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ÚVOD 
 
 Plnenie jednotlivých úloh Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK) vychádzalo z 
aktualizácie Dlhodobého zámeru rozvoja na obdobie rokov 2011 – 2014, ktoré bolo 
prerokované vo Vedeckej rade FTVŠ UK dňa 16.12.2010. Táto aktualizácia sa stala 
východiskom na formulovanie hlavných úloh rozvoja v roku 2011. 
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 2011 smerovalo zlepšenie materiálnych 
a priestorových podmienok fakulty: 

 začiatok 1. etapy rekonštrukcie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom, 
 kompletná rekonštrukcia kanalizačného systému v priestoroch fakulty, 
 rekonštrukcia vonkajšej časti budovy (fasáda) fakulty, 
 začiatok budovania špecializovaného pracoviska – “Diagnostické centrum športu prof. 

Hamara”, 
 rekonštrukcia sociálnych zariadení v Študentskom domove Lafranconi. 

 Z pohľadu pedagogickej činnosti v roku 2011 sa zaviedla: 
 postupná implementácia  novo akreditovaných študijných programov, 
 ďalšia implementácia AiS 2 na požadovaných úrovniach fakulty, 
 dokončili sa podklady a zaviedlo sa externé bakalárske štúdium v študijnom programe 

Trénerstvo, 
 prebehla príprava podkladov pre akreditáciu nového študijného programu Kondičný 

tréner a príprava pedagogickej dokumentácie pre vyučovanie študijného programu 
Trénerstvo v anglickom jazyku. 

 Vo vedeckovýskumnej činnosti bola vyvrcholením spolupráca so SAV na organizácii 
6 international Posture symposium – research, clinic, sport... Spracovali sa podklady 
k predloženiu projektu zo štrukturálnych fondov v rámci OP výskum a vývoj. 
 Najvýznamnejšou udalosťou v živote fakulty v roku 2011 bolo zriadenie klubu 
absolventov FTVŠ UK podpísaním zriaďovacej listiny bývalými dekanmi a súčasným 
dekanom fakulty pri príležitosti Dňa študentstva 17.11.2011. 
 Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom vstup nového 
reklamného partnera – firmy „adidas“ a postupná kompletizácia športového oblečenia 
študentov fakulty. 
 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2011 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 2011 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 19.4.2012 
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 doktorandské štúdium, vedeckovýskumnú činnosť, zahraničnú spoluprácu: 

 doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

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

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

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

 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

Prodekan pre rozvoj a výstavbu fakulty(PR), rigorózne konanie a ŠD Lafranconi: 

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 

 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
 
Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
Katedra gymnastiky: 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. Oľga Kyselovičová, PhD.  
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD. 
Členovia: 
predseda AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD. 
zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Lenka Hučková 
 
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: 
 
17. január  - Hodnotenie plnenia prioritných úloh v roku 2010 
   - Obsahové zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (I – VI/11) 
   - Hodnotenie výučby na FTVŠ UK 
       - študentská anketa (marec) 
       - pedagogická konferencia (marec) 
   - Zámer rekonštrukčných prác v budove fakulty na rok 2011 
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31. január  - Prioritné úlohy FTVŠ UK na rok 2011 
   - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2010 – štruktúra 
   - Metodika osobných príplatkov na r. 2011 
   - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (II – VI/11) 
 
14. február  - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za rok 2010 
   - Činnosť Knižnice FTVŠ UK 
   - Činnosť VŠ klubov na FTVŠ UK v roku 2010  
 
28. február  - Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS 10/11 
   - Vedeckovýskumná činnosť v roku 2011 
   - Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2010 a plán na rok 2011 
 
14. marec  - Študentská vedecká a odborná činnosť –LS 10/11 
   - Edičná činnosť v roku 2011 
   - Plán podnikateľskej činnosti na rok 2011 
   - Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty 
 
28. marec  - Prijímacie konanie na ak. r. 2011/12 (I. stupeň štúdia) 
   - Integrovaný informačný a komunikačný systém 
   - Škola v pohybe 2011 
 
11. apríl  - Hodnotenie pedagogického procesu za ZS 10/11 – 1. rok štúdia 
   - Pedagogické úväzky v LS 10/11 
   - Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na rok 2011 
   - Výročná správa FTVŠ UK za rok 2010 
 
21. apríl  - Hodnotenie výučby na FTVŠ UK – výsledky študentskej ankety 
   - Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
   - Činnosť FitGym-u Lafranconi 
 
9. máj   - Prijímacie konanie na ak. r. 2011/12 (II. stupeň štúdia) 
   - Príprava skúškového obdobia 
   - Štátne skúšky - Mgr., obhajoby záverečných prác 
   - Deň detí 
 
23. máj  - Vyhodnotenie 1. časti prijímacieho konania na ak. r. 2011/12  
     (I. stupeň štúdia) 
   - Štátne skúšky – Bc., obhajoby záverečných prác 
   - Vyhodnotenie ŠVOČ 2011 
    
6. jún   - Ročenka FTVŠ UK 2011/12, Harmonogram štúdia na ak. r.  
     2011/12 
   - PVP na ak. r. 2011/12 
   - Činnosť prevádzkového oddelenia 
    
20. jún   - Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 
   - Hodnotenie spolupráce so športovými zväzmi a ostatnými  
     organizáciami 
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   - Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty 
 
27. jún   - Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 
   - Plnenie prioritných úloh za 1. polrok 2011 
   - Prevádzka na FTVŠ UK počas letných prázdnin (júl – august) 
23. august  - 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  - 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  - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
   - Hospodárenie za I. polrok 2010 
   - Vyhodnotenie činnosti počas júl – august 2010 
 
11. október  - 7. medzinárodná konferencia – Silový tréning 
   - Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2010 
   - Trénerská akadémia FTVŠ UK 
   - 4. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
25. október  - 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  - 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  - 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  - 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 prerokovávalo: 
- kontrola zápisov a plnenia úloh 
-  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. Oľga Kyselovičová, PhD. 
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
 doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
 doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
 PaedDr.Igor Baran, PhD. – predseda AS FTVŠ UK 
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Lenka Hučková  
Zástupca odborovej organizácie: PaedDr. Richard Grosz 
 
Zasadnutia Kolégia dekana 
 
17. februára  - Obsahové zameranie zasadnutí KD (II – VI/11) 
   - Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2010 
   - Prioritné úlohy FTVŠ UK na rok 2011 
 
24. marca  - Prijímacie konanie na ak. r. 2011/12 (I. stupeň štúdia) 
   - Študentská vedecká a odborná činnosť 2011 
   - Edičná činnosť na r. 2011 
    
14. apríla  - Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2010/11 
   - Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2011 
   - Škola v pohybe „2011“ 
 
12. mája  - Vyhodnotenie prijímacieho konania – I. časť 
   - Príprava skúšobného obdobia – LS 10/11 
   - Personálny  a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 
 
16. júna  - Harmonogram štúdia na ak. r. 2011/12 
   - Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/11) 
   - Dohody o spolupráci FTVŠ UK s inými subjektmi  
22. september  - Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK v ZS 2011/12 
   - Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. stupeň) na ak. r. 2011/12 
   - Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS 2011/12 
   - Založenie Klubu FTVŠ UK 
 
13. október  - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
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   - Týždeň vedy a techniky 2011 
   - Hospodárenie za 1. polrok 2011 
   - Vyhodnotenie Školy v pohybe 2011 
 
10. november  - Hodnotenie pedagogického procesu (ŠS jar – leto 2011) ak. r. 2010/11 
   - Hodnotenie činnosti zamestnancov za ak. r. 2010/11 
   - Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2011/12 
   - Hodnotenie edičnej činnosti v r. 2011 
 
8. december  - Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie ZS 
   - Stav prípravy Letnej univerziády SR 2012    
   - Príprava výročnej správy fakulty za r. 2011 
   - 5. 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 a plnenia úloh 
 • Rôzne 

1.3 Vedecká rada FTVŠ UK 

Predseda: doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  
Členovia: Prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. – FCHPT STU Bratislava 
  prof. Ing. Václav Bunc, CSc. –  FTVS UK Praha 
  Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
  prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 
  prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. - PF PU Prešov 
  prof.. PhDr. Michal Charvát, CSc. –  FSpS MU Brno 
  prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. – FHV UMB Banská Bystrica 
  prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
  doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
  prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 
  doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 
  doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
  doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
  prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
  doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
  prof.  PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. 
  prof.  PhDr. Elena Strešková, PhD. 
  doc. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra 
  doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. –  FTK UP Olomouc 
  Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
  doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
  doc. Mgr. Erika Zemková, PhD. 
Čestní členovia: PaedDr. Ján Filc – ambasádor FTVŠ UK 
   PhDr. František Chmelár – predseda SOV 
   prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. – emeritný profesor 
   doc. PhDr. Jozef Vengloš – ambasádor FTVŠ UK 
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Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 
 
31. marec 2011 -Vymenúvacie konanie za profesora doc. PaedDr. Miroslava      
   Holienku, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia 
   -Inauguračná prednáška doc. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD. na 
   tému: “Progresívne prístupy k obsahovému zameraniu kondičného 
   tréningu vo futbale“ 
   - Kontrola uznesení 

   - Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2010  
   a kalendár vedeckých podujatí na rok 2011 
   - Fakultná konferencia ŠVOČ 2011 
   - Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na vymenovanie za profesora 
   (doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.) 
   - Rôzne 

 
23. jún 2011  - Kontrola uznesení 

   - Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOČ 2011 
   - Zahraničná spolupráca FTVŠ UK v ak. roku 2010/2011 
   - Rôzne 
 
20. október 2011 - Kontrola uznesení 
   - Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku  
   2011/12 

   - Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2010/11 (1., 
   2. a 3. stupeň). 

   - Rôzne 
 
10. november 2011 - Slávnostné zasadnutie VR UK a VR FTVŠ UK pri príležitosti  
   odovzdania Veľkej zlatej  medaily Univerzity Komenského prof.PhDr. 
   Vladimírovi Černušákovi, CSc. 
 
15. december 2011 - Kontrola uznesení 

   - Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2011 a jej zameranie  
   v roku 2012. 

  - Vyhodnotenie medzinárodných vedeckých podujatí: „6th   Conference 
  of Kinesiology“ a „6th Posture and Gait Symposium“ 

   - Dlhodobý zámer FTVŠ UK 2011 - 2014 
   - Rôzne 
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1.4 Vyhodnotenie činnosti Akademického senátu FTVŠ UK  

 
 V roku 2011 sa Akademický senát FTVŠ UK stretol celkom na 7 prezentačných 

zasadnutiach a uskutočnil 3 elektronické hlasovania predložených materiálov. Celkovo AS 
FTVŠ UK prerokoval  26 materiálov, ktoré boli predložené Vedením FTVŠ UK a volebnými 
komisiami. V rámci svojej pôsobnosti schválil 22 predložených materiálov a 3 záverečné 
správy a 1 odporúčanie VF FTVŠ UK. Podobne ako v závere roku 2010, kedy sa konali voľby 
dekana fakulty, sa aj na začiatku  roka 2011 uskutočnilo niekoľko významných volebných 
aktivít. AS FTVŠ UK  schvaľoval na návrh dekana fakulty prodekanov FTVŠ UK  na funkčné 
obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015, členov Vedeckej rady FTVŠ UK, vrátane čestných členov 
VR FTVŠ UK. K významným udalostiam v aktivitách patrili v roku 2011 aj doplňujúce 
voľby do AS FTVŠ UK, nakoľko na základe ukončenia štúdia, vypršal dvom členom AS 
FTVŠ UK mandát. Na základe ukončenia volebného obdobia členom AS UK sa vyhlásili 
a úspešne zavŕšili aj voľby zástupcov fakulty do AS UK. Na ďalšie funkčné obdobie bol AS 
UK zvolený do Rady vysokých škôl SR prodekan Mgr. Ľubor Tománek, PhD.  

Príprava a vlastná organizácia týchto volieb bola náročná na administratívne 
a personálne zabezpečenie a vyžadovala primerané personálne zabezpečenie a  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 za zasadnutia) a volebných 
komisií (8 zasadnutí). 

Od svojho zvolenia (30.4.2009) je  AS FTVŠ UK konštituovaný v počte 10 členov – 
zástupcov zamestnaneckej časti AO a  5 členov – zástupcov študentskej časti AO FTVŠ 
UK.V nadväznosti na ukončenie , resp. prerušenie štúdia  v študentskej časti akademického 
senátu sa priebežne realizujú doplňujúce voľby s cieľom naplnenia schváleného počtu členov 
AS FTVŠ UK. Tieto „absencie“ v prezenčných listinách spôsobujú čiastočnú redukciu 
vyhodnotenia účasti členov na jednotlivých zasadnutiach. 

Po vyhodnotení prezenčných listín z jednotlivých zasadnutí AS FTVŠ UK 
a vyhodnotenia elektronických hlasovaní  v roku 2011 je možné účasť členov AS FTVŠ UK 
na zasadnutiach a rozhodovacích procesoch vyhodnotiť nasledovne: 

Priezvisko Meno  Titul.   Počet  Účasť  % 
       zasadnutí 
Zamestnanecká časť: 
1.Baran    Igor  PaedDr. PhD.  10  10  100 % 
2.Hamar    Dušan prof. MUDr. PhD. 10  3    30 % 
3.Hianik   Ján  PaedDr. PhD.  10  8    80 % 
4.Štefanovský  Miloš  Mgr. PhD.  10  10  100 % 
5.Nemček   Dagmar Mgr. PhD.  10  7 (M    70 % 
6.Přida    Vladimír doc. PhD. . 10  9    90 % 
7.Rupčík   Ľuboš Mgr. PhD.  10  9    90 % 
8.Vavák  Miroslav PaedDr. PhD.   10  8    80 % 
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9.Vanderka Marián  doc. PhD.  10    8    80 % 
10.Seman  František Mgr. PhD.  10    9    90 % 
 

Pri porovnaní účasti členov zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK na za zasadnutiach AS 
FTVŠ UK v roku 2010 (77 %) a v roku 2011 (81%) je možné konštatovať mierne zvýšenú 
účasť členov AS na rokovaniach a rozhodovacích procesoch. 

  
Študentská časť: 

1.Danielová   Karina  Bc. ( AS do 30.6.11)  7 5 70 % 
2. Hučková   Lenka  Bc. ( AS do 30.6.11)  7 1 15 % 
3.Oršulová  Natália  Bc.    10 8 80 % 
4.Ortutayová  Lucia  Mgr.    10 8 80 % 
5. Paračková   Monika Mgr.    10 6 60 % 
6. Odráška  Lukáš  Bc. (AS od 12.10.11)  1 1 100 % 
7. Cipov   Boris  Mgr. (AS od 12.10.11) 1 1 100 % 
 

V študentskej časti AS FTVŠ UK bola evidovaná účasť na zasadnutiach oproti roku 
2010 (81,3 %) celkovo nižšia (72% ,resp. 61%). Táto skutočnosť bola ovplyvnená účasťou 
jednej študentky (Paračková Monika) na zahraničnom študijnom pobyte, ako aj tým, že dvom 
členkám AS FTVŠ UK končil mandát na základe ukončenia štúdia na FTVŠ UK, na základe 
čoho v jesenných termínoch absentovali na zasadnutiach AS FTVŠ UK. 

Celkovo je možné konštatovať, že účasť členov AS FTVŠ UK na zasadnutiach 
v porovnaní s  rokom 2010 (78,4%) vykázala v roku 2011 mierne klesajúcu tendenciu (77% ), 
ktorá bola ovplyvnená vyššie uvedenými dôvodmi. Napriek uvedenému je možné konštatovať 
zvýšenú aktivitu členov AS FTVŠ UK pri prerokovávaní materiálov v zmysle doplňujúcich 
návrhov a vystúpeniach s faktickými pripomienkami. Zvýšil sa záujem podieľať sa na 
rozhodovacích procesoch na fakulte a súčasne zodpovedným prístupom potvrdiť svoj mandát 
člena AS FTVŠ UK 

Na zasadnutiach AS FTVŠ UK v roku 2011 bola na každom rokovaní prítomná min. 
2/3 účasť členov AS FTVŠ UK a každé zasadnutie , resp. elektronické hlasovanie bolo 
uznášania schopné.  

 AS FTVŠ v priebehu roka pravidelne informoval o záveroch rokovaní pracovníkov 
fakulty prostredníctvom zverejnenia zápisov z rokovania AS FTVŠ UK vo vývesnej skrinke 
AS , resp. prostredníctvom vnútornej informačnej siete fakulty. Zápisy z rokovania AS FTVŠ 
UK sa pravidelne sprístupňovali aj na internetovej stránke fakulty.  

V rámci jednotlivých zasadnutí AS FTVŠ UK v roku 2011 AS prerokoval nasledovné 
návrhy a materiály: 

 
AS FTVŠ UK v roku 2011 schválil:  
 
1. prodekanov FTVŠ UK na funkčné obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015 
nasledovne: 
doc. PaedDr. Oľga Kyselovičovú, PhD. prodekanku pre: doktorandské štúdium (PhD.), 
vedeckovýskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy a knižnicu FTVŠ UK, 
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doc. PaedDr. Antona Lednického, PhD. prodekana pre: rozvoj a výstavbu fakulty, vzťahy 
s verejnosťou (PR),ŠD Lafranconi a rigorózne konanie (PaedDr.), 
Mgr. Ľubora Tománka, PhD. prodekana pre: magisterské štúdium (Mgr.),ďalšie formy 
vzdelávania a IIKS, 
Mgr. Ivetu Cihovú, PhD. prodekanku pre: bakalárske štúdium (Bc.) a akademický informačný 
systém (AiS2), 
2. členov Vedeckej rady FTVŠ UK na funkčné obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015 
nasledovne: 
 doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. ,prof. Ing. Václav Bunc, CSc. ,prof. MUDr. Dušan Hamar, 
PhD., prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. , doc. PhDr. Michal Charvát, CSc., prof. PaedDr. 
Ľudmila Jančoková, CSc. , prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., prof. PhDr. Jela 
Labudová, PhD., doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.,prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.doc. 
PaedDr. Pavol Peráček, PhD., prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD., prof. PhDr. Elena 
Strešková, PhD., prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. ,doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc , 
doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD., doc. Mgr. Erika Zemková, PhD.,doc.PhDr. Eugen 
Laczo,PhD. A v zmysle čl.13 Štatútu FTVŠ UK ods.3, doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, 
PhD.,doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. , Mgr. Iveta Cihová, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, 
PhD.  
2 a) Čestných členov vedeckej rady FTVŠ UK 
AS FTVŠ UK akceptoval návrh dekana fakulty na menovanie čestných členov Vedeckej rady 
FTVŠ UK na funkčné obdobie od 1.2.2011 do 31.1.2015 menovite: PaedDr. Ján Filc, PhDr. 
František Chmelár- prezident SOV, prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc.- emeritný profesor, doc. 
PhDr. Jozef Vengloš, PhD. 
3. Ďalšie podmienky prijatia na magisterské štúdium v akademickom roku 2011/2012 
4. Výročnú správu AS FTVŠ UK za rok 2010 
5. Bc. Karin Danielovú za členku ubytovacej komisie FTVŠ UK 
6. Mgr. Luciu Ortutayovú za členku ekonomickej komisie AS FTVŠ UK 
7. Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2010 
8. Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2010 
9. Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK (2011-2012) 
10. Rozpis dotácií na FTVŠ  UK pre  rok 2011 
11. Rozpočet FTVŠ UK na rok 2011 
12. Navýšenie počtu prijatých študentov na Študijný program Trénerstvo - špecializácia 
ľadový hokej- externá forma z 20 na 28 
13.Navýšenie počtu prijatých na Študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie - 
denná forma z 20 na 26 
14. Mgr. Ľubomíra Tománka, PhD.  za zástupcu FTVŠ UK v Rade vysokých škôl SR 
15. Ďalšie podmienky prijímania na magisterské štúdium pre ak. rok 2011/2012 
a) vážený študijný priemer za cele štúdium pre študijný program TV- druhý predmet (GG, 
BIO...) zmeniť na 2,45, 
b) do ponúkaných študijných programov doplniť TV- Pedagogika. 
16. Ďalšie podmienky prijatia na FTVŠ UK na ak. rok 2012/2013 1.stupeň štúdia (bakalárske 
štúdium)  
17. Zoznam doktorandov prijatých na denné štúdium v ak. roku 2011/2012 od 1.9.2011 
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18. Zloženie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS FTVŠ UK a AS UK menovite: 
Predseda VKpDV :    Mgr. Ortutayová Lucia – nekandidujúci člen AO 
Členovia:  Bc.Oršulová Natália     – nekandidujúci člen AO 
   Mgr. Buzgó Gabriel      – nekandidujúci člen AO 

Mgr. Hardoň Marek    – nekandidujúci člen AO 
19. Termín doplňujúcich volieb do AS FTVŠ UK  a AS UK na  12.10.2011 
20. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského  
     1. kolo volieb – 26.10.2011 2. kolo volieb - 27.10.2011 
21. Zloženie Volebnej komisie pre voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského 
menovite: predseda:doc.Marián Vanderka, PhD členovia : Dr. Baran, PhD, Mgr. Ortutayová, 
Bc. Oršulová, Mgr. Buzgó, Mgr. Hardoňa 
22. Organizačný poriadok FTVŠ UK 
23. Internátny poriadok ŠD Lafranconi    
24. Zmluvu o ubytovaní na ŠD Lafranconi 
25. Výšku školného a vybraných poplatkov v ak. roku 2012/2013 na FTVŠ UK 
 
AS FTVŠ UK v roku 2011 odporučil  
Na základe návrhu zmeny názvu Katedry hier na „Katedru pohybových a športových hier“ 
odporučil AS FTVŠ UK  vedúcemu katedry hier prerokovať a schváliť predmetný návrh 
pracovníkmi katedry a následne vedeniu fakulty prerokovať tento návrh a v prípade kladného 
záveru  inovovať názov katedry od akademického roku 2012/2013. 
 
AKADEMICKÉ  ORGÁNY  FTVŠ UK v roku 2011 
 
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: 
PaedDr. Baran Igor, PhD., prof. MUDr. Hamar Dušan, PhD, doc. Hianik Ján, PhD., 
Mgr. Štefanovský Miloš, PhD, Mgr. Nemček Dagmar, PhD., doc. Přidal Vladimír, PhD.,Mgr. 
Rupčík Ľuboš, PhD, doc.Vavák Miroslav, PhD , doc. Vanderka  Marián , PhD., Mgr. Seman 
František, PhD.   
Študentská časť: k 30.6.2011 
Bc. Danielová Karina, Bc. Paračková Monika,Bc. Oršulová Natália, Mgr. Ortutayova Lucia, 
Bc. Hučková Lenka 
Na základe ukončenia štúdia členov AS FTVŠ UK  Danielovej a Hučkovej, ktorým sa týmto 
skončil mandát členov AS FTVŠ UK  sa uskutočnili doplňujúce voľby, na základe ktorých sa 
novými členmi AS  FTVŠ UK stali Mgr. Cipov Boris, Bc. Odráška Lukáš. 
Študentská časť: od 12.10.2011  
Mgr. Cipov Boris, Bc. Odráška Lukáš, Mgr. Ortutayová Lucia, Bc. Paračková Monika a Bc. 
Oršulová Natália 



13 
 

Pracovné komisie: 
Ekonomická komisia: 
doc. Vanderka Marián,  PhD.- predseda komisie 
Mgr. Štefanovský Miloš, PhD., Mgr. Ortutayová Lucia 
Pedagogická komisia: 
Mgr. Seman František, PhD. – predseda komisie 
Mgr. Nemček Dagmar, PhD., št. Hučková Lenka - členovia komisie 
Legislatívna komisia: 
PaedDr. Baran Igor, PhD. – predseda komisie 
PaedDr.Vavák Miroslav, PhD.  
Zástupcovia FTVŠ UK  v Akademickom senáte UK: 
Dňa 26.10.2011 sa uskutočnili voľby zástupcov FTVŠ UK do AS UK.  
Na základe sčítania hlasovacích lístkov sa členmi AS  UK stali: 
 za zamestnaneckú časť AO FTVŠ  UK: 
doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 
PaedDr. Jana Labudová , PhD.   
Mgr. Ján Cvečka, PhD. 
Za študentskú časť AO FTVŠ UK: 
 Mgr. Pavel Šmela   
 Adam Ščibrány 
 
Zástupca FTVŠ UK v Rade vysokých škôl: 
Mgr. Ľubor TOMÁNEK, PhD. – prodekan FTVŠ UK 
 

V roku 2012 by sa mali aktivity  AS FTVŠ UK ako orgánu akademickej samosprávy 
fakulty vo väčšej miere, okrem základnej pôsobnosti v zmysle ustanovenia zákona o VŠ § 27, 
zamerať na podporu,  ako aj na racionalizáciu nakladania s finančnými prostriedkami 
v medziach stanovených Štatútom UK a FTVŠ UK. 

Vo väzbe na  rokovania zástupcov FTVŠ UK v AS UK bude potrebné  v roku 2012 
zlepšiť priebežnú informovanosť členov AS FTVŠ UK so závermi zasadnutí AS UK 
prostredníctvom zástupcov fakulty v AS UK.  

 



2 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

 

Zabezpečenie pedagogického procesu (spoločné pre I.-II. stupeň štúdia) 

Pedagogický proces zabezpečuje sedem katedier fakulty. Vedúci katedier zabezpečujú 

kontrolnú, riadiacu činnosť a pravidelne hodnotia úroveň pedagogického procesu. Výsledky 

sa prerokujú na zasadaní Kolégia dekana. Vedúci katedier z pohľadu zabezpečenia 

pedagogického procesu vykonávajú predovšetkým hospitačnú činnosť, kontrolu a 

dodržiavanie časovo-tematických plánov výučby, kontrolu prípravy podkladov pre ponuku 

predmetov pre tvorbu rozvrhu, kontrolu priebežného hodnotenia študentov, kontrolu 

zverejnenia podmienok získania kreditov za predmet, kontrolu zapojenia študentov do ŠVOČ 

na katedrách, kontrolu inovácie obsahu výučby a kontrolu inováciu tém záverečných prác. 

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

modernizácii vybavenia učebných priestorov novou výpočtovou technikou. S tým úzko súvisí 

dostatok učebnej literatúry, skrípt a ďalších didaktických materiálov pre študentov. I v tomto 

smere dosahuje fakulta dobré výsledky, učebnice a skriptá sú v primeranej podobe 

aktualizované a pokrývajú hlavné oblasti výučby. Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu 

výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- absencia špecializovaných moderných diagnostických laboratórií. 

 

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety garantovali 

skúsení učitelia – 5 profesori a 17 docenti, resp. 35 učitelia s vedeckou hodnosťou PhD. 

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

jednotlivých oblastiach, aplikovali najnovšie didaktické prístupy a zapracovali do 

pedagogického procesu výsledky najmä vlastnej výskumnej činnosti. Ostatní učitelia, 

vrátane externých pedagogických pracovníkov zabezpečovali semináre a cvičenia.  

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov majú študenti možnosť 

výberu zo širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. 
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Tabuľka 1 Počet ponúkaných voliteľných predmetov (PVP a VP) podľa katedier:  

Katedra Počet PVP a VP
atletiky 14
gymnastiky 32
hier 27
športovej edukológie a športovej humanistiky 55
športovej kinantropológie 14
športov v prírode a plávania 32
SPOLU 174 
 

Dokumentáciu pre štátne skúšky zabezpečovali pracovníčky študijného oddelenia a sekretárky 

katedier za koordinácie vedúcej študijného oddelenia. Využívala sa elektronická online forma 

zapisovania do protokolov prostredníctvom AiS2. Úlohu administrátorov vykonávali interní 

doktorandi, z ktorých činnosťou vyjadrili spokojnosť všetci predsedovia skúšobných komisií. 

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

komisií sa konštatuje zlepšenie spracovania posudkov diplomových prác. Všetky komisie 

pracovali vo vhodných priestoroch s pripojením na internet a bez rušivých momentov. 

 

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

FTVŠ UK ponúkala v roku 2011 záujemcom v bakalárskom štúdiu 7 študijných 

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

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

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

2011/2012 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 28.01.2011 Deň 

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

záujmom. 

Fakulta zaevidovala 718  prihlásených uchádzačov o štúdium v dennej forme štúdia 

(19,2 % žien a 80,8 % mužov) a 48 uchádzačov o štúdium v externej forme bakalárskeho 

štúdia na FTVŠ UK v akademickom roku 2011/2012. V porovnaní s plánovaným počtom 

prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia (280) je to pomer 1 : 2,56. V externej forme 

štúdia bol plánovaný počet prijímaných uchádzačov 20 a v porovnaní s počtom prihlásených 

(48) je to pomer 1 : 2,40. 



16 
 

Záujem o štúdium na našej fakulte sa oproti predchádzajúcim akademickým rokom 

zvýšil: (2008/2009 – 626 uchádzačov, 2009/2010 – 643 uchádzačov, 2010/2011 – 635 

uchádzačov, 2011/2012 – 718 uchádzačov v dennej forme štúdia + 48 uchádzačov v externej 

forme štúdia). 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 320 

(44,6 %) uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 146 (20,3 %) 

uchádzačov. Prehľad počtu prihlásených uchádzačov uvádzame v tab. 2. 

 

Tabuľka 2  Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom 
roku 2011/2012 – 1. stupeň štúdia 

 

Študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov 

Počet prihlásených uchádzačov  
podľa študijného programu uvedeného v prihláške  

na  
1. mieste 

na  
2. mieste 

na  
3. mieste spolu 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 90 186 134 18 338

Trénerstvo a učiteľstvo  
telesnej výchovy 90 239 112 8 359 

Šport a zdravie 20 68 66 34 168

Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 20 65 83 45 193 

Športový manažment 20 101 38 12 151

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 20 18 12 16 46
Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 20 41 22 13 76
SPOLU: 280 718 466 146 1331

Externá forma štúdia 
Trénerstvo 
(iba športová špecializícia ľadový hokej) 20 48   48 

 

1. časti prijímacej skúšky, ktoré sa konalo v termíne 26. – 29. apríla 2011 

sa zúčastnilo: 

 denná forma štúdia  622* uchádzačov,  

 externá forma štúdia 42 uchádzačov,  
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*6 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný program trénerstvo bez prijímacej 

skúšky sa na prijímacej skúške nezúčastnili (športové špecializácie: akrobatický rock and roll (1x), 

basketbal (1x), karate (1x), ľadový hokej (2x), vodné pólo (1x)). 

 Takmer 87 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej skúšky 
môžeme považovať za uspokojivú. 
 Prijímacia skúška uchádzačov o externú formu štúdia pozostávala iba z písomného 

testu a hodnotenia úrovne športovej výkonnosti a trénerskej činnosti (na základe vyplneného 

a Slovenským zväzom ľadového hokeja potvrdeného dotazníka).  

Z celkového počtu 34 ponúkaných športových špecializácií (v dennej forme štúdia) si 

uchádzači vybrali 29 športových špecializácií, pričom najväčší záujem bol o špecializácie 

kondičný tréner vo vrcholovom športe, futbal, ľadový hokej, hádzanú, tenis, basketbal, 

atletiku a volejbal.  

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 622 zúčastnených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK 38 

uchádzačov (6,1 %) nesplnilo základnú podmienku 1. časti prijímacej skúšky – v pohybovej 

časti prijímacej skúšky absolvovať všetky disciplíny. Absolvovanie disciplíny znamenalo: 

 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. 3   Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 
(vyhodnotenie 622 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 

 Nastúpili 
na disciplínu 

a z toho  

Disciplína 

dosiahli 
0 – 10 bodov

nesplnili 
štandard

„vzdali“ Nenastúpili na 
disciplínu

počet % počet % počet % počet % počet % 

beh na 50 m 610 98,1 596 97,7 12 2,0 2 0,3 12 1,9
Cooperov test 610 98,1 584 95,7 24 4,0 2 0,3 12 1,9
plávanie 612 98,4 532 86,9 66 10,8 14 2,3 10 1,6
gymnastika 613 98,6 503 82,1 110 17,9 0 0 9 1,4
športová hra 610 98,1 557 91,3 53 8,7 0 0 12 1,9
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Písomný test pozostávajúci zo 100 uzatvorených otázok (4 varianty odpovedí – z toho 

1, max. 2 správne odpovede) z biológie človeka (60 otázok), telesnej výchovy a športu (20 

otázok) a fyziky (20 otázok) písalo 515 uchádzačov o dennú formu štúdia a 42 uchádzačov 

o externú formu štúdia  (test písali iba uchádzači o štúdium študijných programov: trénerstvo, 

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

výchovy).  

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

25 bodov dosiahli od 5,50 do 21,50 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 12,07). 

40 uchádzačov (7,7 %) nezískalo z písomného testu požadovanú hranicu 8 bodov.  

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

25 bodov dosiahli od 7,25 do 21,50 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 13,39) .  

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 23.05.2011 a 27.05.2011* na FTVŠ UK (*pre 

uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 23.05.2011 – maturitná skúška, 

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

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

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

15 bodov) sa 2. časti prijímacej skúšky zúčastnilo 73 uchádzačov. Kritériom na prijatie bol 

súčet bodov získaných v testoch z matematiky a anglického jazyka. 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 

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

skúšky (na základe rozhodnutia dekana kooperujúcej fakulty – PRIF UK). 
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Na základe analýzy počtov uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania 

a návrhu Komisia pre prijímacie konanie bolo celkovo prijatých 286 uchádzačov dennej 

formy štúdia a 28 uchádzačov externej formy štúdia. Prehľad počtu prijatých uchádzačov 

na jednotlivé študijné programy s uvedením bodovej hranice na prijatie uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Študijný program 

Plánovaný 
počet prijatých 

uchádzačov 

Počet prijatých 
uchádzačov 

Počet 
bodov 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 90 
91 

(z toho 6 bez PS) 
43,25 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 90 92 44,25 

Šport a zdravie 20 20 35,00 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 20 20 38,75 

Športový manažment 20 21 47 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 20 
17 

(prijatí bez 2. časti 
PS) 

16 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 20 
25 

(prijatí bez 2. časti 
PS) 

15 

SPOLU: 280 286  

Externá forma štúdia 

Trénerstvo 20 28 26,25 
 

V nasledujúcich študijných programoch boli vydané rozhodnutia o prijatí v rovnakom 

počte, ako bol uvádzaný predpokladaný počet prijatých v podmienkach prijímacieho konania:  

 trénerstvo (navýšenie o 1 uchádzača bolo spôsobené rovnosťou bodov), 

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy (navýšenie o 2 uchádzačov bolo 
spôsobené rovnosťou bodov), 

 šport a zdravie, 

 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, 

 športový manažment (navýšenie o 1 uchádzača bolo spôsobené rovnosťou bodov). 
 
 

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 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. 
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Odôvodnenie zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: 
 

 študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a geografie - nenaplnil sa plánovaný 

počet prijatých uchádzačov na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 

zabezpečovaného rovnako v spolupráci s PRIF UK, 

 študijný program trénerstvo (externá forma štúdia) - zvýšenie počtu prijatých 

uchádzačov zdôvodňujeme skutočnosťou, že medzi uchádzačmi, ktorí splnili 

podmienky prijatia sú na prvých 20. miestach 3 bývalí absolventi FTVŠ UK (v iných 

študijných programoch) a 5 absolventi VŠ štúdia pedagogického zamerania.  

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom senáte 

FTVŠ UK. 

 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 136 

uchádzačov o štúdium v dennej forme štúdia a 7 uchádzačov o externú formu štúdia. 

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 študijnej prodekanky Mgr. Ivety Cihovej, PhD. 

na zasadnutí komisie rektora Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie žiadostí 

o preskúmanie rozhodnutí dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK v Bratislave na 

akademický rok 2011/2012, rektor UK potvrdil rozhodnutia dekana o neprijatí na štúdium vo 

všetkých prípadoch. 

Právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania 

nevyužil žiaden uchádzač. 

Prijímacieho konania na FTVŠ UK sa nezúčastnil ani jeden uchádzač s ťažkým 

zdravotným postihnutím. 

 

V akademickom roku 2011/2012 sa do 1. roku bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 270 

študentov v dennej forme štúdia a 28 študentov v externej forme štúdia. Z celkového počtu 
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270 novoprijatých študentov dennej formy štúdia 66 %  bolo absolventmi gymnázia a 34 % 

absolvovalo iný typ strednej školy (odborná škola). 

V roku 2011 (stav k 31.10.2011) študovalo na FTVŠ UK v 8 študijných programoch 

v dennej forme bakalárskeho štúdia 632 študentov a v 1 študijnom programe externej formy 

štúdia 28 študentov.  

 

Tab. 4   Počet študentov 1. stupňa štúdia na FTVŠ UK v roku 2011 (stav k 31.11.2011) 

  

Študijný program 

Počet študentov  
v jednotlivých rokoch štúdia 

  1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo - denná forma štúdia 86 47 37 10 4 184 

2. 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

93 72 47 6 1 219 

3. Šport a zdravie 19 13 14 2 1 49 

4. 
Šport a zdravie a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

21 17 26 1 1 66 

5. Športový manažment 19 16 16 -- -- 51 

6. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

14 4 3 -- -- 21 

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

19 11 10 --- 1 41 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

--- --- 1 --- --- 1 

9. Trénerstvo - externá forma štúdia 28 --- --- --- --- 28 

  Celkový počet 299 180 154 19 8 660 

 
 

2.1.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok bakalárskeho štúdia 

 
V roku 2011 sa štátne skúšky v bakalárskom štúdiu konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  20.06.2011 – 28.06.2011 

    druhá časť štátnej skúšky 29.06.2011 – 08.07.2011 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 22.08.2011 – 26.08.2011 
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V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 

8 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

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

atletika,  
kondičný tréner 

doc. Marián Vanderka, PhD. Trénerstvo kondičný tréner 

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

individuálne športy (okrem 
atletiky) 

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

basketbal, hádzaná, ľadový 
hokej, tenis, volejbal 

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 
Trénerstvo 
Trénerstvo a učiteľstvo 
telesnej výchovy 

futbal 

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

šport pre všetkých, šport 
zdravotne oslabených, 
turistika 

doc. PaedDr. Branislav Antala, 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 72 študentov 1. stupňa štúdia. 

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 64 študentov (90,7 % úspešnosť). 8 

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

termínu v auguste 2011.  

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2011 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

48 študentov, z ktorých 44 študentov bolo úspešných (95,8 % úspešnosť).  

 z celkového počtu 108 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2010/2011 malo 15 (13,9 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 
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Tab. 5  Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok  
v akademickom roku 2010/2011 - 1. stupeň štúdia 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún, júl 2011)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Štátna skúška 
prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 24 24 100 % 5 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 17 13 76,5 % 4 

Šport a zdravie 8 7 87,5 % 0 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 11 9 81,8 % 1 

Športový manažment 5 4 80,0 % 1 

Učiteľstvo výchovy k občianstvu  
a telesnej výchovy 1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 3 3 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 3 3 100 % 0 

SPOLU 72 64 90,7 % 11 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2011)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Štátna skúška 
prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 16 14 87,5 % 2 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 14 13 92,9 % 1 

Šport a zdravie 7 6 85,7 % 1 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 5 5 100 % 0 

Športový manažment 3 3 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a pedagogiky 1 1 100 % 0 

SPOLU 48 44 95,8 % 4 
 

Personálne a organizačne zabezpečenie: 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých 

členov komisií tak, aby komisie boli uznášania schopné. V porovnaní s akademickým rokom 
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2009/2010 sme vytvorili navyše dve nové štátnicové komisie (komisie doc. Peráčka 

a doc. Vanderku). Uvedeným krokom sa zabezpečilo rovnomernejšie zaťaženie komisií, 

pričom v riadnom termíne (v mesiacoch jún, júl) komisie skúšali maximálne dva dni 

a v opravnom, resp. náhradnom termíne (v mesiaci august) každá komisia skúšala iba jeden 

deň.  

Predsedovia komisií vo väčšine prípadov považujú zloženie komisií za vyhovujúce. 

Doc. Peráček požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu aj člena štátnicovej komisie 

v bakalárskej forme štúdia vzhľadom na výrazné pracovné zaťaženie (predseda štátnicovej 

komisie v magisterskej forme štúdia, účasť na obhajobách dizertačných prác, skúšanie 

predmetov v skúškovom období,...). 

Predsedovia komisií vyjadrili spokojnosť s účasťou vedúcich bakalárskych prác pri 

obhajobe, ktorá sa v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom zvýšila. V niektorých 

komisiách ale zaznamenali nižšiu účasť oponentov záverečných prác – posudok bol prečítaný 

v zastúpení. 

V akademickom roku 2010/2011 posudky záverečných prác museli vedúci a oponenti 

záverečných prác povinne nahrávať do systému AiS2. Ako študijná prodekanka môžem 

konštatovať, že až na pár výnimiek, väčšina učiteľov pristúpila k uvedenej požiadavke 

zodpovedne.  

   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. 

 Vypisovanie štátnicových protokolov bolo realizované elektronickou formou (online) 

v systéme AiS2 zaškoleným administrátorom (študentom dennej formy doktorandského 

štúdia). Vysoko bolo vyzdvihnutá práve práca administrátorov, ktorú predsedovia považujú za 

veľký prínos. Administrátori prispievajú k bezproblémovému priebehu ŠS a k vytvoreniu 

koncentrovanej pracovnej atmosféry všetkým členom komisie, bez rušivých vplyvov na 

študentov. Predsedovia komisií odporúčajú ponechať tento systém práce v štátnicovej 

komisii.  

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. 

Predsedova komisií vyjadrili aj spokojnosť s harmonogramom štátnych skúšok.  

  

 



25 
 

Poznatková úroveň študentov: 

Vedomostná úroveň študentov z predmetov Teória a didaktika športu a Teórie 

a didaktiky športovej špecializácie naznačila určité zlepšenie, ale stále je veľkým problémom 

systematizovať poznatky z rôznych predmetov a súčasne aplikovať všeobecné poznatky do 

pedagogickej a trénerskej praxe. 

Najväčšie nedostatky, rezervy zaznamenali predsedovia komisií pri odpovediach 

z predmetu Teória a didaktika telesnej výchovy. U väčšiny študentov prevládalo 

memorovanie jednotlivých poučiek bez schopnosti uviesť praktické príklady – bez aplikácie 

do telovýchovnej praxe. 

Z pohľadu kvality bakalárskych prác predsedovia komisií prevažne konštatovali 

rôznorodosť prác (vyskytli sa práce nadpriemerné i podpriemerné). V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, ale predsedovia komisií zaznamenali lepšiu pripravenosť študentov 

na obhajoby. Rovnako vyjadrili spokojnosť aj s úrovňou prezentácií.  

Predsedovia komisií uvádzali vyššiu úroveň pripravenosti študentov na štátnej skúške 

v riadnom termíne (jún, júl 2011) v porovnaní s augustovým termínom - potvrdzuje ju aj 

vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok (tab. 6). 
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Tab. 6   Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2010/2011 – 1. stupeň štúdia 
 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún, júl 2011)
A 12 17 12 3 9 0 2 
B 19 15 5 3 9 0 3 
C 20 12 9 6 2 0 6 
D 12 8 6 3 5 1 3 
E 2 7 6 2 8 0 1 

FX 2 4 0 0 1 0 1 
spolu 67 63 38 17 34 1 16 
priemerná známka 1,86 1,91 1,86 1,94 1,97 2,50 2,06 
splnili 97,0 % 93,7 % 100 % 100 % 97,1 % 100 % 93,8 % 

 
OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2011)

A 4 6 4 1 3  0 
B 4 8 8 3 4  3 
C 15 11 4 1 5  5 
D 13 5 6 2 3  0 
E 3 8 3 1 1  0 

FX 1 3 1 0 0  0 
spolu 40 41 26 8 16  8 
priemerná známka 2,14 2,16 2,00 1,94 1,84  1,81 
splnili 97,5 % 92,7 % 96,2 % 100 % 100 %  100 % 
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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 2011 98 prihlásených uchádzačov (69 mužov, 29 žien) 

o magisterské štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2011/2012 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 (89 – 90,8%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 23. júla 

2011, resp. 31. augusta 2011 – tabuľka 7. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 9 (9,2%) 

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

 

  

Tabuľka 7 Výsledky prijímacieho konania na magisterské štúdium na akademický rok 

2011/2012 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán  prihlásení  prijatí 

1. Trénerstvo 50 37 35 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 35 22 19 

3. Šport a zdravie 20 15 13 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV  20 16 14 

5. Učiteľstvo TV a biológie 10 3 3 

6. Učiteľstvo TV a geografie  10 4 4 

7. Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry  5 0 0 

8. Učiteľstvo TV a nemeckého jazyka a literatúry 5 0 0 

9. Učiteľstvo TV a pedagogiky - 1 1 

 stav k 31.08.2010 155 98 89 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 

tréner (31) – tabuľka 8. 
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Tabuľka 8  Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci 

študijných programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

Športová špecializácia počet Športová špecializácia počet 

atletika 3 ľadový hokej 5 

basketbal 1 šport. potápanie 1 

cyklistika 1 šport. plávanie 1 

futbal 9 šport. gymnastika 1 

hádzaná 1 tenis 2 

kondičný tréner 24 volejbal 4 

kulturistika 1 zjazdové lyžovanie 1 

 

Na magisterské štúdium bolo prijatých 91 študentov. Do prvého roka magisterského štúdia sa 

zapísalo v septembri 2011 89 študentov, do druhého roka štúdia 113 študentov a do tretieho 

roka štúdia 11 študentov (spolu 233, 170 mužov a 63 žien). Po skončení zimného semestra bol 

vylúčený 1 študent. Štúdium prerušil 1 študent. Štúdium zanechali 2 študenti. 

 

Tabuľka 9 Prehľad zapísaných študentov podľa rokov štúdia – magisterské štúdium 

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

Trénerstvo 35 38 7 80 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 19 26 5 50 

Šport a zdravie 13 24 2 39 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 14 21 2 37 

Učiteľstvo TV-OV - 12 0 12 

Učiteľstvo TV-BIO 3 1 0 4 

Učiteľstvo TV-GEO 4 3 0 7 

Učiteľstvo TV-AJ 0 2 0 2 

Učiteľstvo TV-NJ 0 1 0 1 

Učiteľstvo TV-Pedagogika 1 0 0 1 

Stav k 31.10.2011 89 128 16 233 
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2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

Magisterské štúdium úspešne ukončilo v akademickom roku 20109/2011 v riadnom /jarnom/ 

termíne a v opravnom /letnom/ termíne 158 študentov (97,5%). V riadnom aj v opravnom 

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

vyskúšaných 134 študentov (úspešných 114 študentov, úspešnosť 85,0%) a v opravnom 

termíne bolo vyskúšaných 48 študentov (úspešných 44 študentov, úspešnosť 91,3%). 

Z celkového počtu 162 študentov, ktorí sa štátnej skúšky zúčastnili 13 absolventov 

magisterského štúdia prospelo s vyznamenaním (9,2 %) a 4 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. 

 

Tabuľka 10 Prehľad počtu absolventov a úspešnosť na štátnych skúškach podľa jednotlivých 

študijných programoch: 

Študijný program zúčastnení absolventi úspešnosť 

Trénerstvo 63 61 96,8% 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 24 22 91,7% 

Šport a zdravie 35 35 100% 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 19 19 100% 

Učiteľstvo TV a výchovy k občianstvu 15 15 100% 

Učiteľstvo TV a biológie 2 2 100% 

Učiteľstvo TV a geografie 3 3 100% 

Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry 1 1 100% 

Spolu 162 158 97,5% 
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Tabuľka 11 Vyhodnotenie štátnych skúšok 2010/11 (všetky komisie) 

2010 Obhajoba TaDŠpec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 41 42 15 19 26 23 

B 34 34 16 10 8 9 

C 40 38 24 15 7 11 

D 30 29 21 12 8 8 

E 24 21 14 11 7 6 

FX 13 4 12 1 1 0 

spolu 182 168 102 68 57 57 

priemer 2,04 1,91 2,25 1,93 1,70 1,69 

splnili % 93 98% 88% 99% 98% 100% 

A 22,5% 25,0% 14,7% 27,9% 45,6% 40,4% 

B 18,7% 20,2% 15,7% 14,7% 14,0% 15,8% 

C 22,0% 22,6% 23,5% 22,1% 12,3% 19,3% 

D 16,5% 17,3% 20,6% 17,6% 14,0% 14,0% 

E 13,2% 12,5% 13,7% 16,2% 12,3% 10,5% 

FX 7,1% 2,4% 11,8% 1,5% 1,8% 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 2011 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 100 študentom v celkovej 

výške 180 290,- €. 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2011 bolo vyplatené 

173 študentom (55 z I. stupňa štúdia, 118 z II. stupňa štúdia) s váženým študijným priemerom 

1,06-1,46 za výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2009/2010 a v akademickom roku 

2010/2011 v celkovej výške 42 500,-€ (40 310,-€ zo štátnych prostriedkov, 2 190,-€ 

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

Rektor Univerzity Komenského ocenil Mgr. Denisu Zambovú (študijný program trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy), študentku našej fakulty Akademickou pochvalou za 

vynikajúce študijné výsledky (VŠP 1,10). 

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

bolo vyplatené 65 študentom v celkovej sume 8 850,- € zo štipendijného fondu. Z toho 

za mimoriadne kvalitné bakalárske práce 11 študentom v celkovej sume 880,-€ a 

za vynikajúce plnenie študijných povinností za bakalárske štúdium (podľa čl. 8 bod 1 a), b) 

bolo vyplatené motivačné štipendium 6 študentom v celkovej sume 720,- €. Za mimoriadne 

kvalitné diplomové práce 23 študentom v celkovej sume 2 300,-€ a za vynikajúce plnenie 

študijných povinností počas magisterského štúdia bolo vyplatené motivačné štipendium 18 

študentom v celkovej sume 3 600,- €. Za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty (podľa čl. 8 bod 

1 c), d) Štipendijného poriadku fakulty) bolo motivačné štipendium vyplatené 41 študentom 

v celkovej sume 4 000,- € – tabuľka 12. Taktiež bolo vyplatené 13 študentom jednorázové 

mimoriadne štipendium za vynikajúce športové výsledky EUROMILÁNO 2011 v celkovej 

sume 650,-€. 

Cena dekana bola udelená 7 študentom za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

celého štúdia v celkovej sume 1 350,- €. Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

bakalárskeho štúdia bola cena udelená Jurajovi Bežákovi (študijný program trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy) v sume 150,-€. Za vynikajúce plnenie študijných povinností 

počas magisterského štúdia bola cena udelená Bc. Tomášovi Orbánovi, Bc. Silvii Švecovej, 

Bc. Róbertovi Kováčikovi, Bc. Martine Prachárovej, Bc. Michalovi Hornému, Bc. Nine 

Halášovej v celkovej sume 1 200,-€. 
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Tabuľka 12 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2011 priznané motivačné štipendium 

za mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2010/2011 

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

1. BABJAKOVÁ  NINA 
reprezentantka fakulty a UK - členka fakultného 
volejbalového družstva žien v ak. roku 2010/2011, 
Vysokoškolská liga - 1. miesto, Finále univerzít - 1. miesto 

80 

2. BOČKOVÁ  ANNA 

reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2010 - 1. miesto, Medziuniverzitné hry 
„Belegrade Sport Tournament“ 1. miesto, CK ŠVOČ 1. 
miesto – pohybová skladba 

100 

3. Bc. BONDAR  MARIA 
reprezentantka Ruska, fakulty a UK vo voltíži, ME v 
kategórii jednotlivcov – ženy 6. miesto, účasť na Svetových 
jazdeckých hrách vo voltíži jednotlivcov v Kentucky USA 

80 

4. Bc. CSONKA  PETER 

reprezentant SR v kanoistike v disciplíne free style kajak,  
vicemajster sveta 2011, 2. miesto na SP, 10-násobný majster 
SR, úspešný autor dokumentárnych filmov, v súčastnosti 
pôsobí aj ako tréner v disciplíne freestyle 

140 

5. ČMELOVÁ  LUCIA 
Reprezentantka fakulty a UK - členka fakultného 
volejbalového družstva žien v ak. roku 2010/2011, 
Vysokoškolská liga 1. miesto, Finále univerzít - 1. miesto 

80 

6. DZVONÍK  VIKTOR 

reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, EUROMILANO 
2010 - 1. miesto, Medziuniverzitné hry „Belegrade Sport 
Tournament“ 1. miesto, CK ŠVOČ 1. miesto – pohybová 
skladba 

100 

7. GÁL  PETER reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

8. GREGORA  PAVOL reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

9. HERICH  MATEJ 
reprezentant fakulty - člen fakultného volejbalového 
družstva mužov v ak. rok 2010/2011, Vysokoškolská liga 3. 
miesto, Finále univerzít 3. miesto 

80 

10. HLINA  ROMAN reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

11. HRBÁČEK  MICHAL reprezentant SR v zápasení, M-SR mužov vo voľnom štýle 
2. miesto 100 

12. HUTÁR  MAROŠ reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

13. CHREBETOVÁ  IVANA reprezentantka SR v atletike - skoku do diaľky 100 
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14. JALOVIAR  JOZEF reprezentant SR v zápasení, MS juniorov 11. miesto, MS 
seniorov 10. miesto 120 

15. JEZERČÁK  DOMINIK 

juniorský reprezentant SR v golfe, M-SR na jamky 4. 
miesto, SKGA Tour 2. a 3. miesto, Majstrovstvá golfového 
klubu Tále 3. miesto, M-SR klubov 1. miesto, , účasť na ME 
klubov v Portugalsku, TOP 10 SR 7. miesto 

120 

16. KALAFUS  MARTIN reprezentant SR v atletike - skoku do výšky 100 

17. KHANDLOVÁ  IVANA 
reprezentantka SR v športovom aerobiku, M-SR v kategórii 
trio 1. miesto, Letná svetová univerziáda (Čína) 13. miesto, 
CK ŠVOČ 1. miesto – pohybová skladba 

110 

18. KOJNOK  JAKUB reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

19. KOVÁČ  MICHAL reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

20. KRŠÁKOVÁ  LENKA reprezentantka SR v atletike - behu na 100 m a 200 m 100 

21. Bc. KURFÜRSTOVÁ  EVA 

reprezentantka ČR, fakulty a UK v zjazdovom lyžovaní, 
účastníčka MS, SP a EP, medzinárodné M-ČR 1. miesto - 
slalom, prednášková činnosť na KŠPP – úsek lyžovania (v 
rámci PVP) 

80 

22. LICHTMAN  MATEJ 

reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, EUROMILANO 
2010 - 1. miesto, Medziuniverzitné hry „Belegrade Sport 
Tournament“ 1. miesto, CK ŠVOČ 1. miesto – pohybová 
skladba 

100 

23. Bc. LUPTÁK  LUKÁŠ  
reprezentant fakulty - člen fakultného volejbalového 
družstva mužov v ak. roku 2010/2011, Vysokoškolská liga 
3. miesto, Finále univerzít 3. miesto 

80 

24. Bc. MALIČKÝ  MAREK 
reprezentant fakulty - člen fakultného volejbalového 
družstva mužov v ak. roku 2010/2011, Vysokoškolská liga 
3. miesto, Finále univerzít 3. miesto 

80 

25. Bc. MICHÁLEK  MAREK 
za vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia pri 
záchrane života (prvá pomoc po prepadnutí svojho 
spolužiaka a záchrana jeho života) 

120 

26. MOLEC  PETER reprezentant SR v skateboardingu, 6. miesto na SP, 1. miesta 
Slovenskom pohári vo Zvolene a v Martine  100 

27. NADASKÝ  FILIP reprezentant SR v plávaní, ME - disciplína 50 m znak 
(semifinále) - 16. miesto 100 

28. Bc. PAGANÍKOVÁ  VIERA 

reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2010 - 1. miesto, Medziuniverzitné hry 
„Belegrade Sport Tournament“ 1. miesto, CK ŠVOČ 1. 
miesto – pohybová skladba 

100 
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29. Bc. PEČIMONOVÁ 
ALEXANDRA 

reprezentantka SR v karate – disciplína kumite, M-SR 
seniorov 2. miesto a M-SR družstiev 1. miesto 100 

30. RAIS  MATÚŠ 
reprezentant SR a UK v ľadovom hokeji, Svetová zimná 
univerziáda 5. miesto (Turecko), extraligový hráč HK Nitra 
v najvyššej seniorskej súťaži 

120 

31. Bc. ŘEZNÍČKOVÁ  LUCIA reprezentantka SR v akrobatickom rock and rolle, kategória 
tanečné formácie, MS 3. miesto v kategórii DFS 120 

32. Bc. RUŠČINOVÁ  SILVIA 

reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2010 - 1. miesto, Medziuniverzitné hry 
„Belegrade Sport Tournament“ 1. miesto, CK ŠVOČ 1. 
miesto – pohybová skladba – autorka choreografie 

100 

33. Bc. SAMSELY TOMÁŠ 
reprezentant fakulty – člen fakultného volejbalového 
družstva mužov v ak. roku 2010/2011, Vysokoškolská liga 
3. miesto, Finále univerzít 3. miesto 

80 

34. STANKO  FILIP reprezentant SR v tlaku na lavičke, 2. miesto M-SR 
v kategórii muži, MS v kategórii juniorov 2. miesto 100 

35. SVEDEK  TOMÁŠ 

reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, EUROMILANO 
2010 - 1. miesto a účasť na súťaži v basketbale, 
Medziuniverzitné hry „Belegrade Sport Tournament“ 1. 
miesto, CK ŠVOČ 1. miesto – pohybová skladba 

100 

36. ŠTUKOVÁ  ALEXANDRA reprezentantka SR v atletike – beh na 400 m – majsterka SR 100 

37. TÓTH  KRIŠTOF 
reprezentant SR v rýchlostnej kanoistike, ME juniorov 8. 
a 9. miesto, SP v kanoistickom maratóne 2. miesto, M-SR 
C1 a C2 1. miesto, ME do 23 rokov 10. miesto 

100 

38. VIŠVÁDER  JURAJ reprezentant fakulty a UK – člen futsalového 
družstva, najvyššia celoštátna súťaž - I. SLF - 8. miesto 80 

39. VRÁBLOVÁ ZUZANA reprezentntka SR vo vodnom lyžovaní - wakeskatingu, MS 
1.miesto, ME 2.miesto, 3-násobná majsterka SR 140 

40. ZAGOROV  MARTIN 
reprezentant SR v džude, MT Záhreb (CRO) 1. miesto, SP 
Kórea 7. miesto, Svetová letná univerziáda (Čína) 16. 
miesto, účasť na ME do 23 rokov, majster SR 

110 

41. Bc. ZELKO  AUREL 

reprezentant fakulty a UK, spoluriešiteľ medzinárodného 
výskumného projektu „Lukoss“, organizoval a 
moderoval sériu prednášok profesorov a mladých 
vedeckých pracovníkov z partnerských univerzít 
(NOR, SWE) 

100 

 SPOLU  4000 
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2.4 III. stupeň štúdia – doktorandské štúdium 

Prijímacie skúšky na ak. rok 2011/12 
Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 42 uchádzačov, z toho 33 na dennú formu a 9 na 

externú formu štúdia. Prijatých bolo 9 uchádzačov na dennú formu štúdia a 10 na externú 
formu štúdia (tab. 13). 
Tab. 13  Prijímacie skúšky na ak. rok 2011/12 

Študijný program 
Denná forma 

Príhlásení / Prijatí 
Externá forma 

Príhlásení / Prijatí 
Spolu 

Príhlásení / Prijatí 

Športová edukológia 19 / 4   4 / 5 ⃰ 23 / 9 

Športová humanistika 5 / 2     2 / 3  ⃰   ⃰ 7 / 5 

Športová kinantropológia 9 / 3  3 / 2  12 / 5 

Spolu 33 / 9 9 / 10  42 / 19  

⃰ Jeden doktorand nenastúpil a dvaja, ktorí sa pôvodne hlásili na dennú formu štúdia a neboli prijatí 
pre nedostatok miesta, boli na základe žiadosti dekanovi prijatí na externú formu štúdia. 

⃰  ⃰ Jeden doktorand, ktorý sa pôvodne hlásil na dennú formu štúdia a nebol prijatý pre nedostatok 
miesta, bol na základe žiadosti dekanovi prijatý na externú formu štúdia. 

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2011 

Spolu študovalo 51 denných doktorandov vrátane 1 samoplatcu (tab. 1) a 41 externých 
doktorandov vrátane 3 samoplatcov (tab. 14, 15).  
Tab.14  Počet denných doktorandov v jednotlivých ročníkoch štúdia 

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

Športová edukológia 4 7      10 8 0 29 

Športová humanistika 2 3 0 0 1 6 

Športová kinantropológia 3 4 6  3+1s 0 16+1s 

Spolu 9 14 16 11+1s 1 51+1s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 

 

Tab. 15  Počet externých doktorandov v jednotlivých ročníkoch (rokoch) štúdia 

Študijný program NP 1. roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč.* Spolu 

Športová edukológia 5 3 3 3 1 3 0 18 

Športová humanistika 3 1+1s 0 1 1 5 4    15+1s 

Športová kinantropológia 2 0 1+2s 0 0 3 2 8+2s 

Spolu 10 4+1s 4+2s 4 2 11 6 41+3s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 
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Dizertačné skúšky v roku 2011 
 
Tab. 16  Dizertačné skúšky v roku 2011 

Študijný program  
Spolu 

 Denní externí 

Športová edukológia 10 4 14 

Športová humanistika 0 1               1 

Športová kinantropológia 6 1+2s 7+2s 

Spolu 16          6+2s 22 + 2s 

   s = samoplatca 

 

Ukončenie štúdia 
a) Obhajoby dizertačných prác 

Denná forma štúdia 

K 31.8.2011 štúdium ukončilo 9 doktorandov obhájením práce:  

1 doktorandka  prácu neobhájila (Mgr. Kvetáková).  

1 doktorand stiahol prácu z obhajoby (Mgr. Mókus) 

1 doktorand je v nadštandardnej dĺžke štúdia (Mgr. Gejmovský) 

 

Externá forma štúdia 

K 31.8.2011 štúdium obhájením práce ukončili 8 doktorandi. 

2 doktorandi  prácu neobhájili (PaedDr. Važan, Mgr. Liptáková). 

6 doktorandi sú v nadštandardnej dĺžke štúdia. 

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia  

Prerušenie štúdia – Mgr. Ferková  (MD) 

Zanechanie štúdia –( Mgr. Liptáková, Mgr. Vyhnička) 

  
Študijné pobyty 
V roku 2011 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 9 430,00 €. 
 
Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2011 
Interní doktorandi: 

Lucia Bundová: Závislosť adaptačných zmien vo vybraných kinematických parametroch od 
štruktúry tréningového zaťaženia v atletickom šprinte žien. 
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Dušan Holas: Vplyv zmien proporcionality tréningových súčastí na hernú výkonnosť hráčov 
vodného póla. 
Miroslav Huntata: Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele herného výkonu družstva 
v ľadovom hokeji vo vzťahu k úspešnosti v zápase. 
Stanislav Kraček: Vplyv pohybovej aktivity na zmeny komunikácie a sociálneho správania 
autistov. 
Gabriela Mlsnová: Účinnosť fitnes tréningu na športový výkon súťažiacich v športovej 
disciplíne fitnes detí. 
Michal Tokár: Efektívnosť špeciálneho tréningového programu na kompenzovanie svalovej 
nerovnováhy pohybového systému hokejistov. 
Anežka Turanová: Vplyv pilatesových cvičení na funkčné poruchy pohybového systému. 
Martin Vaváček: Kinematická štruktúra techniky vo voltižnom jazdení. 
Matej Vlašič: Vplyv tréningu na balančných podložkách na parametre rovnováhy a sily 
u športovcov po poraneniach predného skríženého väzu. 
 

Externí doktorandi: 

Peter Dedík: Financovanie profesionálnych futbalových klubov na Slovensku po roku 1989 
a jeho odraz v názoroch vybraných skupín respondentov. 

Ján Kotyra: Pohybová aktivita a jej postavenie v hodnotovom systéme študentov stredných 
škôl. 

Drahomíra Lőrincziová: Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané 
somatické, motorické a funkčné parametre študentiek Ekonomickej univerzity. 

Ľubomír Paučír: Závislosť streleckého výkonu od stability postoja letných biatlonistov. 

Peter Pčolka: Vplyv dvoch didaktických prístupov vo výučbe volejbalu na úroveň 
individuálneho herného výkonu žiakov s mentálnym postihnutím. 

Miriam Sedláčková: Činnosť Sokola v Gemeri od jeho vzniku až po súčasnosť. 

Marcela Skočíková: Šport a drogová závislosť mládeže v regióne Orava. 

Jakub Válek: Emigrace českých a slovenských sportovců v letech 1948 – 1989 

 

Zoznam doktorandov v roku 2011 
Denná forma štúdia 

Gejmovský Alexander Mihalík Tomáš Hudečková Martina 
Bundová Lucia Novosád Adrian Ollé Gábor 
Holas Dušan Pánisová Martina Argajová Jaroslava 
Kraček Stanislav Halmová Marcela Longová Katarína 
Mlsnová Gabriela Hančák Jaroslav Šmela Pavel 
Mókus Ladislav Hardoň Marek Zambová Denisa 
Tokár Michal Karas Juraj Korbačková Veronika 
Turanová Anežka Matúš Ivan Melek Peter 
Vlašič Matej Putala Matúš Horný Michal 
Huntata Miroslav Chovanec Lukáš Jeleň Michal 
Kvetáková Lucia Kopúň Peter Vilman Tomáš 
Vaváček Martin Ortutayová Lucia  
Čaplová Petra Štefan Tomáš  
Pělucha Robin Štefániková Gabriela  
Dančíková Veronika Žamba Martin  
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Gurský Tomáš Pačesová Petra  
Hrnčiarik Pavol Vitková Dominika  
Kinči Martin Rozboril Peter  
Kováčiková Zuzana Bartošová Zuzana  
Kúdelová Viera Čierna Dušana  

 

Externá forma štúdia 

Králová Magdaléna Berlanský Peter Šagát Peter 
Stefán István Jurica Marián Kotyra Martin 
Skočíková Marcela Špánik Milan Žbirka Boris 
Duchoslav Libor Bartolčičová Barbora  
Štefaničiaková Eva Pohanová Lucie  
Válek Jakub Zuzik Pavol  
Hrabovský Marián Murárik Michal  
Liptáková Katarína Aujeská Karolína  
Paučír Ľubomír Ladecká Petronela  
Lőrincziová Drahomíra Mikovičová Darina  
Lackovič Pavel Mikuška Karol  
Pčolka Peter Sedliačik Ondrej  
Dedík Peter Kuchár Tomáš  
Kotyra Ján Maršálek Ľubomír  
Kubáň Milan Šafárik Michal  
Melicherová Katarína Májek Martin  
Vrchovecká Pavlína Nagyová Lenka  
Ludvig Dalibor Pavel Lackovič  
Bardiovský Miloslav Róbert Važan  
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2.5 Ďalšie formy vzdelávania 

 

Ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK 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 2011 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 tanečného športu 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, 

tance IDO, triatlon, vzpieranie, zjazdové lyžovanie).  

V uvedenom akademickom roku (2010/2011) fakulta a jej katedry realizovali semináre, 

školenia a workshopy so zameraním na vzdelávanie odborníkov v športe. Celkový počet 

absolventov v kalendárnom roku 2011 bol 201 (154 absolventov I. kvalifikačného stupňa, 47 

absolventov III. kvalifikačného stupňa). 

 

Tabuľka 17 Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej 
spôsobilosti - kvalifikácie trénera/inštruktora I.-III. stupňa v akademickom roku 2010/2011. 

Názov odbornej spôsobilosti Dĺžka vzdelávania v hod. Počet vzdelávaných

tréner III. kvalif. stupňa - ľadový hokej 163 35 

tréner III. kvalif. stupňa - basketbal 165 12 

tréner I. kvalif. stupňa - basketbal 56 12 

tréner I. kvalif. stupňa – džudo 50 11 

tréner I. kvalif. stupňa - zápasenie 50 11 

tréner I. kvalif. stupňa - lukostreľba 50 17 

tréner I. kvalif. stupňa – kanoist., vodný sl. a zjazd 51 7 
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tréner I. kvalif. stupňa - hádzaná 51 13 

tréner I. kvalif. stupňa - futsal 57 12 

tréner I. kvalif. stupňa – ľadový hokej 56 9 

tréner I. kvalif. stupňa – šerm 51 8 

inštruktor I. kvalif. stupňa - aquafitness 50 12 

tréner I. kvalif. stupňa – synchronizované plávanie 53 9 

tréner I. kvalif. stupňa - plávanie 52 33 

  201 

 

Katedra hier v spolupráci Katedrou športovej kinantropológie organizovala odborný seminár 

pre basketbalových trénerov a študentov špecializácie basketbal v mesiaci marec 2011, 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 2011 na FTVŠ UK 
 

V roku 2011 sa na FTVŠ UK riešilo 6 zahraničných projektov v spolupráci so zahraničnými 
partnermi s finančnou dotáciou 143 982,2 €, 14 domácich projektov s finančnou dotáciou 
39 323,4 € a 9 projektov podporovaných UK Bratislava (Granty mladých vedeckých 
pracovníkov - GUK) vo výške  9430 €. 

I keď väčšina zahraničných projektov má vedecký charakter, niektoré patria do oblasti 
vzdelávania a rozvoja, podporované z európskeho fondu regionálneho rozvoja, európskou 
sieťou pre prevenciu zranení v športe., resp. celoživotné vzdelávanie. V rámci projektov má 
fakulta pridelené prostriedky spojené s riešením. V prípade domácich projektov ide o projekty 
podporované grantovou agentúrou APVV, VEGA a KEGA (príloha). 
 
Celkový objem finančných prostriedkov v roku 2011 uvádza tabuľka 18. 

Tabuľka 18  Prehľad riešených grantových projektov na FTVŠ UK  v roku 2011 

Druh 
projektu 

Počet 
grantov 

Granty 
končiace 

2011 

Kapitálové 
prostriedky

Bežné 
prostriedky 

APVV 1 0 0 1627,4 € 

VEGA 13 5 2850 € 31656 € 

KEGA 1 1 0 6040 € 

Zahraničné 6 3 0 95 228,8 

GUK 9 9 0 9430 € 

Spolu 30 18 2850 € 143 982,2 € 

 

Projektová úspešnosť projektov so začiatkom riešenia 2011 

APVV – 2/0 - 0 %  GUK – 19/9  - 47 %      

VEGA – 13/6  - 46 %  Zahraničné – 2/2  - 100 %  

KEGA – 2/0 - 0 %      

 

Zastúpenie z hľadiska vedných odborov a obsahového zamerania 

Z projektov VEGA  je  možné 6 projektov zaradiť do športovej edukológie, 6 do športovej 
kinantropológie a  1 do športovej humanistiky. Z projektov GUK patria 4 do športovej 
edukológie a 5 do športovej kinantropológie.   

Štruktúra obsahu vedeckovýskumnej činnosti sa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma 
rokmi výrazne nezmenila. Najvýraznejšie je zastúpená oblasť rozvoja športovej výkonnosti 
a diagnostiky pohybových predpokladov športovej výkonnosti, ostatné oblasti sú zastúpené 



43 
 

menej. Súvisí to so štruktúrou fakulty a tvorivých pracovníkov a cyklickosťou zadávania 
projektov. 

 

Výskumná infraštruktúra 

Výskumná infraštruktúra sa oproti vlaňajšku takmer nezmenila. Čo sa týka prístrojového 
vybavenia, katedry nakupovali v rámci grantových finančných prostriedkov najmä 
diagnostické prístroje a výpočtovú techniku. V decembri sa začalo s prípravnými prácami na 
budovaní „Diagnostického centra športu prof. Hamara“.  

 

3.2 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
Učitelia, vedeckovýskumní pracovníci a doktorandi prezentovali výsledky svojej činnosti na 
viacerých vedeckých konferenciách a  seminároch tak doma ako aj v zahraničí. V rámci 8. 
ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa na FTVŠ UK uskutočnilo 18  podujatí, ktoré 
popularizovali vedeckovýskumnú činnosť na fakulte. 

 

3.2.1 Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti na konferenciách a 
 seminároch 

1. Medzinárodné vedecké konferencie a semináre s participáciou FTVŠ UK  
6th  International Scientific Conference on Kinesiology, 8. – 11. 9. 2011, Opatija, 
Chorvátsko 

- celkový počet účastníkov: 300 
- celkový počet príspevkov: 210    
- odznelo 122 pódiových prezentácií a 88 obhajovaných posterov   
- z FTVŠ UK  7 príspevkov 
- pozvané prednášky - doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 
- člen hodnotiacej komisie pre udelenie ocenenia „Miloš Mraković Young Researcher   
Award“ – Mgr. Ľ. Tománek, PhD.  

 
6th Posture and Gait Symposium, 15. – 18. 9. 2011, Smolenice 

- doc. Zemková pôsobila ako členka vedeckého výboru a zodpovedná osoba za oblasť 
ŠPORT 
- doktorandka katedry športovej kinantropológie Mgr. Kováčiková bola členkou 
organizačného výboru 
- celkový počet účastníkov: 105 účastníkov z 18 krajín  
- celkový počet príspevkov:   58 pódiových prezentácií  

      20 posterových prezentácií   
- z FTVŠ UK  8 príspevkov 

 
e-Learning Fitness – vedecko-odborný workshop riešiteľov projektu ESF - 
celoživotného vzdelávania, 24.-25. 10. 2011 
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci katedier KŠPP, KG, KK  
- zodpovedná: PaedDr. Jana Labudová, PhD.  
- počet účastníkov:  36 spoluriešiteľov z 19 európskych inštitúcií podieľajúcich sa na projekte. 
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Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície - uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej 
príprave - medzinárodný vedecký seminár trénerov vzpierania,  29.10.2011  
Jedným z hlavných zámerov bolo prezentovať prepojenie vedeckovýskumnej činnosti 
v oblasti športu s trénerskou praxou. Účastníci podujatia boli najmä z radov študentov, 
trénerov a zástupcov vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej a Českej republiky. Kvalitný 
prednášateľský kolektív tvorený medzinárodne uznávanými odborníkmi zo športovej sféry, 
ako aj aktuálnosť riešenej problematiky prispela k tomu, že odbornú úroveň podujatia 
jednoznačne kladne hodnotili účastníci konferencie aj predstavitelia zúčastnených organizácií 
- zodpovedný: Mgr. G. Buzgó, PhD. 
- počet účastníkov: 100 
- hlavné referáty: prof. dr. J. Tihányi, DrSc., Mgr. M. Sedliak, PhD., doc. PaedDr. E. Laczo,  
  PhD., doc. M. Vanderka, PhD., I. Zsuga, P. Szyszka, J. Sacharuk, J. Jaszczuk 
- členovia organizačného tímu: Mgr. G. Buzgó, PhD., Mgr. J. Cvečka, PhD., Mgr. M. Sedliak,     
  PhD.  
 
Česko-slovenský kongres telovýchovného lekárstva, 11.-12.11. 2011 
Podujatie bolo vhodnou príležitosťou na výmenu nových poznatkov, názorov a skúseností 
v oblasti zdravotnej starostlivosti o športovcov a využívania pohybovej aktivity v prevencii 
a terapii. 
- zodpovedný: prof. MUDr. D. Hamar, PhD. 
- počet účastníkov: 96 
- hlavné referáty: prof. MUDr. D. Hamar, PhD.,  doc. E. Zemková, PhD., Mgr. M. Sedliak,  
 PhD., Mgr. M. Cvečka, PhD. 
 
Atletika 2011 - medzinárodná vedecká konferencia, 25.11. 2011 
Bohatý program tvorilo 30 prednášok rozdelených do troch sekcií: športový tréning v atletike 
(13), atletika v školskej telesnej výchove (11) a kondičná atletika (6). Súčasťou konferencie 
bol workshop - okrúhly stôl s témou „Súčasné problémy atletiky“. 
- zodpovedný: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
- počet účastníkov: 35 
- zahraniční účastníci: Poľsko  a ČR 
 
Medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. V. Černušáka – 
Plávanie vo výskumoch Vied o športe, 25. 11. 2011 
Konferencia mala dve časti: slávnostná časť bola venovaná  životnému jubileu prof. 
Černušáka.  Vedecká časť pokračovala hlavnými referátmi a pódiovými prezentáciami 
- zodpovedná: doc. PaedDr. Y. Macejková, PhD. 
- počet účastníkov: 60, učitelia plávania z vysokých škôl v SR, ako aj z Poľska (Varšava), 
z ČR  
  (Katedra plaveckých sportů Univerzity Karlovy)  
 

2. Konferencie a semináre organizované na úrovni katedier 

Prezentácia diagnostických postupov zameraných na zisťovanie úrovne disjunktívnych 
reakčno-rýchlostných schopností, 22.-24.11. 2011 
Prezentácia súťažnou formou rozšírila poznatky študentov o možnostiach diagnostiky  
reakčných schopností.  
- zodpovedný za organizáciu: Mgr. J. Cvečka, PhD. 
- zodpovedná za technickú stránku: Mgr. Z. Kováčiková - doktorandka  
- počet účastníkov:  48  
 



45 
 

Seminár „Veda mladých“ - seminár doktorandov KŠEaŠH k priebežným výsledkom ich 
výskumov, 11.11. 2011 
- zodpovedná: doc. PaedDr. J. Peráčková, PhD. 
- počet účastníkov: 21 
 
Seminár „Veda mladých“ – seminár doktorandov KH  k priebežným výsledkom ich 
výskumov, 8.11. 2011 
Aktívne vystúpili 4 doktorandi KH 2. a 3. ročníka. Prezentovali čiastkové výsledky vlastných 
výskumov,  ktoré mali vzťah k ich dizertačnej práci. 
- zodpovedný: doc. PaedDr. M. Holienka, PhD. 
- počet prítomných: 50 – učitelia katedry, doktorandi katedry, špecialisti katedry 3. roč.  
 
Praktický seminár s prezentáciou diagnostických systémov a zariadení používaných 
v športových hrách, 10.11. 2011 
- zodpovedný: Mgr. Michal Slyško, PhD. a doktorandi katedry 
- počet prítomných: 20 - doktorandi, študenti Mgr., Bc. 
Seminár k výsledkom riešenia výskumných a iných projektov katedry vrátane 
výskumných zámerov na rok 2012,  2.12. 2011  
zodpovedný: doc. PaedDr. M. Holienka, PhD. 
počet účastníkov: 20 (učitelia a doktorandi katedry hier)  
 
Prednáška „Obsahová analýza textov a tvorba záverečných prác” , 9. 11.  2011 
Prednáška bola určená pre študentov špecializácií športových hier 2. a 3. roč. Bc. štúdia a 1. a 2. 
roč. Mgr. štúdia a všetkých študentov PhD. štúdia.  Jej obsah podporil sprístupnenie literárnych 
zdrojov potrebných na tvorbu seminárnych, semestrálnych, ročníkových a kvalifikačných prác 
všetkých druhov. Bola načrtnutá metodika obsahovej analýzy textu. 
- zodpovedný: doc. PaedDr. P. Mačura, PhD.  
- počet prítomných: 50 – učitelia fakulty, doktorandi, študenti 
 
6. Ročník Indoor Crossfit Challenge 2011, 15. 11. 2011 
Testovanie sily, ktoré realizovali študenti – špecialisti KG, bolo určené pre všetkých 
študentov FTVŠ UK. 
- zodpovedný za organizáciu: Mgr. I. Číž, PhD. 
- počet účastníkov 87, z toho 27 aktívnych  
 
Výstava a odborný seminár pre trénerov v zjazdovom lyžovaní (L. Zacharides),  28. 10. 
2011 
- zodpovedná: doc. PaedDr. A. Blahutová, PhD. 
- počet účastníkov: 38 
 
Diagnostika a rozvoj rovnováhových schopností , 8. 11. 2011 
Vedecko-odborný seminár určený pre študentov a trénerov snoubordingu 
- zodpovedný: Mgr. M. Pach, PhD. 
- počet účastníkov: 25 
 
Plávanie v univerzitnom športe,  8. 11. 2011 
Odborný seminár určený pre študentov. 
- zodpovedný: PaedDr. Ľ. Kalečík, PhD.  
- počet účastníkov: 30 
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Aktualizácia vedeckých a odborných poznatkov zo športovej a trénerskej cyklistickej 
praxe, 15. 11. 2011 
Odborný seminár pre študentov športovej špecializácie cyklistika, pre trénerov cyklistických 
centier talentovanej mládeže a centier olympijskej prípravy. Pozvanie na seminár prijali 
prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Prívara a športoví riaditelia pán Juraj 
Zeman a Pavol Gálik. 
- zodpovedný: Mgr. M. Belás, PhD.  
- počet účastníkov: 32  
Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UK a FTVŠ UK pri príležitosti slávnostného 
odovzdania ocenenia Veľká zlatá medaila UK prof. Černušákovi, 10.11. 2011 
zodpovední: doc. PaedDr. M. Holienka, PhD., doc. PaedDr. O. Kyselovičová, PhD. 
počet prítomných: 84 
 

3. Účasť na iných konferenciách a seminároch 

Konferencie a semináre v rámci SR a v zahraničí 

Okrem prezentácií na konferenciách a seminároch organizovaných FTVŠ UK v roku 2011 
odzneli príspevky aj na iných konferenciách a seminároch v rámci Slovenska, ako aj 
v zahraničí. Celkovo bolo na 39 podujatiach prezentovaných 100 príspevkov, čo 
v porovnaní s rokom 2010 predstavuje mierny pokles o 19 príspevkov. 3 učitelia vystúpili 
s pozvanými referátmi (prof. Sedláček, doc. Antala a doc. Laczo). 

Prehľad vedeckých podujatí v roku 2011 je dokumentovaný v tabuľke 19. 
 
Tab. 19   Počty vedeckých podujatí a príspevkov na nich prezentovaných v roku 2011 / 
učitelia  a doktorandi FTVŠ UK  

 Spolu domáce zahraničné 

Počet podujatí  39(33) 12 (12) 27(21)  
(CZE, HR, ROU, AUT,GRE, 
RUS, POL, ALG,LV,GBR, 

USA) 
Počet vedeckých 
príspevkov na nich 
prezentovaných 

100 (119) 44 (71) 56 (48) 

Pozvané príspevky 
[autori] 

7 (6) 1 (5) 6 (2) 
 Laczo Sedláček 3x, Antala 2x 
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3.2.2  Študentská vedecká a odborná činnosť v roku 2011 
 

Katedrové kolá sa uskutočnili na Katedre hier, Katedre atletiky, Katedre športov v prírode 
a plávania, Katedre športovej edukológie a športovej humanistiky, Katedre športovej 
kinantropológie. 

 
Fakultná konferencia ŠVOČ 
Na fakultnú konferenciu ŠVOČ bolo z katedier prihlásených 53 teoretických prác, v ktorých 
prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 56 študentov a 10 pohybových 
skladieb (KG a KŠPP) s 92 interpretmi.  

Oproti pôvodnému návrhu, ktorý schválila Rada ŠVOČ na prvom zasadnutí, museli byť 
urobené zmeny vo vypísaných sekciách a v zložení komisií pre jednotlivé sekcie, spôsobené 
počtom a zameraním prác. Vytvorené boli dve sekcie doktorandov, rozdelenie prác bolo 
náhodné. Účasť študentov na fakultnej konferencii bola pomerne vysoká (tab. 1). Zastúpenie 
jednotlivých katedier bolo rôzne (tab. 2). Každá katedra mala zastúpených študentov či už 
v teoretických sekciách alebo sekciách pohybových skladieb. Predsedovia a členovia komisií 
konštatovali spokojnosť s úrovňou prezentovaných teoretických prác a  pohybových skladieb. 

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

 
Tab. 20 Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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Počet prác 12 10 13 10 8 10 53 / 10 

Počet súťažiacich 13 11 14 10 8 96   56 / 92 
 
Tab. 21 Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOČ 
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Počet prác 7 6 1 4 5 17 6 17 

Počet súťažiacich 7 63** 1 29** 5 19 6 18 
** všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 
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Športová edukológia:  
3.miesto 
Bc. Pavel Šmela: Tvorba tematického celku Fitnes jako výběrového učiva pro žáky střední 
školy (vedúci práce: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.). 
 
Športová humanistika:  
1.miesto 
Bc. Lucia Slobodová: Vedomosti o výžive a pohybovej aktivite žien z hľadiska BMI, 
vzdelania a veku (vedúci práce: doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.). 
2. miesto 
Bc. Andrej Úradníček: Niekoľko pohľadov na sponzorstvo v športe (vedúci práce: JUDr. 
Zuzana Sakáčová, PhD.). 
 
Športová kinantropológia:  
2. miesto 
Bc. Jana Griačová: Reliabilita testov koordinačných schopností (vedúci práce: doc. Marián 
Vanderka, PhD.). 
3. miesto: Lukáš Lupták: Vzťah medzi kvalitou a druhom útočného úderu vo vrcholovom 
volejbale junioriek (vedúci práce: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.). 
Doktorandi/ Športová edukológia a športová humanistika:  
1. miesto 
Mgr. Tomáš Mihalík: Adaptation effects of explosive weight training with Vs. counter- 
movements (vedúci práce: doc. Marián Vanderka, PhD.). 
3.miesto 
Mgr. Matej Vlašič: The effect of balance training on parameters of postural stability and 
strength in athletes after anterior cruciate ligament injury (vedúci práce: doc. Erika Zemková, 
PhD.). 
 
Pohybové skladby / Športová sekcia: 
1.miesto:  
Bc. Ruščinová Silvia a kol.: Cheerleaders – Belehrad (vedúci práce: Mgr. Adriána 
Tonkovičová, PhD.)  
 
Pohybové skladby / Tanečná sekcia: 
1.miesto 
Bajerová Petra - Rigáňová Monika: Za náš tím (vedúci práce: Mgr. Petra Čaplová).  
2. miesto 
Bc. Fába Ondrej – Fuzéková Kristína: Love story (vedúci práce: Mgr. Kristína Hižnayová, 
PhD.).  

Študenti svojimi výsledkami na celoslovenskej konferencii ŠVOČ prispeli k tomu, že FTVŠ 
UK sa stala najúspešnejšou v rámci fakúlt s telovýchovným zameraním. 

 
3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 
 a doktorandov v roku 2011 

 
Na základe aktuálnej štatistiky je publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných 
pracovníkov a doktorandov v roku 2011 čo do kvantitatívnych ukazovateľov nižšia 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom (tabuľka 1). Mierny nárast sme zaznamenali v počte 
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vedeckých a odborných monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a vedeckých prác 
vydaných v domácich recenzovaných zborníkoch. Nepriaznivá situácia je v kategórii 
vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch a v kategórii VŠ skriptá a učebné 
texty. Znížil sa tiež počet prác z domácich vedeckých konferencií. 

 

 Tabuľka 22 Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2011 v porovnaní 
 s predchádzajúcim rokom 

Kategórie: 2011 2010 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  10 9 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

1 1 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách  2 0 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  5 6 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  1 1 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  22 20 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  16 23 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  

5 13 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách  

91 85 

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch  

0 3 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách  

5 3 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách  1 5 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  38 35 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  33 67 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  1 2 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  14 15 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  15 21 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách  2 0 
BCI Skriptá a učebné texty  4 10 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  3 0 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  19 18 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)  

0 11 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných 
aj nekonferenčných)  

1 18 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)  

3 0 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)  

31 1 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  10 13 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  2 2 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch  1 25 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...)  

10 11 
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GHG Práce zverejnené na internete  10 4 
GII Rôzne publikácie a dokumenty  21 24 
Záznamov spolu 377 445

 

Prehľad počtu záznamov podľa jednotlivých katedier v roku 2011 
V nasledujúcom prehľade sú zahrnuté všetky záznamy vrátane záznamov doktorandov. 

    

KATEDRA ATLETIKY 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 84): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (34) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (3) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 
GHG Práce zverejnené na internete (3) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 
 
Štatistika ohlasov (2): 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (2) 

 

KATEDRA GYMNASTIKY 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 37): 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
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 (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (3) 
BAB Odborné monografievydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (8) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) 
GHG Práce zverejnené na internete (7) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) 
 
Štatistika ohlasov (2): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (1) 
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KATEDRA HIER 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 71): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (17) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (9) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 
 
Štatistika ohlasov (10): 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (5) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (5) 

 

KATEDRA ŠPORTOVEJ EDUKOLÓGIE A ŠPORTOVEJ HUMANISTIKY 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 76): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (9) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (11) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) 

 
 Štatistika ohlasov (2): 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (2) 

 
KATEDRA ŠPORTOVEJ KINANTROPOLÓGIE 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 73): 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (13) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (5) 
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (9) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (7) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (13) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4) 

 
KATEDRA ŠPORTOV V PRÍRODE A PLÁVANIA 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 63): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (29) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (8) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (5) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (4) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 
 
Štatistika ohlasov (2): 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (2) 
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3.4 Prehľad výskumných projektov riešených v roku 2011 na FTVŠ UK 

Zahraničné projekty 

1. Mobilita v starobe.  N-0003. INTERREG IVa. 2009-2013. Európsky fond 
regionálneho rozvoja. Zodpovedný riešiteľ za SR Hamar, D. 

2. LUKOSS - Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu 
v športových vedách. NL-II-001-d. 2009-2011. Fond NIL. Riešené 1.9.2009 – 
28.2.2011. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Laczo, E. 

3. Safety in Sports – Injury Prevention and Safety Promotion in Slovak Basketbal. 2009-
11. Koordinátor Univerzita Bochum. Zodpovedný riešiteľ za FTVŠ UK Tománek, Ľ. 
(Zemková E, Mačura P, Bielik V, Argajová J, Argaj, G., Vlašič M). 

4. Sensory biofeedback for human balance improvement. 1.9.2010 – 31.8.2011. Grant: 
Aktion Österreich – Slowakei, č. 2010-03-15-0004. Laboratory of Motor Control, 
Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences 
Partneri:Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University Bratislava, 
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical University of Vienna 
and Vienna General Hospital, Ludwig Boltzmann Institute for Electrostimulation 
and Physical Rehabilitation at the Wilhelminen Hospital, Vienna. Spoluriešitelia: 
Zemková E, Hamar D, Kováčiková Z, Vlašič M. 

5. Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese 
prediabetic individuals. 70995. 09/2010 – 08/ 2013. European Foundation for the 
Study of Diabetes (EFSD) and Lilly Research Fellowship Programme. Koordinátor za 
FTVŠ UK Zemková, E. (Kyselovičová, Lipková) 

6. E- Learning Fitness (ELF) z výzvy Lifilong Learning Programme, č. 511669-LLP-1-
2010-IT-KA3-KA3MP.  Doba riešenia 01/2010 – 12/2013. Koordinátor za FTVŠ UK 
Labudová,Ja. (Kyselovičová, Tirpáková) 

APVV 

Muscular power in resistance exercises under unstable conditions: Application in sport and 
rehabilitation. APVV. SK-SRB-00230-09. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej Republiky a Srbskej Republiky. Zodpovedný 
riešiteľ za SR Zemková, E. (Číž I, Hamar D, Kováčiková Z, Miklovič P, Schickhofer P, 
Zapletalová L). Riešené 2010 - 2011. 

 
Komisia VEGA 

1. 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 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

9. Kampmiller, T.: Hormonálna odozva na špecifické silové zaťaženia a ich vplyv na 
zmeny úrovne motorických schopností. Riešené 2011 – 2012, č. 1/0499/11. 
Spoluriešitelia: Hamar, Vanderka, Laczo, Vavák, Cvečka, Sedliak, Buzgó, Mihalík, 
Novosád, Hardoň, Kinči, Bielik. 

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

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

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

13. Zemková, E.: Performačné testy stability postoja vo funkčnej diagnostike športovcov 
a jedincov s narušenou motorikou. Riešené: 2011 – 2013, č. 1/0070/11. 
Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Lipková, Schickhofer, Tirpáková, Zapletalová, 
Kováčiková, Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, 
Marček, Miklovič, Valkovič, Melicherová. 
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Výskumné projekty riešené na iných pracoviskách s participáciou zamestnancov FTVŠ 
UK   
Komisia KEGA 

1. 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 UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené 
v roku 2011 

1. Dančíková, V.: Efektívnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy 
na gymnáziách. Grant Univerzity Komenského č. UK/425/2011. 

2. Hančák, J.: Vzťah medzi úspešnosťou družstva a vybranými ukazovateľmi herného 
výkonu vo vrcholovom volejbale mužov. Grant Univerzity Komenského č. 
UK/167/2011. 

3. Hardoň, M.: Modelovanie techniky a štruktúra športového výkonu vo vrhu guľou. 
Grant Univerzity Komenského č. UK/122/2011. 

4. Karas, J.: Parametre aeróbnych a anaeróbnych schopností ako ukazovatele odozvy na  
 tréningové zaťaženie cyklistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/322/2011. 

5. Kinči, M.: Vplyv anaeróbnej trénovanosti na presnosť a rýchlosť vykonania 
vybraných útočných herných činností jednotlivca. Grant Univerzity Komenského č. 
UK/9/2011. 

6. Kováčiková, Z.: Zmeny reakčno-rýchlostných schopností po rôznych formách agility  
 tréningu. Grant Univerzity Komenského č. UK/412/2011. 

7. Novosád, A.: Analýza vzťahu jednorazového  (1 RM) a výkonového maxima (Pmax) 
pri vybraných komplexných  telesných cvičeniach za účelom doplnenia 
metodotvorných činiteľov funkcionálneho posilňovania. Grant Univerzity 
Komenského č. UK/372/2011. 

8. Rozboril, P.: Podmienky vyučovacieho procesu telesnej a športovej výchovy ako  
 podmieňujúci faktor pohybovej aktivity detí a mládeže. Grant Univerzity Komenského   
 č. UK/461/2011. 

 9. Štefániková, G.: Vizuálne spätnoväzobné riadenie pohybu ťažiska v rozvoji    
 koordinačných schopností u detí. Grant Univerzity Komenského č. UK/427/2011. 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 
V roku 2011 mala FTVŠ UK uzatvorených 34 bilaterálnych dohôd so zahraničnými 
partnermi v rámci programu LLP/ERASMUS (nárast o 2) a 3 medzifakultné dohody so 
zahraničnými partnermi. Na medzinárodné kontakty sa najviac využíval program 
LLP/ERASMUS. 
 
4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 
 
LLP/ERASMUS 

Vycestovania 

- prednáškový pobyt  - 6 učitelia FTVŠ UK 

- štúdium na jeden semester - 15 študentov FTVŠ vrátane 1 doktoranda,  

- stáže v kluboch a výskumnom ústave - 3 študentky FTVŠ  

 

Návštevy na FTVŠ UK 

- prednáškový pobyt - 10 zahraniční učitelia 

- štúdium -  24 študentov  

 

MEDZIUNIVERZITNÉ A INÉ DOHODY 
Návštevy na FTVŠ UK 

- Semmelweis University – pracovné stretnutie 

- Tokio International University – pracovné stretnutie k príprave dohody 
 
4.2 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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4.3  Prehľad mobilít učiteľov, študentov a zamestnancov 
 
Prednáškové a pracovné pobyty učiteľov a zamestnancov FTVŠ  

 
 
Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ - LLP/ERASMUS 
 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca inštitúcia  Semester 
ŠTUDIJNÝ POBYT 

Snopková  Zuzana ŠVÉDSKO - HALMSTAD LS 10/11 

Ološová Gabriela FÍNSKO - ROVANIEMI LS 10/11 

Ďurišová  Silvia FÍNSKO - ROVANIEMI LS 10/11 

Kinči  Martin ŠPANIELSKO - LACORUNA LS 10/11 

 Antošková Michaela NEMECKO - KOLÍN ZS 11/12 

 Belásová Michala FÍNSKO - ROVANIEMI ZS 11/12 

 Dragula Ladislav FÍNSKO - ROVANIEMI ZS 11/12 

 Dratvová Veronika FÍNSKO - ROVANIEMI ZS 11/12 

 Dučák Juraj NEMECKO - FÍNSKO ZS 11/12 

 Janšík Tomáš PORTUGALSKO - COIMBRA ZS 11/12 

 Koreň Tomáš FÍNSKO - ROVANIEMI ZS 11/12 

 Králik Michal FÍNSKO - OULU ZS 11/12 

 Krišková Lenka ČR - PRAHA ZS 11/12 

 Krnáč Jozef ŠPANIELSKO - ALMERIA ZS 11/12 

 Kucza Richard CHORVÁTSKO - ZAGREB ZS 11/12 

 
 
STÁŽ 

Krnčan Gabriel TALIANSKO - MALTA ZS 11/12

Kinči  Martin ŠPANIELSKO – LACORUNA ZS 11/12

Kovárová Janka FÍNSKO - JYVASKYLA ZS 11/12
 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca inštitúcia  Semester 
Kyselovičová Oľga WORCESTER ERASMUS LS 10/11 
Tirpáková  Veronika COIMBRA ERASMUS ZS 11/12 
Zapletalová Ludmila COIMBRA ERASMUS ZS 11/12 
Tománek Ľubor ZAGREB ERASMUS ZS 11/12 
Sedliak Milan JYVASKYLA ERASMUS ZS 11/12 
Zemková Erika ALMERIA ERASMUS ZS 11/12 
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Prednáškové pobyty zahraničných učiteľov a pracovné pobyty zahraničných 
zamestnancov na FTVŠ 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca inštitúcia  Semester 

UČITELIA 

Cison Tomasz POĽSKO - KRAKOW ERASMUS LS 10/11 

Palka Tomasz POĽSKO - KRAKOW ERASMUS LS 10/11 

Pilch Wanda POĽSKO - KRAKOW ERASMUS LS 10/11 

Vlasic Jadranka CHORVÁTSKO ZAGREB ERASMUS LS 10/11 

Rubana Inta LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 11/12 

Čechovská  Rubana ČR - PRAHA ERASMUS ZS 11/12 

Vindušková Jitka ČR - PRAHA ERASMUS ZS 11/12 

Licis Renars LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 11/12 

Zidens Janis LOTYŠSKO - RIGA ERASMUS ZS 11/12 

Simas Pedro PORTUGALSKO - FAFE ERASMUS ZS 11/12 

 
Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ v rámci LLP/ERASMUS 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca inštitúcia  Semester 

Castro Garcia Lucia ŠPANIELSKO - LACORUNA LS 10/11 

Delgado Moreno Rosa ŠPANIELSKO - LLEIDA LS 10/11 

Martinez Galaz Marina ŠPANIELSKO - MADRID LS 10/11 

Neira Dopazo Pablo ŠPANIELSKO - LACORUNA LS 10/11 

Rivaz Pozuelo Alberto ŠPANIELSKO - MADRID LS 10/11 

Sanchez Domingez  Alfonso ŠPANIELSKO - LACORUNA LS 10/11 

Souto Diaz Ivan ŠPANIELSKO - LACORUNA LS 10/11 

Raivio Jani FÍNSKO - ROVANIEMI LS 10/11 

Hernandez Martinez  Alejandro ŠPANIELSKO - ALMERIA ZS 11/12 

Martinez Suarez Victoria ŠPANIELSKO - LACORUNA ZS 11/12 

Del Rio Amboage Virginia ŠPANIELSKO - LACORUNA ZS 11/12 

Fernandez Izan ŠPANIELSKO - LLEIDA ZS 11/12 

Zehia Kobea Maximilien FRANCÚZKO - PARÍŽ ZS 11/12 

Josić Toni CHORVÁTSKO - ZAGREB ZS 11/12 

Klarin Leo CHORVÁTSKO - ZAGREB ZS 11/12 

Ambrulevicius   Saulius LITVA - KAUNAS ZS 11/12 

Vitoria Negrao da Silva Maria Joao PORTUGALSKO - COIMBRA ZS 11/12 

Garcia Cruz Fidel ŠPANIELSKO - ALMERIA ZS 11/12 

Del Barco Martizez  Cristobal ŠPANIELSKO - ALMERRIA ZS 11/12 

Caranza Nyberg Jessica Elisabet ŠPANIELSKO - TOLEDO ZS 11/12 

Rodero Prada Marina ŠPANIELSKO - LACORUNA ZS 11/12 

Cuevaz Gomez Alfonso ŠPANIELSKO - LACORUNA ZS 11/12 

Vera Maroto Daniel ŠPANIELSKO - MADRID ZS 11/12 

Gabriel Medina Miguel ŠPANIELSKO – MADRID ZS 11/12 
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5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

1. BENČURIKOVÁ,  Ľ.: Vybrané faktory ovplyvňujúce základné plavecké zručnosti 

detí . predškolského veku. Bratislava : STIMUL, 2011. 

2. BEKÖ, R.: Držanie tela detí mladšieho školského veku. Bratislava : IMC Agency, 

2011. 

3. BLAHUTOVÁ, A.: Osobitosti štruktúry športového výkonu veteránov v zjazdovom 

lyžovaní. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. 

4. LABUDOVÁ, J.: Synchronizované plávanie. Bratislava : IMC Agency, 2011. 

(Rotačný fond FTVŠ UK) 

5. NEMČEK, D. et al.: Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 

Prešov : Michal Vaško, 2011. 

6. PACH, M.: Vplyv prípravy na balansovacích doskách na technickú úroveň absolventa 

základného kurzu snowboardingu. Bratislava : ICM Agency, 2011. 

7. PŘIDAL, V.: Herný výkon v športových hrách. Bratislava : ICM Agency, 2011. 

8. 1TÓTH, I.: Praktická hokejová angličtina pre hráčov, trénerov, rozhodcov, študentov 

i manažérov. Bratislava : TO-MI Ice Hockey Agency, 2011.  

9. VAVÁK, M.: Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov. Bratislava : 

      ICM Agency, 2011. 

10. ZAPLETALOVÁ, L. et al.: Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja 

a pohybovej výkonnosti 11-až 18-ročnej populácie na Slovensku. Bratislava : Peter 

Mačura -PEEM, 2011. 

 

ABB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách   

1. HIANIK, J.: Hádzaná v telocvični. Bratislava : Slovenský zväz hádzanej, 2011. 

2. STREŠKOVÁ, E. et al.: Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ 

UK.  Bratislava :  Vysokoškolský klub FTVŠ UK, 2011. 

 

                                                 
1 Monografia je momentálne v rozhodovacom konaní hodnotiteľskej komisie CVTI, v prípade 

prehodnotenia bude preradená medzi vysokoškolské učebnice ACA. 
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ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

1. HAJOSSY, R. - MAČURA, P.: The physics and mathematics of successful shooting 

in basketball. Oradea : University of Oradea, 2011. 

2. HAJOSSY, R. - MAČURA, P.: Fyzika a matematika úspešnej streľby v basketbale.  

Brno : MUNIPRESS, 2011. 

 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

1. BINOVSKÝ, A.: Anatómia pre športovcov II : orgánové systémy. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2011. 

2. LABUDOVÁ, J. et al.: Integrácia v telesnej výchove a športe. Bratislava : ICM 

Agency, 2011. (Rotačný fond FTVŠ UK) 

3. LIPKOVÁ, J.: Základy biochémie pre študentov FTVŠ UK. Bratislava : ICM Agency, 

2011. 

4. PERÁČEK, P. – PAKUS ZA, Z.: Futbal. Bratislava: IRIS, 2011. 

5. STREŠKOVÁ, E. a kol.: Športová gymnastika : druhy gymnastiky. Bratislava : Peter 

Mačura  - PEEM, 2011. 

6. ZEMKOVÁ, E.: Fyziologické základy senzomotoriky. Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2011. (Rotačný fond FTVŠ UK) 

 

AED  Zborníky konferenčné         
1.  Atletika 2011. Vedecký zborník. Bratislava : ICM Agency, 2011.  

2.  Aktuálne vedecké a odborné poznatky z oblasti športov v prírode a turistiky 

[elektronický dokument]. Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu  UK, Katedra 

športov v prírode a plávania, 2011. 

3. Ľudský kostrový sval a in vivo a in vitro techniky skúmania svalu v športových 

vedách. Human skeletal muscle and in vivo and in vitro muscle analysis techniques in 

sport sciences. Bratislava : ICM Agency, 2011. 

4.  Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície. Uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej 

príprave. Bratislava : ICM Agency, 2011. 

5.  Závislosť adaptačných mechanizmov v oblasti špeciálnych schopností od štruktúry 

tréningového zaťaženia vrcholových a talentovaných športovcov. Bratislava : ICM 

Agency, 2011. 
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6.  Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti životného jubilea profesora Vladimíra 

Černušáka člena Katedry teórie a metodiky plávania FTVŠ UK. Bratislava : STIMUL, 

2011. 

7.  Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 18. Bratislava : ICM Agency, 

2011. 

 

AFD  Zborníky konferenčné         
1.  Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava 2011 [elektronický 

dokument]. Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 

2011. 

 

BCI  Skriptá, učebné texty        
1. KYSELOVIČOVÁ, O. et al.: Základná gymnastika. Bratislava : ICM Agency, 

2011.  

2. SAKÁČOVÁ, Z.: Šport a právo II. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011. 

3. VAVÁK, M.: Kondice ve volejbale: hala-venku–řebřík : audiovizuálny DVD film. 

Praha : Český volejbalový svaz, 2011.  

4. VAVÁK, M.: Volejbal : Kondiční příprava. Praha : Grada, 2011. 

 

Acta Facultatis Educationis Physicae 2011 
Vydané boli čísla I, II 

Čísla sú prístupné aj v elektronickej verzii na www (pdf. formát) 

 

Telesná výchova a šport 2011 
Vydané boli čísla 1, 2, 3, 4 

Redakčná rada vyvíjala snahu vydávať monotematicky zamerané čísla 2 – 4. 

- č. 2/2011 – zamerané na kondičnú prípravu vo vrcholovom a rekreačnom športe 

- č. 3/2011 – zamerané na ľadový hokej v súvislosti s konaním MS v ľadovom hokeji 

v SR 

- č. 4/2011 - nová koncepcia pohybovej aktivity mladej generácie a vyučovania 

TaŠV, atraktívne formy vyučovania v TaŠV a v tréningu 
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6  HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

Habilitačné konania 

Ing. Vladimír Hobza, PhD., v študijnom odbore 8.1.4. športová humanistika, habilitačná 

práca na tému „Špecifické aspekty státní a municipální dotační politiky v českém sportu 

a pohybové rekreaci“ 

Mgr.  Miroslav Vavák, PhD., v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia,  habilitačná 

práca na tému „Teoretické východiská kondičnej prípravy volejbalistov“ (monografia) 

JUDr. Zuzana Sakáčová PhD., v študijnom odbore 8.1.4. športová humanistika, habilitačná 

práca na tému „Dimenzie vzťahov športu a práva na Slovensku“ 

 

Inauguračné konanie 

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia, 

inauguračná prednáška na tému „Progresívne prístupy k obsahovému zameraniu kondičného 

tréningu vo futbale“ 
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 
Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) fakulty v roku 2011 

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. 

Pretrvávajúcim problémom oddelenia OIKT je dlhodobá fluktuácia a stabilizácia technických 

pracovníkov. Možným riešením uvedeného problému bola ponuka z Centra informačných 

služieb UK zabezpečovať prevádzku a rozvoj existujúcich IT služieb dodávateľským 

spôsobom vlastnými pracovníkmi CIT-u na ktorú fakulta pristúpila. Následne bola uzatvorená 

zmluva s účinnosťou od 1. mája 2011. V tom čase služba zahŕňala: 

 prevádzku fakultného Active Directory, t.j. centralizovaná správa osobných počítačov 

v doméne, aktualizovanie operačných systémov, prevádzku antivírového servera 

NOD, 

 prevádzku elektronickej pošty, 

 prevádzku VoIP telefónie – od úrovne siete WAN,  

 prevádzku sieťovej konektivity - služba lokálnej siete (LAN) a služba pripojenia ku 

kostre univerzitnej siete (WAN), 

 prevádzku finančného informačného systému na úrovni inštalácie, zmeny konfigurácií 

a riešenie technických problémov na úrovni pripojenia klientskej aplikácie k serverom 

poskytovateľa do datacentra, 

 prevádzku kamerového systému, 

 prevádzku virtualizačného systému. 

V rámci modernizácie a reštrukturalizácia počítačovej siete nebola realizovaná ďalšia etapa 

štruktúrovanej kabeláže, ktorá bude kompletne manažovateľná aktívnymi prvkami f. CISCO.  

Rekonštruované dva učebné priestory (0-47 a I-58), ktoré boli vybavené multimediálnou 

prezentačnou technikou (dataprojektory, premietacie plátna). 

V roku 2011 bolo prostredníctvom vysúťažených dodávateľov DATALAN a EXE zakúpená 

z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov výpočtová technika na katedry, na dekanát 

a do knižnice v celkovej sume 12.008,- Eur (14 ks PC, 8 ks tlačiarní, iné príslušenstvo). 
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Počítačové 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. 

Na pracovných staniciach zamestnancov je z prevažnej väčšiny inštalovaný operačný systém 

Microsoft Windows 7. Z kancelárskych balíkov je používaný Microsoft Office 2007. 
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8  SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 

- 29. januára 2011: 
4. reprezentačný ples FTVŠ UK  
 
- 25. marca 2011: 
Deň učiteľov na FTVŠ UK 
 
- 25. marca 2011: 
Otvorenie Golfového akademického centra 
 
- 3. júna 2011: 
Deň detí pre bratislavské SŠ v spolupráci s BSK 
 
- 24. júna 2011: 
Športový deň zamestnancov FTVŠ UK 
 
15. novembra 2011: 
Silák 
 
- 17. novembra 2011: 
Zriadenie Klubu absolventov a priateľov FTVŠ UK 
 
6. decembra 2011: 
Gróf Monte Christo 
 
9. decembra 2011: 
Mikulášsky golfový turnaj 

 
 
 

 


