0 1 26+1* 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 10 18 1 2 31 

Učiteľstvo TV-BIO 4 3 0 0 7 

Učiteľstvo TV-GEO 10 6 0 0 16 

Učiteľstvo TV-AJ 0 1 0 0 1 

Stav k 31.10.2013 122+1* 118+2* 4 4 248+3* 

Pozn.: * - zahraniční študenti 
 

2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

V riadnom termíne 28.05.-06.06.2014 a 11.06.-20.06.2014 sa štátnej skúšky zúčastnilo 96 

študentov, úspešných bolo 90 študentov (úspešnosť 93,8 %). V opravnom termíne 21.-

22.08.2014 sa štátnej skúšky zúčastnili 27 študenti, úspešných bolo 24 študentov (úspešnosť 

88,9 %). Celkovo bolo vyskúšaných 123 študentov (5 opakovane) z celkového počtu 118 

študentov, 114 úspešne absolvovalo magisterské štúdium (96,6%), 16 študentov prospelo 

s vyznamenaním (13,7 %). Prehľad počtu študentov podľa jednotlivých študijných programov 

uvádzame v tabuľke 11. 
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Tab. 11 Prehľad počtu študentov podľa jednotlivých študijných programov 

Vyhodnotenie štátnych skúšok 2013/2014 

Študijný program Počet zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Trénerstvo 31* 30 96,8% 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 44* 41 93,2% 

Šport a zdravie 16 14 87,5% 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 19* 18 94,7% 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 3 3 100% 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 7* 5 71,4% 

Učiteľstvo telesnej výchovy a anglický jazyk 1 1 100% 

Učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy  2 2 100% 

SPOLU 123*/118 114 92,7% 

* 5 študenti opakovali v opravnom termíne 

Personálne a organizačné zabezpečenie 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých členov 

komisií. Ojedinelé uvoľnenia členov komisií riešili predsedovia komisií, neprítomnosť 

evidovali a v prevažnej väčšine bola ospravedlnená. Aktivitu a spoluprácu s členmi komisií 

kladne hodnotili všetci predsedovia komisií. 

Dokumentáciu pre štátne skúšky zabezpečovali pracovníčky študijného oddelenia a sekretárky 

katedier za koordinácie vedúcej študijného oddelenia. 

Evidencia hodnotení predmetov štátnej skúšky a protokolov bola realizovaná elektronickou 

formou (online) prostredníctvom AiS2. Úlohu administrátorov vykonávali interní doktorandi, 

s ktorých činnosťou vyjadrili spokojnosť všetci predsedovia komisií. 

Všetky posudky a kontrola originality boli predložené načas. Vo väčšine hodnotení predsedov 

komisií sa konštatuje štandardná úroveň spracovania posudkov diplomových prác (výhrady 

mala prof. Labudová, doc. Peráček). 
Všetky komisie pracovali vo vhodných priestoroch s pripojením na internet a bez rušivých 

momentov. 

 

Formálna a obsahová úroveň diplomových prác 

Prevažovali štandardne spracované diplomové práce, vyskytli sa nadpriemerné 

i podpriemerné práce. Úroveň obhajoby a prezentácií bola medziročne hodnotená ako lepšia, 

s rezervami v prednese a v argumentácii pri diskusii. Nedostatky sú tiež v prezentácii 
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výsledkov – ich formálnej úprave, najmä v diskusii s porovnateľnými výsledkami iných 

autorov. Výrazne klesá podiel formálnych nedostatkov v prezentácii. 

 

Poznatková úroveň študentov 

Predsedovia komisií konštatujú mierne zlepšenie prejavu, vystupovania, úrovne 

prezentovaných vedomostí z predmetov Teória a didaktika športového tréningu a Teória a 

didaktika školskej telesnej výchovy. Najlepšie sú pripravení z predmetu Teória a didaktika 

športovej špecializácie. 

Otázky na štátne skúšky sú formulované problémovo, tak aby bol študent nútený využiť a 

syntetizovať poznatky z viacerých vedných disciplín. Z hodnotení štátnicových komisií však 

vyplýva, že pozitívny obrat v tomto smere sa darí realizovať len postupne a čiastočne. 

Výhrady k formulácii okruhov boli uvedené v hodnotení komisie doc. Peráčka. 

 

Návrhy a pripomienky: 

- dodržiavanie metodologickej disciplíny od zadania cez vedenie až po prípravu 

prezentácie na obhajobu (venovanie pozornosti pri formulovaní cieľa, úloh, hypotéz, 

neformulovať úlohu – štúdium literatúry), 

- venovať viac pozornosti kapitole „Diskusia“, 

- dôraznejšie vyžadovať kontrolu prezentácie vedúcim práce ešte pred obhajobou, 

- venovať pozornosť aplikácii poznatkov predmetov odborného základu a predmetovej 

špecializácie do komplexnejšieho prejavu na štátnej skúške, 

- dodatočná diskusia (preverenie) v prípade výraznej diferencie hodnotení posudkov (3-

4 stupne) na úrovni katedry – komisia prof. Labudovej 10 prípadov, 

- odporučiť študentom na obhajobách mať výtlačok DP a posudkov DP, 

- pri vyučovaní klásť väčší dôraz na problémovo postavené témy, nútiť študentov viac 

argumentovať, syntetizovať poznatky z iných predmetov, 

- vzhľadom na nástup novej verzie akreditácie pripraviť nové okruhy otázok a tiež 

zloženie komisií. 
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Tab.12  Vyhodnotenie štátnych skúšok 2013/14 (všetky komisie) 

2014 Obhajoba TaDŠpec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 27 32 15 15 14 8 

B 38 26 14 9 9 11 

C 25 29 20 18 7 4 

D 18 10 16 13 4 7 

E 6 10 11 16 0 4 

FX 3 1 3 3 0 0 

spolu 117 108 79 74 34 34 

priemer 1,79 1,74 2,04 2,12 1,51 1,82 

splnili % 97% 99% 96% 96% 100% 100% 

A 23,1% 29,6% 19,0% 20,3% 41,2% 23,5% 

B 32,5% 24,1% 17,7% 12,2% 26,5% 32,4% 

C 21,4% 26,9% 25,3% 24,3% 20,6% 11,8% 

D 15,4% 9,3% 20,3% 17,6% 11,8% 20,6% 

E 5,1% 9,3% 13,9% 21,6% 0,0% 11,8% 

FX 2,6% 0,9% 3,8% 4,1% 0,0% 0,0% 

 

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 
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2.2.3 Prijímacie konanie a prehľad stavu študentov magisterského štúdia 

FTVŠ UK zaevidovala v roku 2014 123 prihlásených uchádzačov na magisterské štúdium pre 

akademický rok 2014/2015, z toho: 

a) 1 študent na študijný program Trénerstvo – absolvent štud. programu bakalárskeho 

štúdia Tělesná výchova a sport, Fakulta sportovních studií, Masaryková univerzita v Brne, 

b) 3 študenti na študijný program šport a zdravie absolventi: štud. programu 

bakalárskeho štúdia Urgentná zdravotná starostlivosť Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, štud. programu bakalárskeho štúdia 

Šport a rekreácia Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, štud. programu bakalárskeho štúdia 

Fyzioterapia Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave,  

c) 1 študentka na študijný program Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 

absolventka štud. programu bakalárskeho štúdia Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo 

etickej výchovy Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

d) 111 študentov/absolventov bakalárskeho štúdia z FTVŠ UK.  

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

nadväzujúci študijný program. 

 

Podmienky stanovené na prijatie splnilo 114 uchádzačov (92,7%): 

a) Podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky nesplnili 6 študenti: 

- podmienku váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium (VŠP: 2,3) 

prihlásení na štud. program Trénerstvo 2 študenti, 

- podmienku váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium (VŠP: 2,3) 

prihlásení na štud. program Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 2 študenti, 

- podmienku študijného priemeru za ŠS (2,50) 2 študenti prihlásení na štud. program 

Trénerstvo a učiteľstvo. 

b) Podmienky na prijatie nesplnili 9 študenti (7,3%): 

 – vykonanie ŠS august 3 študenti (1 študent TRN, 2 študenti TUT), 

 – študijný priemer zo ŠS nad 2,51: 1 študent TRN 

 – nenadväzujúci študijný program 5 mimofakutní uchádzači. 

Prijímacia skúška sa konala 18.8.2014 o 11.00 za účasti členov komisie pre prijímacie 

konanie na magisterské štúdium a mala formu písomnej skúšky podľa Ďalších podmienok 

prijímania na magisterské štúdium na akademický rok 2014/2015. Písomnej skúšky sa 
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zúčastnili 6 uchádzači, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacej skúšky a dosiahli výsledky C-

D. 

Tab. 13  Prehľad prihlásených uchádzačov a plánovaného počtu prijatých na magisterské 
štúdium v akademickom roku 2014/2015. 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán prihlásení prijatí 

1. Trénerstvo 50 45 42 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 70 47 45 

3. Šport a zdravie 15 8 5 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV 20 11 10 

5. Učiteľstvo TV a biológie 5 3 3 

6. Učiteľstvo TV a geografie 10 9 9 

 28.8.2014 170 123 114 
 
 
Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 
tréner (24) – tabuľka 14. 
 

Tab. 14  Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných 
programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

Športová špecializácia počet Športová špecializácia počet 

atletika 6 kondičný tréner 24 

bežecké lyžovanie 1 ľadový hokej 6 

cyklistika 3 plávanie 1 

futbal 16 šport. potápanie 1 

gymnastické športy 2 tance 5 

hádzaná 3 tenis 1 

judo 1 veslovanie 1 

kanoistika 1 volejbal 3 

karate 1 zápasenie 4 
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2.3 III. stupeň štúdia  

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2014 

Prijímacie skúšky na ak. rok 2014/15 
Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 19 uchádzačov, z toho 16 na dennú formu a 3 na 

externú formu štúdia. Prijatých bolo 9 uchádzačov na dennú formu štúdia a 4 na externú 
formu štúdia (tab. 15). 
Tab. 15  Prijímacie skúšky na ak. rok 2014/15 

Študijný program 
Denná forma 

Prihlásení / Prijatí 

Externá forma 

Prihlásení / Prijatí 

Spolu 

Prihlásení / Prijatí 

Športová edukológia 10/ 5   1 / 1  11 / 6 

Športová humanistika 3 / 2  2 / 2 5 / 4 

Športová kinantropológia 2/ 2  1/ 1  3 / 3 

Spolu 15 / 9 4 / 4  19 / 13  

 

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2014 

Spolu študovalo 28 denných doktorandov a 19 externých doktorandov vrátane  samoplatcu 
(tab. 16, 17).  

 

 
Tab. 16  Počet denných doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

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

Športová edukológia 5 5 6 16 

Športová humanistika 2 2 2 6 

Športová kinantropológia 2 2 2 6 

Spolu 9 9 10 28 

 

 

Tab. 17  Počet externých doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program 1. rok. 2. rok. 3. rok. 4. rok. 5. rok. Spolu 

Športová edukológia 1 1 3 1 2 8 

Športová humanistika 2 1 1 1 1s 6 

Športová kinantropológia 1 2 2 0 0 5 

Spolu 4 4 6 2 3 19 

s = samoplatca   
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Dizertačné skúšky v roku 2014 
 
Tab. 18  Dizertačné skúšky v roku 2014 

 
Študijný program 
 

Jarný termín  
9. - 14.2.2014 

Jesenný termín 
13. – 17.10.2014 Spolu 

 denní externí denní externí 

Športová edukológia 5 0 1 1 7 

Športová humanistika 2 1 1 1 5 

Športová kinantropológia 3 0 0 0 3 

Spolu 10 1 2 2 15 

 

 

Ukončenie štúdia 
a) Obhajoby dizertačných prác 

 

Denná forma štúdia 

K 31.8.2014 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 10 doktorandov. 

 

Externá forma štúdia 

K 31.8.2014 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 6 doktorandov. 

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia   

Prerušenie štúdia –  Kojnok  

Zanechanie štúdia –  0 

 
Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2014 
Denní doktorandi: 

1. Argajová Jaroslava: Účinnosť rýchlostno-silového zaťaženia na herné činnosti 
jednotlivca v basketbale (ŠE) 

2. Jeleň Michal: Vplyv silového zaťaženia so sériovými strečingovými stimulmi rôznej 
frekvencie na parametre nervovo-svalového systému (ŠK) 

3. Korbačková Veronika: Vzťah medzi vybranými osobnostnými dimenziami a hernou 
produktivitou juniorských basketbalistiek (ŠH) 

4. Kúdelová Viera: Verbálna komunikácia učiteľa na hodinách integrovanej telesnej a 
športovej výchovy vo vybranom gymnáziu (ŠE)  

5. Longová Katarína: Rozvoj silových schopností s intenzitou nad 90 % maximálneho 
výkonu pri rozdielnom vonkajšom odpore a odlišnom systéme zvyšovania zaťaženia 
(ŠE) 

6. Melek Peter: Efektívnosť systému financovania záujmovej telesnej výchovy (ŠH) 

7. Putala Matúš: Zmeny parametrov sily v izokinetickom režime v plaveckom spôsobe 
prsia a ich vzťahy so športovým výkonom (ŠK) 
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8. Šmela Pavel: Vliv kondičního programu v školní tělesné výchově na motivaci ke 
cvičení žáků vybraného gymnázia na Slovensku a v Rakousku (ŠE) 

9. Vilman Tomáš: Akútna potenciácia nervovo-svalových funkcií sériovými 
strečingovými stimulmi u silových a vytrvalostných športovcov (ŠK) 

10. Zambová Denisa: Vplyv streleckého pásu na úspešnosť basketbalovej streľby (ŠE) 

 

Externí doktorandi: 

1. Bartolčičová Barbora: Vplyv šesťmesačnej pohybovej aktivity a suplementácie 
antioxidantmi na vybrané faktory porúch plodnosti žien (ŠE) 

2. Jurica Marián: Závislosť vybraných kondičných schopností a kinematických 
ukazovateľov od štruktúry tréningového zaťaženia v ľadovom hokeji(ŠE) 

3. Kuchár Tomáš: Turistika a športy v prírode vo voľnom čase stredoškolákov, vo 
vzťahu k faktorom, ktoré ich ovplyvňujú (ŠH) 

4. Nagyová Lenka: Vzťah medzi objektívnym a subjektívnym hodnotením intenzity 
zaťaženia vo vybraných druhoch aeróbnych pohybových aktivít (ŠK) 

5. Pohanová Lucie: Vliv pohybového programu ve vodním prostředí na somatický 
vývoj a motorické dovednosti dětí od šesti do osmnácti měsíců (ŠE) 

6. Špánik Milan: Rozdiely kinematickej štruktúry tanečných figúr párov s rôznou 
úrovňou výkonnosti (ŠK) 
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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 realizované 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 viac 

ako 80 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 prodekanom, administratívne a organizačne zabezpečované „Referátom 

ďalších foriem vzdelávania“. 

 FTVŠ UK v roku 2014 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 
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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 hokejbalu 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, 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 2014 bol 100 (73 

absolventov I. kvalifikačného stupňa, 27 absolventov II. kvalifikačného stupňa a 0 absolventov 

III. kvalifikačného stupňa). 
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Tab. 19 Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej spôsobilosti 
 - kvalifikácie trénera / inštruktora I.- III. stupňa v akademickom roku 2013/2014. 
 

Názov odbornej spôsobilosti 
Dĺžka vzdelávania v 

hod. Počet vzdelávaných 

tréner III.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej* 163 22 

tréner II.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 103 18 
tréner II.kvalifikačného stupňa - kanoistika vodný 
slalom a zjazd  108 10 

tréner I.kvalifikačného stupňa - plávanie 52 28 

tréner I.kvalifikačného stupňa - lukostreľba 50 14 

tréner I.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 57 17 

tréner I.kvalifikačného stupňa - plávanie 52 33 

tréner I.kvalifikačného stupňa - cyklistika 50 13 

tréner I.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 57 18 

173 
* pokračujúce v roku 2015 

 

Okrem organizovania vlastných školení sa v rámci TA FTVŠ UK uskutočnila 

spolupráca s ďalšími akreditovanými vzdelávacími zariadeniami pri národných športových 

zväzoch: SZZ (zápasenie), SBA (rozhodca  basketbalu), SLZ (rozhodca lukostreľby), SZTŠ 

(tanečný šport), SSTZ (stolný tenis), SZRTVS (rekreačný šport), SSZSTJ (jachting), SBZ 

(bedminton). Súčasťou spolupráce bolo zabezpečenie všeobecnej časti vzdelávania 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 TaŠV, 

- zefektívnenie lektorského potenciálu, 

- vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe. 

  V akademickom roku 2013/2014 ukončilo 4-semestrálne doplňujúce pedagogické 

štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu telesná a športová 

výchova 11 absolventov. 
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  V uvedenom akademickom roku fakulta a jej katedry realizovali semináre, školenia 

a workshopy so zameraním na vzdelávanie odborníkov v športe alebo tiež besedy s úspešnými 

reprezentantmi SR (aquafitness, futbal, 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 tab. 20 je uvedený počet študentov, celková suma 

školného. Na základe podaných žiadostí o zníženie školného sa vyhovelo 27 študentom tab.21 

 

Tab. 20 
 počet študentov  celková suma  zaplatené 

k 30.09.2014 
zostáva zaplatiť 

92  93 660,00€  86 700 €  6960 €  92,6%
 
Tab. 21 
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% 

Samopl
atca 

64 1 1 1 17 7 1 
 
Suma 6.960 € je suma, ktorá pozostáva z 5 študentov, ktorí mali platiť školné v plnej výške, 

jedného študenta, ktorý mal zaplatiť ešte 50% z plnej výšky školného a jedného študenta, 

ktorý mal zaplatiť 30% z plnej výšky školného. Títo študenti boli počas ak. r. vylúčení zo 

štúdia. Týmto študentov bude zaslané poštou oznámenie o výške pohľadávky. 

Z uhradenej sumy školného sa ďalej platí: 

3% RUK 

20% štipendijný fond 

 
2.5.2 Štipendiá a štipendijný fond 

Priznané štipendiá študentom I. a II. stupňa štúdia 

 V kalendárnom roku 2014 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). 
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Sociálne štipendium v kalendárnom roku 2014 bolo vyplatené v jednotlivých 

mesiacoch 125 (853 osobo+mesiacov/12) študentom v celkovej výške 140 790,- €. 

Motivačné štipendium v kalendárnom roku 2014 bolo vyplatené v celkovej výške 50 

790 €. 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2014 bolo 

vyplatené 94 študentom (29 z I. stupňa štúdia, 36 z II. stupňa štúdia a 29 študentov I. a II. 

stupňa štúdia vybrané odbory) s váženým študijným priemerom 1,07-1,54 za výsledky 

dosiahnuté v akademickom roku 2013/2014 v celkovej výške 36 650,-€ (36 650,-€ zo štátnych 

prostriedkov, 26,-€ zo štipendijného fondu). Zoznam študentov fakulta zverejnila podľa 

príslušných predpisov. 

Rektor Univerzity Komenského ocenil Bc. Dávida Olasza, Bc. Martina Mikuliča (študijný 

program trénerstvo), Bc. Viktora Dzvoníka, Bc. Lenku Kriškovú (študijný program trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy) a Bc. Andreja Seidla (študijný program šport a zdravie) Cenou 

rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. Taktiež rektor Univerzity Komenského ocenil Bc. 

Jiřího Šajara, Bc. Dávida Olasza, Bc. Pavla Peráčka (študijný program trénerstvo) Cenou 

rektora za dosiahnutie vynikajúceho študijného výsledku za celé štúdium vrátane štátnej 

skúšky a celkového hodnotenia prospel s vyznamenaním. 

 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky bolo vyplatené 93 študentom 

v celkovej sume 14 140,-€ (5 100,-€ zo štátnych prostriedkov; 9 040,-€ zo štipendijného 

fondu fakulty) 

 Z toho za mimoriadne kvalitné bakalárske práce 15 študentom v celkovej sume  

1 200,-€ a za vynikajúce plnenie študijných povinností za bakalárske štúdium (podľa čl. 8 bod 

1 a), b) bolo vyplatené motivačné štipendium 5 študentom v celkovej sume 600,-€ a za 

vynikajúce študijné výsledky za bakalárske štúdium Cena dekana 1 študentke v celkovej sume 

150,-€. 

Za mimoriadne kvalitné diplomové práce 9 študentom v celkovej sume 900,-€ a za 

vynikajúce plnenie študijných povinností počas magisterského štúdia bolo vyplatené 

motivačné štipendium 12 študentom v celkovej sume 2 400,- € a za vynikajúce študijné 

výsledky za magisterské štúdium 4 študentom v celkovej sume 800,-€.  

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

poriadku fakulty) bolo vyplatené jednorázové mimoriadne štipendium 10 študentom 

v celkovej sume 3 830,-€. A za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty (podľa čl. 8 bod 1 c), d) 
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Štipendijného poriadku fakulty) bolo vyplatené motivačné štipendium 37 študentom 

v celkovej sume 4 260,- € – tabuľka 22. 

Tab.22 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2014 priznané motivačné štipendium 
za mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2013/2014 

 

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

1. Bc. BARÁNYI MAREK reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

2. BÁNOVSKÝ RASTISLAV reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

3. BEČARIK RÓBERT reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

4. BESHIR GASIM  reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

5. BOTLÍK JAKUB reprezentant fakulty, UK a SR v atletike – MEU23, 
Medzinárodný míting Břeclavi 400 m prekážok – 1. miesto 150 

6. FÁBRYOVÁ ELENA reprezentantka fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 100 

7. FULKA VIKTOR reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

8. Bc. HATRÍK MATEJ reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

9. HLÁVEK JURAJ reprezentant fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 100 

10. Bc. HUJSA MATÚŠ reprezentant SR v rýchlostnej kanoistike, MS USA – 4.miesto, 
ME Skopje a Viedeň – 5. a 6. miesto 150 

11. KEHER JÁN reprezentant fakulty a UK v golfe, spoluorganizátor golfových 
podujatí na fakulte 120 

12. BC. JANTOŠÍK MICHAL reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

13. Bc. JEX JÁN reprezentant fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 100 

14. KOLESÁR RADOVAN reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 
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15. KRIVUŠ ONDREJ reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

16. KRČ HENRICH reprezentant fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 100 

17. Bc. KRŠÁKOVÁ LENKA reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – ME slovenský 
rekord štafeta 4 x 100 m 150 

18. LAMOŠOVÁ ANITA reprezentantka fakulty, UK a SR v športovom aerobiku, SP – 
10.miesto, MS Mexiko - účasť 150 

19. LINDTNEROVÁ KRISTÍNA 
reprezentantka fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 150 

20. LIPTÁK PETER reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

21. LUKÁČ JAKUB reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

22. MICHŇÁK SLAVOMÍR reprezentant fakulty, UK a SR v športovej gymnastike, SP – 
11.miesto, MS Antverpy– účasť, ME Sofia - 14. miesto 150 

23. MORAVÍK MILOŠ reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

24. NEMČEK MARIÁN reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

25. POLIAK MATEJ reprezentant fakulty, UK a SR v džude, EP seniorov – 5.miesto, 
M-SR – 1. miesto, ME juniorov a ME U23 – 9. miesto 150 

26. RÉDR ANDRE 
reprezentant fakulty, UK a SR vo veslovaní - skif, Univerz. 
regata Bratislava – 1.miesto UK, MSU23 - 12.miesto, AKMS - 
5.miesto 

150 

27. RENDEK MARTIN reprezentant fakulty a UK v golfe, spoluorganizátor golfových 
podujatí na fakulte 100 

28. SCHILD IGOR reprezentant fakulty a UK v plávaní, VŠ liga 2013/14, 1.miesto 
družstiev 120 

29. Bc. SILLÍK GABRIEL reprezentant fakulty a UK v atletike – na AM SR v behu na 100 
m, 4 x 100 m a 200 m – 2x 1. a 2.miesto 120 

30. ŠEMINSKÝ MICHAL reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

31. BC. ŠOLTÉS JAKUB reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

32. TIMČÍK PETER reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 
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33. TRAJTEĽ LUKÁŠ reprezentant fakulty a UK v golfe, spoluorganizátor golfových 
podujatí na fakulte 100 

34. Bc. UŇATINSKÝ GABRIEL 
reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 2013/14, 
2.miesto 100 

35. Bc. URBANOVÁ JANA reprezentantka fakulty a UK, CK ŠVOUČ v odbore humanistika 
v oblasti športová psychológia – 1. miesto 100 

36. Bc. WEIGERTOVÁ MONIKA 
reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – ME slovenský 
rekord - štafeta 4 x 100 m, M-SR v behu na 100 m a 200 m - 2. 
a 3. miesto 

150 

37. PETER ŽILKA reprezentant fakulty, UK a SR v džude, EP juniorov – 3. miesto, 
ME juniorov – 7. miesto 150 

 SPOLU  4260 

 

Tab.23 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2014 priznané motivačné štipendium 
jednorazové mimoriadne štipendium – Cena dekana za mimoriadne výsledky 
dosiahnuté v akademickom roku 2013/2014 

 

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

1. Bc. ČULENOVÁ MONIKA reprezentantka fakulty, inštruktor Športové prázdniny -1 
turnus 240 

2. FEDÁK TOMÁŠ reprezentant fakulty a UK a SR vo futsale, člen futsalového 
družstva FTVŠ UK účasť v play off – 4. miesto 400 

3. KOJNOK JAKUB reprezentant fakulty a UK vo futsale, člen futsalového 
družstva FTVŠ UK účasť v play off – 4. miesto 400 

4. Mgr. KOVÁČ MILAN reprezentant fakulty, UK a SR vo vzpieraní – M-ČR 
v hmotnostnej kategórii do 85 kg – 3. miesto, AK MS - účasť 150 

5. OBERMAN RICHARD reprezentant fakulty a UK a SR vo futsale, člen futsalového 
družstva FTVŠ UK účasť v play off – 4. miesto 400 

6. Bc. PÉLIOVÁ KATARÍNA reprezentantka fakulty, inštruktor Športové prázdniny – 1 
turnus 240 

7. POPROČOVÁ MICHAELA reprezentantka fakulty, inštruktor Športové prázdniny – 4 
turnusy 960 

8. ŠTEFAŇÁK PETER reprezentant fakulty a UK vo futsale, člen futsalového 
družstva FTVŠ UK účasť v play off – 4. miesto 400 
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9. Bc. VIŠVÁDER JURAJ reprezentant fakulty a UK a SR vo futsale, člen futsalového 
družstva FTVŠ UK účasť v play off – 4. miesto 400 

10. Bc. ZÁRUBOVÁ MARTINA reprezentantka fakulty, inštruktor Športové prázdniny – 1 
turnus 240 

 SPOLU  3800 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 
3.1 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
 
V roku 2014 boli realizované nasledovné podujatia:  
 
A. Medzinárodné a národné kongresy a konferencie 
 

„INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SPORTS, PHYSICAL ACTIVITY 
AND HEALTH" 

pripravené podľa pôvodnej správy spracovanej doc. PaedDr. Oľgou Kyselovičovou, PhD. 
 
Patronácia: 
MŠVVa Š SR 
Hlavní organizátori:  
FTVŠ UK v Bratislave 
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport 
Partneri:  
FIEP 
TAFISA 
WHO 
SOV 
 
Termín: 11. – 13.9. 2014 
Účastníci: 106 účastníkov zo 14 krajín a 3 kontinentov  
Celkový počet prezentácií: 5 pozvaných referátov (z toho 3 plenárne prednášky), 33 
pódiových a 27 posterových prezentácií.  
Pozvané prednášky z FTVŠ UK: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
Členovia organizačného výboru z FTVŠ UK: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
(predsedníčka), Mgr. Dagmar Nemček, PhD. (generálna sekretárka), Mgr. Gabriel Buzgó, 
PhD., Mgr. Lukáš Chovanec, PhD., Mgr. Matej Chren, PhD., Mgr. Peter Kopúň, PhD., Mgr. 
Stanislav Kraček, PhD., doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., doc. PaedDr. Anton Lednický, 
PhD., PhDr. Rostislav Matoušek, CSc., Mgr. Milan Sedliak, PhD., Mgr. Peter Schickhofer, 
PhD., PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. a vybraní doktorandi. 
  
Členovia medzinárodného vedeckého výboru z FTVŠ UK: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., 
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., prof. PhDr. Jela Labudová, PhD., prof. PhDr. Eugen 
Laczo, PhD., prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. 
Hodnotenie: 
Celkové hodnotenie kongresu bolo samostatným bodom rokovania VR FTVŠ UK dňa 9.10. 
2014.  
 

 PLÁVANIE – VEDA V PRAXI 2014 – Katedra športov v prírode a plávania 
Termín:  20. – 21.11. 2014  
Miesto:  FTVŠ UK, aula, 0-06. 
Zodpovedný: prof. PaedDr. Y. Macejková, PhD. 
Účastníci (počet): 28 pedagógov VŠ, doktorandi, 14 trénerov plávania, cca 40 študentov FTVŠ 
UK 
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Pozvané prednášky: 
Ružbarský, Pavel – Smerecká, Viera - Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove - 
Diagnostika determinantov plaveckého výkonu 
Hlavné referáty: 
Baran Igor, FTVŠ UK Bratislava - Perspektívy výučby záchrany topiaceho na vysokých školách 
Slovenskej republiky 
Macejková Yvetta – Benčuriková, Ľubomíra – Kuchár, Tomáš, FTVŠ UK Bratislava, Fakulta 
matematiky a fyziky UK Bratislava - Potreba transformácie výučby plávania na vysokých 
školách 
Členovia vedeckého výboru: prof. M. Turek, prof. Y. Macejková, doc. P. Ružbarský. 
Členovia organizačného výboru: Mgr. Matúš Putala, PhD. Mgr. Lukáš Odráška, Mgr. Ľuboš 
Grznár 
Hodnotenie: 
Vedecká konferencia riešila monotematickú  problematiku plávania a pohybových aktivít vo vode 
s cieľom výmeny skúseností k výučbe plávania na vysokých školách. Konferenciu otvoril dekan 
fakulty prof. Holienka. Vedecká časť bola vo štvrtok 20.11. v aule fakulty .Vo vedeckej časti 
odznelo 16 referátov so zameraním na športovú prípravu a didaktiku plávania.  
Vo večerných hodinách sa uskutočnil workshop k výučbe plávania na VŠ, ktorý priniesol záver, 
že v obsahu praktickej výučby je potrebné venovať zvýšenú pozornosť plaveckým zručnostiam 
súvisiacim so záchranou topiaceho sa. Odborná časť pre trénerov bola orientovaná na rozvoj 
sily v príprave plavcov. So strany trénerov vzišla požiadavka prípravy metodických materiálov 
pre trénerov z prednášanej oblasti silovej prípravy plavcov. 
Z konferencie bude vydaný zborník v printovej podobe. 
 

B. Konferencie a semináre organizované na úrovni katedier 
 

 VÝSKUM V OBLASTI ŠPORTOVÝCH HIER V EURÓPE A VO SVETE – Katedra 
športových hier 
Termín: 13.11.2014 
Miesto: zasadačka dekana FTVŠ UK  
Zodpovedný: doc. PaedDr. P. Peráček, PhD. 
Účastníci (počet): učitelia a doktorandi Katedry športových hier (19) 
Hodnotenie: 
V týždni vedy a techniky v rámci odborného zasadania Katedry športových hier sa uskutočnil 
odborný seminár na ktorom bolo prezentovaných sedem odborných príspevkov z oblasti výskumu 
v športových hrách – futbal, basketbal, volejbal a zo školskej telesnej výchovy zameraných na 
výskum na vybraných pracoviskách v Európe a vo svete. Príspevky predniesli doktorandi 
Katedry športových hier – Mgr. Benkovský, Mgr. Kucsa, Mgr. Matušov, Mgr. Olosová, Mgr. 
Žufová, Mgr. Gregora a Mgr. Mikulič. Príspevky boli veľmi dobre spracované a výborne 
prezentované – vyvolali bohatú diskusiu. Jej záverom bol návrh na pokračovanie odborného 
seminára v mesiaci január za účelom hľadania spoločných východísk a stanovísk k niektorým 
smerom výskumu najmä pre oblasť školskej telesnej výchovy. Príspevky Mgr. Olosovej a Mgr. 
Žufovej vyvolali odbornú polemiku a celý rad otáznikov. Aj na jej základe sa rozhodli všetci 
členovia Katedry pokračovať v hľadaní určitého konsenzu v tejto oblasti.  
 
PODMIENKY PUBLIKOVANIA V ČASOPISOCH REGISTROVANÝCH V 
DATABÁZACH WOS A SCOPUS V OBLASTI VIED O ŠPORTE  
Katedra gymnastiky 
Termín: 13.11.2014 
Miesto: seminárna miestnosť Katedry gymnastiky 
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Zodpovedný: doc. PaedDr. O. Kyselovičová, PhD. 
Hodnotenie: 
Podujatie bolo určené učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom fakulty. Jeho cieľom 
bolo zdôrazniť publikačné výstupy z pohľadu akreditácie fakulty a vedeckého rastu, ale tiež 
poukázať na možnosti a podmienky publikovania v časopisoch registrovaných v databázach WoS 
a Scopus v oblasti vied o športe. 
 

 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., 10. -14.11.2014  
Zodpovední: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD., doc. PaedDr. L. Zapletalová, PhD., prof. 
PaedDr. Y. Macejková, PhD., prof. MUDr. D. Hamar, PhD., doc. PaedDr. J. Peráčková, PhD. 
Miesto: učebne jednotlivých katedier 
Referáty: doktorandi katedier 
Počet účastníkov: 10 - 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.  
 

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

 DIAGNOSTIKA SILOVÝCH, RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH A KOINCIDENČNÝCH 
SCHOPNOSTÍ PRE VEREJNOSŤ, ŠTUDENTOV A PRE ZAMESTNANCOV – 
Katedra atletiky  
Termín: 13.11.2014 
Miesto: posilňovňa 00-25 a Dynamometrické laboratórium – miestnosť II–6 
Zodpovedný: doc. M. Vanderka, PhD. 
Počet účastníkov: (70) 
Hodnotenie: 
Merania mali všeobecne dobrú odozvu a zúčastnení dostali o predbežných výsledkoch 
základné informácie. Získaný materiál odporúčame na ďalšiu analýzu prostredníctvom 
bakalárskych prác, resp. prác ŠVOUČ. 
 

 PSYCHOMOTORICKÁ PRÍPRAVA NA PÔROD A CVIČENIE V TEHOTENSTVE - 
Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 
Termín: 11.11.2014 
Miesto:  I-36 
Zodpovedný:  Mgr. Natália Smoleňáková  
Účastníci (počet): študenti aj učitelia (24) 
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Pozvané prednášky: Pozvaná dula, ktorá odpovedala na otázky zo svojej skúsenosti. 
Hodnotenie:  
Účastníci kládli veľa otázok, na ktoré odpovedali Mgr. Smoleňáková a prizvaná dula. 
Podujatie trvalo približne 2 hodiny. 
 

 DIABETES A ŠPORT, Prednáška:  MUDr. Ľ. Barák, FN Bratislava  
Katedra športovej kinantropológie 
Termín: 7.11.2014 
Miesto: FTVŠUK, 0-71 
Zodpovední: doc. MUDr. J. Lipková PhD., Mgr. L. Duchoslav 
Účastníci (počet): študenti aj učitelia (30) 
Hodnotenie: 
Prednášku MUDr. Baráka možno hodnotiť ako úspešnú, stretla sa s veľkým ohlasom 
a prísľubom prednášajúceho, že bude pokračovať v prezentovaní nových poznatkov v oblasti 
diabetu a športu na našej fakulte aj v budúcnosti. 
 

 SENZOMOTORICKÝ TRÉNING - workshop 
Katedra športovej kinantropológie 
Typ podujatia: prezentácia  
Termín:  12.11.2014 
Miesto: FTVŠUK, aula 
Zodpovední: Mgr. M. Clementis, Mgr. O. Poór 
Účastníci: (cca 40) 
Hodnotenie: 
Cieľom bolo prakticky informovať učiteľov, vedeckých pracovníkov i študentov o nových 
a zaujímavých poznatkoch z oblasti diagnostiky senzomotorického tréningu. 
 
 

 VZŤAH MEDZI ÚROVŇOU ROVNOVÁHOVÝCH SCHOPNOSTÍ ŠTUDENTOV  
FTVŠ UK A POHYBOVOU VÝKONNOSŤOU NA KAJAKU A BICYKLI 
Katedra športov v prírode a plávania 
Typ podujatia: prezentácia  
Termín:  13.11.2014 
Miesto: č. 00-06 
Zodpovedný: PaedDr. M. Belás, PhD. 
Hodnotenie: 
Prezentácia výskumných sledovaní KŠPP v priebehu kurzovej formy výučby. 
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D. Študentská vedecká a odborná činnosť  
 

FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOUČ, 9.4. 2014 

Na fakultnú konferenciu ŠVOUČ bolo z katedier prihlásených 41 (54) teoretických prác, 
v ktorých prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 45 (60) študentov a 7 (6) 
pohybových skladieb so 76 (62) interpretmi (v zátvorke sú uvedené údaje z minulého roku). 
Účasť študentov na fakultnej konferencii hodnotíme ako veľmi dobrú (tab. 24). Zastúpenie 
jednotlivých katedier v teoretických sekciách bolo rôzne (tab. 25). 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.  Z organizačného hľadiska prebehla konferencia 
bez vážnejších nedostatkov, o čo sa zaslúžili predovšetkým členovia organizačného výboru, 
zainteresovaní doktorandi denného štúdia a vybraní učitelia. 

 

Tab. 24  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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POČET PRÁC 10 4 11 7 9 7      41 / 7 

Počet 
súťažiacich 

10 4 14 8 9 76      45 / 76 

 

Tab. 25  Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOUČ
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POČET PRÁC 11 4 4 3 4 7 4 11 

Počet súťažiacich 
11 *49 4 *27 4 10 4 12 

* všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 



57 
 

VÝSLEDKY FAKULTENJ KONFERENCIE ŠVOUČ 2014   
 

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 

1. miesto - Cena prof. Sýkoru:  
Bc. STANISLAV OPAVSKÝ 
Hydrokinezioterapia ako súčasť pohybovej aktivity ľudí so zdravotným postihnutím 
(vedúci práce: prof. PhDr. Jela LABUDOVÁ, PhD.) 
 
2. miesto:  
Bc. RADIM KRÁĽ 
Vplyv tréningu špeciálnej sily na hodnoty výkonu rýchlostných kanoistov na pádlovacom 
ergometri 
(vedúci práce: Mgr. Milan SEDLIAK, PhD.) 
 
3. miesto:  
Bc. ANNA BOČKOVÁ 
Zmeny úrovne pohyblivosti a silových schopností po aplikácii gymnastickej prípravy 4- až 6- 
ročných dievčat 
(vedúci práce: prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.) 
 
ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

1. miesto – Cena Prof. Perútku:  
PETRA KUĽHOVÁ 
Aktuálne predštartovné psychické stavy tenistiek 
(vedúci práce: Mgr. Jana POTOČNÍKOVÁ) 
 
1. miesto:  
JANA URBANOVÁ 
Hodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na vybrané psychické stavy tenistiek 
(vedúci práce: Mgr. Jana POTOČNÍKOVÁ) 
2. miesto:  
Bc. KLAUDIA KUKUROVÁ 
Motívy vykonávania športovej aktivity u chlapcov a dievčat z vybraného gymnázia zo 
Slovenska a Nemecka 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, PhD.) 
3. miesto:  
Bc. MIROSLAV HOŠKA  
Determinanty podmieňujúce športovú aktivitu žiakov vybraného bratislavského gymnázia 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD.) 
 
ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

1. miesto – Cena prof. Moravca:  
Bc. IVAN TREBATICKÝ 
Optimalizácia rozcvičenia pred rýchlostno-silovým zaťažením študentov FTVŠ UK 
(vedúci práce: doc. Mgr. Marián VANDERKA, PhD.) 
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2. miesto:  
Bc. MATEJ ŠMÍDA 
Intenzita aeróbneho zaťaženia a hladina krvného cukru na veslárskom trenažéri 
(vedúci práce: Mgr. Ľubica BÖHMEROVÁ, PhD.) 
3. miesto:  
Bc. MICHAL CLEMENTIS 
Výber optimálneho časového protokolu testu laktátovej krivky vo veslovaní 
(vedúci práce: Mgr. Peter SCHICKHOFER, PhD.) 
 
DOKTORANDI 

1. miesto – Cena Prof. Havlíčka:  
Mgr. VERONIKA KORBAČKOVÁ – Mgr. JANA POTOČNÍKOVÁ  
Difference of personality traits in female basketball and tennis players 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD.) 
2. miesto:  
Mgr. MICHAL JELEŇ – Mgr. TOMÁŠ VILMAN 
The effect of various serial stretch loading frequencies on rate of force development  
(vedúci práce: prof. Mgr. Erika ZEMKOVÁ, PhD.) 
3. miesto: 
Mgr. JAROSLAVA ARGAJOVÁ 
The dependence of the performance changes of speed strength abilities and the performance 
changes of skills in 15-years-old basketball females 
(vedúci práce: prof. PaedDr. Tomáš KAMPMILLER, PhD.) 
 
POSTERY 

1. miesto – Cena prof. Stráňaia:  
Mgr. ZUZANA PINTÉROVÁ  
Vplyv zážitkového učenia s obsahom športových aktivít na správanie sa problémových žiakov 
v školskom prostredí 
(vedúci práce doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, PhD.) 
2. miesto:  
Mgr. MICHAL MATUŠOV  
Vzťah medzi rýchlostno-silovými parametrami a rýchlosťou letu lopty pri smeči vo 
vrcholovom basketbale žien v rôznych obdobiach RTC 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Vladimír PŘIDAL, PhD.) 
3. miesto:  
Mgr. LUKÁŠ ODRÁŠKA  
Vplyv izokinetickej formy zaťaženia na zmeny rýchlosti plávania po odraze u výkonnostných 
plavcov 
(vedúci práce: prof. PaedDr. Yvetta MACEJKOVÁ, PhD.) 
 
ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto:  
Bc. ANNA BOČKOVÁ - STANISLAV PÁLKA 
Lafranconi Cheer 
(vedúci práce: prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.) 
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TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: 
MICHAL MEDRICKÝ – KATARÍNA PÉLIOVÁ  
Cabaret 
(vedúci práce: Mgr. Peter OLEJ, PhD.) 
2. miesto:  
ZUZANA KADUKOVÁ – DANA SZÉLLOVÁ  
Čo sa stalo na sídlisku...? 
(vedúci práce: Mgr. Kristína HIŽNAYOVÁ, PhD.) 
3. miesto:  
ANTON DANIEL - MAREK TESÁRIK  
Žabäcí 
(vedúci práce: Mgr. Štefan GERHÁT) 
 
POHYBOVÉ SKLADBY VO VODNOM PROSTREDÍ  

1. miesto:  
ELIŠKA BARUSOVÁ & KOL. 
Happy I. 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.) 
2. miesto:  
MICHAELA KUCHÁREKOVÁ & KOL.  
Happy II. 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.) 
3. miesto:  
Bc. JANIČEK MARTIN – Bc. KOMARŇANSKÁ ROMANA - Bc. VASKÁ BIBIANA 
Rocky 
(vedúci práce: doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.) 

 

CELOŠTÁTNA KONFERENCIA ŠVOUČ - ŠVA, 6.5. 2014 

 Akademická pôda Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
privítala dňa 6. 5. 2014 zástupcov a študentov univerzít Slovenska, ako aj zástupcov 
hosťujúcej univerzity (UK FTVŠ Bratislava, FŠ PU v Prešove, UMB FF KTVŠ Banská 
Bystrica, UKF PF KTVŠ Nitra,  UPJŠ v Košiciach Ústav telesnej výchovy). Cieľom ŠVA 
2014 bolo formou súťaže a prezentácie v rámci jednotlivých teoretických a praktických sekcií 
motivovať študentov a plne rozvinúť ich osobnostný potenciál. Úroveň ŠVA 2014 bola 
garantovaná v jednotlivých sekciách profesormi, docentmi i odbornými asistentmi z fakúlt 
pripravujúcich odborníkov v telesnej výchove a športe. Podujatie vyvrcholilo kreatívnymi 
pohybovými skladbami za spontánnej podpory divákov. 

 Najpočetnejšou teoretickou sekciou bola sekcia Športovej edukológie,  najpočetnejšou 
delegáciou FTVŠ UK (tabuľka 26).  

 
Účasť učiteľov FTVŠ UK v komisiách: 
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. (vedúca delegácie, ŠE) 
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (ŠE) 
Mgr. Milan Sedliak, PhD. (doktorandi) 
Mgr. Adrián Novosad, PhD. (ŠK) 
Mgr. Jana Luptáková (Pohybové skladby) 
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Tab. 26 Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách celoštátnej konferencie ŠVOUČ - ŠVA 

Zástupcovia pozvaných fakúlt NR BA KE PO BB 
 

 2 6 1 4  
 13 
Celkovo sa zúčastnilo: (n = 134) 110  študentov pozvaných fakúlt  (NR, BA, KE, PO)

24 domácich študentov (10 TS a 14 PS) 
 NR BA KE PO BB 
      
Sekcia ŠE (n = 12) 3 3 0 3 3 
Sekcia ŠK (n = 9) 1 3 1 2 2 
Sekcia ŠH (n = 9) 2 4 1 0 2 
Sekcia doktorandi (n =9) 1 3  

(5 spolaut.)
0 2 3 

Sekcia pohybové skladby (n = 9) 1 (1T) 3 (2T/1Š) 1 (1T) 2 (1T/1Š) 2 (1T/1Š)

 

 

VÝSLEDKY ŠTUDENTOV FTVŠ UK NA CELOŠTÁTNEJ KONFERENCII 

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 
1. miesto: Bc. Stanislav OPAVSKÝ - Hydrokinezioterapia ako súčasť pohybovej aktivity 
ľudí so zdravotným postihnutím, (vedúci práce: prof. PhDr. Jela LABUDOVÁ, PhD.) 
2. miesto: Bc. Radim KRÁĽ - Vplyv tréningu špeciálnej sily na hodnoty výkonu 
rýchlostných kanoistov na pádlovacom ergometri, (vedúci práce: Mgr. Milan SEDLIAK, 
PhD.) 
 

ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 
1.miesto: Jana URBANOVÁ - Hodnotenie vplyvu vonkajšieho prostredia na vybrané 
psychické stavy tenistiek, (vedúci práce: Mgr. Jana POTOČNÍKOVÁ) 
 
ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 
1.miesto: Bc. Ivan TREBATICKÝ - Optimalizácia rozcvičenia pred rýchlostno-silovým 
zaťažením študentov FTVŠ UK, (vedúci práce: doc. Marián VANDERKA, PhD.) 
2.miesto: Bc. Matej ŠMÍDA - Intenzita aeróbneho zaťaženia a hladina krvného cukru na 
veslárskom trenažéri, (vedúci práce: Mgr. Ľubica BÖHMEROVÁ, PhD.) 

ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
1.miesto:  Bc. Anna BOČKOVÁ - Stanislav PÁLKA - Lafranconi Cheer 
(vedúci práce: prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD.) 
 
TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 
1.miesto: Bc. Zuzana KADUKOVÁ – Bc. Dana SZÉLLOVÁ - Čo sa stalo na sídlisku...? 
(vedúci práce: Mgr. Kristína HIŽNAYOVÁ, PhD.) 
2. miesto: Bc. Michal MEDRICKÝ– Bc. Katarína PÉLIOVÁ - Cabaret 
(vedúci práce: Mgr. Peter OLEJ, PhD.) 
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3.2 Výskumné projekty riešené v roku 2014 na FTVŠ UK 
 

V roku 2014 sa na FTVŠ UK celkovo riešili: 2 zahraničné projekty s finančnou dotáciou  
52 564 € a 14 (13) domácich projektov s finančnou dotáciou 138 712 € (55 562 €) a 9 
projektov podporovaných Univerzitou Komenského v Bratislave (Granty mladých 
vedeckých pracovníkov - GUK ) vo výške  8 000 €. 

Zahraničný projekt bol podporovaný 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). V rámci UK sme 
zapojení do jedného projektu zo štrukturálnych fondov. V roku 2014 skončia riešenie  2 
zahraničné projekty, 5 domácich výskumných projektov a 9  projektov UK. 

 

a) Prehľad výskumných projektov riešených v roku 2014 na FTVŠ UK 

Zahraničné projekty 

1. Mobilita v starobe. N-0003. INTERREG IVa. 2009-2014. Európsky fond regionálneho 
rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D. Spoluriešitelia: Tirpáková, Sedliak, 
Cvečka.   

2. E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifelong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-
2010-IT-KA3-KA3MP. Doba riešenia 01/2010 – 3/2014. Koordinátor za FTVŠ UK 
Labudová, Jana. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Tirpáková, Hižnayová. 

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. Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženie. Riešené: 2012 – 2014, 
č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Tirpáková, Cvečka, Kovárová, 
Böhmerová.  

2. 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, Bartolčičová, Gregor  + mimofakultní: Jurkovičová, Prieložná.  

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

4. Peráček, P.: Zdokonalenie 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, Binovský, Rychtáriková, Kopúň, Hrnčiarik, Benkovský.  
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5. Nemček, D.: Športová činnosť – súčasť kvality života ľudí so zdravotným postihnutím. 
Riešené 2013 – 2014, č. 1/0915/13. Spoluriešitelia: Labudová Je, Kraček, Chromík, 
Oršulová.  

6. Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností 
jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. Spoluriešitelia: 
Holienka, Tóth, Mačura, Bartošová, Tománek, Priklerová, Bežák, Matušov, Kucsa.  

7. 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, Priklerová, Olosová, 
Žuffová, + mimofakultní: Šerešová, Remák, Kociánová, Popelka.  

8. Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických 
parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. 
Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová Ja, 
Hižnayová, Štefanovský, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Kučerová, 
Tibenská, Rexová.  

9. Zemková, E.: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. 
Riešené 2014 – 2016, č. 1/0373/14. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Chren, 
Ladecká, Jeleň, Vilman + mimofakultní: Cepková, Miklovič, Radzo, Gulán, Hlavačka, 
Lobotková, Bučková, Halická, Valkovič.  

10. Kampmiller, T.: Hormonálne zmeny vplyvom rozvoja kondičných schopností. 
Riešené 2014 – 2016, č. 1/0291/14. Spoluriešitelia: Sedliak, Vanderka, Novosád, 
Laczo, Schickhofer, Cvečka, Gábriš, Kabát.  

11. Strešková, E.: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-
estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických 
tréningových podnetov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0556/14. Spoluriešitelia: Sakáčová, 
Štefanovský, Hižnayová, Chren, Rupčík, Luptáková, Olej, Číž + mimofakultná: 
Čaplová.  

12. Kraček, S.: Pohybová činnosť ako jeden z činiteľov podporujúcich úroveň 
kognitívnych schopností vybraných skupín populácie. Riešené 2014 – 2016, č. 
1/0690/14. Spoluriešitelia: Nemček, Labudová Je, Pavlíková, Gregor, Chromík, 
Luptáková.  

13. Laczo, E.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach 
prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Riešené 2014 – 2016, č. 
1/0232/14. Spoluriešitelia: Buzgo, Schickhofer, Zelko + mimofakultní:  Ružbarský. 

 

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené 
v roku 2014: 

1. Gábriš, Cs.: Rozvoj anaeróbnych schopností a ich vplyv na výkon futbalistov. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/398/2014.  

2. Grznár, Ľ.: Fyziologická odozva organizmu na anaeróbne laktátové zaťaženie vo 
vodnom prostredí a na suchu. Grant Univerzity Komenského č. UK/148/2014.  

3. Kabát, M.: Účinnosť diferencovaných  zotavných procesov počas prestávok v zápase 
na maximálnu korčuliarsku rýchlosť hokejistov. Grant Univerzity Komenského č. 
UK/124/2014.  

4. Kojnok, M.: Diferencovaná adaptácia a jej vyhasínanie po aplikácii plyometrického, 
silovo - rýchlostného a kombinovaného tréningu. Grant Univerzity Komenského č. 
UK/70/2014.  
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5. Kovárová, J.: Vplyv silového zaťaženia v rôznych fázach dňa na cirkulujúce 
biochemické parametre žien. Grant Univerzity Komenského č. UK/174/2014.  

6. Krasňanová, I.: Porovnanie úrovne koordinačných schopností žiakov druhého stupňa 
(10-14 roční) základných škôl v meste a vidieku vo vybranom regióne. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/80/2014.  

7. Olosová, G.: Efektivita vybraných prístupov k vyučovaniu basketbalu žiakov 
základných škôl. Grant Univerzity Komenského č. UK/314/2014.  

8. Potočníková, J.: Účinnosť špecializovaného psychoterapeutického a pohybového 
programu na štruktúru osobnosti onkologických pacientov. Grant Univerzity 
Komenského   č. UK/291/2014.  

9. Vrtiaková, B.: Vnímanie étosu vybraných tanečných disciplín IDO. Grant Univerzity 
Komenského č. UK/63/2014. 

3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
 a doktorandov v roku 2014 
 
Na základe aktuálnej štatistiky sa publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných 
pracovníkov a doktorandov v roku 2014, čo do kvantitatívnych ukazovateľov mierne zvýšila 
v porovnaní s predchádzajúcim rokmi (tabuľka 27).  

Pozitívne je predovšetkým významné zvýšenie vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch. Oproti roku 2013 sa ich celkový počet zvýšil z 3 na 11. Nepriaznivým trendom je 
nízky počet publikácií v kategórii vedeckých monografií a kapitol vo vedeckých 
monografiách, ako aj stále klesajúci počet skrípt, učebných textov a učebníc. 

Početne najviac zastúpenými kategóriami sú publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (76) a odborné práce v domácich zborníkoch (67), kým napríklad 
publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách bolo len 11. Je 
želateľné, aby sa publikačná činnosť zamestnancov fakulty orientovala v blízkej budúcnosti 
viac na také kategórie publikačnej činnosti, ktoré majú vyššiu váhu v hodnotení fakulty. 

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

 

1. Katedra atletiky – 74 

2. Katedra gymnastiky - 49 

3. Katedra športových hier - 83 

4. Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky - 101  

5. Katedra športovej kinantropológie – 101 

6. Katedra športov v prírode a plávania – 58 
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Tab. 27 Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2014 v porovnaní 
 s predchádzajúcimi rokmi 

Kategória 

 

2012 
[n] 

2013 
[n] 

2014 
[n] 

Kategória A1 Vedecké monografie 1 3 3 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 1 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 2 2 

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 

 

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 70 82 61 

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

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce 
vydavateľstvách 0 2 1 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 0 0 0 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 1 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 

AEE Ved. práce v zahr. nerecenzovaných ved. (nekonf.) 
zborníkoch 0 0 0 

AEF Ved. práce v dom. nerecenzovaných ved. (nekonf.) zborníkoch 0 0 0 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 0 0 1 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách 4 3 1 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 0 1 0 
BCI Skriptá a učebné texty 7 4 4 
BGG Normy 0 0 0 
BGH Legislatívne dokumenty 0 0 0 

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 
preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

0 0 0 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 
preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich 
vydavateľstvách  

0 0 0 

CAG Audiovizuálne diela natočené v zahr. produkcii alebo 
koprodukcii 0 0 0 

CAH Audiovizuálne diela natočené v dom. produkcii 0 0 0 

CAI Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 0 0 0 



65 
 

CAJ Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v 
domácich vydavateľstvách 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 

CGC Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí 0 0 0 

CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma 
- zaraďujú sa štúdie a projekty publikované ako celok  0 0 0 

CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí 0 0 0 
CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma 0 0 0 

CJA Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v 
zahraničí 0 0 0 

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný 
doma 0 0 0 

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí 0 0 0 
CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma 0 0 0 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 12 17 11 
EAI Prehľadové práce 0 0 0 
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 0 0 0 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 0 2 1 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné 
preklady v časopisoch, zborníkoch 3 5 2 

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

9 6 9 

GAI Správy 0 0 0 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 15 5 11 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 
žiadnej z predchádzajúcich kategórií 13 34 18 

Kategória B  Publikácie v karentovaných časopisoch, 
autorské osvedčenia a patenty 

0 3 12 

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 288 308 332 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 3 11 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 15 15 7 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 22 27 26 

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

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

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 0 0 3 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 88 86 51 

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 2 0 1 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 3 3 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 50 5 11 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17 79 76 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií 3 3 0 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 
konferencií 0 0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 27 15 5 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 13 0 22 
AFI Preprinty ved. prác vydané v zahr. vydavateľstvách 0 0 0 
AFJ Preprinty ved. prác vydané v dom. vydavateľstvách 0 0 0 
AFK Postery zo zahraničných konferencií 0 0 5 
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 1 

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 1 0 12 

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 
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 4 3 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 25 26 23 

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 
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BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 2 13 2 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 10 12 67 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 
(konferencie...) 0 10 6 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 
(konferencie,...) 0 7 6 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 6 0 0 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 2 0 0 

Spolu: 359 396 408 

 
Prehľad počtu záznamov podľa jednotlivých katedier v roku 2014: 
 

KATEDRA ATLETIKY 
Záznamov spolu: 74 
Priemer [n=17]: 4,4 
 

Štatistika kategórií: 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (7) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (23) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4) 
AFK Postery zo zahraničných konferencií (2) 
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (5) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (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 (6) 

 
KATEDRA GYMNASTIKY 

Záznamov spolu: 49  
Priemer [n=11]: 4,5  
 
Štatistika kategórií: 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (19) 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (1) 
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 (4) 
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KATEDRA ŠPORTOVÝCH  HIER 
Záznamov spolu: 83 
Priemer [n=16]: 5,2  
 

Štatistika kategórií: 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (5) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (5) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (3) 
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (14) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (4) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (5) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4) 

 
KATEDRA ŠPORTOVEJ EDUKOLÓGIE A ŠPORTOVEJ HUMANISTIKY 

Záznamov spolu: 101 
Priemer [n=23]: 4,4 
 
Štatistika kategórií: 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (9) 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (15) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (4) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BCK  Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (5) 
BDE  Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1) 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (8) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (3) 
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie, ...) (5) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (4) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (1) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4) 
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KATEDRA ŠPORTOVEJ KINANTROPOLÓGIE 
Záznamov spolu: 101 
Priemer [n=18]: 5,6 
 

Štatistika kategórií: 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (11) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (12) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (15) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (4) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (11) 
AFK Postery zo zahraničných konferencií (5) 
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (1) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (6) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9) 
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (2) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 

zborníky, atlasy ...) (4) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (5) 

 
KATEDRA ŠPORTOV V PRÍRODE A PLÁVANIA 

Záznamov spolu: 58 
Priemer [n=15]: 3,9 
 
Štatistika kategórií: 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (3) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (15) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (2) 
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (4) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (12) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
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 ...) (3) 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 

V roku 2014 mala FTVŠ UK uzatvorených 31 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 využíval program LLP/ERASMUS.  

 

4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 

 
LLP/Erasmus 
počet vyslaných študentov v rámci mobility štúdium - 8 
počet vyslaných študentov v rámci mobility stáž  - 2 
počet prijatých študentov v rámci mobility štúdium  - 33 
počet prijatých študentov v rámci mobility stáž  - 1 
počet vyslaných zamestnancov FTVŠ    - 5 
počet pracovných pobytov zamestnancov FTVŠ   - 6 
počet prijatých zamestnancov zo zahraničných univerzít  - 11 
 

MEDZIUNIVERZITNÉ A BILATERÁLNE DOHODY 

počet prijatých pedagogických pracovníkov   -  
počet vyslaných pedagogických pracovníkov   -  

 

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 
 

Antala, B. - 1x - Zagreb 

 

PREHĽAD MOBILÍT ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV 
(LLP/ERASMUS) 
 
Tab. 28 Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita Semester 
ŠTÚDIUM 

Lichtman Matej Almeria- Španielsko LS  13/14 

Drenková Lucia Almeria- Španielsko LS  13/14 

Olšavský Viktor La Coruňa- Španielsko LS  13/14 

Grešová Miroslava Praha- Česká republika ZS  14/15 

Helész László Oslo- Nórsko ZS  14/15 

Gutyan Peter Praha- Česká republika ZS  14/15 
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Rybársky Matej Záhreb- Chorvátsko ZS  14/15 

Pálka Stanislav Almeria- Španielsko ZS  14/15 

STÁŽ 

Dendis Martin HC Linkoping- Švédsko ZS  14/15 

Zemančík Michal Jyväskyla IF- Fínsko ZS  14/15 
 

Tab. 29 Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Toska Elina Rovaniemi- Fínsko LS 13/14

Quintín Calle Raúl Toledo- Španielsko LS 13/14

Bejarano Parrilla Mario Toledo- Španielsko LS 13/14

Montes García Brais La Coruňa- Španielsko LS 13/14

Vidal Fernandez Martin La Coruňa- Španielsko LS 13/14

Mendéz Obegero Pedro La Coruňa- Španielsko LS 13/14

Paredes Pastor Raúl La Coruňa- Španielsko LS 13/14

Fazikova Andrea Paríž- Francúzsko LS 13/14

Garafole Hrvoje Záhreb- Chorvátsko LS 13/14

Just Vallbona Sergi Lleida- Španielsko LS 13/14

Vera Mariel Alejandra La Coruňa- Španielsko LS 13/14

Remeš Vlado Záhreb- Chorvátsko LS 13/14

Winczowska Natalia Varšava- Poľsko LS 13/14

Horvat Drago Split- Chorvátsko LS 13/14

Eterovič Milan Split- Chorvátsko LS 13/14

Agut Calduch Marc Lleida- Španielsko ZS 14/15

Soares Braga Jorge Andre Coimbra- Portugalsko ZS 14/15

Pacheco Mendes Coimbra- Portugalsko ZS 14/15

Gouveia José Miguel Santos Coimbra- Portugalsko ZS 14/15

Ruperéz Pons Marc La Coruňa- Španielsko ZS 14/15

Munoz Capellan Benat La Coruňa- Španielsko ZS 14/15

Gutierrez Ramos Diego La Coruňa- Španielsko ZS 14/15

Tofil Jakub Poznaň- Poľsko ZS 14/15

Sánchez Molina Carlos Toledo- Španielsko ZS 14/15

Seguera Montero Álvaro Toledo- Španielsko ZS 14/15

Enrique Barrionuevo Celia Almeria- Španielsko ZS 14/15

Gámiz Arias Alicia Almeria- Španielsko ZS 14/15

Schedlberger Karl Viedeň- Rakúsko ZS 14/15

Hirczy Stefan Viedeň- Rakúsko ZS 14/15 

Wette Ryadh Viedeň- Rakúsko ZS 14/15 

Holzer Stefan Viedeň- Rakúsko ZS 14/15 
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Jaime Garcia Vazquez La Coruňa- Španielsko ZS 14/15 

Hernandez Quinto Jorge Valencia- Španielsko ZS 14/15 

STÁŽ 

Čihák Ján FTVS UK Praha ZS  14/15 
 
 

Tab. 30 Pobyty zahraničných učiteľov a zamestnancov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Batutis Olegas Kaunas- Litva LS 13/14 
Aleksandraviciene Roma Kaunas- Litva LS 13/14 

Wieczorek Marta Wroclaw- Poľsko LS 13/14 

Posluszny Pawel Wroclaw- Poľsko LS 13/14 

Domaradzki Jaroslaw Wroclaw- Poľsko LS 13/14 
Laudánska- 
Krzemińska Ida Poznaň- Poľsko 

LS 13/14 

Gómez Varel Joaquín Fernando La Coruňa- Španielsko LS 13/14 

Pokorná Jitka Praha- Česká republika LS 13/14 

Buchtel Jaroslav Praha- Česká republika LS 13/14 

Šmíd Pavel Hradec Králové- Česká republika LS 13/14 

Walker Simon Jyvaskyla- Fínsko LS 13/14 

 
Tab. 31 Zahraničné prednáškové a pracovné pobyty zamestnancov FTVŠ UK 

 

FTVŠ UK mala v roku 2014 uzatvorenú 1 zmluvu o poskytnutí VŠ vzdelávania zahraničným 
študentom. 2 študenti študujú v rámci dohody SR - ČR. 

 

Samoplatcovia 

 Po dizertačnej skúške:   
1. Stefania Cazzoli Odisio (Taliansko) – športová humanistika (školiteľka prof. 

Labudová)  
 

Zahraniční študenti študujúci v slovenskom jazyku  (dohoda SR – ČR) 
 

 Úspešne obhájili:  
1. Lucie Pohanová - športová edukológia (školiteľka prof. Macejková) 
2. Pavel Šmela  - športová edukológia (školiteľka doc. Peráčková) 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita  Semester 
Tirpáková Veronika La Coruna- Španielsko LS 13/14 
Tirpáková Veronika Almeria- Španielsko LS 13/14 
Tirpák Marek Almeria- Španielsko LS 13/14 
Grebečiová Ľubica Praha- Česká republika LS 13/14 
Stehlíková Daniela Praha- Česká republika LS 13/14 
Sedliak Milan Jyvaskyla- Fínsko ZS 14/15 
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5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
1. Šimonek ml., Jaromír - Antala, Branislav: Opinions of Slovak adolescents on P.E. & 

sport lessons. - 1. vyd. -  Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing 

  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách    

1. Bielik, Viktor: Laktát v športovom tréningu. - 1. vyd. - Senec : Sportdiag team, o.z.  
v spolupráci so Slovenskou vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport 

 
2. Peráček, Pavol - Kopúň, Peter - Peráčková, Janka - Pintérová, Zuzana - Gregora,   

Pavol - Chovancová, Alžbeta - Benkovský, Ľuboš - Mikulič, Martin: Talent vo futbale 
I. (identifikácia, selekcia). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta telesnej výchovy a športu, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu 
a šport 

 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

1. Bielik, Viktor: Regenerácia v športe. - 1. vyd. - Senec : Sportdiag team, o.z.  
v spolupráci so Slovenskou vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport 

 
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

1. Haník, Zdeňek - Novák, Aleš - Juda, Petr - Vavák, Miroslav - Pachmanová, Michaela 
- Vlach, Jaroslav - Zach, Jiří - Herclík, Josef - Pelikán, Ivan - Pluhař, František: 
Volejbal - učebnice pro trenéry mládeže. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta   

 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

1. Bielik, Viktor: Umenie behať - získajte maximum z vášho minima. - 1. vyd. – Senec : 
Sportdiag team  

 
BCI  Skriptá, učebné texty        

1. Gregor, Tomáš: Základy všeobecnej a vývinovej psychológie. - 1. vyd. - Bratislava :  
MAURO Slovakia  

 
2. Macejková, Yvetta - Benčuriková, Ľubomíra: Plávanie - učebné texty pre trénerov. - 

1. vyd. - Bratislava : STIMUL 
 

3. Labudová, Jela - Nemček, Dagmar - Stanislav Kraček: Obezita a ďalšie metabolické 
poruchy. - 1. vyd. - Bratislava : END  

 
4. Sakáčová, Zuzana - Benčuriková, Ľubomíra – Labudová, Jana: Vybrané kapitoly  

zo školského managmentu. - 1. vyd. - Bratislava :  STIMUL 
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AEC Zborníky - zahraničné/recenzované/vedecké – NEKONFERENČNÉ 
 

1. Physical Education: Quality in Management and Teaching, 10. Berlín : Logos Verlag 
Berlin GmbH 

 
AED Zborníky, monografie - domáce/recenzované/vedecké - NEKONFERENČNÉ 
 

1. Acta Facultatis Educationis physicae Universitatis Comenianae, 54/I. Bratislava : 
Univerzita Komenského 

 
2. Acta Facultatis Educationis physicae Universitatis Comenianae, 54/Il. Bratislava : 

Univerzita Komenského 
 

3. Životné podmienky a zdravie [elektronický zdroj]. Bratislava : Úrad verejného 
zdravotníctva 

 
4. Vedecké práce KPB a VS 2014. Vedecký zborník [elektronický zdroj]. Bratislava : 

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
 

5. Pohybová aktivita, telesná zdatnosť a rizikové faktory zdravia [elektronický zdroj]. 
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 

 
6. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK, č. 22. Bratislava : 

KO&KA 
 

7. Technika a metodika zimných a letných športov v prírode [elektronický zdroj]. 
Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
AFD  Zborníky - DOMÁCE VEDECKÉ KONFERENCIE  
 

1. Študentská vedecká konferencia 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta 
telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 

 
2. Sports, Physical Activity and Health [elektronický dokument]. Bratislava : Slovenský 

olympijský výbor 
 

3. Plávanie. Veda v praxi 2014. Bratislava : STIMUL, 2014  

 
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 
 
Habilitačné konanie: 
 
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. v študijnom odbore 8.1.5 športová kinantropológia, 
habilitačná prednáška na tému: „Osobitosti pohybových aktivít vo vodnom prostredí“. 
doc. PaedDr. Václav Kukučka, PhD. v študijnom odbore 8.1.5. športová kinantropológia, 
habilitačná prednáška na tému: „Optimální týdenní pohybová zátěž“. 
doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia, 
habilitačná prednáška na tému: „Pohybové programy a motorické testy v telesnej príprave 
hasičov so zreteľom na znižovanie ich úrazovosti a zvyšovanie ich výkonnosti“. 
 

Inauguračné konanie: 
0 
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 

 Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) počas prvého polroka 

z kapacitných dôvodov pokračovalo v zabezpečovaní služieb smerujúce len k základnej 

funkcionalite systému s neoceniteľným prispením pracovníkov CIT-u. Takýto prístup CIT-u 

pozitívne vplýval ku stabilite a kvalite služieb OIKT pri zabezpečovaní prevádzky osobných 

počítačov a periférií, elektronickej pošty, VoIP telefónie, sieťovej konektivity, kamerového 

systému, finančného informačného systému (na úrovni riešenie technických problémov 

pripojenia klientskej aplikácie k serverom poskytovateľa, inštalácií, zmien konfigurácií), 

ďalej dennú aktualizáciu webovej stránky fakulty a užívateľskú podporu klientskych staníc. 

Situácia sa zmenila od septembra 2014, kedy bolo OIKT posilnené dislokovaním pracovníka 

z CIT RUK počas celej pracovnej doby ako ich vysunuté pracovisko. 

V rámci modernizácie a reštrukturalizácie počítačovej siete boli zakúpené 

do technologických miestností (rekovní) štruktúrovanej kabeláže nové aktívne prvky switch-e 

značky CISCO a zrealizovaná bola výmena za zastarané a poruchové switch-e SMC 

pre pracoviská KA, KŠEŠH a Aulu prof. Stráňaia. 

Za účelom zlepšenia ochrany objektov a priestorov fakulty a po znefunkčnení starého 

analógovo-digitálneho kamerového systému AVER MEDIA, OIKT zabezpečovalo a 

realizovalo pokračovanie práce na ďalšom rozširovaní nového kamerového systému na báze 

protokolu TCP/IP so softvérom MIRASYS. Aktuálne bola rozšírená prevádzka o 6 kamier 

(spolu 13 IP kamier) pripojených na centrálny kamerový záznamník v serverovni CIT-u 

na FMFI so 7 dňovým záznamom spĺňajúci príslušnú legislatívu. 

V roku 2014 oddelenie OIKT z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov 

na katedry, dekanát a do knižnice zrealizovalo nákupy a inštalácie výpočtovej techniky 

od vysúťažených dodávateľov DATALAN (PC All in One 22ks, NB 14ks), TopSoft BSB 

(skener 1ks, multifunkčné tlačiarne 4ks, dataprojektory 9 ks, rôzne príslušenstvo) a S&T 

Slovakia, s. r. o. (aktívne prvky štruktúrovanej kabeláže – switch 4ks) v celkovom objeme 

38.145,56,- €. Ďalej oddelenie zabezpečovalo pre všetky pracoviská fakulty nákup a výmeny 

spotrebného materiálu printových zariadení v celkovej 4.657,59 €. 

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  
 

7. januára 2014 
Novoročný vinš v aule prof. Stráňaia 
 
18. januára 2014 
Potápačské preteky Apnea 
 
31.januára 2014 
Deň otvorených dverí 
 
22.februára 2014 
7. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
21. marca 2014 
Osadenie sochy diskobola vo vestibule fakulty 
 
28. marca 2014 
Pedagogická konferencia a posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov 
 
9. apríla 2014 
Fakultné kolo ŠVOUČ 
 
11. apríla 2014 
Beseda s olympionikmi po ZOH 2014 v Soči 
 
25. apríla 2014 
Zabezpečenie programu ministra školstva ČR v priestoroch fakulty 
 
3. mája 2014 
Účasť na vysokoškolskej regate v tíme UK 
 
6. mája 2014 
Účasť na Dni otvorených dverí UK 
 
13. mája 2014 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
19. júna 2014 
Účasť členov vedenia fakulty na Športovom dni UK 
 
27. júna 2014 
Športový deň zamestnancov FTVŠ UK 
 
júl 2014  
Športové prázdniny na FTVŠ UK – 4 turnusy 
 
25. augusta 2014 
Odovzdané video o FTVŠ UK (dlhšia i kratšia verzia) 
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4. – 6. septembra 2014 
Medzinárodná vedecká konferencia Sport, physical activity and healt 
 
24. septembra 2014 
Atletické preteky O cenu dekana FTVŠ UK 
 
7. – 8. októbra 2014 
Účasť na veľtrhu vzdelávania (NTC) 
 
15. októbra 2014 
Súťaž študentov v silovom viacboji (atletický štadión) 
 
5. novembra 2014 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
10. novembra 2014 
Beseda s Jánom Kozákom, reprezentačným trénerom SR vo futbale 
 
12. novembra 2014 
Silák FTVŠ UK (fitnescentrum) 
 
16.-17. novembra 2014 
Účasť na hokejovom turnaji k 17. novembru 
 
21. novembra 2014 
Vystúpenie k 50. výročiu založenia FS Gymnik v DPOH 
 
5. decembra 2014 
Mikulášsky indoor golfový turnaj 
 
18. decembra 2014 
Vianočné posedenie zamestnancov FTVŠ UK s vystúpením P. Hammela 
 

 
 


