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ÚVOD 
 
 Plnenie jednotlivých úloh Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) vychádzalo z 
aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja na obdobie rokov 2005 – 2010, ktoré bolo 
prerokované vo Vedeckej rade FTVŠ UK dňa 31.3.2005. Táto aktualizácia sa stala 
východiskom na formulovanie hlavných úloh rozvoja v roku 2010. 
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 2010 smerovalo zlepšenie materiálnych 
a priestorových podmienok fakulty: 

 ukončila sa úprava priestorov strednej Vstupnej časti fakulty, 
 prebehla rekonštrukcia nových priestorov pre študijné oddelenie a pred študijným 

oddelením, 
 dokončila sa rekonštrukcia priestorov pre Golfové akademické centrum, 
 skompletizovala sa rekonštrukcia rozvodu pitnej vody v budove fakulty, 
 navýznamnejšia úprava sa vykonala na rekonštrukcii vonkajšej časti budovy (fasády) 

fakulty. 
 Z pohľadu pedagogickej činnosti v roku 2010 sa zaviedla: 

 implementácia novo akreditovaných študijných programov, 
 implementácia AiS 2 na všetkých požadovaných úrovniach fakulty.  
 Pre zlepšenie vyučovacích podmienok pre študentov sa: 
 výrazne zrekonštruovali vytypované seminárne miestnosti, 
 v plnom rozsahu zrealizovala internetová kabeláž v ŠD Lafranconi. 

 Vo vedeckovýskumnej činnosti bola vyvrcholením osláv 50. výročia FTVŠ UK 7. 
medzinárodná vedecká konferencia o silovom tréningu (takmer 200 účastníkov z 34 krajín 
všetkých kontinentov). Pozitívnym aktom je obnovenie akreditácie habilitačných 
a vymenúvacích konaní v študijnom odbore Športová humanistika. 
 Najvýznamnejšou udalosťou v živote fakulty v roku 2010 boli dôstojné oslavy 50. 
výročia založenia FTVŠ UK spojené s rôznymi sprievodnými akciami s vyvrcholením 
Galavečera v priestoroch Mestského divadla POH. 
 Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom vstup nového 
reklamného partnera – firmy „adidas“ 
 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2010 zaznamenáva dominantné (nie všetky) 
skutočnosti v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. 
Podklady k pedagogickej činnosti spracovali: Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Podklady k vedeckovýskumnej činnosti 
spracovala: Doc. PaedDr.Oľga Kyselovičová, PhD. 
Vyhodnotenie činnosti AS FTVŠ UK spracoval: PaedDr. Igor Baran, PhD. 
Ostatné podujatia FTVŠ UK spracoval: Doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
 
Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2010 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 21.4.2011 
predkladá dekan FTVŠ UK doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
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1 FUNKCIONÁRI, SAMOSPRÁVA A ICH ČINNOSŤ 
 
Dekan: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

Prodekanka pre doktorandský študijný program, vedeckovýskumnú činnosť, zahraničnú 
spoluprácu: 

 doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 

Prodekan pre magisterský študijný program, ďalšie formy vzdelávania, integrovaný 
informačný a komunikačný systém – IIKS: 

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

Prodekanka pre bakalársky študijný program, rigorózne skúšky:  

 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

Tajomník: Mgr. Emil Šatan  
 
Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
Katedra gymnastiky: doc. PhDr. Helena Strešková, PhD. 
Katedra hier: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Katedra športovej edukológie 
 a športovej humanistiky: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
Katedra športov v prírode a plávania: doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 

1.1 Vedenie FTVŠ UK 

 
Dekan: doc. PaedDr. Miroslav  Holienka, PhD 
Prodekani: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.  
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Tajomník: Mgr. Emil Šatan 
Členovia: 
predseda AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD. 
zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Marek Hardoň 
 
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: 
 
18. január  - Hodnotenie plnenia prioritných úloh v roku 2009 
   - Obsahové zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (I – VI/10) 
   - Hodnotenie výučby na FTVŠ UK 
       - študentská anketa (marec) 
       - pedagogická konferencia (marec) 
   - Zámer rekonštrukčných prác v budove fakulty na rok 2010 
 
1. február  - Prioritné úlohy FTVŠ UK na rok 2010 
   - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2009 – štruktúra 
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   - Metodika osobných príplatkov na r. 2010 
   - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (II – VI/10) 
 
15. február  - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za rok 2009 
   - Činnosť Knižnice FTVŠ UK 
   - Činnosť VŠ klubov na FTVŠ UK v roku 2009 
   - Príprava osláv 50. výročia FTVŠ UK 
 
1. marec  - Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS 09/10 
   - Vedeckovýskumná činnosť v roku 2010 
   - Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2009 a plán na rok  
       2010 
 
15. marec  - Študentská vedecká a odborná činnosť –LS 09/10 
   - Edičná činnosť v roku 2010 
   - Plán podnikateľskej činnosti na rok 2010 
   - Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty 
 
29. marec  - Prijímacie konanie na ak. r. 2010/11 (I. stupeň štúdia) 
   - Integrovaný informačný a komunikačný systém 
   - Príprava osláv 50. výročia FTVŠ UK 
 
9. apríl   - Hodnotenie pedagogického procesu za ZS 09/10 – 1. rok štúdia 
(piatok)  - Pedagogické úväzky v LS 09/10 
   - Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na rok 2010 
   - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2009 
 
19. apríla  - Hodnotenie výučby na FTVŠ UK – výsledky študentskej ankety 
   - Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
   - Príprava osláv 50. výročia FTVŠ UK 
 
3. máj   - Prijímacie konanie na ak. r. 2010/11 (II. stupeň štúdia) 
   - Príprava skúškového obdobia 
   - Štátne skúšky - Mgr., obhajoby záverečných prác 
   - Deň detí 
 
 
17. máj  - Vyhodnotenie 1. časti prijímacieho konania na ak. r. 2010/11  
     (I. stupeň štúdia) 
   - Štátne skúšky – Bc., obhajoby záverečných prác 
   - Vyhodnotenie ŠVOČ 2010 
   - Činnosť FITGYM-u Lafranconi 
 
31. máj  - Ročenka FTVŠ UK 2010, Harmonogram štúdia na ak. r.   
       2010/11 
   - PVP na ak. r. 2010/11 
   - Činnosť prevádzkového oddelenia 
   - Príprava osláv 50. výročia FTVŠ UK (7. medzinárodná   
      konferencia 
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11. jún   - Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 
(piatok)  - Hodnotenie spolupráce so športovými zväzmi 
   - Hodnotenie spolupráce s inými subjektmi 
   - Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty 
 
28. jún   - Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 
   - Plnenie prioritných úloh za 1. polrok 2010 
   - Príprava osláv 50. výročia FTVŠ UK 
   - Prevádzka na FTVŠ UK počas letných prázdnin (júl – august) 
 
23. august 2010 - Obsahové zameranie zasadnutí VF – ZS 2010/11 
   - Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň pre ak. r. 2010/11 
   - Stratégia prideľovania osobných príplatkov (IX – XII/2010) 
 
13. september 2010 - Prijímacie konanie na ak. r. 2011/12 (I. a III. stupeň) 
   - Zabezpečenie pedagogického procesu ZS 2010/11 
   - Obsahové zameranie zasadnutí KD – ZS 2010/11 
   - Príprava osláv „50.“ výročia FTVŠ UK 
 
27. september 2010 - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Hospodárenie za I. polrok 2010 
   - Vyhodnotenie činnosti počas júl – august 2010 
 
11. október 2010 - 7. medzinárodná konferencia – Silový tréning 
   - Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2010 
   - Trénerská akadémia FTVŠ UK 
   - 4. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
25. október 2010 - Týždeň vedy a techniky 
   - Hodnotenie pedagogickej činnosti (úväzky) v ak. r. 2009/10 

- Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2009/10 (I. , II., III. 
stupeň) 

 
8. november 2010 - Edičná činnosť FTVŠ UK r. 2010 (zámer 2011) 
   - Acta facultatis r. 2010, TV a S r. 2010 
   - Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august, stav ubytovania) 
   - ŠVOČ 2010/11 
 
22. november 2010 - Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v ZS 2010/11 
   - Vyhodnotenie osláv „50.“ výročia FTVŠ UK 
   - Deň otvorených dverí – január 2011 
   - Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 
 
13. december 2010 - Príprava skúškového obdobia – ZS 2010/11 
   - Hodnotenie zahraničných študentov a zahraničných pobytov 
   - Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2010 
 
Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK sa uskutočnili podľa harmonogramu vždy o 8.00 hod. na 
dekanáte fakulty. Na každom zasadnutí sa prerokúva: 
- kontrola zápisov a plnenia úloh 
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-  pedagogické otázky 
-  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. 
Po realizácii racionalizačných opatrení zloženie Kolégia dekana bolo nasledovné: 

Dekan: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Prodekani: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
Tajomník: Mgr.Emil Šatan  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 Doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
 Doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
 Doc. PhDr. H. Strešková, PhD. 
 PaedDr.Igor Baran, PhD. – predseda AS FTVŠ UK 
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Marek Hardoň  
Zástupca odborovej organizácie: PaedDr. Richard Grosz 
 
Zasadnutia Kolégia dekana 
 
18. februára 2010 - Obsahové zameranie zasadnutí KD (II – VI/10) 
   - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2009 
   - Výročná správa FTVŠ UK za r. 2009 – štruktúra čiastkových  
         správ jednotlivých katedier 
 
18. marca 2010 - Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2009/10  
   - Študentská vedecká a odborná činnosť 2010 
   - Edičná činnosť na r. 2010 
   - Plán rekonštrukcie a výstavby pracovísk fakulty 
 
15. apríla 2010 - Prijímacie konanie na ak. r. 2010/11 (I. stupeň štúdia) 
   - Vedeckovýskumná činnosť v r. 2010 
   - „50“ rokov FTVŠ UK 
 
13. mája 2010  - Vyhodnotenie prijímacieho konania – I. časť 
   - Príprava skúšobného obdobia – LS 09/10 
   - Personálny  a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 
 
17. júna 2010  - Harmonogram štúdia na ak. r. 2010/11 
   - Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/10) 
   - Dohody o spolupráci FTVŠ UK s inými subjektmi 
  
23. september 2010 - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK 

v ZS 2010/11 
- Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. stupeň)  

na ak. r. 2010/11 
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   - Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS 2010/11 
   - 7. Medzinárodná konferencia – silový tréning 
 
14. október 2010 - Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2010 
   - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Týždeň vedy a techniky 
   - Hospodárenie za 1. polrok 2010 
 
18. november 2010 - Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2009/10 
   - Hodnotenie činnosti zamestnancov za ak. r. 2009/10 
   - Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2010/11 
   - Hodnotenie edičnej činnosti v r. 2010 
 
17. december 2010 - Aktuálne pedagogické otázky 
   - Vyhodnotenie osláv 50. výročia FTVŠ UK 
   - Príprava výročnej správy fakulty za r. 2010 
   - 4. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
 
Zasadnutia Kolégia dekana sa realizovali podľa schváleného programu a čiastočne 
upraveného harmonogramu. Celkovo sa uskutočnilo 9 zasadnutí a na každom boli zaradené: 
 • Kontrola zápisov 
 • Rôzne 

1.3 Vedecká rada FTVŠ UK 

Predseda: Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  

Členovia: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – dekan FTVS UK Praha 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 Prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
 Doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. – dekan FSpS MU Brno 
 Prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. – FHV UMB Banská Bystrica 
 Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
 Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
 Prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 
 Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 Doc. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
 Doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
 Doc. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. 
 Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
 Doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra 
 Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – dekan FTK UP Olomouc 
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
 Doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. 

Čestní členovia: Mgr. Dušan Galis – splnomocnenec Vlády SR pre TV a šport 
 Prof. PhDr. Jozef Hrčka, DrSc. – emeritný profesor 
 PaedDr. František Chmelár – predseda SOV 
 Prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. – emeritný profesor 
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 Mgr. Pavol Macko, generálny riaditeľ Sekcie štátnej starostlivosti o šport 
 MŠ SR 
 Prof. RNDr. Vojtech Štulrajter, DrSc. – emeritný profesor 
 
Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 
 
25.3.2010 - Kontrola uznesení 

  - Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2009 a kalendár 
     podujatí na rok 2010 
  - Fakultná konferencia ŠVOČ 2010  
  - Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na udelenie titulov PhD. 
  - Rôzne 

 

24.6.2010 - Kontrola uznesení 
  - Prerokovávanie a schvaľovanie návrhov na udelenie titulu docent a PhD. 
  - Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOČ 2010 
  -  Zahraničná spolupráca FTVŠ UK v akademickom roku 2009/10 
  - 7. medzinárodná konferencia o silovom tréningu 
  - Rôzne 

 

21.10.2010 Vymenúvacie konanie za profesora doc. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc.  
  v študijnom odbore 8.1.4. Športová humanistika 

Inauguračná prednáška doc. PhDr. Miroslava, Bobríka, CSc. na tému: „Úloha 
nemeckých telovýchovných organizácií a spolkov v procese formovania 
národného povedomia nemeckej menšiny na Slovensku v rokoch 1918 - 
1928“ 

 

21.10.2010      - Prerokovávanie a schvaľovanie návrhu za profesora a na udelenie titulov 
      docent.  
  - Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2010/11 
  - Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2009/10 (1., 2. a 3. 
     stupeň) 
  - Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na udelenie titulov PhD. 
  - Rôzne 

 

16.12.2010  - Kontrola uznesení 
  - Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2010 a jej zameranie v roku 
     2011 
  - Vyhodnotenie 7. medzinárodnej konferencie o silovom tréningu 
  - Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na udelenie titulu docent a PhD. 
  - Rôzne 
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1.4 Vyhodnotenie činnosti Akademického senátu FTVŠ UK  

 V roku 2010 sa Akademický senát FTVŠ UK stretol celkom na 9 prezentačných zasadnutiach 
a uskutočnil jednu elektronickú voľbu predložených materiálov. Celkovo AS FTVŠ UK 
prerokoval  28 materiálov, ktoré boli predložené vedením fakulty, vedením Univerzity 
a volebnými komisiami. V rámci svojej pôsobnosti schválil 23 predložených materiálov, 5 
záverečných správ a neodporučil 1 návrh Univerzity Komenského. Stručne možno rok 2010 
okrem prerokovávania predložených materiálov charakterizovať ako „volebný“, nakoľko 
v roku 2010 AS FTVŠ UK pripravil a zrealizoval celkom 4 formy volieb, v rámci ktorých bol 
zvolený dekan fakulty, zástupca do ŠRVŠ SR a noví členovia do AS UK a AS FTVŠ UK. 
Príprava a vlastná organizácia týchto volieb bola náročná na administratívne a personálne 
zabezpečenie a vyžadovala primeraný časový objem na ich úspešné zvládnutie. Všetky 
volebné úkony prebehli v zmysle Zásad volieb do AS UK, AS FTVŠ UK  a ŠRVŠ SR 
a Štatútu FTVŠ UK. Možno konštatovať, že všetky procedurálne úkony boli zvládnuté na 
požadovanej úrovni a neboli vznesené žiadne oficiálne protesty k ich priebehu. 
Okrem termínovaných zasadnutí AS FTVŠ UK sa v priebehu roka v súvislosti s úlohami 
uskutočnili stretnutia predsedníctva AS FTVŠ UK (3 zasadnutia) a volebných komisií (6 
zasadnutí). 
Od svojho zvolenia (30.4.2009) pracoval AS FTVŠ UK v počte 10 členov – zástupcov 
zamestnaneckej časti AO, 5 členov – zástupcov študentskej časti AO FTVŠ UK. 
Celkovo sa v roku 2010 uskutočnilo 9 prezentačných  zasadnutí AS FTVŠ UK a jedno 
elektronické hlasovanie, v rámci ktorého schválil AS FTVŠ UK členov disciplinárnej komisie 
fakulty a prijatie troch zahraničných študentov – samoplátcov na III. stupeň VŠ štúdia (DŠ).  
Po vyhodnotení prezentačných listín z jednotlivých zasadnutí AS FTVŠ UK v roku 2010 je 
možné vyhodnotiť účasť členov AS na zasadnutiach nasledovne: 
 
Priezvisko         meno  titul.                     Počet     / účasť /      % 
                                  zasadnutí 
Zamestnanecká časť: 
1.Baran   Igor  PaedDr. PhD.  10      10   100 %  
2.Hamar  Dušan  prof. MUDr. PhD. 10        7     70 %   
3.Hianik  Ján  doc. PaedDr. PhD. 10        8      80 %  
4.Štefanovský  Miloš  Mgr. PhD.  10        8     80 % 
5.Nemček  Dagmar Mgr. PhD.  10        0 (MD)      0 % 
6.Přidal  Vladimír     doc. PhD. . 10        8     80 %  
7.Rupčík  Ľuboš  Mgr. PhD.  10        9       90 %  
8.Vavák   Miroslav PaedDr . PhD.  10        7          70 % 
9.Vanderka  Marián  doc. PhD.  10      10   100 % 
10.Seman   František Mgr. PhD.  10      10            100 %  
 
Pri porovnaní účasti členov zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK na zasadnutiach AS FTVŠ 
UK v roku 2009 (81 %) v roku 2010 (77 %) je možné konštatovať , že percentuálny pokles 
účasti členov zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK bol ovplyvnený objektívnymi príčinami, 
a to hlavne materskou dovolenkou Mgr.Dagmar Nermček, PhD.  
 
Študentská časť: 
1.Danielová   Karina  Bc.   10        8                80 %    
2. Hučková   Lenka  Bc.   10        6     60 %  
3.Oršulová  Natália  Bc.     3               3                100 % 
4.Ortutayová  Lucia  Mgr.     1         1               100 % 
5. Paračková   Monika      3                2                 66,6 % 
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 V študentskej časti Akademického senátu (AS) bola účasť na zasadnutiach oproti 
roku 2009 (60 %) výrazne vyššia (81,3 %), a to aj napriek tomu, že v priebehu roka 2010 boli 
niektorí členovia študentskej časti AS na študijnom pobyte , resp. práce neschopní. Pre 
objektívnejšie posúdenia účasti členov študentskej časti AS je však potrebné uviesť, že pri 
započítaní účasti študentom, ktorým zanikol v roku 2010 mandát z dôvodu ukončenia , resp. 
vylúčenia zo štúdia(pp. Rihák, Kúdelka, Polívka) by priemer účasti zástupcov študentskej 
časti AS  na zasadnutia  bol 69,2 %, čo je však aj napriek tomu vyššia účasť ako v roku 2009. 
Celkovo je možné konštatovať, že účasť členov AS FTVŠ UK na zasadnutiach v porovnaní 
s rokom 2009 (74,1%) vykázala vzostupnú tendenciu (78,4 % v roku 2010). Túto skutočnosť 
je možné chápať ako pozitívny záujem podieľať sa na rozhodovacích procesoch na fakulte 
a súčasne zodpovedným prístupom potvrdiť svoj mandát člena AS  udelený konkrétnym 
pracoviskom fakulty, resp. študentmi, ktorých svojou účasťou zastupuje. 
Na zasadnutiach AS FTVŠ UK v roku 2010 bola na každom rokovaní prítomná min. 2/3 
účasť členov AS a každé zasadnutie bolo uznášania schopné.  
AS FTVŠ v priebehu roka pravidelne informoval o záveroch rokovaní pracovníkov fakulty 
prostredníctvom zverejnenia zápisov z rokovania AS vo vývesnej skrinke AS , resp. 
prostredníctvom vnútornej informačnej siete fakulty. Zápisy z rokovania AS FTVŠ UK sa 
pravidelne sprístupňovali aj na internetovej stránke fakulty.  
Na svojich zasadnutiach , ktoré sa uskutočnili v období od 17.2.2010 do  26.11.2010 AS 
FTVŠ UK prerokoval nasledovné návrhy a materiály: 
 
AS FTVŠ UK v roku 2010 s c h v á l i l: 

- Zloženie Disciplinárnej komisie FTVŠ UK v Bratislave nasledovne: 
Predseda: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – študijná prodekanka FTVŠ UK 
Členovia: PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

Mgr. František Seman, PhD. 
Mgr. Igor Remák – študent III. stupňa štúdia 
Bc. Karina Danielová – študentka II. stupňa štúdia 
Juraj Bežák – študent I. stupňa štúdia 

- Prijatie zahraničných doktorandov – samoplatcov  
Abdulkarim Ali Dh.Khalifa - denný doktorand v odbore športová kinantropológia od 
1.2.2010 
Julian Bauer - externý doktorand v odbore športová kinantropológia od 1.3.2010 
Sven Zeissler - externý doktorand v odbore športová kinantropológia od 1.3.2010 

 
- Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2009 
- Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2009 
- Rozpis schválených dotácií na FTVŠ UK pre rok 2010 
- Cenník ubytovania  v ŠD Lafranconi (júl-august 2010) 
- Schválenie predsedu Volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ 
- Št. Karin Danielovú Za predsedu volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ  
- Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK (2010-2011) 
- Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň (Mg) štúdia v akademickom roku 2010/2011 
- Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2010 
- Harmonogramu štúdia na akademický rok 2010/2011“ 
- Vyhlásenie termínu doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK  a AS UK v dňoch: 
- Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium na FTVŠ UK na akademický rok 
2010/2011 
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- Udelenie výnimky pre prijatie na magisterské štúdium  Bc. Dominika Fodora  
- Termín doplňujúcich volieb do AS UK  (študentská časť)na 30.9.2010  
- Členov volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FTVŠ UK a AS UK  v zložení: 
Predseda komisie: Bc. Lenka Hučková - nekandidujúca členka AS FTVŠ UK 
Členovia komisie: Mgr. Dušan Holas - nekandidujúci člen AO FTVŠ UK, Mgr. Marek 

Hardoň- nekandidujúci člen AO FTVŠ UK, 
Mgr. Gabriel Buzgó - nekandidujúci člen AO FTVŠ UK 

- Ďalšie podmienky prijatia na 1. a 3. stupeň štúdia na FTVŠ UK v akademickom roku  
2011-2012 
- Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2011-2012 (III. stupeň štúdia) 
- Vyhlásenie termínu volieb kandidáta na funkciu dekana fakulty na funkčné obdobie od 

1.2.2011 do 1.2.2015 na 26.11.2010   
- Schválil zloženie volebnej a mandátovej komisie AS FTVŠ UK pre voľbu kandidáta na 
funkciu dekana fakulty menovite: 
Predseda komisie: PaedDr. Miroslav Vavák, PhD. - nekandidujúci člen AO FTVŠ UK 
Členovia komisie: Bc. Lenka Hučková - členka AS FTVŠ UK- študentská časť 

PaedDr. Jana Labudová, PhD. - nekandidujúci člen AO FTVŠ UK 
- Výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2011/2012 
- Zloženie volebnej komisie pre doplňujúce voľby (3. volebný obvod) do AS FTVŠ UK: 
Predseda VK: Bc. Lenka HUČKOVÁ  
Členovia VK: Mgr. Gabriel BUZGÓ, Mgr. Dušan HOLAS, Mgr. Marek HARDOŇ 

- Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK (3.volebný.obvod - DŠ) na 2.12.2010 v čase 
od 12.30 hod. do 13.30 hod. 
 
AS FTVŠ UK v roku 2010 neodporučil: 
 
- VF vytvoriť na pôde FTVŠ UK dcérsku spoločnosť obchodnej spoločnosti UK v zameraní 
na špecializované výskumné a vývojové aktivity. 
 
AS FTVŠ UK v roku 2010 zvolil: 
 
- Dekana Fakulty telesnej výchovy a športu na funkčné obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015 
menovite: doc. PaedDr. Miroslava HOLIENKU , PhD. 

AS FTVŠ UK v roku 2010 zobral na vedomie: 

- Správu o výsledkoch volieb do ŠRVŠ, ktoré sa uskutočnili 12.5.2010 od 11,00 hod. do 
13,00 hod., na základe ktorých sa členkou ŠRVŠ SR stala Bc. Lenka Hučková. Ako náhradník 
bol na ŠRVŠ nahlásený druhý v poradí št. Lukáš Lengvarský (počet hlasov 21). 

- Správu o doplňujúcich voľbách do AS UK (študentská časť), v zmysle ktorých sa novými 
členmi AS UK( študentská časť) stali: Mgr. Martina PÁNISOVÁ a Bc. Lukáš 
LENGVARSKÝ. 

- Správu o doplňujúcich voľbách do AS FTVŠ  UK(študentská časť), v zmysle ktorých sa 
novými členmi AS FTVŠ UK( študentská časť) stali: Št. Monika PARAČKOVÁ a št. Natália 
ORŠULOVÁ. 
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- Správu o doplňujúcich voľbách do AS FTVŠ  UK (III. komora/DŠ), v zmysle ktorých sa 
novým členom AS UK( študentská časť) stala: Mgr. Lucia ORTUTAYOVÁ na funkčné 
obdobie od 2.12.2010 do 30.4.2013. 

AKADEMICKÉ ORGÁNY FTVŠ UK v roku 2010 
Predseda Akademického senátu FTVŠ UK: 
PaedDr. Igor BARAN, PhD. 
Podpredseda Akademického senátu FTVŠ UK: 
Doc. Marián VANDERKA, PhD. 
Tajomník Akademického senátu FTVŠ UK: 
Mgr. Ľuboš RUPČÍK, PhD. 
 
Zamestnanecká časť: 
 
1.Baran  Igor  PaedDr. PhD.     
2.Hamar Dušan  prof. MUDr. PhD.    
3.Hianik Ján  doc. PaedDr. PhD.    
4.Štefanovský Miloš  Mgr. PhD.   
5.Nemček Dagmar Mgr. PhD.    
6.Přidal Vladimír doc. PhD. .   
7.Rupčík Ľuboš  Mgr. PhD.     
8.Vavák  Miroslav PaedDr. PhD.    
9.Vanderka Marián  doc. PhD.   
10.Serman  František Mgr. PhD. 
   
Študentská časť: 
 
1. Danielová   Karina  Bc.    . 
2. Paračková   Monika               
3. Oršulová  Natália  Bc.    . 
4. Ortutayová L Lucia  Mgr.     
5. Hučková   Lenka  Bc. 
 
Pracovné komisie: 
 
Ekonomická komisia: 
doc. Vanderka Marián,  PhD. - predseda komisie 
Mgr. Štefanovský Miloš, PhD. – člen komisie  
Pedagogická komisia: 
Mgr. Seman František, PhD. – predseda komisie 
Mgr. Nemček Dagmar, PhD., Bc. Hučková Lenka - členovia komisie 
Legislatívna komisia: 
PaedDr. Baran Igor, PhD. – predseda komisie 
PaedDr.Vavák Miroslav, PhD., Bc. Danielová Karina -členovia komisie 
 
Zástupcovia v Akademickom senáte UK: 
 
PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD. 
Mgr. Zsolt PAKUSZA, PhD. 
RNDr. Vladimír Psalman, PhD. 
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Bc. Lukáš Lengvarský 
Mgr. Martina Pánisová 
 
Zástupca v Rade vysokých škôl: 
 
Mgr. Ľubor TOMÁNEK, PhD. – prodekan FTVŠ UK 
 
Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl: 
 
Bc. Lenka HUČKOVÁ 
 
Na základe vyhodnotenia  činnosti AS FTVŠ UK v roku 2010  vo väzbe na  rokovania 
zástupcov FTVŠ UK v AS UK bude potrebné  v roku 2011 zvýšiť dôraz na prítomnosť 
minimálne jedného  zástupcu AS UK na zasadnutí AS FTVŠ UK vždy po zasadnutí AS UK 
z dôvodu informovanosti o prerokovávaných materiáloch na AS UK. Súčasne bude potrebné 
minimalizovať neúčasť zástupcu študentskej časti AS FTVŠ UK na zasadnutiach Vedenia 
FTVŠ UK, resp. Kolégia dekana FTVŠ UK, kde je možnosť vstupovať do rozhodovacích 
procesov , ktoré sa týkajú všetkých študentov fakulty. 
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2  PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
 

2.1  I. stupeň štúdia - bakalárske štúdium 
 
2.1.1 Prijímacie konanie a prehľad stavu študentov bakalárskeho štúdia 
 

FTVŠ UK ponúkala v roku 2010 záujemcom v bakalárskom štúdiu 7 študijných 

programov v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, v ktorých má fakulta 

priznané právo udeľovať príslušný titul. Externá forma bakalárskeho štúdia sa 

v akademickom roku 2010/2011 neotvárala.  

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

2010/2011 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 29.01.2010 Deň 

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

záujmom. 

Fakulta zaevidovala 635 prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK 

v akademickom roku 2010/2011 (128 žien a 507 mužov). V porovnaní s plánovaným počtom 

prijatých uchádzačov (260) je to pomer 1 : 2,44. Prijímacie konanie sa realizovalo 

v 7 študijných programoch. 

Záujem o štúdium na našej fakulty sa oproti vlaňajšku výrazne nezmenil – dostali sme 

o 8 prihlášok menej. Alarmujúci je ale opakujúco nízky záujem o učiteľské kombinácie – 

učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom. 

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 411 

(64,7 %) uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 116 (18,3 %) 

uchádzačov. Prehľad počtu prihlásených uchádzačov uvádzame v tab. 1. 

Z hľadiska športových špecializácií bol z 29 vybraných špecializácií najväčší záujem 

uchádzačov o špecializácie kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe (139), 

futbal (71), ľadový hokej (56), hádzanú (21), tenis (20), basketbal (18), atletiku (13) 

a volejbal (13).  
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Tab. 1  Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK  
v akademickom roku 2010/2011 – 1. stupeň štúdia 

 

Študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov

Počet prihlásených uchádzačov podľa 
študijného programu uvedeného v prihláške na

1. mieste 2. mieste 3. mieste spolu 

Trénerstvo 80 202 102 18 322 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 164 103 4 271 

Šport a zdravie 20 84 73 34 191 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

20 66 65 25 156 

Športový manažment 20 79 35 17 131 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 12 6 9 27 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 28 27 9 64 

Trénerstvo 80 202 102 18 322 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 164 103 4 271 

SPOLU: 260 635 411 116 1162 
 

1. časti prijímacej skúšky, ktoré sa konalo v termíne 27. – 30. apríla 2010 

sa zúčastnilo 558 uchádzačov (+ 2 uchádzači iba o študijný program učiteľstvo matematiky 

a telesnej výchovy – FMFI  UK). 12 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný 

program trénerstvo bez prijímacej skúšky (športové špecializácie: ľadový hokej (5x), tance 

IDO (2x), hádzaná, synchronizované plávanie, športová gymnastika, tenis, veslovanie), sa na 

prijímacej skúške nezúčastnili. Takmer 88 % účasť na 1. časti prijímacej skúšky môžeme 

považovať za uspokojivú. 

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

Pri písaní testu a zverejňovaní výsledkov boli použité kódy uchádzačov (nie ich mená). 

 

Pohybovú časť skúšky, ktorá slúži na overenie úrovne pohybových schopností 

a zručností v disciplínach a testoch beh na 50 m, Cooperov test (12 min. beh), gymnastika, 

plávanie a športová hra, vykonávali všetci uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky.  

Z celkového počtu 558 zúčastnených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK 11 

uchádzačov (2,0 %) nesplnilo základnú podmienku 1. časti prijímacej skúšky – v pohybovej 

časti prijímacej skúšky absolvovať všetky disciplíny. Absolvovanie disciplíny znamenalo: 
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 beh na 50 m – prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek, 

 Cooperov test – absolvovať test celých 12 min., 

 plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom, 

 gymnastika – absolvovať predpísanú gymnastickú zostavu, 

 športová hra – absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry. 
 

Tab. 2   Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 
(vyhodnotenie 558 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 
 

Disciplína 

Nastúpili na 
disciplínu 

a dosiahli 
0 – 10 bodov

a nesplnili 
štandard 

a „vzdali“ 
Nenastúpili na 

disciplínu 

počet % počet % počet % počet % počet % 

beh na 50 m 533 95,5 525 98,5 8 1,5 0 0 25 4,5 
Cooperov test 531 95,2 507 95,5 23 4,3 1 0,2 27 4,8 
plávanie 535 95,9 453 84,7 72 13,4 10 1,9 23 4,1 
gymnastika 533 95,5 468 87,8 65 12,2 0 0 25 4,5 
športová hra 537 96,2 491 91,4 46 8,6 0 0 21 3,8 
 
 
 

 
 

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

 

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 

počet dosiahnutých bodov 

počet uchádzačov 
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otázok) a fyziky (20 otázok) písalo 480 uchádzačov o študijné programy: trénerstvo, 

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

výchovy.  

Uchádzači v písomnom teste z maximálnych počtu 25 bodov dosiahli od 2,25 do 21,50 

bodov. 157 uchádzačov (32,7 %) 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 najneskôr do 3 hodín od skončenia disciplíny. 

Priebežné výsledky prijímacej skúšky boli zverejnené do 24 hodín od skončenia poslednej 

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

vo vestibule fakulty. 

 
2. časť prijímacej skúšky sa konala v jednom študijnom programe: 

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 26.05.2010 a 28.05.2010* na FTVŠ UK 

(*pre uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 26.05.2010 z dôvodu účasti 

na maturitnej skúške, zdravotných problémov,...). Bola zabezpečovaná Fakultou managementu 

UK a pozostávala z testu z anglického jazyka a matematiky. Z 83 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 59 uchádzačov. 

Kritériom na prijatie bol súčet bodov získaných v testoch z matematiky a anglického jazyka. 

Uchádzači o štúdium v študijných programoch: 

 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 kooperujúcej fakulty). 

 
Na základe analýzy počtov uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania 

a návrhu Komisia pre prijímacie konanie bolo celkovo prijatých 248 uchádzačov. Prehľad 

počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy s uvedením bodovej hranice na 

prijatie uvádzame v tabuľke č. 3. 
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Tab. 3 Prehľad počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

Študijný program 

Plánovaný 
počet  prijatých 

uchádzačov 

Navrhovaný počet 
prijatých 

uchádzačov 

Počet 
bodov

Trénerstvo 80 
80 

(z toho 12 bez PS) 
44,00 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 80 35,50 

Šport a zdravie 20 20 36,75 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

20 20 36,25 

Športový manažment 20 20 63,00 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 
10 

(prijatí bez 2. časti PS) 
 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 
18 

(prijatí bez 2. časti PS) 
 

SPOLU: 260 248  

 

 V študijných programoch trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, šport 

a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy a športový manažment boli vydané 

rozhodnutia o prijatí v rovnakom počte, ako bol uvádzaný predpokladaný počet prijatých 

v podmienkach prijímacieho konania.  

 V študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, učiteľstvo telesnej 

výchovy a geografia bolo prijatých menej uchádzačov ako bol plánovaný počet. Dôvodom 

bola skutočnosť, že všetky podmienky 1. časti prijímacej skúšky splnilo menej uchádzačov 

ako bol plánovaný počet prijatých uchádzačov. 

 Celkovo bolo vydaných 248 rozhodnutí o prijatí na štúdium – v podmienkach 

prijímacieho konania bol uvedený predpokladaný počet 260. 

 Na základe stavu návratiek (26 uchádzačov uviedlo, že nenastúpi na štúdium) 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 

v nasledovných študijných programoch: 

 Študijný program 
Počet bodov 

(pôvodná hranica)
Počet bodov 

(po posunutí hranice) 
Trénerstvo 44,00 41,75 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 35,50 33,50 

Šport a zdravie 36,75 31,00 

Športový manažment 63,00 51,00 
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Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 101 

uchádzačov. Najčastejšie uvádzané dôvody v žiadostiach uchádzačov boli: 

 pretrvávajúci záujem o štúdium (osobné túžby) v danom študijnom programe, 

 momentálna zdravotná indispozícia, pretrvávajúce zranenie, ktoré neumožnilo 

uchádzačovi podať čo najlepšie výkony, 

 bez udania dôvodov, formálne žiadosti. 

Po preskúmaní všetkých dôvodov uvedených v žiadosti uchádzačov neprijatých na 

štúdium a po vyjadrení zástupcu našej fakulty dr. Cihovej 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 2010/2011 konanej dňa 

27. júla 2010 rektor UK potvrdil rozhodnutia dekana o neprijatí na štúdium vo všetkých 

prípadoch. 

Z celkového počtu 272 prijatých uchádzačov sa v akademickom roku 2010/2011 

do 1. roku bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 227 študentov. Po skončení zimného semestra 

akademického roka 2010/2011 bolo z týchto novoprijatých študentov 1. roka bakalárskeho 

štúdia 16 študentov vylúčených z dôvodu nesplnenia kontrolnej etapy štúdia, 3 študenti 

štúdium zanechali a 4 študenti štúdium prerušili. Charakteristiku novoprijatých študentov 

zapísaných do 1. roka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2010/2011 uvádzame 

v tab. 4.  

 

Tab. 4  Charakteristika novoprijatých študentov zapísaných do 1. roka bakalárskeho štúdia 

Charakteristika Podiel 
Pohlavie 
Muž 79,7 % 
Žena 20,3 % 
Stredoškolské vzdelanie 
Gymnázium 64,8 % 
Iný typ strednej školy (odborná škola) 35,2 % 
Kraj trvalého bydliska 
Bratislavský kraj 30,8 % 
Trnavský kraj 11,9 % 
Trenčiansky kraj 14,5 % 
Nitriansky kraj 11,5 % 
Žilinský kraj 10,1 % 
Banskobystrický kraj 7,5 % 
Košický kraj 3,5 % 
Prešovský kraj 9,3 % 
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V roku 2010 (stav k 31.10.2010) študovalo na FTVŠ UK v 10 študijných programoch 

v dennej forme bakalárskeho štúdia 558 študentov, z toho 8 zahraničných. V externej forme 

neštudoval žiaden študent.  

 

Tab. 5   Počet študentov 1. stupňa štúdia na FTVŠ UK v roku 2010 (stav k 31.10.2010) 

  Študijný program Počet študentov  
v jednotlivých rokoch štúdia 

  

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 70 50 41 11 3 175 

2. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 52 26 2 0 160 

3. Šport a zdravie 17 19 12 2 2 52 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

20 37 12 3 0 72 

5. Športový manažment 20 17 7 0 0 44 

6. Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

9 6 4 0 1 20 

7. Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

12 13 4 1 0 30 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

0 3 0 0 0 3 

9. Učiteľstvo telesnej výchovy 
a pedagogiky 

0 0 0 0 1 1 

10
. 

Učiteľstvo výchovy 
k občianstvu a telesnej 
výchovy 

0 0 0 0 1 1 

  Celkový počet 228 197 106 21 6 558 

 
  

 
2.1.2  Vyhodnotenie štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 
 

V roku 2010 sa štátne skúšky v bakalárskom štúdiu konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  21.06.2010 – 28.06.2010 

     druhá časť štátnej skúšky 28.06.2010 – 02.07.2010 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 25.08.2010 – 31.08.2010 
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V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 

6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

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

atletika, kondičný 
tréner 

doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

ďalšie individuálne 
športy 

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 

šport pre všetkých, 
šport zdravotne 
oslabených, turistika 

doc. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. 

Šport a zdravie 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 
Športový manažment 

aerobik, fitnes 

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii 
Učiteľstvo výchovy 
k občianstvu a telesnej 
výchovy 

 

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 104 študentov 1. stupňa štúdia. 

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 92 študentov (88,5 % úspešnosť). 11 

študentov, ktorí nesplnili všetky požiadavky štátnej skúšky, sa zúčastnilo opravného 

termínu v auguste 2010.  

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2010 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

66 študentov, z ktorých 57 študentov bolo úspešných (86,4 % úspešnosť).  

 z celkového počtu 149 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2009/2010 malo 33 (22,2 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok: 

 z pohľadu kvality bakalárskych prác predsedovia komisií prevažne konštatovali 

rôznorodosť prác (vyskytli sa práce nadpriemerné i podpriemerné). Ďalej môžeme 
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konštatovať, že formálna aj obsahová stránka práce si vyžaduje dôslednejšiu 

spoluprácu medzi vedúcim práce a študentom. Obhajoby prác boli prevažne na dobrej 

úrovni a väčšina študentov prezentovala svoju záverečnú prácu v Power-pointe.  

 pri hodnotení poznatkovej úrovne bola pripravenosť študentov rozdielna. Vedomostná 

úroveň študentov z predmetu Teória a didaktika športu naznačila určité zlepšenie, ale 

stále je veľkým problémom systematizovať poznatky z rôznych predmetov a súčasne 

aplikovať všeobecné poznatky do pedagogickej a trénerskej praxe. 

 predsedovia komisií uvádzali vyššiu úroveň pripravenosti študentov na štátnej skúške 

v riadnom termíne (jún, júl 2010) v porovnaní s augustovým termínom - potvrdzuje ju 

aj vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok (tab. 6, 7). 

 všetci predsedovia komisií považovali zloženie komisií za vyhovujúce. Rovnako aj 

s účasťou a činnosťou jednotlivých členov komisií, ako v riadnom tak aj v opravnom 

termíne, vyjadrili predsedovia spokojnosť. Môžeme konštatovať, že počas štátnych 

skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých členov komisií tak, aby komisie 

boli uznášania schopné. Výrazne vyšší počet študentov bol v komisiách doc. Lacza 

a doc. Sedláčka, preto odporúčam v ďalších akademických rokoch (vzhľadom na 

aktuálny počet končiacich študentov) vytvoriť samostatnú štátnicovú komisiu pre 

študijný program športový manažment a v prípade športovej špecializácie kondičný 

tréner vytvoriť dve komisie.  

 prítomnosť vedúcich a oponentov sa v porovnaní s predchádzajúcim akademickým 

rokom zvýšila, rovnako aj úroveň posudkov, čo sa pozitívne prejavilo pri obhajobách 

bakalárskych prác. Vyskytli sa ale aj prípady, keď nebol prítomný ani vedúci, ani 

oponent práce.  

 v akademickom roku 2009/2010 boli vzhľadom na zavedenie zapisovania do AiS2 

kladené zvýšené požiadavky na pripravenosť miestností. Štátne skúšky sa realizovali 

v miestnostiach, ktoré okrem vybavenia didaktickou technikou mali aj pripojenie 

na internet. Predsedovia komisií vyjadrili spokojnosť s pripravenosťou miestností 

a didaktickej techniky. Vo väčšine prípadov predsedovia komisií výrazne ocenili 

pripravenosť dokumentácie pre štátne skúšky, ktorú zabezpečovali pracovníčky 

študijného oddelenia a sekretárky katedier pod vedením vedúcej študijného oddelenia. 

 vysoko bolo vyzdvihnutá práca administrátorov (študentov dennej formy 

doktorandského štúdia), ktorú predsedovia považujú za veľký prínos. Administrátori 

prispievajú k bezproblémovému priebehu štátnych skúšok a k vytvoreniu 
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koncentrovanej pracovnej atmosféry všetkým členom komisie, bez rušivých vplyvov 

na študentov. Predsedovia komisií odporúčajú ponechať tento systém práce 

v štátnicovej komisii.  

 v akademickom roku 2009/2010 sa štátnicové protokoly vypisovali priamo v systéme 

AiS2 vyškoleným administrátorom. Predsedovia komisií vo väčšine prípadov vyjadrili 

spokojnosť a uviedli, že napriek určitým počiatočným nedostatkom zapisovanie do 

AiS2 urýchľuje a sprehľadňuje celý proces.  

 

Tab. 6 Prehľad počtu študentov bakalárskeho štúdia, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v roku 
2010  

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún, júl 2010)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolvento

v 

Percentuálna 
úspešnosť 

Trénerstvo 26 26 100 % 

Trénerstvo – externá forma štúdia 1 1 100 % 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 17 14 82,4 % 

Šport a zdravie 14 12 85,7 % 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 15 13 86,7 % 

Športový manažment 14 11 78,6 % 

Učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej 
výchovy 

8 8 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1 1 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 3 3 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 
jazyka a literatúry 

3 2 66,7 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého 
jazyka a literatúry 

1 1 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky 1 0 0 % 

SPOLU 104 92 88,5 % 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2010)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolvento

v 

Percentuálna 
úspešnosť 

Trénerstvo 19 16 84,2 % 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 17 15 88,2 % 

Šport a zdravie 11 10 90,9 % 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 10 8 80,0 % 

Športový manažment 3 3 100 % 
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Učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej 
výchovy 

4 4 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 
jazyka a literatúry 

1 1 100 % 

Učiteľstvo telesnej výchovy a pedagogiky 1 0 0 % 

SPOLU 66 57 86,4 % 
 

Tab.7  Vyhodnotenie bakalárskych štátnych skúšok v roku 2010 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún, júl 2010) 
A 32 25 15 17 22 6 13 
B 28 19 8 4 13 1 5 
C 24 20 11 4 6 1 8 
D 7 9 5 2 3 0 4 
E 6 4 3 2 4 0 2 

FX 2 5 1 0 0 0 3 
spolu 99 82 43 29 48 8 35 
priemerná 
známka 

1,67 1,80 1,73 1,45 1,52 1,19 1,84 

splnili 98,0 
% 

93,9 
% 

97,7 
% 

100 % 100 % 100 % 91,4 
% 

 
OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2010) 

A 4 9 4 4 2 1 0 
B 14 11 6 5 6 0 0 
C 16 11 10 4 9 2 2 
D 12 12 6 2 6 0 1 
E 8 6 7 1 0 1 1 

FX 1 6 1 0 2 0 1 
spolu 55 55 34 16 25 4 5 
priemerná 
známka 

2,09 2,17 2,15 1,72 2,08 2,00 2,70 

splnili 98,2 
% 

89,1 
% 

97,1 
% 

100 % 92,0 
% 

100 % 80,0 
% 
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2.2 II. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

 

2.2.1 Prijímacie konanie a prehľad stavu študentov magisterského štúdia 

Fakulta zaevidovala v roku 2010 146 prihlásených uchádzačov (109 mužov, 37 žien) 

o magisterské štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2010/2011 v 9 študijných 

programoch.  

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

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

prihlásení uchádzači (137 - 93,8%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 17. júla 

2009, resp. 31. augusta 2009 – tabuľka 8. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 9 (6,2%) 

uchádzačov z dôvodu nesplnenia štátnej skúšky a neboli prijatí na štúdium.  

  

Tab. 8 Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na magisterské štúdium na akademický 

rok 2010/2011 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán  prihlásení  prijatí 

1. Trénerstvo 70 45 42 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 40 30 29 

3. Šport a zdravie 20 27 25 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV  25 22 21 

5. Učiteľstvo TV a výchovy k občianstvu 15 14 13 

6. Učiteľstvo TV a biológie 5 1 1 

7. Učiteľstvo TV a geografie  10 3 3 

8. Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry  5 2 2 

9. Učiteľstvo TV a nemeckého jazyka a literatúry 5 1 1 

10. Učiteľstvo TV a pedagogiky  1 0 

 stav k 31.08.2010 195 146 137 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 

tréner (31) – tabuľka 9. 
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Tab. 9 Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných 

programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

Športová špecializácia POČET Športová špecializácia POČET 

akrobatický rock and roll 1 kondičný tréner 31 

atletika 3 ľadový hokej 6 

basketbal 4 športová streľba 1 

futbal 4 šport. potápanie 1 

hádzaná 2 šport. plávanie 1 

jachting 1 šport. gymnastika 2 

kanoistika 5 tenis 2 

karate 1 volejbal 1 

 

Na magisterské štúdium bolo prijatých 137 študentov. Do prvého roka magisterského štúdia sa 

zapísalo v septembri 2010 134 študentov, do druhého roka 169 študentov a do tretieho roka 6 

študentov (spolu 309, 230 mužov a 79 žien). Po skončení zimného semestra bola vylúčená 1 

študentka. Štúdium prerušili 5 študenti. 

 

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

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

Trénerstvo 41 64 4 109 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 27 27  54 

Šport a zdravie 25 36 1 62 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 21 22  43 

Učiteľstvo TV-OV 13 14 1 28 

Učiteľstvo TV-BIO 1 2  3 

Učiteľstvo TV-GEO 3 3  6 

Učiteľstvo TV-AJ 2 1  3 

Učiteľstvo TV-NJ 1   1 

Stav k 31.10.2010 134 169 6 309 
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2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

Magisterské štúdium úspešne ukončilo v akademickom roku 2009/2010 v riadnom /jarnom/ 

termíne a v opravnom /letnom/ termíne 118 študentov (97,5%). V riadnom aj v opravnom 

termíne hodnotenie študentov zabezpečovali 4 skúšobné komisie. V riadnom termíne bolo 

vyskúšaných 102 študentov (úspešných 93 študentov, úspešnosť 90,2%) a v opravnom 

termíne bolo vyskúšaných 28 študentov (úspešných 25 študentov, úspešnosť 89,3%). 

Z celkového počtu 121 študentov, ktorí sa štátnej skúšky zúčastnili 10 absolventov 

magisterského štúdia prospelo s vyznamenaním (9,8 %) a 3 neprospeli (2,5%). 

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

avšak možno nájsť určité spoločné črty: 

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

a didaktika špecializácie, 

- problémom zostáva integrácia poznatkov v odpovediach, syntéza poznatkov 

z viacerých vedných odborov a ich tvorivá aplikácia, 

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

 

Tab. 11 Prehľad počtu absolventov a úspešnosť na štátnych skúškach podľa jednotlivých 

študijných programoch: 

Študijný program zúčastnení absolventi úspešnosť 

Trénerstvo 65 62 95,4% 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 16 16 100% 

Šport a zdravie 14 14 100% 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 10 10 100% 

Učiteľstvo TV a výchovy k občianstvu 7 7 100% 

Učiteľstvo TV a biológie 2 2 100% 

Učiteľstvo TV a geografie 3 3 100% 

Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry 1 1 100% 

Učiteľstvo TV a nemeckého jazyka a literatúry 1 1 100% 

Učiteľstvo TV a pedagogiky 1 1 100% 

Učiteľstvo TV a slovenského jazyka a literatúry 1 1 100% 

Spolu 121 118 97,5% 
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Tab. 12 Vyhodnotenie štátnych skúšok 2009/10 (všetky komisie) 

2010 Obhajoba TaDŠpec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 27 24 17 11 9 11 

B 37 31 16 13 5 6 

C 31 26 22 10 7 4 

D 20 21 15 4 4 1 

E 8 6 11 6 0 3 

FX 5 2 8 1 0 0 

spolu 128 110 89 45 25 25 

priemer 1,86 1,83 2,11 1,83 1,62 1,58 

splnili % 96% 98% 91% 98% 100% 100% 

A 21,1% 21,8% 19,1% 24,4% 36,0% 44,0% 

B 28,9% 28,2% 18,0% 28,9% 20,0% 24,0% 

C 24,2% 23,6% 24,7% 22,2% 28,0% 16,0% 

D 15,6% 19,1% 16,9% 8,9% 16,0% 4,0% 

E 6,3% 5,5% 12,4% 13,3% 0,0% 12,0% 

FX 3,9% 1,8% 9,0% 2,2% 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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2.3 Priznané štipendiá študentom I. a II. stupňa štúdia 

V kalendárnom roku 2010 fakulta vyplatila štipendiá v zmysle § 15 ods. 1 písm. i) zákona 

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

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

1/2009). 

Sociálne štipendium bolo vyplatené v jednotlivých mesiacoch 83 študentom v celkovej 

výške 159 245,- €. 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2010 bolo vyplatené 

148 študentom (34 z I. stupňa štúdia, 114 z II. stupňa štúdia) s váženým študijným priemerov 

1,00-1,55 za výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2008/2009 a v akademickom roku 

2009/2010 v celkovej výške 43 310 € (43 269 € zo štátnych prostriedkov, 41 € 

zo štipendijného fondu). Zoznam študentov fakulta zverejnila podľa príslušných predpisov. 

Rektor Univerzity Komenského ocenil Bc. Michala Horného (študijný program trénerstvo), 

študenta našej fakulty Akademickou pochvalou za vynikajúce študijné výsledky 

a reprezentáciu univerzity za úspešnú reprezentáciu fakulty na celoštátnom kole Študentskej 

vedeckej činnosti, kde uvedený študent obsadil 3. miesto s prácou: Kondičný profil 

koncového hráča vo futbale v zápase Ligy Majstrov (vedúci práce: Doc. PaedDr. M. 

Holienka, PhD.). 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 8 Štipendijného poriadku fakulty 

bolo vyplatené 60 študentom v celkovej sume 10.290 € zo štipendijného fondu. Z toho 

za mimoriadne kvalitné bakalárske práce a vynikajúce plnenie študijných povinností 

za bakalárske štúdium (podľa čl. 8 bod 1 a), b) bolo vyplatené motivačné štipendium 19 

študentom v celkovej sume 3 120,- €. Za mimoriadne kvalitné diplomové práce a vynikajúce 

plnenie študijných povinností počas magisterského štúdia bolo vyplatené motivačné 

štipendium 12 študentom v celkovej sume 3 500,- €. Za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty 

(podľa čl. 8 bod 1 c), d) Štipendijného poriadku fakulty) bolo motivačné štipendium 

vyplatené 29 študentom v celkovej sume 2 920,- € – tabuľka 13 

Cena dekana bola udelená 4 študentom za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

celého štúdia v celkovej sume 750,- €. Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

bakalárskeho štúdia bola cena udelená Viere Paganíkovej (študijný program učiteľstvo 

telesnej výchovy a výchovy k občianstvu). Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

magisterského štúdia bola cena udelená Bc. Dušane Čiernej, Bc. Gáborovi Ollé a Bc. Petrovi 

Kollárikovi (všetci študijný program trénerstvo). 
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Tab. 13 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2010 priznané motivačné štipendium 

za mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2009/2010 

č. Meno a priezvisko 
študenta 

Dôvod priznania štipendia Suma 
v Euro 

1. BOČKOVÁ  ANNA reprezentantka SR v športovej gymnastike, účasť 
na SP, Majstrovstvá Slovenska 4. miesto, 
reprezentantka fakulty a UK celoštátne kolo 
ŠVOČ v sekcii pohybových skladieb 1. miesto 

80 

2. Bc. CSONKA  PETER reprezentant SR vo free style kajak, ME v Lienzi 
1. miesto, vo SP celkové umiestnenie 2. miesto 

120 

3. Bc. HALAŠOVÁ  
NINA 

reprezentantka SR vo free style kajak, vo SP 
celkové umiestnenie 1. miesto 

120 

4. Bc. HORNÝ  MICHAL reprezentant fakulty a UK, celoštátne kolo 
vedomostnej súťaže o olympizme 2. - 3. miesto, 
asistent trénera futbalového klubu MFK Dubnica 
nad Váhom účastníka Corgoň ligy, vynikajúce 
plnenie si študijných povinností 

100 

5. Bc. JELEŇ  MICHAL reprezentant fakulty v súťaži „Nike team 
running“ 3. miesto, účastník medzifakultnej 
súťaže „Agility Challenge 2010“, pomoc pri pri 
pilotnej štúdii k projektu „EXTREMe ...“, 
spoluautor posteru na medzinárodnej 
konferencii, vynikajúce plnenie si študijných 
povinností 

100 

6. Bc. JENČÍK  PETER reprezentant SR v štandardných tancoch, IDSF 
European Formation Standard Championship 7. 
miesto, ISIS Dance IDSF Open-standard 7. 
miesto, IDSF World Formation Standard  6. 
miesto, SP v ŠTT 3. - 6. miesto, majstrovstvá SR 
1. miesto, Slovenský pohár  3. - 6. miesto 

100 

7. KOČIŠ  FILIP reprezentant SR v akrobatickom rock and rolle, 
Európsky pohár 1. - 5. miesto, Majstrovstvách 
Bratislavy a Prahy 1. miesto, Majstrovstvách SR 
a ČR 1. miesto, umiestnenie vo svetovom 
rebríčku 1. miesto 

120 

8. KOVÁČ  MILAN reprezentant SR, na ME dračích lodí 
v Amsterdame získal 6 titulov majster Európy 

100 

9. Bc. KRIŠANDOVÁ  
ZUZANA 

reprezentantka SR v džude, MT Trnava 1. 
miesto, USK Cup Praha 3. miesto, MT Liberec 
2. miesto, MT Záhreb 1. miesto, účastníčka ME 

100 
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do 23 rokov a seniorov v Turecku a Rakúsku 

 

10. 

Bc. KUCSA  
RICHARD 

reprezentant SR a UK v basketbale, AM SR 
2010 3. miesto, extraligový hráč Interu 
Bratislava 

80 

11. Bc. LENGVARSKÝ  
LUKÁŠ 

reprezentant SR, na ME dračích lodí 
v Amsterdame získal 4 tituly majster Európy 

100 

12. Bc. LONGOVÁ  
KATARÍNA 

reprezentantka SR v karate – disciplína kumite, 
MT v Maďarsku, Slovinsku, Poľsku, Holandsku 
1. až 3. miesto; MT na Slovensku 1. až 3. 
miesto, na AM SR 2010 1. miesto 

100 

13. MATEJOVÁ  LENKA reprezentantka SR v zápasení – disciplína voľný 
štýl, ME senioriek Azerbajdžan 5. miesto, ME 
junioriek Bulharsko 5. miesto, MS junioriek 
Maďarsko 5. miesto, MT vo Francúzsku 
(seniorky) 3. miesto, v Rumunsku (juniroky) 1. 
miesto, v Nemecku (seniorky) 2. miesto, v 
Rakúsku (seniorky) 2. miesto 

120 

14. Bc. MIKOVIČOVÁ 
DARINA 

reprezentantka fakulty a UK v basketbale, 
asistentka trénera a hráčka fakultného 
basketbalového družstva žien, AM SR 2010 2. 
miesto, mládežnícka trénerka v basketbale, 
majstrovstvá SR starších žiačok a Slovenský 
pohár 1.miesto 

80 

15. Bc. MOSNÝ  PETER   reprezentant SR v zimnom triatlone, ME 
v zimnom triatlone 2. miesto, SP v zimnom 
triatlone muži elite 3. miesto, ME v kros 
triatlone 1. miesto  

120 

16. Bc. PEČIMONOVÁ 
ALEXANDRA 

reprezentantka SR v karate – disciplína kumite, 
hmotnostná kategória 61 kg, MT v Poľsku 2. 
miesto a na Slovensku 2. až 3. miesto 

100 

17. Bc. PINTÉR  TOMÁŠ reprezentant fakulty a UK, celoštátne kolo 
ŠVOČ v sekcii pohybových skladieb 1. miesto 

80 

18. Bc. ŘEZNÍČKOVÁ  
LUCIA 

reprezentantka SR v akrobatickom rock and 
rolle, kategória tanečné formácie, MS vo 
Švajčiarsku 3. miesto v kategórii DFS, 
majstrovstvá SR 2. miesto, VC Sokola v Prahe 1. 
miesto a Letenskom pohári v Prahe 7. miesto 

120 

19. Bc. RUŠČINOVÁ  
SILVIA 

reprezentantka fakulty a UK, celoštátne kolo 
ŠVOČ v sekcii pohybových skladieb 1. miesto, 
vynikajúce študijné výsledky 

80 
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20. Bc. SRNÁKOVÁ  
DOMINIKA 

reprezentantka SR, na ME dračích lodí 
v Amsterdame získala 5 titulov majsterky 
Európy 

100 

21. ŠAJAR  JIŘÍ reprezentant SR v hokejbale, MS 3. miesto; 
majstrovstvá SR 1. miesto, extraligový hráč 
družstva Team Sharks Bratislava 

120 

22. ŠIMKOVÁ  
BARBORA 

reprezentantka SR v behu na 100 m a 200 m na  
Európskom pohári 

100 

23. ŠTUKOVÁ  
ALEXANDRA 

reprezentantka SR v behu na 400 m a 4x 400 m 
na Európskom pohári 

100 

24. TURČÁNI  ROMAN reprezentant SR v behu na 100 m a 200 na 
Európskom pohári 

100 

25. Bc. VILMAN TOMÁŠ reprezentant SR v karate, reprezentant fakulty, 
fakultné kolo ŠVOČ 2. - 3. miesto, 
spoluorganizátor medzifakultnej súťaže „Agility 
Challenge 2010“, pomoc pri pri pilotnej štúdii 
k projektu „EXTREMe ...“, vynikajúce plnenie 
si študijných povinností 

100 

26. ZAGOROV  MARTIN reprezentant SR v džude, MT Slovenska Bistrica 
(SLO) 3. miesto, MT Praha 5. miesto, MT 
Budapešť 3. miesto, MT Olbia-Sardínia 2. 
miesto 

100 

27. Bc. ZAMBOVÁ 
DENISA 

reprezentantka fakulty a UK v basketbale, 
asistentka trénera a hráčka fakultného 
basketbalového družstva žien, AM SR 2010 2. 
miesto, mládežnícka trénerka v basketbale, 
vynikajúce plnenie študijných povinností 

80 

28. Bc. ZELKO  AUREL reprezentant fakulty a UK, celoštátne kolo 
vedomostnej súťaže o olympizme 1. miesto, 
spoluriešiteľ medzinárodného výskumného 
projektu „Lukoss“, organizoval a moderoval 
sériu prednášok profesorov a mladých 
vedeckých pracovníkov z partnerských univerzít 
(NOR, SWE) 

100 

29. Bc. ŽIŠKA  PETER reprezentant SR v bežeckom lyžovaní, majster 
SR, akademický majster SR, reprezentant 
fakulty, fakultné kolo ŠVOČ 3. miesto, 
vynikajúce plnenie študijných povinností 

100 

 SPOLU  2920 
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2.4  III. stupeň štúdia 

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2010  
 

Prijímacie skúšky na ak. rok 2010/11 

Na prijímacie pohovory sa prihlásilo 38 uchádzačov, z toho 32 na dennú formu a 6 na 
externú formu štúdia. Prijatých bolo 14 uchádzačov na dennú formu štúdia a 6 na externú 
formu štúdia. Tento stav doplnil 1 samoplatca, ktorý splnil požiadavky prijímacieho konania 
(tab. 14). 

 

Tab. 14  Prijímacie skúšky na ak. rok 20010/11 

Študijný program 
Denná forma 

Príhlasení / Prijatí

Externá forma 

Príhlasení / Prijatí 

Spolu 

Príhlasení / Prijatí 

Športová edukológia 17 / 7   3 / 3  20 / 10 

Športová humanistika 5 / 3  2 / 2 (+ 1s) 7 / 5 

Športová kinantropológia 10 / 4  1 / 0  11 / 4 

Spolu 32 / 14 6 / 5 (+ 1s) 38 / 19 (+ 1s) 

s = samoplatca 

 

Stav doktorandov k 31.12.2010 

Spolu študovalo 61 denných doktorandov vrátane 1 samoplatcu (tab. 14) a 74 externých 
doktorandov vrátane 4 samoplatcov (tab. 15, 16).  

 

Tab. 15  Počet denných doktorandov v jednotlivých ročníkoch 

Študijný program NP 1. roč. 2. roč. 3. roč. 3. roč. *  Spolu 

Športová edukológia 7 10 10 5 3 28 

Športová humanistika 3 0 0 3 0 4 

Športová kinantropológia 4 6 3+1s  4 2 16 

Spolu 14 16 13+1s 12 5 60+1s 

*nadštandardná dĺžka štúdia; vedný odbor;  s = samoplatca 

 

Tab. 16  Počet externých doktorandov v jednotlivých ročníkoch (rokoch) štúdia 

Študijný program NP 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5. roč./VO Spolu

Športová edukológia 3 5 3 1 3 1/21+1 s 37+1s

Športová humanistika 1+1s 0 1 1 5 5/6 19+1s

Športová kinantropológia 0 1+2s 0 0 3 4/6 14+2s

Spolu 4+1s 6+ 2s 4 2 11 10/33+1s 70+4s

VO = vedný odbor; s = samoplatca 
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Dizertačné skúšky v roku 2010 

 

Tab. 17  Dizertačné skúšky v roku 2010 

Študijný program  
Spolu 

 Denní externí 

Športová edukológia 9 + 1s 1 10 + 1s 

Športová humanistika 0 3 3 

Športová kinantropológia 3 0 3 

Spolu 12 + 1s 4 16 + 1s 

   s = samoplatca 
 

Ukončenie štúdia 

a) Obhajoby dizertačných prác 

Denná forma štúdia 

K 31.8. 2010 štúdium ukončilo 17 doktorandov obhájením práce:  

1 doktorand  prácu neobhájil (Mgr. Gejmovský).  

 

Externá forma štúdia 

K 31.12.2010 štúdium obhájením práce ukončili 30 doktorandi. 

3 doktorandi  prácu neobhájili (Mgr. Kutlíková, Mgr. Nagyová, Mgr. Králová),  

1 doktorand/samoplatca sa na obhajobu nedostavil. 

1 doktorand prácu neobhajoval a prešiel na nadštandardnú dĺžku štúdia. 

 

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia a vylúčenia 

Prerušenie štúdia – Ferková Lenka 

Zanechanie štúdia - Páleníková Martina, Febenová Dana 

Vylúčenie – Repaský Martin, Sameková Lea 

  
Študijné pobyty 
V roku 2010 bol na študijnom pobyte v rámci programu LLP/Erasmus 1 doktorand (Mgr. 
Martin Kinči).  

 

Granty mladých vedeckých pracovníkov UK 
Granty mladých vedeckých pracovníkov – GUK získalo 9 doktorandov. Spolu boli dotované 
sumou 11 190,00 €. 
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Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2010 
 

Interní doktorandi: 

Adamská Veronika: Efektívnosť programu rozvoja odrazovej výbušnosti na techniku 
vykonania salta vpred 
Kalčoková Jana: Efektívnosť aerobiku na rozvoj vybraných koordinačných schopností 
v kondičnej príprave florbalistov. 
Chovaňák Pavol: Závislosť úrovne pohybových zručností a športového výkonu v zjazdovom 
lyžovaní od vybraných koordinačných schopností u 8-10 roč. detí. 
Zagyi Peter: Posudzovanie rýchlosti reakcie pri kopoch v športových úpoloch testom K + 
Reaction. 
Lopušniaková Tatiana: Rokové aspekty v športe žien. 
Remák Igor: Transfer techniky herných činností jednotlivca z futsalu do futbalu v školskej 
telesnej výchove.  
Nincz Marian: Vplyv herného tréningu na vybrané ukazovatele herného výkonu mladších 
dorastencov vo futbale 
Macko Peter: Balančné cvičenia v rozvoji rovnováhových schopností karatistov. 
Pělucha Robin: Vplyv bodového stavu v sete na presnosť  zakladania, taktiku vedenia 
a efektívnosť zaťaženia útoku vo vrcholovom volejbale mužov. 
Cupáková Miriam: Závislosť kinematických parametrov od štruktúry tréningového 
zaťaženia v prekážkovom behu. 
Pistlová Ľubica: Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj vo vzťahu k pohybovým aktivitám 
a postojom študentov vysokých škôl. 
Vlasáková Radka: Zmeny v telesnom rozvoji a pohybovej výkonnosti u žiakov gymnázií vo 
vzťahu k ich pohybovej aktivite. 
Bódi Ladislav: Vplyv suplementácie kreatínu na vybrané ukazovatele motorického výkonu 
vo futbale. 
Mašek Michal: Zmeny v štruktúre ukazovateľov úspešnosti družstva v závislosti od vekovej 
kategórie v ženskom volejbale. 
Križan Ladislav: Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho 
futbalistu na Slovensku po roku 1989. 
Kolárik Andrej: Vplyv opakovanej zvýšenej záťažovej situácie na úroveň situačného 
strachu. 
 
 

Externí doktorandi: 

Bajanová Vladimíra: Vplyv intervenčného pohybového a výživového programu na vybrané 
somatické, motorické a funkčné parametre u adolescentov s nadmernou telesnou hmotnosťou.  
Grunský Leonard: Bio-psycho-sociálne faktory agresivity 
Czaková Natália: Účinnosť programu rozvoja koordinačných schopností na rýchlosť 
osvojovania techniky vybraných gymnastických cvičebných tvarov a väzby u 10-11. ročných 
žiakov. 
Melichárek Zdeněk: Působení pohybových programů na psychotického klienta s diagnózou 
schizofrenie. 
Miklovič Peter: Vplyv špeciálneho tréningového zaťaženia na parametre disjunktívnych 
reakčno – rýchlostnych schopností u karatistov. 
Viczayová Ildikó: Vplyv základného plávania na úroveň a zmeny schopností detí mladšieho 
školského veku. 
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Poláček Andrej: Optimalizácia profilácie príslušníkov Policajného zboru prostriedkami 
aikido.  
Hurtíková Regína: Vplyv pohybového programu na zmeny ukazovateľov funkčného 
a motorického rozvoja u ľudí s hypertenziou. 
Tibenská Martina: Úroveň a zmeny somatických motorických a funkčných ukazovateľov, 
ich vzťah a jeho zmeny po absolvovaní dvojročnej prípravy junioriek v športovom aerobiku. 
Koláriková Andrea: Tvorba a overovanie pohybového programu zameraného na 
odstraňovanie najčastejších porúch  v držaní tela študentiek vysokej školy 
Macková Kristína: Vplyv rôznych modelov športovej prípravy karatistov na výkon 
v súborných cvičeniach 
Serešová Erika: Súvislosť medzi hernou výkonnosťou a vybranými osobnostnými 
vlastnosťami mladých hráčov. 
Uvaček Marian: Vplyv kvality herných činností jednotlivca na športovú úspešnosť družstva 
v plážovom volejbale hráčov do 18 rokov. 
Lamošová Jana: Osobnosť, výkonnosť  a sociálne vzťahy žiakov v športovej triede. 
Gallová Tatiana: Efektivita ročného tréningového cyklu mladých basketbalistiek s akcentom 
na rozvoj vybraných pohybových schopností. 
Veisová Mária: Vplyv pohybového programu na kvalitu výučby základných lyžiarskych 
zručností detí predškolského veku. 
Lukačovičová Elena: Vplyv športovej predprípravy v tenise na pohybový rozvoj 5-6 ročných 
chlapcov. 
Berčík Jozef: Vplyv kondičného plávania na telesnú a funkčnú zdatnosť 10-12 ročných 
dievčat. 
Mokošák Martin:  Závislosť herných zručností od koordinačných schopností mladých 
futbalistov. 
Snopko Roman: Vývinová stability a predikačná validita motorických ukazovateľov žiakov 
atletických športových tried. 
Foťková Mária: Faktory a programy podmieňujúce telovýchovné aktivity žiakov v projekte 
škola podmieňujúca zdravie. 
Hlaváčová Darina: Mládež, šport a masmédiá. 
Petrovič Ladislav: Faktory edukácie a model vzdelávania trénerov z hľadiska 
medzinárodných trendov. 
Jankovský Pavel: Vplyv novej štruktúry tématických plánov na úroveň pohybovej 
výkonnosti študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. 
Šípoš Karol: Štruktúra pohybového výkonu v špeciálnej telesnej príprave študentov letcov na 
ťažnici HÚP – 1.  
Petrovič Juraj: Intraindividuálne hodnotenie účinnosti vybraných prostriedkov tréningového 
zaťaženia v cyklistike u juniorov. 
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Zoznam doktorandov v roku 2010 
Denná forma štúdia 
Kolárik Andrej Mlsnová Gabriela Halmová Marcela 

Chovaňák Pavol Mókus Ladislav Hančák Jaroslav 

Mašek Michal Polívka Vladimír Hardoň Marek 

Cupáková Miriam Ferková Lenka Karas Juraj 

Bódi Ladislav Tokár Michal Matúš Ivan 

Adamská Veronika Turanová Anežka Putala Matúš 

Kalčoková Jana Vlašič Matej Chovanec Lukáš 

Macko Peter  Huntata Miroslav Kopúň Peter 

Nincz Marian Kvetáková Lucia Ortutayová Lucia 

Remák Igor Vaváček Martin Štefan Tomáš 

Gejmovský Alexander Čaplová Petra Štefániková Gabriela 

Križan Ladislav Dančíková Veronika Vyhnička Ján 

Lopušniaková Tatiana Gurský Tomáš Žamba Martin 

Pělucha Robin Hrnčiarik Pavol Pačesová Petra 

Pistlová Ľubica Kinči Martin Vitková Dominika 

Vlasáková Radka Kováčiková Zuzana Rozboril Peter 

Zagyi Peter Kúdelová Viera Bartošová Zuzana 

Bundová Lucia Mihalík Tomáš Čierna Dušana 

Holas Dušan Novosád Adrian Hudečková Martina 

Kraček Stanislav Pánisová Martina Ollé Gábor 

 

Externá forma štúdia 
Šipoš Karol Kutliková Dagmar Lamošová Jana Bardiovský Miloslav 

Manczal Marián Nagyová Lenka Štefaničiaková Eva Berlanský Peter 

Berčík Jozef Šerešová Erika Válek Jakub Jurica Marián 

Grunský Leonard Adamec Stanislav Hrabovský Marián Repaský Martin 

Uvaček Marián Kips Peter Liptáková Katarína Sameková Lea 

Tibenská Martina Laurenčík Tomáš Paučír Ľubomír Špánik Milan 

Džadoň Štefan Lukačovičová Elena Lorincziová Drahomíra Bartolčičová Barbora 

Jánošiková Miroslava Mikuš Erik Lackovič Pavel Pohanová Lucie 

Meszárosová Miroslava Tibenská Martina Pčolka Peter Zuzik Pavol 

Snopko Roman Melichárek Zdeněk Dedík Peter Murárik Michal 

Bulík Marek Miklovič Peter Kotyra Ján  

Gallová Tatiana Poláček Ondrej Sedláčková Miriam 

Grmanová Kristína Hurtíková Regína Šagát Peter 

Jankovský Pavel Králová Magdaléna Važan Róbert 
Koláriková Andrea Febenová Dana Žbirka Boris 

Petrovič Juraj Mokošák Martin Kotyra Martin 

Petrovič Ladislav Stefán István Kubáň Milan 

Veisová Mária Skočíková Vladimíra Melicherová Katarína 

Foťková Mária Adamčíková Marcela Vrchovecká Pavlína 

Hlaváčová Darina Duchoslav Libor Ludvig Dalibor 
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2.5 Ďalšie formy vzdelávania 

 
 Ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK od zimného semestra 2009/2010 tvoria: 

- vzdelávacie projekty zahŕňajúce vzdelávacie programy pre získanie alebo zvýšenie si 

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

- doškoľovacie aktivity – odborné semináre a workshopy. 

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

- Trénerská akadémia, 

- Učiteľská akadémia. 

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 a športovej výchovy. 

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim niekoľko 

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

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

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

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

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

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

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

sú koordinované „Referátom ďalších foriem vzdelávania“. 

FTVŠ UK v roku 2010 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 džudo I., II., III. stupňa  

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

 tréner karate I., II., III. stupňa  

 tréner kickboxu I., II., III. stupňa  
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 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 teakwonda I., II., III. stupňa  

 tréner zápasenia I., II., III. stupňa  

 inštruktor aikido I., II., III. stupňa  

 inštruktor aquafitness I., II., III. stupňa 

Kolektívne športy 

 tréner basketbalu I., II., III. stupňa  

 tréner futsalu I., II., III. stupňa  

 tréner hádzanej I., II., III. stupňa  

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

 tréner volejbalu I., II., III. stupňa 

Ďalšie odborné spôsobilosti (tréner, inštruktor) sú v procese akreditácie (bejzbal, cyklistika, 

florbal, futbal, golf, krasokorčuľovanie, kulturistika a fitnes, stolný tenis, šport pre všetkých, 

tanečný šport, tance IDO, triatlon, vzpieranie, zjazdové lyžovanie).  

V uvedenom akademickom roku (2009/2010) fakulta a jej katedry realizovali semináre, 

školenia a workshopy so zameraním na vzdelávanie odborníkov v športe. 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 2010 bol 117 (91 absolventov I. 

kvalifikačného stupňa, 26 absolventov III. kvalifikačného stupňa). 

 

Tabuľka 18 Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej 

spôsobilosti - kvalifikácie trénera/inštruktora I.-III. stupňa v akademickom roku 2009/2010. 

Názov odbornej spôsobilosti Dĺžka vzdelávania v hod. Počet vzdelávaných

tréner III. kvalif. stupňa - ľadový hokej 163 27 

tréner I. kvalif. stupňa - futsal 57 19 

tréner I. kvalif. stupňa - ľadový hokej 57 19 

tréner I. kvalif. stupňa - box 57 12 
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tréner I. kvalif. stupňa - kanoistika-vodný 

slalom a zjazd 57 5 

tréner I. kvalif. stupňa - ľadový hokej 57 17 

tréner I. kvalif. stupňa - basketbal 56 15 

inštruktor I. kvalif. stupňa - aikido 53 12 

inštruktor I. kvalif. stupňa - aquafitness 50 17 

tréner III. kvalif. stupňa - basketbal* 165 12 

tréner III. kvalif. stupňa - ľadový hokej* 163 35 

  190 

* pokračujúce v roku 2011 
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Katedra hier v spolupráci Katedrou športovej kinantropológie organizovala odborný seminár 

pre basketbalových trénerov a študentov špecializácie basketbal v novembri 2010, ktorý bol 

súčasťou medzinárodného projektu „SAFETY IN SPORTS“. 

 

V rámci ďalších foriem vzdelávania participuje naša fakulta 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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3  VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  

3.1 Výskumné projekty riešené v roku 2010 na FTVŠ UK 
V roku 2010 sa na FTVŠ UK riešilo 5 zahraničných projektov v spolupráci so zahraničnými 
partnermi s finančnou dotáciou 101 414 €, 14 domácich projektov s finančnou dotáciou 46 
827,16 € a 9 projektov podporovaných UK Bratislava (Granty mladých vedeckých 
pracovníkov - GUK) vo výške 11 190 €. 
V prípade domácich projektov išlo o projekty podporované grantovou agentúrou APVV, 
VEGA a KEGA.. 
 
V roku 2010 sa začali riešiť 2 zahraničné a 7 domácich projektov. 
Z uvedených projektov koncom roka 2010 skončilo 7 výskumných projektov VEGA a 2 
zahraničné projekty. Celkový objem finančných prostriedkov  v r. 2010 uvádza tab. 1. 
 
Tabuľka 1 Prehľad riešených grantových projektov na FTVŠ UK  v roku 2010  

Druh projektu 
Počet 

grantov 
Granty 

končiace 2010

Granty 
končiace 

2011 a viac

Kapitálové 
prostriedky 

(€) 

Bežné 
prostriedky 

(€) 
APVV 1 - 1 0 2323 
VEGA 12 7 5 18649 23075 € 
KEGA 1 - 1 0 2780,16 
Zahraničné 4 2 2 0 101414,3 
GUK 9 9 - 0 11190 
Spolu 27 18 9 18649 140 782,5 

 

Projektová úspešnosť projektov so začiatkom riešenia 2010 

APVV:  1/1   =  100 %   GUK:   17/9 =  53 % 

VEGA:  9/6   =    67 %   Zahraničné:  3/2   =  67 %  

KEGA: 3/0   =     0 %      

 
Štruktúra obsahu vedeckovýskumnej činnosti sa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma 
rokmi výrazne nezmenila. Najvýraznejšie bola zastúpená oblasť rozvoja športovej výkonnosti 
a diagnostiky pohybových predpokladov športovej výkonnosti, čo súvisí to so štruktúrou 
fakulty a tvorivých pracovníkov a cyklickosťou zadávania projektov. 
 

3.2 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 

Týždeň vedy a výskumu na Slovensku 
V rámci 7. ročníka Týždňa vedy a výskumu na Slovensku sa na FTVŠ UK uskutočnili viaceré 
podujatia, konferencie a semináre, ktoré popularizovali vedeckovýskumnú činnosť 
pracovníkov a doktorandov: 

 Testovanie rýchlostno-silových schopností metodikou Fitrodyne a Fitro Coincidence 
Timing Check – Katedra atletiky 

 Testovanie silových schopností v rámci akcie „O najväčšieho siláka fakulty 2010“ – 
Katedra gymnastiky 

 Informácie z konferencií medzinárodných organizácií – Katedra športovej edukológie 
a športovej humanistiky 
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 Veda mladých – prezentácia projektov čiastkových výsledkov dizertačných prác 
doktorandov Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky 

 Medzinárodný seminár trénerov vzpierania – Katedra športovej kinantropológie 
 Univerzitný šport a plávanie – Katedra športov v prírode a plávania 
 Safety in Sport – Safety in basketball – Katedra hier 
 Nové trendy športov v prírode a možnosti ich využitia v školskej a mimoškolskej 

telesnej výchove - Katedra športov v prírode a plávania 
 Diferenciácia úrovne intenzity pohybového zaťaženia pri spinningu a aquacyclingu. 
 

3.3 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na konferenciách a 
seminároch 

Konferencie, semináre širšieho medzinárodného a celoslovenského 
významu  

 Vedecké sympózium „Športová psychológia dnes“ (Súčasť zasadania Výkonného 
výboru Európskej asociácie športovej psychológie FEPSAC).  

Organizátor: dr. Tomáš Gurský, Katedra športovej edukológie a športovej 
humanistiky. Počet domácich a zahraničných účastníkov: 30 

 Medzinárodná konferencia „7th International Conference on Strength Training“ 
(7. medzinárodná konferencia o silovom tréningu), 28. – 30. októbra 2010. 

Predseda organizačného výboru prof. Dušan Hamar). Konferencia bola 
organizovaná v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Slovenskou 
spoločnosťou telovýchovného lekárstva. 

Rokovania prebiehali v 9 pódiových a 3 posterových sekciách. Počet aktívnych a 
pasívnych účastníkov: 151 (34 krajín, všetky kontinenty) . Z FTVŠ prezentovalo 
príspevky 9 hlavných autorov, prof. Hamar vystúpil ako pozvaný prednášajúci. 

 

Konferencie a semináre organizované na úrovni katedier 
 Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, 

tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes. (Medzinárodná vedecká konferencia).  

Organizátor: Katedra gymnastiky 

Odborný garant a hlavný referát: prof. Strešková  

Počet príspevkov: 26 domácich, 29 zahraničných 

 Veda a výskum v športových hrách  (medzinárodná vedecká konferencia) 

Organizátor: Katedra hier 

Hlavné referáty: dr. Argaj, doc. Přidal 

Počet príspevkov: 19 

 
 50 rokov prípravy telovýchovných odborníkov na FTVŠ UK  

Odborný garant: Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky – predseda 
org. výboru doc. Janka Peráčková 

Hlavné referáty:  doc. Peráčková, prof. Labudová – doc. Antala 

Počet účastníkov: 50  
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Účasť na iných konferenciách a seminároch 
Zahraničné konferencie a semináre 

Na zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch odznelo v roku 2010 celkovo 48 
zaregistrovaných prezentácií. 1 učiteľ vystúpil na 2 zahraničných konferenciách s pozvaným 
referátom (doc. Zemková). 

Konferencie a semináre v rámci SR 

Okrem prezentácií na konferenciách a seminároch organizovaných FTVŠ UK v roku 2010 
odzneli príspevky aj na iných konferenciách a seminároch v rámci Slovenska - celkovo 71 
príspevkov. 5 učitelia vystúpili s pozvanými referátmi (prof. Sedláček, doc. Kyselovičová, 
doc, Zemková, doc. Laczo, doc. Antala). 

Celková účasť učiteľov a doktorandov na domácich konferenciách a seminároch vrátane 
účasti doktorandov na fakultnej a celoštátnej konferencii ŠVOČ bola 119 aktívnych vystúpení, 
čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje nárast o 32 príspevkov. Celkový sumár vedeckých 
podujatí v roku 2010 je dokumentovaný v tabuľke 2. 
 
Tab. 2 Počty vedeckých podujatí a príspevkov na nich prezentovaných v roku 2010 / učitelia  
           a doktorandi  FTVŠ UK  

 spolu domáce zahraničné 
Počet podujatí  33 12 21  

(ALG, GRE, CZE, DEN, 
CHN, ISR, SER, SWE, 

VEN, USA) 
Počet vedeckých 
príspevkov na nich 
prezentovaných 

119 71 48 

Pozvané príspevky 
 
[autori] 

7 5 2 
 Antala, Kyselovičová, 

Zemková 
Antala - Sedláček, 
Sedláček - Laczo 

2x Zemková 

 

Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVK 

Katedrové kolá sa tradične uskutočnili na Katedre hier a Katedre atletiky. 

 

Fakultná konferencia ŠVOČ 

Na fakultnú konferenciu ŠVOČ, ktorá sa konala 14. apríla 2010, bolo z katedier prihlásených 
37 teoretických prác, v ktorých prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 38 
študentov, 5 pohybových skladieb so 41 interprétmi a 4 exhibičné vystúpenia na plavárni s 20 
študentmi. Účasť študentov na fakultnej konferencii bola pomerne vysoká (tab. 3). Zastúpenie 
jednotlivých katedier bolo rôzne (tab. 4). Každá katedra mala zastúpených študentov či už 
v teoretických sekciách alebo sekciách pohybových skladieb. Predsedovia a členovia komisií 
konštatovali spokojnosť s úrovňou prednesených prác a predvedených pohybových skladieb. 
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Tab. 3 Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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Počet prác 6 6 1 8 8 8 4 4 37/4/4 

Počet súťažiacich 6 6 2 8 8 8 41 14 38/41/14

 
    
 Tab. 4 Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOČ 
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Počet prác 4 4 1 4 3 25 2 2 

Počet  
súťažiacich 

4 41** 1 14** 3 25 2 3 

pohybové skladby  ** všetci študenti nie sú špecialistami KG, resp. KŠPaP 

 

 

Výsledky umiestnenia študentov FTVŠ UK na celoštátnom kole ŠVA 2010 

Sekcia doktorandov 

1. miesto:  
Marek Hardoň: Závislosť výkonu vo vrhu guľou od vybraných kinematických parametrov 
techniky. Vedúci práce: doc. Marián Vanderka, PhD. 

Športová kinantropológia 

1. miesto:  
Aurel Zelko: Prínos histochémie pri výskume mechanizmov hyperplázie ľudského priečne-
pruhovaného svalstva. Vedúci práce: doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 
3.-4. miesto:  
Michal Horný: Kondičný profil koncového hráča vo futbale v zápase Ligy majstrov. Vedúci 
práce: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

Športová edukológia 

1. miesto:  
Marek Mikletič: Účinnosť kondičného programu na rozvoj rýchlostných schopností 
u prvoligových basketbalisto. Vedúci práce: doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

Športová humanistika a olympizmus 

2.miesto:  
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Jozef Antoniazi, Juraj Šindler: Korupcia v športe. Vedúci práce: JUDr. Zuzana Sakáčová, 
PhD. 

Pohybové skladby 

Tanečná sekcia 

1. miesto: Lucia Řezníčková, Dominika Kocourková: Dancemix. Vedúci práce: Mgr. Peter 
Olej, PhD. 

2. miesto: Ondrej Faba: Snívajme svoj sen. Vedúci práce: Mgr. Kristína Hižnayová, PhD. 

Športová sekcia 

1. – 2. miesto: Silvia Ruščinová: Summer  fun. Vedúci práce: Mgr. Adriana Tonkovičová, 
PhD. 

 

Umiestnenie našich študentov na celoštátnom kole VAŠ 2010 môžeme považovať za veľmi 
úspešné.  

 
3.4 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
a doktorandov v roku 2010 

 
Na základe štatistiky bola publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
a doktorandov v roku 2010 z hľadiska kvantitatívnych ukazovateľov v kategóriách A1, A2, B 
a C približne rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Klesol počet publikácií 
v nerecenzovaných zborníkoch a prác na internete (tab. 5).  

Pozitívom bola 1 monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve. Zvýšil sa tiež počet 
knižných publikácií (nárast o 10), najmä v kategórií vysokoškolských učebníc a skrípt. 
Takmer dvojnásobný prírastok sme zaznamenali v zahraničných recenzovaných zborníkoch, 
publikované boli tiež odborné príspevky v zahraničných zborníkoch. V porovnaní s rokom 
2009 sme však zaznamenali len 1 príspevok v karentovaných zahraničných časopisoch, 
rapídne sa znížil počet publikovaných príspevkov a abstraktov zo zahraničných konferencií.  
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Tabuľka 5 Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 

Kategória  Počet 2010 Počet 2009

Kategória A1 Vedecké monografie 7 6 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 6 6 

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 26 16 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 2 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce vydavateľstvá - - 

BAB Odborné knižné práce – domáce vydavateľstvá - 4 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy - 1 

BCI Skriptá a učebné texty 11 2 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné - - 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 10 7 

Kategória B  Publikácie v karentovaných časopisoch (ADC), autorské 
osvedčenia a patenty 

1 3 

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 319 350 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce vydavateľstvá - - 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 24 24 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 19 23 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 13 7 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 86 91 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch - 1 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 4 2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 5 5 
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AFC Publikované príspevky na zahraničných vedec. konferenciách 20 39 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 71 75 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 2 2 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií - 1 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 12 20 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 17 14 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch - - 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch - - 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 18 32 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 11 - 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 17 12 

Ostatné publikácie 52 106 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch - 1 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 2 27 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch s zborníkoch 28 13 

GHG Práce zverejnené na internete 9 62 

GII Rôzne publikácie, ktoré nie je možné zaradiť do 
predchádzajúcich kategórií 13 3 

Umelecké diela 0 4 

ZXZ Závažné umelecké diela jedného autora menšieho rozsahu 
prémiovo uvedené na významných podujatiach - 3 

ZZY Závažné umelecké diela jedného autora väčšieho rozsahu 
prémiovo uvedené na významných podujatiach - 1 

 Spolu 405 485 
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Prehľad počtu záznamov podľa jednotlivých katedier v roku 2010 
V nasledujúcom prehľade sú zahrnuté všetky záznamy vrátane záznamov doktorandov. 

    

Katedra atletiky 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 46): 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(11) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (12) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (5) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (4) 

 

Katedra gymnastiky 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 45): 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (8) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(4) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (13) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (11) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (1) 
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Katedra hier 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 62): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(34) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (6) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (3) 
GHG Práce zverejnené na internete (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (1) 

 

Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky  

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 111): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (7) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) 
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 (2) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (19) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (5) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (6) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (13) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (4) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (5) 
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Katedra športovej kinantropológie 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 104): 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (9) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(6) 
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 (6) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (21) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (8) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (13) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (10) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (2) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (1) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 
GHG Práce zverejnené na internete (7) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (2) 

 

Katedra plávania a športov v prírode 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 67): 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (7) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
(22) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (8) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (3) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) (8) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (6) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky...) (2) 
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3.5 Výskumné projekty riešené v roku 2010 na FTVŠ UK  

Zahraničné projekty 
Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond regionálneho 
rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D. (do 2013) 

Laczo, E. a kol.: LUKOSS - Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania 
svalu v športových vedách. NL-II-001-d. 2009-2011. Fond NIL. (do 2011) 

Safety in Sports – Injury Prevention and Safety Promotion in Slovak Basketbal. 2009-2011. 
Koordinátor Univerzita Bochum. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Tománek, Ľ. (do 2011) 

Preparatory actions and network building for establishing International and Educational 
Center for Winter Sports. Koordinátor: Univerzita Rovaniemi, Fínsko. Zástupca za SR: 
Zemková, E., Tománek, Ľ., Tirpáková, V., Andrejkovič, I. (2010) 

Sensory feedback for human balance improvement. č. 2010-03-15-004 Zodpovedný riešiteľ 
za FTVŠ UK Zemková, E. (do 2010) 

 

APVV 
Svalový výkon pri silovom tréningu v nestabilných podmienkach: Využitie v športe a 
rehabilitácii. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci spoluprácu medzi pracoviskami 
Slovenskej Republiky a Srbskej Republiky. Zodpovedný riešiteľ za SR: Zemková, E. Riešené 
2010 - 2011. 

 

Komisia VEGA 
Zemková. E. a kol.: Stabilografická difúzna analýza v diagnostike rovnováhových schopností 
športovcov a osôb s narušenou motorikou. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0611/08. Spoluriešitelia: 
Hamar, Kyselovičová, Jana Labudová, Lipková, Olej, Pach, Psalman, Schickhofer, Mičuch,  
Chren, Macko, Potočárová, Vlašič, Zagyi + mimofakultní: Cepková, Dzurenková, Marček, 
Miklovič, Melicherová. 

Psalman, V. a kol.:Modelové štruktúry pohybových predpokladov a prejavov populácie 
rozličnej výkonnosti. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0526/08. Spoluriešitelia: Duvač, Štulrajter, 
Buzgó, Mičuch, Bódi, Žák + mimofakultní: Baláž, Švec, Zvonař. 

Oborný, J. a kol.: Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spoločnosti a človeka 
prostredníctvom športu. Riešené 2008 – 2010, č. 1/0685/08. Spoluriešitelia: Vrabcová, 
Lopušniaková, Leška + mimofakultná: Korvínová 

Šelingerová, M. a kol.: Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí 
predpubertálneho a pubertálneho veku (výber a športová príprava talentovaných detí a 
mládeže). Riešené 2008 – 2010, č. 1/0620/08. Spoluriešitelia: Šelinger, Buzgó, Zapletalová, 
Kilbergerová, Hanus, Tománek, Medeková, Cihová, Doležajová, Lednický, Kutlík, Binovský 
+ mimofakultný: Broďáni. 

Zapletalová L. a kol.: Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej 
výkonnosti u 7 – 18-ročnej školskej populácie na Slovensku. Riešené 2008 – 2010, č. 
1/0048/08. Spoluriešitelia: Baran, Doležajová, Jana Labudová, Tománek, Antala, Šelingerová, 
Cihová + mimofakultní: Adamčák, Adamkovič, Mihalčin, Rozim. 

Strešková, E. a kol.:  Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a 
úroveň statickej i dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch. 
Riešené 2008 – 2010, č. 1/0413/08. Spoluriešitelia: Kyselovičová, Číž, Olej, Rupčík, 
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Štefanovský, Tonkovičová, Chren, Hižnayová, Kalčoková, Adamská, Herényiová, Mlsnová, 
Bőhmerová. 

Macejková, Y. a kol.: Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí. Riešené 2008 – 2010, 
č. 1/0674/08. Spoluriešitelia: Benčuriková, Jana Labudová, Kováčová, Jurkovič, Baran, 
Masaryková, Strešková, Medeková, Záhorec + mimofakultní: Kuchár, Hlavatý, Vedrálová, 
Viczayová. 

Vanderka, M. a kol.: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska maximálnej sily, 
silového gradientu, maximálneho silového výkonu a využitia pružinových systémov 
pohybového aparátu. Riešené 2010 - 2011, č. 1/0703/10. Spoluriešitelia: Kampmiller, 
Štefanovský, Vavák, Hamar, Cvečka, Buzgó.  

Laczo, E.: Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry 
tréningového zaťaženia u vrcholových a talentovaných športovcov. Riešené: 2010 – 2011, č. 
1/0847/10. Spoluriešitelia: Vavák, Šelingerová, Šelinger, Bundová.  

Hamar, D.: Kvantifikácia využívania elastickej energie pri svalovej kontrakcii s 
protipohybom v diagnostike silových schopností. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0874/10. 
Spoluriešitelia: Kampmiller, Zemková, Schickhofer, Bohmerová, Sedliak, Cvečka  

Lipková, J.: Účinky pohybovej aktivity ako preventívneho a podporného terapeutického 
prostriedku. Riešené 2010 – 2011, č. 1/0686/10. Spoluriešitelia: Zemková, Kyselovičová, 
Medeková, Turanová, + mimofakultná: Bajanová.  

Nemček, D.: Determinanty kvality života starších ľudí a možnosti ich ovplyvňovania 
pohybovou aktivitou. Riešené: 2010 – 2011, č. 1/0702/10. Spoluriešitelia: Medeková, 
Labudová, Peráčková, Pavlíková, Sakáčová, Štulrajter, Kraček, Polívka + mimofakultná: 
Bendíková 

 

Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou 
zamestnancov FTVŠ UK 

Komisia KEGA 
Chovanová, E.: Tvorba edukačných modelov záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy a 
zdravého životného štýlu na základnej škole. Riešené: 2010 - 2011, č. 352-006PU-4/2010. 
Spoluriešiteľ: Doležajová, L.  

 

Granty mladých vedeckých pracovníkov 
Karas, J.: Parametre aeróbnych a anaeróbnych schopností ako ukazovatele odozvy na 
tréningové nzaťaženie cyklistov; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/510/2010  

Kinči, M.: Vplyv anaeróbnej trénovanosti na presnosť a rýchlosť vykonania vybraných 
útočných herných činností vo futbale; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/230/2010  

Kvetáková, L.: Hodnotenie adaptačných efektov po rozličnom zaťažení v rýchlostnej 
kanoistike pomocou spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/552/2010  

Mihalík, T.: Efektívnosť rozličných typov silového tréningu s využitím pružinových systémov 
pohybového aparátu na zmeny vo vybraných parametroch silových schopností; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/305/2010  
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Novosád, A.: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska maximálnej sily, silového 
gradientu, maximálneho silového výkonu a využitia pružinových systémov pohybového 
aparátu; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/386/2010  

Potočárová, L.: Dynamika zmien vybraných pohybových schopností tenistov pri tréningu na 
nestabilných podložkách; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/523/2010  

Putala, M.: Športová špecializácia ako kritérium kvality silových parametrov v plaveckých 
športoch; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/369/2010  

Slyško, M.: Hodnotenie intenzity zápasového a tréningového zaťaženia v mládežníckom 
futbale; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/371/2010  

Turanová, A.: Vplyv Pilatesových cvičení na funkčné poruchy pohybového systému; 
Grant Univerzity Komenského č. UK/574/2010 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 

V roku 2010 mala FTVŠ uzatvorených 32 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi 
v rámci programu LLP/ERASMUS (nárast o 7) a 3 medzifakultné dohody so zahraničnými 
partnermi. Na medzinárodné kontakty sa najviac využíval program LLP/ERASMUS. 

 

Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 
 

LLP/ERASMUS 

Vycestovania 

- prednáškový pobyt  - 9 učitelia FTVŠ, jeden z nich zrealizoval 3 prednáškové pobyty;  

- pracovná návšteva - 1 zamestnankyňa FTVŠ 

- štúdium na jeden semester - 19 študentov FTVŠ vrátane 1 doktoranda,  

- stáže v kluboch a výskumnom ústave - 2 študentky FTVŠ z toho  

Návštevy na FTVŠ  

- prednáškový pobyt - 15 zahraniční učitelia 

- pracovná návšteva – 1 zamestnankyňa 

- štúdium -  29 študentov  

 

MEDZIUNIVERZITNÉ A INÉ DOHODY 

Návštevy na FTVŠ 

- 1 zahraničný pedagóg na prednáškovom pobyte  

 

Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 

FIMS – International Federation of Sports Medicine 

ENSSEE – European Sport Science Network of Education Employement 

FIEP – International Federation of Physical Education 

ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education  
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PREHĽAD MOBILÍT UČITEĽOV, ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV  
 
Prednáškové a pracovné pobyty učiteľov a zamestnancov FTVŠ UK 

 
 
Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ UK - LLP/ERASMUS 
 
Priezvisko  Meno  Prijímajúca inštitúcia  Semester 
ŠTUDIJNÝ POBYT 

Varga  Ján RAKÚSKO – VIEĎEŇ LS 09/10 

Oravec  Marcel POĽSKO – WROCLAW LS 09/10 

Makový Juraj GRÉCKO – KOMOTINI LS 09/10 

Gejdoš Robert GRÉCKO – KOMOTINI LS 09/10 

Cicáková Martina ŠVÉDSKO – HALMSTAD LS 09/10 

Hadžega Tomáš ČR – PRAHA LS 09/10 

Antoška Matej ČR – PRAHA ZS 10/11 

Aujeská Karolína ŠPANIELSKO -  TOLEDO ZS 10/11 

Béreš Imrich ŠPANIELSKO -  TOLEDO ZS 10/11 

Budiský  Peter ESTÓNSKO – TARTU ZS 10/11 

Gabaríková Barbora ANGLICKO - WORCESTER ZS 10/11 

Janíčková Katarína ESTÓNSKO – TARTU ZS 10/11 

Kinči Martin ŠPANIELSKO - LA CORUNA ZS 10/11 

Korbačková Veronika ŠPANIELSKO -  LA-CORUNA ZS 10/11 

Lehuta Matej PORTUGALSKO - COIMBRA ZS 10/11 

Padych  František LITVA – KAUNAS ZS 10/11 

Srnáková Dominika ČR – PRAHA ZS 10/11 

Šmela  Pavel PORTUGALSKO - COIMBRA ZS 10/11 

Zambová Denisa LITVA – KAUNAS ZS 10/11 

 
 
 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca inštitúcia  Semester
Buzgó Gabriel BUDAPEŠŤ ERASMUS LS 09/10 
Tirpáková  Veronika ČR -  PRAHA ERASMUS LS 09/10 
Zapletalová Ludmila LA CORUNA ERASMUS LS 09/10 
Labudová Jana ČR - PRAHA ERASMUS ZS 10/11 
Sedliak Milan JYVASKYLA ERASMUS ZS 10/11 
Antala Branislav LA CORUNA ERASMUS ZS 10/11 
Zemková Erika RIGA ERASMUS ZS 10/11 
Zemková Erika WORCESTER ERASMUS ZS 10/11 
Macejková Yvetta OLOMOUC ERASMUS ZS 10/11 

ZAMESTNANCI 
Tirpáková Veronika LA CORUNA ERASMUS LS 09/10 
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STÁŽ 

Letačiová Lenka ŠPANIELSKO – MALLORCA ZS 10/11 

Rybanská Katarína ŠPANIELSKO – MALLORCA ZS 10/11 

 
Prednáškové pobyty zahraničných učiteľov a pracovné pobyty zahraničných 
zamestnancov na FTVŠ UK 
 
Priezvisko  Meno  Vysielajúca inštitúcia  Semester 
UČITELIA 
Dr.  Ambrozy Dorota POĽSKO - KRAKOW ERASMUS LS 09/10 
Prof.  Ambrozy Tadeus

z 
POĽSKO - KRAKOW ERASMUS LS 09/10 

Kreivyte Rasa LITVA - KAUNAS ERASMUS LS 09/10 
Wieczorek PhD. Marta POĽSKO - WROCLAW ERASMUS LS 09/10 
Mr. Sc. Gruić Igor CHORVÁTSKO - ZAHREB BA LS 09/10 
Prof.  Gaspar Pedro PORTUGALSKO - COIMBRA ERASMUS LS 09/10 
PhDr.  Pokorná, PhD. Eva ČR - PRAHA ERASMUS LS 09/10 
Mr. Sc.  Gruić Igor CHORVÁTSKO - ZAHREB ERASMUS LS 09/10 
Peltonen Jussi FÍNSKO - JYVASKYLA ERASMUS ZS 10/11 
Lehnert Michal ČR - OLOMOUC ERASMUS ZS 10/11 
Zdebska Halina POĽSKO - KRAKOW ERASMUS ZS 10/11 
Stanek  Lucina POĽSKO - KRAKOW ERASMUS ZS 10/11 
prof. Svinks Uldis LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 10/11 
Bula - Bitience Inta LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 10/11 
Janis Zidens LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 10/11 
        
ZAMESTNANCI   
Zerengyte Asta LITVA - KAUNAS ERASMUS LS 09/10 

 
Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ UK v rámci LLP/ERASMUS 
 
Priezvisko  Meno  Vysielajúca inštitúcia  Semester 

Rodriguez-rey Gómez Victor ŠPANIELSKO - TOLEDO LS 09/10 

Lamas Chicano Pablo ŠPANIELSKO - TOLEDO LS 09/10 

Fuentes Serantes Sara ŠPANIELSKO - LA CORUNA LS 09/10 

Díaz Rodríguez Pablo ŠPANIELSKO - MADRID LS 09/10 

Fernandez de Casadevante Ignacio ŠPANIELSKO - MADRID LS 09/10 

Eglinskas Laimonas LITVA - KAUNAS LS 09/10 

Ojaniit Taavi ESTONSKO - TARTU LS 09/10 

Hietajärvi Olli FÍNSKO - OULU LS 09/10 

Sotolarova Adela ČR - OSTRAVA LS 09/10 

Cibulkova Iva ČR - OSTRAVA LS 09/10 
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Svilar Luka CHORVÁTSKO - ZAHREB LS 09/10 

Radman Ivan CHORVÁTSKO - ZAHREB LS 09/10 

Castro García Lucia ŠPANIELSKO - MADRID ZS 10/11 

Costa Filipe ŠPANIELSKO - MADRID ZS 10/11 

Delgado Moreno Rosa POĽSKO - WROCLAW ZS 10/11 

Franch Casanovas  Jordi POĽSKO - WROCLAW ZS 10/11 

Gonjar Ismael FÍNSKO - OULU ZS 10/11 

Grigaliunaite Živile PORTUGALSKO - COIMBRA ZS 10/11 

Kampanis Asterois ŠPANIELSKO - LLEIDA ZS 10/11 

Katopodis Panagiotis ŠPANIELSKO - CIUDAR ZS 10/11 

Kreivyte Gintare ČR – ČESKÉ BUDĚJOVICE ZS 10/11 

Martinez Galaz Marina ŠPANIELSKO - CIUDAR ZS 10/11 

Maymó Priego Aurora ŠPANIELSKO - CIUDAR ZS 10/11 

Neira Dopazo Pablo ŠPANIELSKO – LA CORUŇA ZS 10/11 

Osmanovič Jasmin PORTUGALSKO -  COIMBRA ZS 10/11 

Rivas Pozuelo Alberto PORTUGALSKO -  COIMBRA ZS 10/11 

Rodrigues Pereira Joao PORTUGALSKO -  COIMBRA ZS 10/11 

Sánchez Domínguez Alfonso ČR - BRNO ZS 10/11 
Souto Díaz Iván ŠPANIELSKO - MADRID ZS 10/11 
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5  EDIČNÁ ČINNOSŤ  
 
V roku 2010 FTVŠ UK vydala: 
 
 Periodikum Acta facultatis educationis physicae Universitatis Comenianae 
     2 čísla:    XLIX/II (2009/2) ISBN 978–80-223-2781-7 
                           L/I   (2010/1) ISBN 978–80-223-2659-9 
 
     Č. L/II   (2010/2) vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť pracovníčky vydavateľstva 

vyšlo     až začiatkom r. 2011. 
 

V r. 2010 bolo periodikum Acta facultatis...  zaradené do databázy EBSCO Publishing 
SPORTDiscus.  

 
 Časopis Telesná výchova a šport, roč. 20, č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 (v spolupráci so 

Slovenskou vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport). ISSN 1335-2245 
 

   Učebné texty 
1. TIRPÁKOVÁ, V. – Pokorná, J.: Sprache der Sportarten (Učebné texty pre 

poslucháčov  
      telovýchovných fakúlt).   1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - 123 s. ISBN 978-    

80-   89257-21-8 

2. ŠELINGEROVÁ, M.: Športová antropológia I.   

3. KAMPMILLER, T. a kol.: Základy metodológie vedy I. 1. vyd. - Bratislava : ICM 
AGENCY, 2010. - 100 s. ISBN 978-80-89257-27-0 

4. ČÍŽ, I.: Ako na bosu. 1. vyd. - Bratislava : Športujeme, s.r.o., 2010. - 158 s.  ISBN 
978-80-970-523-5-5 

5. TOMÁNEK, Ľ.: Teória a didaktika basketbalu: učebné texty pre študentov FTVŠ UK 
v Bratislave. 1. vyd. - Bratislava : ICM AGENCY, 2010. - 212 s. 
ISBN 978-80-89257-25-6  
 

 Učebnice 
1. BINOVSKÝ, A.: Anatómia pre športovcov II. (orgánové systémy). 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2010. - 310 s. 
     ISBN 978-80-223-2594-3 

2. HOLIENKA, M.: Koordinačné schopnosti vo futbale. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská 
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2010. - 138 s. 
 ISBN 978-80-89075-36-2  

3. SEDLÁČEK, J., LEDNICKÝ, A.: Kondičná atletická príprava (vysokoškolská 
učebnica) - elektronicky Kondičná atletická príprava [elektronický dokument] : vybrané kapitoly. - 
Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2010. - 167 s. 
ISBN 978-80-89075-34-8 

 

   Zborníky 
1. ŠELINGEROVÁ, M., ŠELINGER, P.: Zborník príspevkov GÚ VEGA MŠ SR 

2. LIPKOVÁ,  J. a kol.: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia.   
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3. Zborník Katedry hier č. 15 (Zostavovateľ L. Zapletalová)  

4. Zborník Katedry hier č. 16 (Zostavovateľ P. Mačura, M. Slyško)  

5. Zborník Katedry hier č. 17 (Zostavovateľ M. Slyško)  

6. Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova  

7. STREŠKOVÁ, E. a kol.: Zborník príspevkov GÚ VEGA MŠ SR  

8. Kol. Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov  

 

 Monografie  
1. ZEMKOVÁ, E.: Postural sway response to exercise     

2. SAKÁČOVÁ, Z.: Šport a právo     

3. LABUDOVÁ, J.: Integrácia v telesnej výchove    

4. BEKÖ, R.: Funkčné svalové poruchy detí v mladšom školskom veku   

5. SAKÁČ, M. – TÓTH, I.: Športový tréning hokejového brankára na ľade  

6. MAČURA, P.: Biomechanika basketbalovej streľby. 2. prepracované vydanie   

7. PŘIDAL, V. – ZAPLETALOVÁ, L.: Volejbal : Herný výkon, tréning, riadenie. 2. 
prepracované vydanie     
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6 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 
 

Habilitačné konania 
 

Mgr. Krzysztof Koganek, PhD.  v študijnom odbore 8.1.3. Športová edukológia, PhD., 
habilitačná práca na tému „Špecifická edukácia zdravotne postihnutých prostredníctvom 
turistiky“ habilitačná práca na tému 

 

PaedDr. Anna Blahutová, PhD., v študijnom odbore 8.1.5. Športová kinantropológia, 
habilitačná práca na tému „Faktory športovej výkonnosti v zjazdovom lyžovaní“. 

 

Mgr. Ján Hianik, PhD. v študijnom odbore 8.1.5. Športová kinantropológia, habilitačná 
práca na tému „Vzťah ukazovateľov herného výkonu družstva k výsledku zápasu v hádzanej“ 

 

PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. v študijnom odbore 8.1.4. Športová humanistika, 
habilitačná práca na tému „Osobnosť športovca z pohľadu vybraných oblastí psychológie 
a športu“ 

 

 
Inauguračné konanie 
 
doc. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc. v študijnom odbore 8.1.4. Športová humanistika 

Inauguračná prednáška na tému: „Úloha nemeckých telovýchovných organizácií a spolkov 
v procese formovania národného povedomia nemeckej menšiny na Slovensku v rokoch 1918 - 
1928“ 
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 

Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) fakulty v roku 2010 
zabezpečovalo služby prevádzky osobných počítačov a periférií, elektronickej pošty, VoIP 
telefónie, sieťovú konektivitu, kamerový systém, finančný informačný systém (na úrovni 
riešenie technických problémov pripojenia klientskej aplikácie k serverom poskytovateľa, 
inštalácií, zmien konfigurácií) a užívateľskú podporu klientskych staníc. 
V rámci modernizácie a reštrukturalizácia počítačovej siete bola zrealizovaná a ukončená 
štruktúrovaná kabeláž Študentského domova Lafranconi, ktorá je kompletne manažovateľná 
aktívnymi prvkami f. CISCO. Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pokračovali 
práce v časti s pracovným názvom „stred“. Tu sa v sledovanom období zrealizovala 
štruktúrovaná kabeláž do všetkých učební vrátane šiestich zrekonštruovaných. Tieto boli 
vybavené pultmi s výpočtovou technikou (notebooky) a multimediálnou prezentačnou 
technikou (dataprojektory, premietacie plátna a ozvučenie). Vybavenie učebne informatiky 
výpočtovou technikou už dávnejšie nevyhovovalo hardvérovým a výkonnostným nárokom 
pre súčasné programové vybavenie. Nákupom dvanástich počítačov typu All-in-One, 
z ktorých dva boli umiestnené v študovni fakultnej knižnice a desať v učebni informatiky, bol 
tento problém vyriešený a výučba je na neporovnateľne vyššej technickej úrovni. 
Po rekonštrukcii vstupného vestibulu boli zrealizované bezpečnostné opatrenia pre využívanie 
internetu prostredníctvom kioskov. Samotné kiosky sú už metalicky pripojené do 
infraštruktúry siete a prístup do internetu vyžaduje login (ako do EDUROAM), ktorý je 
overovaný v centrálnej databáze. Týmto opatrením sa zamedzilo využívaniu kioskov na 
prístup do internetu pre ľudí z ulice. 
V roku 2010 v rámci obnovy počítačového vybavenia a periférií bolo zakúpených dvadsaťpäť 
pracovných staníc, pätnásť notebookov  štyri tlačiarne a jeden skener. 
Na pracovných staniciach zamestnancov je z prevažnej väčšiny inštalovaný operačný systém 
Microsoft Windows XP. Novo zakúpené počítače a notebooky majú nainštalovaný operačný 
systém Microsoft Windows 7 a ak to hardvérové parametre umožňujú prechádza sa aj na 
starších staniciach na novší operačný systém. Z kancelárskych balíkov je používaný Microsoft 
Office 2003 a 2007. 
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8  SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 
- 19. februára 2010: 
3. reprezentačný ples FTVŠ UK v spolupráci so Slovenským olympijským výborom v PKO. 
Účasť približne 500 ľudí. 
 
- 1. júna 2010: 
Olympijský festival detí a mládeže Slovenska, konaný pri príležitosti Dňa detí, v spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym krajom a SOV. Konal sa na všetkých vonkajších 
športoviskách v areáli FTVŠ UK, v plavárni a Fitgym-e, spojený s Behom olympijského dňa. 
Zúčastnilo sa celkovo deväť stredných škôl s 262 športovcami. 
 

Akcie k 50. výročiu vzniku FTVŠ UK 
 

- Vydanie publikácie 50 rokov FTVŠ UK 
  
- 30. septembra 2010: 
Stretnutie s bývalými zamestnancami FTVŠ UK (aula prof. Stráňaia). 
 
- 4. októbra 2010: 
Stretnutie s olympionikmi – študentmi a učiteľmi FTVŠ UK (zasadačka dekana FTVŠ UK). 
  
- 5. októbra 2010: 
Športová akadémia - beseda s reprezentantmi SR vo futbale (aula prof. Stráňaia), 

- futsalový zápas zamestnanci FTVŠ UK - bývalí reprezentanti SR vo 
futbale (športová hala prof. Rovného). 
 

- 6. októbra 2010: 
Študentská zábava na otvorenom ihrisku FTVŠ UK. 
 
- 7. októbra 2010: 
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FTVŠ UK (aula prof. Stráňaia). 
Galavečer k 50. výročiu vzniku FTVŠ UK (Divadlo P. O. Hviezdoslava. 
 
- 28. – 29. októbra 2010: 
Medzinárodná vedecká konferencia o silovom tréningu (aula prof. Stráňaia, učebne). 
 
- 26. novembra 2010: 
Organizačné zabezpečenie školenia lektorov olympijskej výchovy (v spolupráci s SOV). 
 
- 2. decembra 2010: 
Prednáška a beseda s bývalým trénerom reprezentácie SR v ľadovom hokeji a bývalým 
učiteľom fakulty J. Filcom (aula prof. Stráňaia). 
 
 
 
 


