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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 2012. 

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 2012 smerovalo zlepšenie materiálnych 

a priestorových podmienok fakulty: 

 ukončenie rekonštrukcie a otvorenie futbalového ihriska s umelým trávnatým 

povrchom, 

 kompletná rekonštrukcia vstupnej časti  priestorov fakulty (park), 

 rekonštrukcia vonkajšej časti budovy (fasáda) fakulty, 

 priestorové a materiálne budovanie špecializovaného pracoviska – “Diagnostické 

centrum prof. Hamara”, 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení v Študentskom domove Lafranconi. 

 Z pohľadu pedagogickej činnosti v roku 2012: 

 realizovala sa 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 v ďalších športových špecializáciách, 

 prebehla finalizácia podkladov pre akreditáciu nového študijného programu Kondičný 

tréner a príprava pedagogickej dokumentácie pre vyučovanie študijného programu 

Trénerstvo v anglickom jazyku na bakalárskom stupni štúdia. 

 Vo vedeckovýskumnej činnosti bola vyvrcholením spolupráca na organizácii 4. 

international scientific conference CONTEMPORARY KINESIOLOGY (Split, Chorvátsko). 

Spracovali sa podklady k predloženiu projektu zo štrukturálnych fondov v rámci OP výskum 

a vývoj. 

 Najvýznamnejšou udalosťou v živote fakulty v roku 2012 bolo usporiadanie letnej 

časti Slovenskej univerziády takmer výlučne v priestoroch našej fakulty pod záštitou ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v dňoch 18. – 23. júna 2012. 



3 
 

 Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom udržanie stáleho 

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

študentov a zamestnancov fakulty. 

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2012 zaznamenáva dominantné (nie všetky) 

skutočnosti v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty. Podklady spracovali členovia Vedenia 

FTVŠ UK nasledovne: 

Vyhodnotenie činnosti AS FTVŠ UK: PaedDr. Igor Baran, PhD. 

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

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2012 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 23.5.2013 

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

Prodekanka pre doktorandské štúdium, vedeckovýskumnú činnosť, zahraničnú spoluprácu: 

 doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

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

 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

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

 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

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

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 

 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
 
Vedúci katedier 
Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 
Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
Katedra gymnastiky: prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
Katedra športových hier: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Katedra športovej edukológie 
 a športovej humanistiky: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
Katedra športov v prírode a plávania: doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 
1.1 VEDENIE FTVŠ UK 
 
Dekan: prof. PaedDr. Miroslav  Holienka, PhD 
Prodekani: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.  
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 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: Mgr. Boris Cipo 
 
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 20 
zasadnutí a riešili sa nasledovné problematiky: 
 
16. január 

 Hodnotenie plnenia prioritných úloh v roku 2011 
 Obsahové zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (I – VI/12) 
 Hodnotenie výučby na FTVŠ UK     

  - pedagogická konferencia 
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 Zámer rekonštrukčných prác v budove fakulty na rok 2012 
23. január 

 Prioritné úlohy FTVŠ UK na rok 2012 
 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2011 – štruktúra 
 Metodika osobných príplatkov na r. 2012 

 
6. február 

 Činnosť Knižnice FTVŠ UK v roku 2011 
 Činnosť VŠ klubov na FTVŠ UK v roku 2011 
 Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (II – VI/12) 

 
20. február 

 Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS 11/12 
 Vedeckovýskumná činnosť v roku 2012 
 Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2011 a plán na rok 2012 
 Stav pripravenosti LU SR 2012 

 
12. marec 

 Študentská vedecká  odborná a umelecká činnosť – 2012    
 Edičná činnosť v roku 2012 
 Plán podnikateľskej činnosti na rok 2012 
 Pedagogické úväzky v LS 11/12 

 
26. marec 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2012/13 (I. a III. stupeň štúdia) 
 Integrovaný informačný a komunikačný systém 
 Stav pripravenosti LU SR 2012 

    
16. apríl 

 Vyhodnotenie publikačnej činnosti za rok 2011   
 Hodnotenie pedagogického procesu za ZS 10/11 – 1. rok štúdia 
 Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na rok 2012 
 Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty  

 
30. apríl 

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2011 
 Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
 Činnosť FitGym-u Lafranconi 
 Stav pripravenosti LU SR 2012 

 
14. máj 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2012/13 (II. stupeň štúdia) 
 Príprava skúškového obdobia 
 Štátne skúšky - Mgr., obhajoby záverečných prác 
 Deň detí 
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28. máj 
 Vyhodnotenie 1. časti prijímacej skúšky na ak. r. 2012/13 (I. stupeň štúdia) 
 Štátne skúšky – Bc., obhajoby záverečných prác 
 Vyhodnotenie ŠVOUČ 2012 
 Stav pripravenosti LU SR 2012 

 
11. jún 

 Ročenka FTVŠ UK 2012/13, Harmonogram štúdia na ak. r.  2012/13 
 PVP na ak. r. 2012/13 
 Činnosť prevádzkového oddelenia 
 Stav rekonštrukčných prác v budove fakulty 

 
 
25. jún 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 
 Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 
 Plnenie prioritných úloh za 1. polrok 2012 
 Prevádzka na FTVŠ UK počas obdobia júl – august 
 Hodnotenie spolupráce so športovými zväzmi a ostatnými organizáciami 

 
20. august 

 Obsahové zameranie zasadnutí VF – ZS 2012/13 
 
27. august 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň štúdia pre ak. r. 2012/13 
 Stratégia prideľovania osobných príplatkov (IX – XII/2012) 

 
10. september 

 Hospodárenie za I. polrok 2012 
 Prijímacie konanie na ak. r. 2013/14 (I. a III. stupeň) 
 Zabezpečenie pedagogického procesu ZS 2012/13 
 Obsahové zameranie zasadnutí KD – ZS 2012/13 

    
24. september 

 Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
 Stanovy Klubu absolventov a priateľov (KAP) FTVŠ UK 
 Vyhodnotenie činností na fakulte (júl – august 2012) 

    
8. október 

 4. medzinárodná vedecká konferencia (Split 2012) 
 6. reprezentačný ples FTVŠ UK (r. 2013) 
 Pedagogické úväzky v ak. r. 2011/12 a na ZS ak. r. 2012/13) 

    
22. október 

 Týždeň vedy a techniky – jeseň 2012 
 Vyhodnotenie štátnych skúšok jar – leto 2012 
 Hodnotenie pedagogického procesu v ak. r. 2011/12 (I. , II., III. stupeň) 
 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK 
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5. november 
 Acta facultatis  r. 2012 
 Časopis Telesná výchova a šport (r. 2012) 
 Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august 2012,  stav ubytovania) 
 ŠVOUČ 2012/13 

 
19. november 

 Priebežné hodnotenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2012/13 
 Deň otvorených dverí – január 2013 
 Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 

 
10. december 

 Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2012/13 
 Hodnotenie zahraničných študentov a zahraničných pobytov v r. 2012 
 Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2012 

 
Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK sa uskutočnili podľa harmonogramu vždy o 9.00 hod. 
v zasadačke dekana FTVŠ UK. Na každom zasadnutí sa prerokovávalo: 
- kontrola zápisov a plnenia úloh 
-  pedagogické otázky 
-  personálne otázky 
-  rôzne 

 
1.2  KOLÉGIUM DEKANA 
 
 Na základe Štatútu FTVŠ UK Kolégium dekana tvorili akademickí funkcionári, vedúci 
katedier, zástupca odborov, predseda AS FTVŠ UK, tajomník fakulty a zástupca študentskej 
časti AS FTVŠ UK. 
Zloženie Kolégia dekana bolo nasledovné: 

Dekan: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
Prodekani: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
 Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
 Mgr. Iveta Cihová, PhD. 
 doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD. 
Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, PhD.  
Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 
 doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 
 doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 
 doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
 prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
 prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 
 PaedDr. Igor Baran, PhD. – preds. AS FTVŠ UK 
Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Boris Cipo  
Zástupca odborovej organizácie: PaedDr. Richard Grosz 
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Zasadnutia Kolégia dekana 
 
16. február 

 Obsahové zameranie zasadnutí KD (II – VI/2012) 
 Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2009/2010 
 Prioritné úlohy FTVŠ UK na rok 2012 

15. marec 
 Prijímacie konanie na ak. r. 2012/13 (I. stupeň štúdia) 
 Študentská vedecká a odborná činnosť 2012 
 Edičná činnosť na r. 2012 

12. apríl 
 Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2011/12 
 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2012 
 Letná časť Univerziády SR 2012 

17. máj 
 Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. r. 2012/13 – I. časť (I.      

stupeň štúdia) 
 Príprava skúšobného obdobia – LS ak. r. 2011/12 
 Personálny  a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 

14. jún 
 Harmonogram štúdia na ak. r. 2012/13 
 Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/2012) 
 Dohody o spolupráci FTVŠ UK s inými subjektmi  

20. september 
 Obsahové zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK  v ZS 2012/13 
 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I., II., III. stupeň)  

 na ak. r. 2012/13 
 Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS 2012/13 
 Hospodárenie za 1. polrok 2012 

25. október 
 Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 
 Týždeň vedy a techniky 2012 
 4. medzinárodná vedecká konferencia (Split 2012) 
 Stanovy a zameranie činnosti Klubu absolventov a priateľov FTVŠ UK 

15. november 
 Hodnotenie pedagogického procesu (ŠS jar – leto 2012) ak. r. 2011/12 
 Hodnotenie pedagogických úväzkov za ak. r. 2011/12 
 Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2012/13 
 Acta facultatis a časopis TVaŠ  (r. 2012) 

6. december 
 Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie  ZS v ak. r. 2012/13 

a príprava skúškového obdobia 
 Deň otvorených dverí  
 Príprava výročnej správy fakulty za r. 2012 
 6. reprezentačný ples FTVŠ UK 

 
 



9 
 

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:  prof. 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. 
   doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
   prof.  PhDr. Elena Strešková, PhD. 
   prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. – PF UKF Nitra 
   doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc. – FTK UP Olomouc 
   Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
   doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 
   doc. 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 
 
22. marec 

 Vymenúvacie konanie za profesorku doc. PaedDr. Yvettu Macejkovú, PhD.  
v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia 

  Inauguračna prednáška doc. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD. na tému:    
Výskumy vo vyučovacom a tréningovom procese plávania z horizontu    
športovej edukológie 

 Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2011 a kalednár     
vedeckých podujatí na r. 2012 

 Fakultná a celoštátna konferencia ŠVOUČ 2012 
 Prerokovanie a schvaľovanie návrhu na menovanie za profesorku (doc.    

PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.) 
 
7. jún  

 Habilitačná prednáška PaedDr. Ľubomíry Benčúrikovej, PhD. na tému 
Optimalizácia plaveckých zručností detí predškolského veku v študijnom 
odbore 8.1.3 Športová edukológia 

 Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK b r. 2011 a kalendár 
vedeckých podujatí na r. 2012 

 Fakultná a celoštátna konferecnia ŠVOUČ 2012 
 
18. október 

 Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. r. 2012/13 
 Vyhodnotenie medzinárodnej konferencie – 4th International Scientific 

Conference – Contemporary Kinesiology 8th FIEP EUROPEAN CONGRESS, 
Bratislava 29.8. – 1.9.2013 

 
13. december 

 Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2012 a jej zameranie v roku 2013 
 Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. r. 2011/12 (1., 2. a 3. 

stupeň) 
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1.4 VYHODNOTENIE ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU  

 FTVŠ UK  

 
 V roku 2012 sa Akademický senát FTVŠ UK stretol celkom na 5. prezentačných 

zasadnutiach a uskutočnil 4 elektronické hlasovania predložených materiálov. Celkovo AS 

FTVŠ UK prerokoval  22 materiálov, ktoré boli predložené Vedením FTVŠ UK a volebnými 

komisiami. V rámci svojej pôsobnosti schválil 20 predložených materiálov vedenia fakulty 

a uskutočnil 2 voľby . Prevažnú časť roka pracoval  AS FTVŠ UK v plnom počte zvolených 

zástupcov,  t.j. 10 členov zamestnaneckej časti AO a 5 členov študentskej časti AO.  

K  4.10.2012   v zmysle  Čl.8,ods.9 , písm. c) Štatútu  FTVŠ UK zanikol mandát  v AS 

FTVŠ UK študentovi Borisovi Cipovovi. Na základe tejto skutočnosti uskutočnil AS FTVŠ 

UK dňa 31.10.2012 doplňujúce voľby  do študentskej komory AS FTVŠ UK, v ktorých bol 

zvolený študent Henrich Krč a AS FTVŠ UK  od 2.11.2012 pracoval v plnom zložení.  

Na základe vyhlásenia volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a dohody 

študentskej časti AS UK,  v zmysle ktorej bol pridelený jeden spoločný mandát FTVŠ UK 

a RKCMBF UK ,bolo dňa 25.5.2012 zvolané na pôde FTVŠ UK spoločné zasadnutie 

zástupcov FTVŠ UK a RKCMBF UK, na ktorom sa zúčastnili 3 zástupcovia študentskej časti 

AS RKCMBF UK a 2 zástupcovia študentskej časti AS FTVŠ UK. Prítomní boli aj 

predsedovia AS týchto fakúlt Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF UK) a PaedDr. Igor Baran, PhD. 

(FTVŠ UK). Po dohodnutí spôsobu voľby , bola väčšinou hlasov zvolená za zástupcu v ŠRVŠ 

študentka FTVŠ UK Bc. Natália Oršulová a za náhradníka Bc. Ondrej Čuka z RKCMBF UK. 

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

v roku 2012 boli uskutočnené v zmysle Zásad volieb do AS FTVŠ UK , Štatútu UK ,Štatútu 

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

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

Okrem termínovaných zasadnutí AS FTVŠ UK sa v priebehu roka 2012 v súvislosti 

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

a volebných komisií (dve zasadnutia). 

Po vyhodnotení prezenčných listín zo  zasadnutí AS FTVŠ UK  a vyhodnotenia 

elektronických hlasovaní  v roku 2012 je možné účasť členov AS FTVŠ UK na zasadnutiach 

a rozhodovacích procesoch vyhodnotiť nasledovne: 
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Meno    titul.        Počet        /účasť/  % 
            zasadnutí 
Zamestnanecká časť: 

1.Baran Igor   PaedDr. PhD.  9  9  100 %  

2.Hamar Dušan  prof. MUDr. PhD. 9  6  66,6 %   

3.Hianik Ján   doc. PhD.  9  7  77,7 %  

4.Štefanovský Miloš  Mgr. PhD.  9  9  100 % 

5.Nemček Dagmar  Mgr. PhD.  9  6   66,6 % 

6.Přidal Vladimír  doc. PhD.  9  7  77,7 %  

7.Rupčík Ľuboš  Mgr. PhD.  9  8   88,8%  

8.Vavák Miroslav  doc. PhD.  9  8  88,8 % 

9.Vanderka Marián  doc. PhD.  9  7  77,7 % 

10.Seman František  Mgr. PhD.  9   6  66,6 %  

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

FTVŠ UK v roku 2010 (77 %)  v roku 2011 (81%) a v roku 2012 (81,05 %) je možné 

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

stabilizovaná na úrovni 80%.  

Študentská časť: 

1.Oršulová  Natália  Bc.   9  4  44,4%  

2.Ortutayová Lucia  Mgr.   9  8  88,8 % 

3. Paračková  Monika Mgr.   9  4  44,4 % 

4. Odráška Lukáš  Bc.   9  9  100% 

5. Cipov Boris  Mgr. (do 31.10.12) 9  5  55,5% 

6. Krč  Henrich (od 2.11.12)  1  1  100% 

 

V študentskej časti AS FTVŠ UK bola evidovaná účasť na zasadnutiach oproti 

predchádzajúcim rokom 2010 (81,3 %) 2011 (72%) celkovo nižšia (66,6% ).  

Na zasadnutiach AS FTVŠ UK v roku 2012 bola na každom rokovaní prítomná min. 

2/3 účasť členov AS FTVŠ UK a každé zasadnutie , resp. elektronické hlasovanie bolo 

uznášania schopné.  
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 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 prezentačných zasadnutí a elektronického hlasovania AS FTVŠ 

UK v roku 2012 AS prerokoval rôzne návrhy a materiály. 

 

AS FTVŠ  UK  v roku 2012 schválil: 

 

1. Dlhodobý zámer rozvoja FVŠ UK na roky 2011 – 2014 

2. Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2012 - 2013   III. stupeň štúdia 

(doktorandské štúdium)  

3. Prijímaciu  skúška  na  doktorandské  štúdium  (kritériá hodnotenia ) 

4. Štatút študentskej vedeckej, odbornej  a umeleckej činnosti   Univerzity Komenského v 

Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu 

5. Mgr. Borisa Cipova zastupovaním študentov na zasadnutiach vedenia fakulty 

6. Prijímacie konanie na FTVŠ UK na akademický rok 2012/2013 (Ďalšie podmienky prijatia 

na magisterské štúdium) 

7. Úpravu podmienok prijatia na 1.stupeň štúdia (bakalárske štúdium) – externá forma  

v študijnom programe trénerstvo - špecializácia futbal, hádzaná resp. volejbal. 

8. Výročnú správu  FTVŠ  UK za rok 2011 

9. Rozpočet výnosov a nákladov FTVŠ UK na rok 2012 

10. Výročnú správu o hospodárení FTVŠ UK za rok 2011 

11. Štruktúru pracovných miest na FTVŠ UK od 1.5.2012 

12. Počty prijatých uchádzačov na FTVŠ UK na ak. rok 2012/2013 

13. Prijatie 2 uchádzačov o bakalárske štúdium (externá forma ) na študijný program 

trénerstvo- špecializácia hádzaná 

14. Prijímacie konanie na FTVŠ UK  na akademický rok  2013 - 2014,(3. stupeň štúdia -

doktorandské štúdium) 

15. Prijímacie konanie na FTVŠ UK  na akademický rok  2013 - 2014, (1. stupeň štúdia -

bakalárske štúdium)   

16. Odvolanie prof. Jaromíra Sedláčka, PhD. z členstva vo Vedeckej rade FTVŠ UK dňom 

20.9.2012 
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17. Návrh dekana fakulty na vymenovanie doc. PaedDr. Janky Peráčkovej, PhD. za členku 

Vedeckej rady FTVŠ UK  dňom 20.9.2012 

18. Termín doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FTVŠ UK (1. Komora)  na deň  

31.10.2012 

19. Zloženie MVKF pre doplňujúce voľby do AS FTVŠ UK 

20. Výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2013 - 2014 

 

AS FTVŠ  UK v roku 2012 zvolil: 

 

1. Bc. Natáliu Oršulovú za kandidátku študentskej časti AS FTVŠ UK do ŠRVŠ na obdobie 

2012-2014. 

2. Bc. Natáliu Oršulovú - spoločného zástupcu FTVŠ UK a RKCMBF UK do Študentskej 

rady VŠ na  obdobie 2012-2014. 

 

AKADEMICKÉ  ORGÁNY FTVŠ UK v roku 2012: 

 

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 30.6.2012 

Bc. Paračková Monika, Bc. Oršulová Natália, Mgr. Ortutayová Lucia, Bc. Odráška Lukáš, 

Mgr, Cipov Boris (do 31.10.2012). 
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 Na základe ukončenia pôsobenia člena AS FTVŠ Mgr. Borisa Cipova v Akademickej 

obci FTVŠ UK, ktorému sa týmto skončil mandát člena AS FTVŠ UK sa uskutočnili 

doplňujúce voľby, na základe ktorých sa novým členom AS  FTVŠ UK stal št. Krč Henrich 

(od 1.11.2012). 

 

Študentská časť: od 2.11.2012  

Bc. Odráška Lukáš, Mgr. Ortutayová Lucia, Bc. Paračková Monika, Bc. Oršulová Natália, 

Krč Henrich. 

 

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. 

Legislatívna komisia: 

PaedDr. Baran Igor, PhD. – predseda komisie 

doc. Vavák  Miroslav, PhD.  

 

Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte UK: 

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

a ods.3, zaisťujú zastúpenie  jedného zástupcu katedry v AS FTVŠ UK. Týmto opatrením bol 

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

materiálom. Súčasne mali jednotlivé pracoviská prostredníctvom svojho zástupcu vytvorené 

podmienky na predkladanie svojich pripomienok a návrhov do AS FTVŠ UK. V roku 2012 

túto možnosť využilo len jedno pracovisko (Katedra športov v prírode a plávania), ktoré do 

AS FTVŠ UK doručilo materiál k riešeniu kurzových foriem výučby.  

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

prerokovávaní materiálov v zmysle doplňujúcich návrhov a vystúpeniach s faktickými 

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

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

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

budúcnosti zlepšiť priebežnú informovanosť členov AS fakulty o záveroch zasadnutí  AS UK  

prostredníctvom zástupcov fakulty v AS UK.  

Negatívne je možné za rok 2012  hodnotiť minimálnu účasť zástupcu študentskej časti 

AS na zasadnutiach vedenia fakulty a kolégia dekana, ktorá bola minimálna. Aj do budúcnosti 

je potrebné zdôrazňovať  nutnosť prítomnosti zástupcu študentskej časti AS FTVŠ UK na 

týchto zasadaniach, na ktorých je vytvorený priestor pre prezentáciu požiadaviek a stanovísk 

študentov k prejednávaným otázkam.  

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu ukončenia mandátu súčasného AS FTVŠ UK  

(1.5.2013) sa aktivity AS zamerali koncom roka 2012 na  prípravu volieb  do AS FTVŠ UK 

na volebné obdobie  od 1.5.2013 do 30.4.2017. Boli zahájené legislatívne postupy na zvolenie 

Volebnej komisie pre voľby do AS FTVŠ UK v zmysle Zásad volieb do AS,  ako aj 

kompletizácia materiálov v súvislosti s odovzdaním administratívnych materiálov novo 

zvolenému AS FTVŠ UK.  
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2 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Zabezpečenie pedagogického procesu 

 Pedagogický proces zabezpečuje šesť katedier fakulty. Vedúci katedier za koordinácie 

príslušného študijného prodekana 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 

kontrolnú a hospitačnú činnosť. 

Zameranie kontrolnej činnosti je najmä na kontrolu: 

- prípravy podkladov pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, 

- dodržiavania časovo-tematických plánov výučby a rozvrhu, 

- priebežného hodnotenia študentov, 

- zverejnenia kreditových požiadaviek a termínov overovania, 

- zapojenia študentov do ŠVOUČ na katedrách, 

- inovácie obsahu výučby a tém záverečných prác. 

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

nedostatky, ktoré boli riešené v spolupráci s vedúcimi katedry.  

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety garantovali 

skúsení učitelia – 6 profesori a 18 docenti, resp. 42 učitelia s vedeckou hodnosťou PhD. 

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

jednotlivých oblastiach, aplikovali najnovšie didaktické prístupy a zapracovali do 

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

lektori, vrátane 11 externých pedagogických pracovníkov zabezpečovali semináre a cvičenia. 

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

modernizácii vybavenia učebných priestorov novou výpočtovou technikou.  

Výučba takmer všetkých praktických predmetov sa realizovala v priestoroch fakulty. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2012/2013 Futbalový areál doc. Kačániho.  

Ku skvalitneniu praktickej výučby výrazne prispeli najmä renovácia povrchu 

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

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

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

evidujeme problém s priestorovým zabezpečením výučby úpolových športov vo vzťahu 

k činnosti folklórneho súboru Gymnik v tom istom priestore. 

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

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

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

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

literatúry pre študentov 1. stupňa štúdia.   

Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- absencia špecializovaných moderných diagnostických laboratórií, 

-  nevyhovujúce priestory pre výučbu úpolových športov, 

- nefunkčnosť osvetlenia bazéna, 

- zvýšené a nerovnomerné zaťaženie vyučujúcich pri priamej pedagogickej činnosti 

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

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

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

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

 

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

bol  využitý systém AiS2. 

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

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

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

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

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

PRIF UK, FMFI UK, FM UK. 
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V dňoch 06. a 07.09.2012: 

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

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

jednotlivých katedrách (prednostné právo mali študenti, ktorí v LS 2011/2012 využili 

predzápis),  

 sa na základe ponuky študenti zapisovali na povinne voliteľné predmety a výberové 

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

si chcú urobiť v predstihu. 

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti 

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

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

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

výchovy z pohľadu splnenia podmienok na ukončenie štúdia. 

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

 

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

 

V priebehu výučbovej časti semestra sa uskutočňoval aj predzápis predmetov pre 

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

nezapisujú predmety v odporúčaných semestroch študijného plánu. 

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

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

zabezpečujú organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe pre jednotlivé 

študijné programy. Na úrovni katedier organizáciu pedagogických praxí zabezpečujú 8 

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

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

problémom je zabezpečenie pedagogickej praxe v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo 

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

2.1.1 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2011/2012 
 
Termín konania 

V roku 2012 sa štátne skúšky v bakalárskom štúdiu konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  18.06.2012 a 25.06.2012 – 27.06.2012 

    druhá časť štátnej skúšky 27.06.2012 – 04.07.2012 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 22.08.2012 – 23.08.2012 

a 30.08.2012 

Skúšobné komisie 

Tab. 2 V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 
6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

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

atletika, kondičný 
tréner 

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

individuálne športy 
(okrem atletiky) 

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

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

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

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

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. Športový manažment  

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii 
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Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 121 študentov 1. stupňa štúdia. 

Z uvedeného počtu 2 študenti, ktorí boli neúspešní na štátnej skúške v akademickom 

roku 2010/2011, realizovali v tomto termíne 1. opravný termín.  V tomto termíne bolo 

celkovo úspešných 113 študentov (93,4 % úspešnosť). 8 študentov, ktorí nesplnili 

všetky požiadavky štátnej skúšky, sa zúčastnilo opravného termínu v auguste 2012.  

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2012 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

33 študentov, z ktorých 28 študentov bolo úspešných (84,8 % úspešnosť). 5 študenti, 

ktorí nesplnili všetky požiadavky štátnej skúšky, sa zapísali v akademickom roku 

2012/2013 do ďalšieho roku štúdia.  

 z celkového počtu 141 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2011/2012 malo 21 (14,9 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

 

Tab. 3 Prehľad počtu študentov 1. stupňa štúdia, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok (ŠS) 
 v akademickom roku 2011/2012  
 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún, júl 2012)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

ŠS 
prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 33 30 90,9 % 5 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

35 33 94,3 % 4 

Šport a zdravie 11 11 100 % 2 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

19 19 100 % 4 

Športový manažment 12 9 75,0 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a anglického jazyka a literatúry 

1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

3 3 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

7 7 100 % 2 

SPOLU 121 113 93,4 % 17 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2012)  

Študijný program Počet 
zúčastnených 

študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

ŠS 
prospel 

s vyznamen. 
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Trénerstvo 10 8 80,0 % 1 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

11 9 81,8 % 3 

Šport a zdravie 1 0 0 % 0 

Šport a zdravie  
a učiteľstvo telesnej výchovy 

5 5 100 % 0 

Športový manažment 6 6 100 % 0 

SPOLU 33 28 84,8 % 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 

2010/2011, v dôsledku menšieho počtu študentov v študijných programoch trénerstvo 

a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, hodnotenie študentov na štátnych skúškach 

zabezpečovalo iba 6 komisií – o 2 komisie menej. V riadnom termíne (v mesiacoch jún, júl) 

komisie skúšali celkove maximálne šesť dní a v opravnom, resp. náhradnom termíne 

(v mesiaci august) každá komisia skúšala iba jeden deň (s výnimkou komisie prof. 

Streškovej). V auguste nebol na štátnu skúšku prihlásený ani jeden študent študijného 

programu Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii. 

Predsedovia komisií vo väčšine prípadov považovali zloženie komisií za vyhovujúce. 

Zloženie komisií možno hodnotiť ako opodstatnené, tak z hľadiska vyššieho počtu členov, 

ako aj ich odborného zamerania.  

Predsedovia komisií vyjadrili spokojnosť s účasťou vedúcich bakalárskych prác 

a oponentov pri obhajobe. Problémom sa ale javí v niektorých prípadoch úroveň posudkov 

a v niektorých prípadoch na zváženie je hľadanie príčin značného rozptylu hodnotenia zo 

strany vedúceho a oponenta práce. Doc. Medeková ešte uviedla, že z hľadiska úrovne 

posudkov sa žiada pozitívne zhodnotiť oponentské posudky doktorandov, ktoré svojou 

konkrétnosťou pripomienok a kritickým zhodnotením záverečnej práce predstavovali 

nesporne prínos aj pre študentov pri ich prípadnom ďalšom štúdiu.  

Rovnako ako v predchádzajúcom akademickom roku posudky záverečných prác už 

vedúci a oponenti záverečných prác povinne nahrávali do systému AiS2.  
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   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 zaškolenými administrátormi (študentmi 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 

a vyzdvihli predovšetkým jeho zosúladenie so štátnymi skúškami 2. stupňa štúdia.  

Poznatková úroveň študentov: 

Vedomostná úroveň študentov z predmetu Teória a didaktika športu bola podľa 

predsedov v jednotlivých komisiách rôznorodá (od veľmi slabej, cez priemernú až po 

vynikajúcu – 20 % študentov malo hodnotenie A). Doc. Laczo uvádza, že vedomostná úroveň 

študentov sa zvýšila, majú komplexnejší prehľad o problematike, ale ešte stále im chýba 

schopnosť aplikovať do reálnej športovej praxe.     

V predmete Teórie a didaktiky športovej špecializácie bola v porovnaní s Teóriou 

a didaktikou športu poznatková sféra lepšia. Predsedovia naznačili určité zlepšenie, ale stále 

je pre študentov problémom systematizovať poznatky z rôznych predmetov a súčasne 

aplikovať všeobecné poznatky do pedagogickej a trénerskej praxe.  

V prípade študijného programu Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy väčšie 

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 
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s predchádzajúcim rokom, ale predsedovia komisií zaznamenali lepšiu pripravenosť študentov 

na obhajoby. Niekedy bola prezentácia na štátnej skúške celkovo lepšia ako samotný obsah 

práce. 

Predsedovia komisií vo väčšine prípadov uvádzali vyššiu úroveň pripravenosti 

študentov na štátnej skúške v riadnom termíne (jún, júl 2012) v porovnaní s augustovým 

termínom - potvrdzuje ju aj vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok (tab. 4). 

 

Tab. 4 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2011/2012 – 1. stupeň štúdia 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún, júl 2012) 
A 26 22 22 8 26 7  
B 31 32 16 11 16 5  
C 29 31 14 8 15 11  
D 18 15 10 3 8 4  
E 11 7 3 0 0 6  

FX 5 3 1 0 0 2  
spolu 120 110 66 30 65 35  
priemerná známka 1,90 1,84 1,70 1,60 1,54 2,07  
splnili 95,8 % 97,3 % 98,5 % 100 % 100 % 94,3 %  

 
OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2012) 
A 3 4 6 0 3 0  
B 6 4 2 2 3 1  
C 5 3 0 0 4 1  
D 7 9 6 4 2 4  
E 4 6 0 0 2 2  

FX 4 1 3 0 0 0  
spolu 29 27 17 6 14 8  
priemerná známka 2,33 2,24 2,12 2,17 1,89 2,44  
splnili 86,7 % 96,4 % 82,4 % 100 % 100 % 100 %  
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2.1.2 Prijímacie konanie na akademický rok 2012/2013 
 

FTVŠ UK ponúkala v roku 2012 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 

2012/2013 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 27.01.2012 Deň 

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

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

predovšetkým z gymnastiky a plávania a 24.03.2012 mohli využiť aj záverečný prípravný 

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

 
Termín konania 1. časti prijímacej skúšky:  24. – 27. apríla 2012 (utorok až piatok) 
 

Počet prihlásených uchádzačov:   

 denná forma štúdia 662 uchádzačov + 4 uchádzači iba o študijný program učiteľstvo 
 matematiky a telesnej výchovy – FMFI UK 

 externá forma štúdia 18 uchádzačov (športové špecializácie: hádzaná - 11, volejbal - 7).  
 

 Z celkového počtu 662 prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom 

roku 2012/2013 v dennej forme štúdia bolo 110 žien (16,6 %) a 552 mužov (83,4 %).  

 V porovnaní s plánovaným počtom prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia (260) 

je to pomer 1 : 2,55. V externej forme štúdia je plánovaný počet prijímaných uchádzačov 40 

a v porovnaní s počtom prihlásených (18) je to pomer  1 : 0,45. 

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

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

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

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 373 

uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 102 uchádzačov (187 
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uchádzačov uviedlo iba jeden študijný program). Prehľad počtu prihlásených uchádzačov 

uvádzame v tab. 5.  

Z celkového počtu 34 ponúkaných športových špecializácií si uchádzači vybrali 28 

športových špecializácií, pričom najväčší záujem bol o špecializácie: futbal (79), ľadový 

hokej (57), tenis (13), hádzanú (12), basketbal (11), kulturistiku, fitnes a silový trojboj (10), 

tanečné disciplíny IDO (9), atletiku (8) a volejbal (8). 

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

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

 

Tab. 5  Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK  
 v akademickom roku 2012/2013 

Študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov

Počet prihlásených uchádzačov  
podľa študijného programu uvedeného 

v prihláške 
na  

1. mieste 
na  

2. mieste 
na  

3. mieste 
SPOLU 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 86 58 14 158 

Trénerstvo a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

80 134 42 6 182 

Trénerstvo - kondičný tréner vo 
výkonnostnom a vrcholovom 
športe 

40 238 95 31 364 

Šport a zdravie 20 48 68 17 133 

Šport a zdravie a učiteľstvo  
telesnej výchovy 

20 64 69 16 149 

Športový manažment 20 52 24 10 86 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 11 5 2 18 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 29 12 6 47 

SPOLU: 260 662 373 102 1137 

Externá forma štúdia 

Trénerstvo  40 18   18 
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Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia 602* uchádzačov + 2 uchádzači iba o študijný program 
učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI UK 

  

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

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

hokej (3x), kanoistika (2x), športové plávanie (1x)). 

 Takmer 91 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej skúšky 

môžeme považovať za veľmi dobrú. 

Tab. 6 Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky vyhodnotenie 602  uchádzačov, 
 ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 
Nastúpili na 
disciplínu 

a z toho  

Disciplína 

dosiahli 
0 – 10 bodov 

nesplnili 
štandard 

„vzdali“ 
Nenastúpili na 

disciplínu 

počet % počet % počet % počet % počet % 

beh na 50 m 580 96,4 567 97,8 13 2,2 0 0 22 3,7 
Cooperov test 580 96,4 546 94,1 32 5,5 2 0,4 22 3,7 
plávanie 578 96,0 494 85,4 72 12,5 12 2,1 24 4,0 
gymnastika 574 95,4 498 86,8 76 13,2 0 0 28 4,7 
športová hra 585 97,2 531 90,8 54 9,2 0 0 17 2,8 

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

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

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

27.04.2012 o 8:30 hod. súčasne 524 uchádzačov o dennú formu štúdia (test písali iba 

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

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

tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe).  

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

25 bodov dosiahli od 3,25 do 20,25 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 10,04). 

143 uchádzačov (27,3 %) nezískalo z písomného testu požadovanú hranicu 8 bodov.  

Pri vypracovaní a vyhodnotení písomných testov boli dodržané zásady anonymity 

a objektivity. Výsledky o získaných bodoch z jednotlivých disciplín boli zverejňované 

priebežne na verejných výveskách vo vestibule fakulty a na www stránke fakulty 

(www.fsport.uniba.sk). 
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Obr. 1 Grafické znázornenie plnenia štandardov (počet dosiahnutých bodov) z disciplín:  

      beh na 50 m, Cooperov test (12 min. beh), plávanie, gymnastika, športová hra  
 

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

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 18.05.2012 a 21.05.2012* na FTVŠ UK 

(*pre uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 18.05.2012 – 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 43 uchádzačov (z 49 

pozvaných 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 

uchádzači o uvedené študijné programy boli po splnení všetkých podmienok 1. časti 

prijímacej skúšky prijatí bez 2. časti prijímacej skúšky (na základe rozhodnutia dekana 

kooperujúcej fakulty – PRIF UK). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

plávanie 35 39 38 46 53 83 75 55 38 18 14

gymnastika 79 171 20 67 17 66 10 12 5 8 43

hry 22 20 32 41 49 46 43 54 61 66 97

beh na 50 m 5 21 39 77 128 156 50 45 25 15 6

12 min. beh 43 31 69 105 90 94 34 26 23 14 17
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Na základe analýzy počtov uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania 

a návrhu Komisia pre prijímacie konanie bolo celkovo prijatých 298 uchádzačov dennej 

formy štúdia a 18 uchádzačov externej formy štúdia. Prehľad počtu prijatých uchádzačov 

na jednotlivé študijné programy s uvedením bodovej hranice na prijatie uvádzame v tabuľke 7 
 

Tab.7  Prehľad počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

Študijný program 

Plánovaný 
počet  

prijatých 
uchádzačov 

Navrhovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov 

Počet bodov 
potrebných na prijatie 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 
46 

(z toho 6 bez 
PS) 

38,25  
(z max. 100) 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

80 76 
21,50  

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

40 61 
36,25  

(z max. 75) 

Šport a zdravie 20 22* 
33,25  

(z max. 75) 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

20 40 
26,25  

(z max. 75) 

Športový manažment 20 21* 
45  

(z max. 200 v 2. časti 
PS) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a biológie 

20 
6 

(prijatí bez 2. 
časti PS) 

15  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 
a geografie 

20 
26** 

(prijatí bez 2. 
časti PS) 

15  
(z max. 50) 

SPOLU: 260 298  

Externá forma štúdia 

Trénerstvo 40 18 bez PS 
 

V nasledujúcich študijných programoch boli vydané rozhodnutia o prijatí v rovnakom 

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

 šport a zdravie (navýšenie o 2 uchádzačov je spôsobené rovnosťou bodov), 

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

V študijných programoch: 

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie,   
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bolo prijatých menej uchádzačov ako bol plánovaný počet. Dôvodom je skutočnosť, že 

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

počet prijatých uchádzačov. 
 

V študijnom programe trénerstvo – v externej forme štúdia bolo prijatých menej 

uchádzačov ako bol plánovaný počet. Dôvodom je skutočnosť, že na daný študijný program 

sa prihlásilo menej uchádzačov ako bol plánovaný počet prijatých uchádzačov. 

 
Odôvodnenie návrhu zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: 
 

 študijný program trénerstvo – v dennej forme štúdia – navýšenie počtu prijatých 

uchádzačov o počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky 

(o 6 uchádzačov), 

 študijný program trénerstvo – špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe - nenaplnil sa plánovaný počet prijatých uchádzačov na študijné 

programy trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo – externá forma štúdia 

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

zvýšený počet prijímaných uchádzačov v študijnom programe, o ktorý bol výrazne 

najvyšší záujem (364 uchádzačov), 

 študijný program šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy – nenaplnili sa plánované 

počty prijatých uchádzačov na študijné programy v kombinácii s učiteľstvom telesnej 

výchovy (trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie), 

 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. 

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom 

senáte FTVŠ UK dňa 30.05.2012. 

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

16.07.2012 dekan fakulty prof. Holienka podľa § 58 ods. 9 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 21 prípadoch zrušil rozhodnutie, ktorým 

nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý 

a vydal nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 
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Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 87 

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

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

všetkých dôvodov uvedených v 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 2012/2013 

(25.07.2012), rektor UK potvrdil rozhodnutia dekana o neprijatí na štúdium vo všetkých 

prípadoch.  

2.1.3 Stav štúdia v akademickom roku 2012/2013 

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

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

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

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

republiky) a 41 študentov v externej forme štúdia (tab. 8). Z celkového počtu 685 študentov 1. 

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

Tab. 8  Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2012/2013 
 na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2012) 

  
Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

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

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

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

4. Šport a zdravie 21 14 8 5 –– 48 

5. 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

37+2* 17 14 –– –– 68+2* 

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

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

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

  SPOLU 285+3* 230 141+3* 19+1* 3 678+7* 
Pozn.: * - zahraniční študenti 
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2.2 II. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

 

2.2.1 Prijímacie konanie a prehľad stavu študentov magisterského štúdia 

 

 Fakulta zaevidovala v roku 2012 136 prihlásených uchádzačov (97 mužov, 39 žien) 

o magisterské štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2012/2013 v 7 študijných 

programoch. 

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

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

prihlásení uchádzači (129 - 94,8%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 17. júla 

2012, resp. 31. augusta 2012 – tabuľka 9. Prijímacej skúšky sa zúčastnili 11 uchádzači, ktorí 

splnili kritériá prijatia. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 7 (5,1%) uchádzačov 

z dôvodu nesplnenia štátnej skúšky a VŠP. 

  
Tab. 9  Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na magisterské štúdium         

na akademický rok 2012/2013 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán  prihlásení  prijatí 

1. Trénerstvo 55 38 35 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 55 50 46 

3. Šport a zdravie 20 14 14 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV  30 23 23 

5. Učiteľstvo TV a biológie 5 3 3 

6. Učiteľstvo TV a geografie  15 7 7 

7. Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry  5 1 1 

 stav k 31.08.2012 185 136 129 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 

tréner (24) – tabuľka 10. 
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Tab. 10  Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných 
programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

 
Športová špecializácia počet Športová špecializácia počet 

atletika 6 kondičný tréner 24 

bežecké lyžovanie 1 ľadový hokej 6 

cyklistika 3 plávanie 1 

futbal 16 šport. potápanie 1 

gymnastické športy 2 tance 5 

hádzaná 3 tenis 1 

judo 1 veslovanie 1 

kanostika 1 volejbal 3 

karate 1 zápasenie 4 

 

Na magisterské štúdium bolo prijatých 129 študentov. Do prvého roka magisterského 

štúdia sa zapísalo v septembri 2012 126 študentov, do druhého roka 89 študentov a do tretieho 

roka 16 študentov (spolu 231, 165 mužov a 65 žien). Boli vylúčení 2 študenti. Štúdium 

zanechali 2 študenti. Štúdium prerušili 5 študenti. 

 

Tabuľka 11 Prehľad zapísaných študentov podľa rokov štúdia – magisterské štúdium 

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

Trénerstvo 34 34 6 74 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 46 17 3 66 

Šport a zdravie 14 15 4 33 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 22 15 3 40 

Učiteľstvo TV-BIO 3 3 - 6 

Učiteľstvo TV-GEO 6 4 - 10 

Učiteľstvo TV-AJ 1 - - 1 

Učiteľstvo TV-Ped - 1 - 1 

Stav k 31.10.2012 126 89 16 231 
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2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

 Magisterské štúdium úspešne ukončilo v akademickom roku 20011/2012 v riadnom 

/jarnom/ termíne a v opravnom /letnom/ termíne 123 študentov (99,2%). V riadnom aj v 

opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovali 4 skúšobné komisie. V riadnom 

termíne bolo vyskúšaných 112 študentov (úspešných 97 študentov, úspešnosť 86,6%) a v 

opravnom termíne bolo vyskúšaných 28 študentov (úspešných 27 študentov, úspešnosť 

96,4%). Z celkového počtu 124 študentov, ktorí sa štátnej skúšky zúčastnili, prospelo s 

vyznamenaním 10 absolventov magisterského štúdia (8,1 %) a 1 študent neprospel (0,8%). 

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

avšak možno nájsť určité spoločné črty: 

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

a didaktika špecializácie, 

- problémom zostáva integrácia poznatkov v odpovediach, syntéza poznatkov 

z viacerých vedných odborov a ich tvorivá aplikácia, 

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

 

Tab.12  Prehľad počtu absolventov a úspešnosť na štátnych skúškach podľa jednotlivých  
študijných programoch: 

Študijný program zúčastnení absolventi úspešnosť 

Trénerstvo 46 37 80,4% 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 32 28 87,5% 

Šport a zdravie 23 20 90,9% 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 20 19 95% 

Učiteľstvo TV a výchovy k občianstvu 12 12 100% 

Učiteľstvo TV a biológie 1 1 100% 

Učiteľstvo TV a geografie 3 3 100% 

Učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry 2 2 100% 

Učiteľstvo TV a nemeckého jazyka a literatúry 1 1 100% 

Spolu 140* / 124 123 87,8%* / 99,2% 

*  16 š tudentov  opakovalo  ŠS  v  opravnom termíne  
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Tab.13  Vyhodnotenie štátnych skúšok 2011/12 (všetky komisie) 

2012 Obhajoba TaDŠpec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 28 27 8 18 18 12 

B 43 38 18 19 9 10 

C 33 24 20 14 7 14 

D 18 15 16 9 4 4 

E 8 8 12 9 4 2 

FX 10 8 4 3 1 1 

spolu 140 120 78 72 43 43 

priemer 1,91 1,88 2,14 1,89 1,66 1,74 

splnili % 93% 93% 95% 96% 98% 98% 

A 20,0% 22,5% 10,3% 25,0% 41,9% 27,9% 

B 30,7% 31,7% 23,1% 26,4% 20,9% 23,3% 

C 23,6% 20,0% 25,6% 19,4% 16,3% 32,6% 

D 12,9% 12,5% 20,5% 12,5% 9,3% 9,3% 

E 5,7% 6,7% 15,4% 12,5% 9,3% 4,7% 

FX 7,1% 6,7% 5,1% 4,2% 2,3% 2,3% 

 

Legenda: 

TaD špec. Teória a didaktika športovej špecializácie 

TaDŠT  Teória a didaktika športového tréningu 

TaDŠTV Teória a didaktika školskej telesnej výchovy 

TaDŠPV Teória a didaktika športu pre všetkých 

TeoZDR Teória zdravia 
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2.2.3 Priznané štipendiá študentom I. a II. stupňa štúdia 

 V kalendárnom roku 2012 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 80 (965 osobo+mesiac/12) 

študentom v celkovej výške 174 850,- €. 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2012 bolo vyplatené 

167 študentom (66 z I. stupňa štúdia, 101 z II. stupňa štúdia) s váženým študijným priemerom 

1,00-1,58 za výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2010/2011 a v akademickom roku 

2011/2012 v celkovej výške 41 750,-€ (36 910,-€ zo štátnych prostriedkov, 4 870,-€ 

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

Rektor Univerzity Komenského ocenil Bc. Csabu Gábriša, Bc. Evu Podhradskú, Bc. Aurela 

Zelku (študijný program trénerstvo), Bc. Martina Ondroviča (študijný program trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy) a Bc. Matúša Kubíka (študijný program šport a zdravie) Cenou 

rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. 

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

bolo vyplatené 149 študentom v celkovej sume 11 435 € zo štipendijného fondu. Z toho 

za mimoriadne kvalitné bakalárske práce 3 študentom v celkovej sume v celkovej sume  

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

a), b) bolo vyplatené motivačné štipendium 4 študentom v celkovej sume 480,-€. Za 

mimoriadne kvalitné diplomové práce 8 študentom v celkovej sume 800,-€ a za vynikajúce 

plnenie študijných povinností počas magisterského štúdia bolo vyplatené motivačné 

štipendium 8  študentom v celkovej sume 1600,- €. Za reprezentáciu SR, UK alebo fakulty 

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

vyplatené 47 študentom v celkovej sume 4 400,- € – tabuľka ?.za U-SR 79 študentom 

v celkovej sume 3 915,-€. 

Cena dekana bola udelená 6 študentom za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

celého štúdia v celkovej sume 1 150,- €. Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 

bakalárskeho štúdia bola udelená cena dekana Alžbete Staňovej (študijný program šport a 

zdravie) v sume 1580,-€. Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas magisterského 

štúdia bola udelená cena dekana Bc. Andrejovi Úradníčkovi, Bc. Jane Potočníkovej, Bc. 

Rastislavovi Bobockému, Bc. Viere Paganíkovej (študijný program učiteľstvo telesnej 
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výchovy a výchovy k občianstvu) a Bc. Natálii Oršulovej (študijný program šport a zdravie) 

v celkovej sume 1 000,- €. 

Tab.14 Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2012 priznané motivačné štipendium 

za mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2011/2012 

 

č. Meno a priezvisko 
študenta 

Dôvod priznania štipendia Suma 
v Euro 

1. BARÁNYI MAREK 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

2. Bc. BOČKOVÁ ANNA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, reprezentácia 
na otváracom ceremoniáli letnej U-SR 2012 

80 

3. BOLYOSOVÁ EVA 

reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, CK ŠVOUČ – 
pohybové skladby 1. miesto, reprezentácia na 
otváracom ceremoniáli letnej U-SR 2012 

100 

4. CÍBIK ROMAN 
reprezentant fakulty a UK vo florbale, M-SR 
1.miesto 

100 

5. CIPÁR DOMINIK 
reprezentant fakulty, UK a SR v tanečnom športe, 
M-SR do 21 rokov 2.miesto 

100 

6. CZIBULOVÁ KARIN 

reprezentantka SR v džude, M-SR 1. miesto, M-
SR družstiev – Liga junioriek, 2. miesto, MT 
Dukla Cup 2. miesto, MT Brno Cup 5. miesto, SP 
a EP účasť 

120 

7. DOLNÁK DANIEL 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

8. DRENKOVÁ LUCIA 
reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, reprezentácia 
na otváracom ceremoniáli letnej U-SR 2012 

80 

9. 
Bc. DZVONÍK 
VIKTOR 

reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, reprezentácia 
na otváracom ceremoniáli letnej U-SR 2012 

80 

10. FILAN ADRIÁN 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

11. FULKA VIKTOR 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 



38 
 

12. Bc .GÁL PETER 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

13. GOLÚCH MAREK 

reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, CK ŠVOUČ – 
pohybové skladby 1. miesto, reprezentácia na 
otváracom ceremoniáli letnej U-SR 2012 

100 

14. Bc. GRZNÁR ĽUBOŠ 

reprezentant fakulty, UK a SR v plávaní, 
účastník ME seniorov, majster SR seniorov 
v plávaní 100 m motýľ, 100 m kraul 3. miesto, 
50 m motýľ 2. miesto  

120 

15. GUTYAN PETER 
reprezentant fakulty, UK a SR v plávaní, 
účastník ME seniorov 

100 

16. 
HAUSKRECHT 
PETER 

reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

17. Bc. HLINA ROMAN 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

18. HORŇÁK RICHARD 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

19. HUJSA MATÚŠ 
reprezentant fakulty, UK a SR v kanoistike, ME 
do 23 rokov v hliadkach 3. miesto, MS do 23 
rokov v hliadkach 6. miesto 

120 

20. Bc. HUTÁR MAROŠ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

21. IVANOVOVÁ DANA 

reprezentantka fakulty a UK v rýchlostnej 
kanoistike, ME 9. a 10. miesto, SP 
v kvadriatlone 1. miesto, M-SR maratón 1. 
miesto, M-SR v ťahaní na trenažéri 1. miesto, 
International regatta Piešťany 1. – 5. miesto 

120 

22. JANKOVIČ ANDREJ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

23. JANTOŠÍK MICHAL 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

24. 
Bc. KALAFUS 
MARTIN 

reprezentant fakulty, UK a SR v atletike – v 
skoku do výšky, M-SR 6.miesto  

100 
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25. KHANDLOVÁ IVANA 

reprezentantka fakulty a UK športovom 
aerobiku a cheerleaders, EUROMILANO 2011 - 
1. miesto, CK ŠVOUČ –pohybové skladby 1. 
miesto, reprezentácia na otváracom ceremoniáli 
letnej U-SR 2012 

100 

 

 

 

 

26. 
Bc. KOCOURKOVÁ 
DOMINIKA 

reprezentantka SR v tancoch IDO, slovenská 
a medzinárodná rozhodkyňa v IDO, trénerka 
IDO - 1. – 2. vicemajstrov sveta, 1. - 2. 
vicemajstrov SR, na otváracom ceremoniály 
letnej U-SR 2012  

100 

 

27. Bc. KOČIŠ FILIP 

reprezentant fakulty a UK a SR v akrobatickom 
rock and rolle – kategória A, MS 2011 11. 
miesto, SP 2012 12. miesto, CK ŠVOUČ – 
pohybové skladby 1. miesto  

120 

28. 
Bc. KOMAČKA 
VÁCLAV 

reprezentant fakulty a UK vo florbale, M-SR 
1.miesto 

100 

29. Bc. KOVÁČ MICHAL 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

30. KRŠÁKOVÁ LENKA 

reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – v 
behu na 100 m, 200 m, ECCC štafeta 4x100m 4. 
miesto, M-SR 100m - 2. miesto, 200m 3. 
miesto, Halové majstrovstvá AZB 100m 
1.miesto, 200m 1. miesto, 

100 

31. 
Bc. KURFÜRSTOVÁ 
EVA 

reprezentantka fakulty, UK a ČR v zjazdovom 
lyžovaní, účastníčka MS, SP a EP, 
medzinárodné M-ČR 2. miesto - slalom, M-SR 
2. miesto, CK ŠVOUČ – 2. miesto 

100 

32. LICHTMAN MATEJ 
reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, CK ŠVOUČ 
– pohybové skladby 1. miesto 

100 

33. 
Bc. MARINČÁKOVÁ 
NIKOLA 

reprezentantka fakulty, UK a SR v plutvovom 
plávaní, ME 2x 6. miesto na 100 a 400 m 

120 

34. OBOŇA JAROSLAV 
reprezentant fakulty, UK a SR v tanečnom 
športe, M-SR ŠTT 16.-17.miesto, M-SR LAT 
15.miesto 

100 

35. OLŠAVSKÝ VIKTOR 
reprezentant fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, reprezentácia 
na otváracom ceremoniáli U-SR 2012 

80 
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36. 
PÉTEROVÁ 
ALEXANDRA 

reprezentantka SR v džude, M-SR 2. miesto, 
MT 2x2. miesto, 3. miesto 

120 

37. PEVNÝ RÓBERT 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

38. Bc. PŠENÁK DANIEL 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

39. SEMAN MÁRIO 
reprezentant fakulty a UK vo florbale, M-SR 
1.miesto 

100 

40. 
Bc. STAŇOVÁ 
ALŽBETA 

reprezentantka fakulty a UK v cheerleaders, 
EUROMILANO 2011 - 1. miesto, reprezentácia 
na otváracom ceremoniáli U-SR 2012 

80 

41. ŠEMINSKÝ MICHAL 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

42. ŠOLTÉS JAKUB 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

43. VIŠA PATRIK 
reprezentant fakulty v basketbale, 1.miesto - VŠ 
liga mužov 2011/2012 

80 

44. VIŠVÁDER JURAJ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, 1. miesto - 
VŠ liga mužov, extraliga vo futsale 

80 

45. 
Bc. VRÁBLOVÁ 
ZUZANA 

reprezentantka fakulty, UK a SR vo wake-
boarding, vicemajsterka Európy z roku 2011 

120 

46. 
WEIGERTOVÁ 
MONIKA 

reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – 
v sedemboji, M-SR junioriek 1.miesto, Halové 
M-SR 60m 2.miesto, 100m 3miesto 

80 

47. 
Bc. ZAGOROV 
MARTIN 

reprezentant SR v džude, M-SR 1. miesto, MT 
1. a 2. miesto, MT U23 Záhreb 3. miesto, EC 
Belehrad 2. miesto 

120 

 SPOLU  4400 

 
Návrh na rozdelenie jednorazového mimoriadneho štipendia  
(v akademickom roku 2011/2012 – III. zimná a letná Univerziáda SR 2012) 

 

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

1. Bc. BEŇA JÁN 
reprezentant fakulty a UK v atletike - beh na 1500 m, 
na letnej U-SR 2012, 1. miesto, štafeta 4 x 350 
1.miesto** 

40 
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2. Bc. BOČKOVÁ ANNA 
reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance na letnej U-SR 2. miesto 

30 

3. BODNÁR MIROSLAV 
reprezentant fakulty a UK v atletike - skok do výšky 
na letnej U-SR 2012, 3. miesto 

20 

4. 
*Bc. BULKOVÁ 
MARCELA 

reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012, 100 m motýlik 2. miesto, 4x50m pp 2. miesto, 
200 m pp 2. miesto, 4x50 m voľný spôsob 2. miesto 

105 

5. Bc. ČMELOVÁ LUCIA 
reprezentantka fakulty a UK vo volejbale, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

6. 
DEKRÉTOVÁ 
MARGARÉTA 

reprezentantka fakulty a UK v letnom biatlone, na 
letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

7. Bc. FAŠUNGOVÁ PETRA 
reprezentantka fakulty a UK v atletike beh na 3000 m 
na letnej U-SR 2012 1. miesto 

40 

8. FERIANČÍK ERIK 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

10. FILAN ADRIÁN 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

11. Bc. FILIPKO JAKUB 
reprezentant fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance, na letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

12. Bc. FORTUNA ERIK  
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

13. FULKA VIKTOR  
reprezentant fakulty a UK v basketbale, na  letnej U-
SR 2012 1. miesto 

35 

14. GAJDOSCHIK ADRIÁN 
reprezentant fakulty a UK stolný tenis, na zimnej U-
SR 2012 3. miesto 

20 

15. 
Bc. GAJEROVÁ 
KATARÍNA  

reprezentantka fakulty a UK vo volejbale, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

16. Bc. GÁL PETER 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

17. 
GERHÁTOVÁ 
KATARÍNA  

reprezentantka fakulty a UK v basketbale, na letnej U-
SR 2012 2. miesto  

25 

18. *Bc. GRZNÁR LUBOŠ 

reprezentant fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012, 50 m motýlik 1. miesto, 200 m pp 1. miesto, 
4x50 m voľný spôsob 1. miesto, 100 m motýlik 1. 
miesto, 4x50 m pp 2. miesto 

155 
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19. GUTYAN PETER 
reprezentant fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012, 200 m pp 2. miesto, 4x50 m voľný spôsob 1. 
miesto, 4x50 m pp 2. miesto 

100 

20. HALAJ MATEJ 
reprezentant fakulty a UK v atletike  - beh na 110 m 
prekážok, na letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

21. HLÁSNIKOVÁ SABÍNA 
reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

22. Bc. HLINA ROMAN 
reprezentant fakulty a UK vo futsale a futbale, na 
zimnej U-SR, 2. miesto a vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

60 

23. Bc. HNÁTOVÁ MÁRIA 
reprezentantka fakulty a UK vo volejbale a plážovom 
volejbale, na letnej U-SR 2012 1.miesto a 2.miesto 

60 

24. HORŇÁK RICHARD 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

25. 
Bc. HOSPODÁROVÁ 
LENKA 

reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance, na letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

26. 
HRUBIZNOVÁ 
KATARÍNA 

reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012, 50 m voľný spôsob 3. miesto, 100 m voľný 
spôsob 3. miesto, 50 m motýlik 2. miesto 

70 

27. Bc. HUTÁR MAROŠ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

28. 
Bc. CHEBENOVÁ 
ADRIANA 

reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012, 4x50m pp 2. miesto, 4x50 m voľný spôsob 2. 
miesto 

60 

29. 
Bc. CHOVANCOVÁ 
ALŽBETA 

reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance, na letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

30. CHROMÝ FILIP 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

31. IVAN RADOSLAV 
reprezentant fakulty a UK v atletike,na letnej U-SR 2012 
beh na 400 m 1. miesto, štafeta 4 x 350 m 1.miesto** 

40 

32. 
Bc. IVANICKÁ 
VERONIKA 

reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance, na letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

33. JANÁČIK TOMÁŠ  
reprezentant fakulty a UK v atletike , na letnej U-SR 
2012 skok do diaľky 2. miesto 

30 

34. JANKOVIČ ANDREJ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 
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35. JANOŠKO CYRIL 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

36. Bc. KALAFUS MARTIN 
reprezentant fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 skok do výšky 2. miesto 

30 

37. 
Bc. KALMAROVÁ 
ZUZANA 

reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1 miesto 

35 

38. KAPIŠOVSKÝ MAREK 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

39. 
Bc. KAŽIMÍROVÁ 
MIROSLAVA 

reprezentantka fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 skok do výšky 1. miesto a vo vzpieraní - nad 63 
kg, 3. miesto 

60 

40. KHANDLOVÁ IVANA 
reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku - 
aerobic dance, na letnej U-SR 2012 1. miesto, aerobik 
step 2. miesto 

70 

41. Bc. KMECOVÁ DANIELA 
reprezentantka fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 beh na 100 m prekážok 3. miesto, štafeta 4 x 350 
m 1.miesto** 

20 

42. 
Bc. KOMÁRŇANSKÁ 
ROMANA 

reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku, na 
letnej U-SR 2012 aerobic dance 1. miesto, aerobik 
step, 2. miesto 

70 

43. 
KORONCZIOVÁ 
KATARÍNA 

reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012 100 m znak 3. miesto, 4x50 m voľný spôsob 2. 
miesto 

50 

44. KOŠEC IVAN 
reprezentant fakulty a UK v tenise, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

40 

45. 
Bc. KOŠÍKOVÁ 
MARTINA 

reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

46. Bc. KOVÁČ MICHAL 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

47. Bc. KOVÁČ MILAN 
reprezentant fakulty a UK vo vzpieraní, na letnej U-SR 
2012 do 84 kg 2. miesto 

30 

48. 
Bc. KRASŇANOVÁ 
IVANA 

reprezentantka fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 vrh guľou 2. miesto, hod oštepom, 1. miesto  

70 

49. *KRČ HENRICH 

reprezentant fakulty a UK, v plávaní  na letnej U-SR 2012 
100 m voľný spôsob 2. miesto, 50 m prsia 2. miesto, 4x50 
m voľný spôsob 1. miesto, 50 m voľný spôsob 1. miesto, 
100 m prsia 3. miesto, 4x50 m pp 2. miesto  

140 
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50. KRYŠTUFEK ROMAN 
reprezentant fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 beh na 400 m 3. miesto  

20 

51. 
KUCIAKOVÁ 
MIROSLAVA  

reprezentantka fakulty a UK vo volejbale a plážovom 
volejbale na letnej U-SR 2012 1.miesto a 2.miesto 

60 

52. Mgr. KUCSA RICHARD  
reprezentant fakulty a UK v basketbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto  

35 

53. LAMOŠOVÁ ANITA 
reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku na 
letnej U-SR 2012, IW 1. miesto 

40 

54. 
Bc. LENCSESOVÁ 
VERONIKA 

reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1. miesto 

35 

55. LITVOVÁ DOMINIKA 
reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012 50 m voľný spôsob 2. miesto, 4x50m pp 2. 
miesto, 50 m prsia 3. miesto 

80 

56. 
Mgr. LONGOVÁ 
KATARÍNA  

reprezentantka fakulty a UK vo vzpieraní, na zimnej 
U-SR 2012, do 63 kg 3. miesto 

20 

57. Bc. MALIČKÝ MAREK  
reprezentant fakulty a UK vo volejbale, na letnej U-SR 
2012 2.miesto 

25 

58. 
MARČEKOVÁ 
ANNAMÁRIA 

reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

59. 
Bc. MARINČÁKOVÁ 
NIKOLA 

reprezentantka fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012 100 m voľný spôsob 2. miesto 

30 

60. Bc. MARUŠIN TOMÁŠ 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

61. Bc. MIKULIČ MARTIN 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

62. OBOŇA JAROSLAV 
reprezentant fakulty a UK v tanečnom športe, na 
zimnej U-SR 2012 štandardné tance 1. miesto a 
latinsko-americké tance 3. miesto 

60 

63. *Bc. ODRAŠKA LUKÁŠ 

reprezentant fakulty a UK v plávaní, na letnej U-SR 
2012 100m voľný spôsob 3. miesto, 50 m motýlik 3. 
miesto, 4x50 m voľný spôsob 1. miesto, 4x50 m pp 2. 
miesto 

100 

64. PASTUCHOVÁ JANA 
reprezentantka fakulty a UK v letnom biatlone, na 
letnej U-SR 2012 2. miesto 

30 

65. PUPKAY TOMÁŠ 
reprezentant fakulty a UK vo vzpieraní, na zimnej U-
SR 2012 do 77 kg 1. miesto 

40 
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66. SAMSELY TOMÁŠ 
reprezentant fakulty a UK vo volejbale, na letnej U-SR 
2012 2.miesto 

25 

67. SILLIK GÁBOR 
reprezentant fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 beh na 100 m 3. miesto   

20 

68. Bc. STAŇOVÁ ALŽBETA 
reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku, na 
letnej U-SR 2012 - aerobic dance 1. miesto, aerobik 
step, 2. miesto 

70 

69. STRAKOVÁ MÁRIA 
reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

70. SZOKEOVÁ NATÁLIA 
reprezentantka fakulty a UK v hádzanej,na letnej U-SR 
2012 1.miesto 

35 

71. ŠANKOVÁ KATARÍNA 
reprezentantka fakulty a UK v športovom aerobiku, na 
letnej U-SR 2012 aerobic dance 1. miesto, aerobik step 
2. miesto 

70 

72. ŠTRBA LUKÁŠ 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

73. TERAZ DOMINIK 
reprezentant fakulty a UK vo futbale, na letnej U-SR 
2012 1. miesto 

35 

74. Bc. TREBATICKÝ IVAN  
reprezentant fakulty a UK vo vzpieraní, na letnej U-SR 
2012 do 94 kg 2. miesto 

30 

75. VIŠVÁDER JURAJ 
reprezentant fakulty a UK vo futsale, na zimnej U-SR 
2. miesto 

25 

76. WEIGERTOVÁ MONIKA    
reprezentantka fakulty a UK v atletike, na letnej U-SR 
2012 hod oštepom 3. miesto 

20 

79. 
Bc. ZAJAČKOVÁ 
SIMONA 

reprezentantka fakulty a UK v hádzanej, na letnej U-
SR 2012 1.miesto 

35 

 SPOLU  3265 
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Návrh na rozdelenie jednorazového mimoriadneho štipendiá / Cena dekana 
v  akademickom roku 2011/2012 – Univerziáda2012 (zimná a letná) 
- Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia za 
vynikajúce študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, 
umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového 
mimoriadneho štipendia. 

 

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

1. RICHARD VARGA 
reprezentant fakulty, UK a SR v triatlone, OH Londýn 
2012 22. miesto, najlepší triatlonista SR 2011 

300 

2. HANEDA TAKUYA 
reprezentant fakulty, UK a Japonska v kanoistike na 
divokej vode, OH Londýn 2012 7.miesto 

200 

3. Mgr. DUŠANA ČIERNA 
reprezentantka fakulty, UK a SR v karate, AK MS 
Bratislava 2012 2.miesto kata družstiev, na letnej U-
SR 2012 vzpieranie - do 63 kg 2.miesto 

150 

 SPOLU  650 
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2.4 III. stupeň štúdia  

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2012  

Prijímacie konanie na ak. rok 2012/13 
Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 22 uchádzačov, z toho 18 na dennú formu a 4 na 

externú formu štúdia. Prijatých bolo 11 uchádzačov na dennú formu štúdia a 4 na externú 
formu štúdia (tab. 15).  

 

Tab. 15  Prijímacie skúšky na ak. rok 2012/13 

Študijný program 
Denná forma 

Prihlásení / Prijatí 

Externá forma 

Prihlásení / Prijatí 

Spolu 

Prihlásení / Prijatí 

Športová edukológia 10 / 6   2 / 2  12 / 8 

Športová humanistika 3 / 2  1 / 1 4 / 3 

Športová kinantropológia 5 / 3  1 / 1  6 / 4 

Spolu 18 / 11 4 / 4  22 / 15  

 

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2012 

Spolu študovalo 37 denných doktorandov vrátane 1 samoplatcu a 26 externých doktorandov 
vrátane 3 samoplatcov (tab. 16, 17).  

 

Tab. 16  Počet denných doktorandov v jednotlivých ročníkoch štúdia 

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

Športová edukológia 6 6 4 9 0 19 

Športová humanistika 2 2 1 3 0 6 

Športová kinantropológia 3 3 3 5 0 + 1s 11+1s 

Spolu 11 11 8 17 1s 36+1s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 

 

Tab. 17  Počet externých doktorandov v jednotlivých ročníkoch (rokoch) štúdia 

Študijný program NP 1. roč. 2.roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 7. roč.* Spolu 

Športová edukológia 2 2 1 1 3 3 1 12  

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

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

Spolu 10 4 7 2 + 1s 3 +2s 7 3 23 + 3s 

*nadštandardná dĺžka štúdia;  s = samoplatca 
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Dizertačné skúšky v roku 2012 
 

Tab. 18  Dizertačné skúšky v roku 2012 
 
Študijný program 
 

Jarný termín 
8.-10.2.2012 

Jesenný termín 
15.-19.10.2012 Spolu 

 denní externí denní externí 

Športová edukológia 10 2 1 1 14 

Športová humanistika 3 0 0 0 3 

Športová kinantropológia 3 2 0 0 5 

Spolu 16 4 1 1 22 

 

 

Ukončenie štúdia 

a) Obhajoby dizertačných prác 

Denná forma štúdia 

K 31.8.2012 štúdium ukončilo 14 doktorandov obhájením práce.  

2 doktorandi  prácu neobhájili (Mgr. Kudelová, Mgr. Putala).  

3 doktorandi sú v nadštandardnej dĺžke štúdia (Mgr. Kvetáková, Mgr. Kúdelová, Mgr. 
Mókus). 

 

Externá forma štúdia 

K 31.8.2012 štúdium obhájením práce ukončilo 5 doktorandov. 

1 doktorand prácu neobhájil (Mgr. Špánik). 

3 doktorandi sú v nadštandardnej dĺžke štúdia (Mgr. Lackovič, Mgr. Šagát, PaedDr. Važan).   

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia   

Prerušenie štúdia – PhDr. Gurský, Mgr. Korbačková, Mgr. Mikovičová, Mgr. Putala, 

Mgr. Špánik, PaedDr. Zuzik  

Zanechanie štúdia – Mgr. Sedliačik, PhDr. Mgr. Bardiovský 

 

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 €. 
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Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2012 

Interní doktorandi: 

Petra Čaplová: Efektivita tanečných prostriedkov IDO na rozvoj vybraných koordinačných 
schopností v akrobatickom rock and role (ŠE) 
Veronika Dančíková: Efektívnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy 
na gymnáziách (ŠE)  
Marcela Geciová: Pohybová výkonnosť športujúcich detí a mládeže v závislosti od 
biologickej vyspelosti (ŠK) 
Alexander Gejmovský: Faktory inštitucionalizácie ďalšieho vzdelávania učiteľov telesnej 
a športovej výchovy na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (ŠH) 
Jaroslav Hančák: Vzťah medzi úspešnosťou družstva v sete a vybranými ukazovateľmi 
herného výkonu vo vrcholovom volejbale mužov (ŠK)  
Marek Hardoň: Závislosť výkonu vo vrhu guľou od vybraných kinematických parametrov 
techniky (ŠK) 
Pavol Hrnčiarik: Vplyv špecifických tréningových podnetov na individuálny herný výkon 
juniorského brankára vo futbale (ŠE) 
Juraj Karas: Parametre aeróbnych a anaeróbnych schopností ako ukazovatele odozvy na 
tréningové zaťaženie cyklistov (ŠK) 
Martin Kinči: Vplyv anaeróbnej trénovanosti na presnosť a rýchlosť vykonania vybraných 
útočných herných činností jednotlivca vo futbale (ŠE) 
Zuzana Kováčiková: Zmeny reakčno-rýchlostných schopností po rôznych formách agility 
tréningu (ŠE) 
Martina Luptáková: Vplyv kooperatívneho učenia v telesnej a športovej výchove na zmenu 
sociálnej klímy triedy (ŠE) 
Ivan Matúš: Prejav rýchlostno-silových parametrov v jednotlivých typoch štartových skokov 
v plávaní (ŠK) 
Tomáš Mihalík: Vplyv protipohybu pri výbušnom posilňovaní v tlaku na vodorovnej lavičke 
na vybrané parametre rýchlostno-silových schopností (ŠE) 
Adrián Novosad: Optimalizácia rozvoja silových schopností z hľadiska využitia pružinových 
systémov pohybového aparátu (ŠE) 
 

Externí doktorandi: 

Marian Hrabovský: Úroveň a vzťahy medzi špeciálnymi testami, funkčnou odozvou 
organizmu a športovým výkonom výkonnostných plavcov (ŠK) 
Martin Kotyra: Pohybové aktivity ako prostriedok zvyšovania kvality života stredoškolskej 
mládeže (ŠH) 
Magdaléna Králová: Vplyv pohybovej aktivity na somatický a motorický rozvoj detí 
predškolského a mladšieho veku (ŠK) 
Eva Štefaničiaková: Hra, zážitkovosť a flow na aktivitách telesnej a športovej výchovy (ŠH) 
Boris Žbirka: Štruktúra a rozvoj kondičných schopností rozhodcov vo futbale (ŠE) 

 

Zoznam doktorandov v roku 2012 

Denná forma štúdia 

Gábriš Csaba Ferková Lenka 
Kabát Milan Chovanec Lukáš 
Olosová Gabriela Kopúň Peter 
Oršulová Natália Ortutayová Lucia 
Zelko Aurel Štefan Tomáš 
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Žuffová Zuzana  Štefániková Gabriela 
Balga Tibor Žamba Martin 
Potočníková Jana Pačesová Petra 
Csonková Nina Rozboril Peter 
Kovárová Jana Vitková Dominika 
Kucsa Richard Bartošová Zuzana 
Argajová Jaroslava Čierna Dušana 
Longová Katarína Hudečková Martina 
Šmela Pavel Ollé Gábor 
Zambová Denisa Kúdelová Viera 
Melek Peter Kvetáková Lucia 
Horný Michal Mókus Ladislav  
Jeleň Michal Khalifa Abulkarim Ali DH. 
Vilman Tomáš  

 

Externá forma štúdia 

Povrazníková Zuzana Czaczoli Stefania 
Somorovský Igor Bardiovský Miloslav 
Kuchelová Zuzana Berlanský Peter 
Sedliak Peter Jurica Marián 
Ladecká Petronela Bauer Julian 
Mikuška Karol Zeissler Sven 
Kuchár Tomáš Kubáň Milan 
Maršalek Ľubomír Melicherová Katarína 
Šafárik Michal Vrchovecká Pavlína 
Májek Martin Ludvig Dalibor 
Nagyová Lenka Lackovič Pavel 
Bartolčičová Barbora Šagát Peter 
Pohanová Lucie Važan Róbert  
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2.5 Ďalšie formy vzdelávania 
 

  Ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK sú realizované už piaty rok a sú tvorené: 

- vzdelávacie projekty zahŕňajúce vzdelávacie programy pre získanie alebo zvýšenie si 

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

- doškoľovacie aktivity – odborné semináre a workshopy. 

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

- Trénerská akadémia (TA FTVŠ UK), 

- Učiteľská akadémia (UA FTVŠ UK). 

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

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

pre cieľové skupiny najmä telovýchovných odborníkov z praxe: 

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

- učiteľ telesnej výchovy, učiteľ telesnej a športovej výchovy. 

  Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim 

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

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

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

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

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

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

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

sú koordinované „Referátom ďalších foriem vzdelávania“. 

FTVŠ UK v roku 2012 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 golfu I. stupňa 

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

 tréner kickboxu I., II., III. stupňa  

 tréner lukostreľby I., II., III. stupňa  

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

 tréner plávania I., II., III. stupňa  

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

 tréner šermu I., II., III. stupňa  

 tréner športového aerobiku II., III. stupňa  

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

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

 tréner taekwonda I., II., III. stupňa  

 tréner 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, šport pre všetkých, hokejbal, tance IDO, triatlon, vzpieranie, zjazdové 

lyžovanie). 

  Najvyššou formou takéhoto vzdelávania bol vzdelávací program pre získanie 

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

uskutočňovaní v spolupráci so SZĽH. Celkový počet absolventov v kalendárnom roku 2012 

bol 160 (112 absolventov I. kvalifikačného stupňa, 15 absolventov II. kvalifikačného stupňa a 

33 absolventov III. kvalifikačného stupňa). 
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Tab. 19  Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej spôsobilosti - 
kvalifikácie trénera/inštruktora I.-III. stupňa v akademickom roku 2011/2012. 

Názov odbornej spôsobilosti 
Dĺžka vzdelávania 
v hod. 

Počet vzdelávaných

tréner III.kvalifikačného stupňa-hádzaná 167 14 

tréner III.kvalifikačného stupňa-ľadový hokej 163 25 

tréner II.kvalifikačného stupňa-ľadový hokej 108 16 

tréner I.kvalifikačného stupňa-ľadový hokej 57 16 

tréner I.kvalifikačného stupňa-zápasenie 50 2 

tréner I.kvalifikačného stupňa-šerm 51 6 

tréner I.kvalifikačného stupňa-lukostreľba 50 16 

tréner I.kvalifikačného stupňa-basketbal 57 20 

tréner I.kvalifikačného stupňa-golf * 74 23 

tréner I.kvalifikačného stupňa-plávanie 52 39 
tréner I.kvalifikačného stupňa-kanoistika vodný 
slalom a zjazd 51 6 

inštruktor I.kvalifikačného stupňa-aquafitness 50 11 

   194 

* pokračujúce v roku 2013 

 

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

s ďalšími akreditovanými vzdelávacími zariadeniami pri národných športových zväzoch 

 SZJ (jachting), SPF (plávanie), SKrZ (krasokorčulovanie), SZTŠ (tanečný šport), 

SSTZ (stolný tenis). Súčasťou spolupráce bolo poskytnutie všeobecnej časti pre frekventantov 

ich školení. 

 

  Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim 

niekoľko vzdelávacích programov (školení) zameraných na profesijný rozvoj a kariérový 

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

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

je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení 

vzdelávacích programov. Prvoradými úlohami sú: 

- koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie učiteľov TVaŠ, 

- zefektívnenie lektorského potenciálu, 

- vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe. 
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  V akademickom roku 2011/2012 boli pripravované aktualizačné vzdelávacie 

programy, ktoré majú byť súčasťou Národného projektu V rámci výzvy “Zvyšovanie 

kvalifikovanosti učiteľov telesnej a športovej výchovy" so začiatkom vo februári 2013. 

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

štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu telesná a športová 

výchova. 

 
V uvedenom akademickom roku (2011/2012) fakulta a jej katedry realizovali semináre, 

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

zjazdové lyžovanie a iné). 

  

  V rámci ďalších foriem vzdelávania organizuje fakulta Jazykovú školu pre 

zamestnancov a participuje aj na zabezpečovaní výučby študijných programov – Regenerácia 

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

vzdelávania UK. 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 
3.1  Výskumné projekty riešené v roku 2012 na FTVŠ UK 
 
 V roku 2012 sa na FTVŠ UK celkovo riešili 4 zahraničné projekty s finančnou 

dotáciou 59  960 € (143 982,2 €), 15 domácich projektov s finančnou dotáciou 53 706 € 

(39 323,4 €) a 8 projektov podporovaných UK Bratislava (Granty mladých vedeckých 

pracovníkov - GUK) vo výške  7 250 € (9430 €). 

Zahraničné projekty boli v roku 2012 podporované predovšetkým  z európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, európskou sieťou pre prevenciu zranení v športe, resp. celoživotné 

vzdelávanie a z hľadiska metodiky MŠVVaŠ SR sú zaradené do kategórie iné (patria do 

oblasti vzdelávania a rozvoja). V prípade domácich projektov sú tieto finančne podporované 

grantovou agentúrou VEGA a KEGA (príloha). V roku 2012 nebol na fakulte riešený ani 

jeden projekt agentúry APVV, neúspešné boli aj snahy o získane nenávratného finančného 

príspevku zo štrukturálnych fondov. 

 

Celkový objem finančných prostriedkov v roku 2012 uvádza tabuľka 20. 
 

Tab. 20  Prehľad riešených grantových projektov na FTVŠ UK v roku 2012 

Druh 
projektu 

Počet 
grantov 

Granty 
končiace 
2012 

Kapitálové 
prostriedky 

Bežné 
prostriedky 

 APVV - - - - 
VEGA 14 8 13 349 € 47 580 € 
KEGA 1 - - 6 126 € 
Zahraničné 4 - - 59 960 € 
GUK 8 8 - 7 250 € 
Spolu 29 19 13 349  € 120 916 € 
     

 
 
Projektová úspešnosť projektov so začiatkom riešenia 2012 

VEGA  13/6 - 46 %  

KEGA  1/1 - 100 % 

GUK  16/8 - 50 % 

ASFEU  1/0 – 0 % 
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Zastúpenie z hľadiska vedných odborov a obsahového zamerania 

 Z projektov VEGA a KEGA je  možné 7 projektov zaradiť do športovej edukológie, 7 

do športovej kinantropológie a  1 do športovej humanistiky. Z projektov GUK patrí 5 do 

športovej edukológie a 3 projekty boli zaradené 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 

menej, čo súvisí so štruktúrou fakulty a tvorivých pracovníkov a cyklickosťou zadávania 

projektov. 

 
Výskumná infraštruktúra 

 V rámci grantových finančných prostriedkov riešiteľské kolektívy, resp. katedry 

zabezpečovali výskumnú infraštruktúru nákupom najmä diagnostických  prístrojov 

a výpočtovej techniky.  

Pokračovali  práce na budovaní Diagnostického centra športu. 

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 

A.  Medzinárodné konferencie organizované na úrovni fakulty 

 

4. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA CONTEMPORARY 

KINESIOLOGY 

Termín: 24. – 26.8.2012, Split, Chorvátsko 

Účastníci: 11 krajín z 3 kontinentov (Bosna and Hercegovina, Brazília, Čierna Hora, 

Chorvátsko, Irán, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Veľká Británia) 

Celkový počet prezentácií: 105, z FTVŠ UK 11 príspevkov 

Pozvané prednášky: doc. PaedDr. B. Antala, PhD. 

Členovia organizačného výboru:   
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prof. PaedDr. M. Holienka, PhD,  Mgr. Ľ. Tománek, PhD. 

Členovia vedeckého výboru:  

doc. PaedDr. O. Kyselovičová, PhD., prof. PaedDr. J. Sedláček, PhD. 

Členovia komisií v jednotlivých sekciách:   

doc. PaedDr. B. Antala, PhD., doc. PaedDr. O. Kyselovičová, PhD., Mgr. Ľ. Tománek, PhD. 

 

Hodnotenie: 

Charakteristickou črtou vedeckej konferencie bola veľká účasť mladých vedeckých 

pracovníkov (40%). Odborná úroveň konferencie sa v jednotlivých sekciách líšila. Účastníci 

FTVŠ UK prezentovali kvalitné príspevky, čoho dôkazom sú aj získané ocenenia pre mladých 

vedeckých pracovníkov a doktorandov FTVŠ UK (Mgr. Štefanovský,PhD., Mgr.Argajová, 

Mgr. Kopúň). Z organizačného hľadiska mala konferencia bezproblémový priebeh. 

Spoločenská časť konferencie bola na vysokej úrovni. 

 

B.  Konferencie a semináre organizované na úrovni katedier 

 

ZAŤAŽENIE HRÁČA V ŠPORTOVÝCH HRÁCH – MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ  

KONFERENCIA 

Termín: 16.11.2012 

Miesto: aula prof. Stráňaia (úvodná prednáška) a vybrané učebne (rokovanie v sekciách)  

Zodpovedný: prof. PaedDr. M. Holienka, PhD,   

Pozvané referáty: prof. PaedDr. M. Holienka, PhD,   

Celkový počet prezentácií: 14  

Počet účastníkov: úvodná prednáška cca 120, rokovanie v sekciách cca 40 

 

Hodnotenie: 

Medzinárodná vedecká konferencia svojim obsahom vhodne nadviazala na konferenciu konanú 

v  roku 2011 v Prahe. Okrem domácich učiteľov sa konferencie zúčastnili aj kolegovia z ČR 

FSpS MU Brno, FTK UP Olomouc, FTVS UK Praha a PFJU České Budějovice. 

Výstup z konferencie - monografia venovaná problematike vnútorného zaťaženia v tréningovom 

procese a v samotných zápasoch v športových hrách. Monografia je súčasťou riešenia projektu 

VEGA (vedúci: prof. Holienka). 
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 VEDA MLADÝCH – vedecké semináre doktorandov jednotlivých katedier (KA, KŠH, 

KŠPP, KŠK, KŠEH) 

Prezentácia projektov dizertačných prác (2. rok) a čiastkových výsledkov (3. rok) s cieľom 

zvýšenia vedeckej úrovne a odbornej pripravenosti doktorandov v procese ich vedeckej 

výchovy. 

Termín: 7.– 9.11.2012  

Zodpovední: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD., doc. PaedDr. L. Zapletalová, PhD., doc. 

PaedDr. I. Macejková, PhD., doc. MUDr. J. Lipková, PhD., doc. PaedDr. J.  Peráčková, 

PhD. 

Miesto: učebne jednotlivých katedier 

Referáty: doktorandi katedier 

Počet účastníkov: 15 - 40 (učitelia, doktorandi a  špecialisti jednotlivých katedier) 

 

Hodnotenie: 

Prezentácia projektov dizertačných prác sa týkala projektov dizertačných prác v rozličnom 

štádiu rozpracovania – od zámerov k čiastkovým výsledkom. Ku každému príspevku prebehla 

odborná oponentúra a diskusia s cieľom odstránenia chýb a nedostatkov, zvýšenia 

metodologickej úrovne projektov a interpretačného majstrovstva doktorandov. Prínosné 

podujatie vyvoláva  záujem tak zo strany pedagógov ako aj spolužiakov a mladších kolegov. 

 

PREZENTÁCIA VEDECKÝCH PROJEKTOV (KEGA, VEGA) UČITEĽOV KATEDRY 

ŠPORTOVÝCH HIER - odborné zasadnutie katedry 

Termín: 8.11.2012 

Miesto: zasadačka dekana 

Zodpovedný: prof. PaedDr. M. Holienka, PhD,   

Referáty: projekty KEGA, VEGA 

Počet účastníkov: 14 (učitelia a doktorandi KŠH) 

 

Hodnotenie: 

Prezentácie vedúcich projektov poskytli nové pohľady na problematiku posudzovania 

a hodnotenia herného výkonu. Účastníci boli vhodnou formou  informovaní o priebehu riešenia 

projektov. 
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PREZENTÁCIA PRIEBEŽNÝCH VÝSLEDKOV VEDECKÝCH PROJEKTOV 

UČITEĽOV KATEDRY GYMNASTIKY – odborné zasadnutie katedry 

Termín: 8.11. 2012 

Miesto: 0-26 

Zodpovedný: Mgr. M. Chren, PhD. 

Referáty: Mgr. M. Chren, PhD.,  Mgr. P. Čaplová, PhD. 

Počet účastníkov: 10 

 

Hodnotenie: 

V rámci odbornej diskusie k referátom a k priebehu projektu odzneli podnetné názory, 

skúsenosti a pripomienky k riešenej problematike. V budúcnosti prizvať aj študentov – 

špecialistov katedry. 

 

C. Iné 

 

NOVÉ TESTY STREĽBY V BASKETBALE – workshop, ukážky testov,  

Termín: 5.11.2012  

Miesto: športová hala prof. Rovného  

Zodpovední: PaedDr. G. Argaj, PhD. a Mgr. G. Olosová 

Počet účastníkov: 35 (učitelia basketbalu, doktorandi, študenti) 

 

Hodnotenie: 

Podujatie bolo zamerané na prezentáciu nových diagnostických prostriedkov v technicko-

taktickej príprave v basketbale. Vhodné podujatie najmä na oboznámenie študentov 

s výsledkami výskumu v oblasti diagnostiky trénovanosti v basketbale. 

 

PREZENTÁCIA DIAGNOSTICKÝCH METÓD A ZARIADENÍ KATEDRY 

ŠPORTOVEJ KINANTROPOLÓGIE S MOŽNOSŤOU TESTOVANIA – určené pre 

študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty 

Termín: 7.11. a 9.11.2012 

Miesto: laboratóriá KŠK  

Zodpovedný: Mgr. J. Cvečka, PhD. 

Počet účastníkov: 28 
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Hodnotenie:  

Prezentácia dg metód prebiehala na viacerých stanovištiach pod patronátom 

doktorandov,ktorí príslušné metodiky využívajú. Akcia bola spropagovaná plagátmi, 

jednotlivé stanovištia boli označené a prístup k nim vyznačený šípkami. Podujatie splnilo svoj 

účel, aj keď možno konštatovať menší záujem najmä zo strany zamestnancov. 

 

7. ROČNÍK INDOOR CROSSFIT CHALLENGE – SILÁK FAKULTY 2012  

Termín: 8.11.2012 

Miesto: Fitgym – pohybové štúdio 

Zodpovedný: Mgr. I. Číž, PhD. 

Počet účastníkov:  66, z toho 16 aktívnych  

 

Hodnotenie:  

Testovanie sily realizovali študenti – špecialisti KG v príjemnej atmosfére športového súperenia 

študentov. 

 

DIAGNOSTIKA SILOVÝCH A SILOVO-RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ PRE 

VEREJNOSŤ, ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV FTVŠ UK – workshop  

Termín: 6. – 9.11.2012 

Miesto: 0-36 

Zodpovedný: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 

Počet účastníkov: 30  
 
Hodnotenie: 
Možnosť otestovať sa využili hlavne študenti FTVŠ UK . Záujem prejavili tiež študenti UKF 

Nitra. 

 

POROVNANIE SYSTÉMU VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI AVZDELÁVANIA V 

OBLASTI PLAVECKÝCH ŠPORTOV NA FTVŠ UK A AWF VARŠAVA  

Termín: 20.11.2012 

Miesto: aula prof. Stráňaia 

Zodpovedná: doc. PaedDr. Y. Macejková, PhD. 

Pozvaný referát: Dr. Ewa Piotrovska-Calka, Akademia Wychowania Fizicznego J. Pilsudskego 

w Warszawe, Department of Swimming 

Počet účastníkov: 47 
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 Hodnotenie:  

Prezentácia štruktúry výučby plaveckých športov a výskumných projektov AWF Varšava v tej to 

oblasti vyprovokovala študentov k bohatej diskusii o rozdieloch v požiadavkách na prijímacích 

pohovoroch a kreditových požiadavkách. Prejavili záujem o obsah študijného programu 

Rekreácia a turistika. 

 

RANNÝ TRÉNING – ZABIJAK ROZVOJA SILY A HYPERTROFIE 

Termín: 12.12.2012 

Miesto: aula prof. Stráňaia  

Zodpovedný: Mgr. M. Sedliak, PhD. 

Počet účastníkov: 200 

 

Hodnotenie:  

Prednáška  bola zameraná na prezentáciu čiastkových výsledkov z medzinárodného projektu 

LUKOSS. Zaujímavá problematika oslovila nielen učiteľov, doktorandov, ale aj študentov 1. a 2. 

stupňa. 

D. Účasť na iných konferenciách a seminároch 

Konferencie a semináre v rámci SR a mimo nej 

Okrem prezentácií na konferenciách a seminároch organizovaných FTVŠ UK v roku 2012 

odzneli príspevky aj na iných konferenciách a seminároch v rámci Slovenska a v zahraničí - 

celkovo 103 príspevkov. 3 učitelia vystúpili s pozvanými referátmi na domácich konferenciách, 

(prof. Labudová, doc. Macejková a doc. Zemková), 2 na zahraničných podujatiach (doc. Antala, 

doc. Zemková). 
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Celkový sumár vedeckých podujatí v roku 2012 je dokumentovaný v tabuľke 21. 

Tab. 21  Počty vedeckých podujatí a príspevkov na nich prezentovaných v roku 2012 / 
učitelia a doktorandi  FTVŠ UK (v zátvorke údaje za rok 2011) 

 
POČET  SPOLU DOMÁCE ZAHRANIČNÉ 

 

Podujatia 35(39) 10 (12) 

25 (27) 
Austrália, Belgicko, 
Česká republika, Čína, 
Grécko, Chorvátsko, 
India, Litva, Nórsko, 
Rakúsko, Srbsko, 
Španielsko, Taliansko,  
Veľká Británia 

Prezentované vedecké 
príspevky 

103 (100) 35 (44) 68 (56) 

 
Pozvané príspevky 
 
 

7 (6) 3 (1) 5 (6) 

 
Autori 
 

 Labudová, Je. 
Macejková 
Zemková 

Antala 3x 
Zemková 2x 

 
3.2.2 Študentská vedecká a odborná činnosť v roku 2012 
 

 FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOUČ, 20.4. 2012 

Na fakultnú konferenciu ŠVOUČ bolo z katedier prihlásených 41 teoretických prác, v ktorých 
prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 43 študentov a 13 pohybových 
skladieb (KG a KŠPP) s 98 interpretmi.  

Účasť študentov na fakultnej konferencii bola pomerne vysoká (tab. 22). Zastúpenie 
jednotlivých katedier bolo rôzne (tab.23). Každá katedra mala zastúpených študentov či už 
v teoretických sekciách alebo sekciách pohybových skladieb.  

 
Tab. 22  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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POČET PRÁC 

 
7 6 10 10 8 13 41 / 13 

 
Počet súťažiacich 
 

7 6 12 10 8 98 43 / 98 
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Tab. 23  Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOUČ 
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POČET PRÁC 
7 7 4 6 3 11 7 9 

Počet 
súťažiacich 7 **61 4 37** 3 13 7 9 

** všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 
 

 CELOŠTÁTNA KONFERENCIA ŠVOUČ, 2.5. 2012 

Po štyroch rokoch sa celoštátna konferencia uskutočnila opäť na pôde FTVŠ UK. Celkovo sa 
konferencie v jednotlivých sekciách zúčastnilo 158 študentov a 19 učiteľov, predsedov 
a členov komisií, z nasledovných fakúlt: FHV UMB Banská Bystrica, PEF UJS Komárno, PF 
UKF Nitra, FŠ PU Prešov a FTVŠ UK Bratislava. Najpočetnejšou sekciou bola sekcia 
športovej edukológie (tabuľka 24), najpočetnejšou delegáciou FTVŠ UK (tabuľka 25).  

 
Tab. 24  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách celoštátnej konferencie ŠVOUČ 
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POČET PRÁC 10 5 7 9 14      31 / 14 

Počet súťažiacich 10 5 9 9 125     33  / 125 

 
Tab. 25  Zastúpenie fakúlt na celoštátnej konferencii ŠVOUČ 
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POČET PRÁC  
teoretické / pohybové 

4 / 1 6 / 3 9 / 3 0 / 2 12 / 5 31 / 14 

Počet súťažiacich 
teoretické / pohybové 

4 / 8 6 / 25 10 / 17 0 / 18 13 / 53 33 / 125
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Výsledky študentov FTVŠ UK na celoštátnej konferencii 
 
ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 

1. miesto: GÁBRIŠ CSABA 

Adaptácia a jej odozva na rýchlostno-vytrvalostné zaťaženie futbalistu v prípravnom a 

súťažnom období 

 

ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

3. miesto: BENKOVSKÝ  ĽUBOŠ -  KOVÁČ MICHAL 

Príspevok k hodnoteniu aktivity, úspešnosti a efektívnosti v útočnej fáze hry vo futbale 

 

ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

2. miesto: KURFÜRSTOVÁ EVA 

Aplikace sportovního managementu u reprezentantky České republiky ve sjezdovém lyžování 

 

DOKTORANDI 

1. miesto: KOVÁČIKOVÁ ZUZANA 

Changes in reaction-speed abilities after various forms of agility training 

3. miesto: DANČÍKOVÁ VERONIKA 

The impact of coeducational physical and sport education to attitudes of students to physical 

and sport education at secondary school 

 

ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: RUŠČINOVÁ SILVIA – KHANDLOVÁ IVANA 

Cheerleeding FTVŠ UK 

2. miesto: ŠANKOVÁ KATARÍNA - KHANDLOVÁ IVANA 

Spiderman 

 

TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: DZVONÍK VIKTOR – KOČIŠ FILIP 
Dancing coctail 
2. miesto: DRENKOVÁ LUCIA – ŠAVAROVÁ ANDREA 
Farmár hľadá ženu 
3. miesto: BAJEROVÁ PETRA – PARAČKOVÁ MONIKA 
Female topstar museum 
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3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 

 a doktorandov v roku 2012 

Na základe aktuálnej štatistiky je publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných 
pracovníkov a doktorandov v roku 2012 čo do kvantitatívnych ukazovateľov nižšia 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom (tabuľka 26).  

Nárast sme zaznamenali v počte vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch, 
kým v zahraničných časopisoch sa počet vedeckých prác znížil.  

Mierne vzrástol počet publikovaných pozvaných príspevkov na domácich konferenciách a 
príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách.   

Nepriaznivá situácia je v kategórii vedeckých monografií a vedeckých prác v karentovaných 
časopisoch.  

 

Tabuľka 26  Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2012 v porovnaní  
  s predchádzajúcimi rokmi 

Kategória 

  

2010 [n] 2011 [n] 2012 [n]

Kategória A1 Vedecké monografie 7 11 5 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 0 0 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 6 10 3 

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

 ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v domácich vydavateľstvách 0 0 0 

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 30 22 22  

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 8 6 5 

BAB Odborné knižné práce – domáce vydavateľstvá 
 0 2 2 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 
 0 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty 
 12 4 7 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 
 0 0 0 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
 10 10 8 

Kategória B  Publikácie v karentovaných 
časopisoch, autorské osvedčenia a patenty 

1 1 1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 1 1 1 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch 0 0 0 

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 317 304 297 
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ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 24 22 15 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 19 16 23 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch 13 5 0 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch 86 97 83 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách 4 5 2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 5 1 3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 20 39 57 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 71 33 29 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 
konferencií 2 1 3 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich 
konferencji 0 0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 12 14 32 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencji 12 16 8 

BBB Kapitoly v odb. knihách vydané v domácich 
vydavateľstvách 0 0 0 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 0 0 1 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 0 3 2 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 18 19 27 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch 11 1 7 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch 17 1 2 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 
zborníkoch 0 0 2 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných 
zborníkoch 2 31 1 

Spolu: 355 339 325  

Priemer: / / 3,1 
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Prehľad počtu záznamov podľa jednotlivých katedier v roku 2012 
V nasledujúcom prehľade sú zahrnuté všetky záznamy vrátane záznamov doktorandov. 

    

KATEDRA ATLETIKY 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 70): 
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 (4) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (15) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (17) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (8) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (4) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) 
GHG Práce zverejnené na internete (3) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2) 
Priemer [n = 15] = 4,7 

 

KATEDRA GYMNASTIKY 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 38): 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (5) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (4) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
GHG Práce zverejnené na internete (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (3) 
Priemer [n = 10] = 3,8 
 

KATEDRA ŠPORTOVÝCH HIER 
 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 61): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (21) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (15) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (4) 

 Priemer [n = 19] = 3,2 
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KATEDRA ŠPORTOVEJ EDUKOLÓGIE A ŠPORTOVEJ HUMANISTIKY 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 93): 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (3) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (7) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (24) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (2) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12) 
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (3) 
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (4) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4) 
Priemer [n = 25] = 3,7 
 

KATEDRA ŠPORTOVEJ KINANTROPOLÓGIE 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 72): 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (4) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (7) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (15) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (3) 
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (1) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (5) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
GHG Práce zverejnené na internete (10) 
Priemer [n = 23] = 3,1 

 
KATEDRA ŠPORTOV V PRÍRODE A PLÁVANIA 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 33): 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (7) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2) 
Priemer [n = 12] = 2,8 
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3.4 Prehľad výskumných projektov riešených v roku 2011 na FTVŠ UK 

Zahraničné projekty – iné 

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

2. Safety in Sports – European Network for Sports Injury Prevention. Grant: The 
European Union in the framework of the Public Health Programme (Work package 6), 
Grant agreement: 2007329. Žiadateľ: Faculty of Sports Science, Ruhr-University 
Bochum, Germany. Partneri: European Sports Federations (including the Slovak 
Basketball Federation and Faculty of Physical Education and Sport, Comenius 
University, Bratislava). Fakultný koordinátor: Tománek L. Spoluriešitelia: Zemková 
E, Argaj, G., Argajová J, Bielik V, Mačura P. Doba riešenia: 10/2008 – 9/2013  

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

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

Komisia VEGA 

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

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

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

4. 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.    

5. 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,  Krnáčová, 
Štefanovský, Hižnayová, Chren, Olej, Rupčík, Číž, Kalčoková, Mlsnová, Čaplová + 
mimofakultní: Bachárová, Tibenská, Ludvig.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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, 
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Potočárová, Vlašič + mimofakultní: Hlavačka, Cepková, Dzurenková, Marček, 
Miklovič, Valkovič, Melicherová.  

9. Antala, B.: Účinnosť koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy na 
stredných školách a jeho vplyv na socializáciu žiakov. Riešené 2012 – 2014, č. 
1/0759/12. Spoluriešitelia: Labudová Jela, Sedláček, Nemček, Rozboril, Dančíková, 
Vitková.  

10. Hamar, D.: Odozva kostného metabolizmu na silové zaťaženia. Riešené: 2012 – 2014, 
č. 1/1202/12. Spoluriešitelia: Sedliak, Schickhofer, Buzgó, Tirpáková, Hudečková, 
Cvečka, Mihalík.  

11. Lipková, J.: Pohybová aktivita vo vzťahu k telesnému rozvoju, fyzickej zdatnosti a 
duševnej pohode. Riešené 2012 – 2014, č. 1/1045/12. Spoluriešitelia: Zemková, 
Medeková, Duchoslav, Chovanec + mimofakultná: Jurkovičová.  

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

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

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

Komisia KEGA 

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

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené 
v roku 2012 

1. Bartošová, Z.: Vplyv bodového stavu v sete na herný výkon družstva junioriek. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/424/2012.  

2. Čierna, D.: Koincidenčné reakčné schopnosti vo funkčnej diagnostike športovcov. 
Grant Univerzity Komenského č. UK/433/2012.  

3. Horný, M.: Vplyv zaťaženia hráča v zápase na úroveň rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností futbalistov. Grant Univerzity Komenského č. UK/388/2012.  

4. Hudečková, M.: Stabilita postoja po perturbácii v horizontálnej rovine pri posudzovaní 
rovnováhových schopností. Grant Univerzity Komenského č. UK/85/2012.  

5. Chovanec, L.: Vplyv pohybovej aktivity na zvládanie stresu. Grant Univerzity 
Komenského č. UK/558/2012.  

6. Kopúň, P.: Zvyšovanie taktickej výkonnosti prostredníctvom vybraných činiteľov 
športového tréningu vo futbale. Grant Univerzity Komenského č. UK/264/2012.  

7. Longová, K.: Účinnosť silového tréningu v otvorených a uzavretých kinematických 
reťazcoch s rovnakým súčtom výkonov na zmeny motorickej výkonnosti. Grant 
Univerzity Komenského č. UK/114/2012.  
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8. Štefániková, G.: Vplyv 12-týždňového balančného tréningu na „Nintende Wii Fit” na 
koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku. Grant Univerzity 
Komenského č. UK/597/2012. 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
 

 V roku 2012 mala FTVŠ uzatvorených 36 bilaterálnych dohôd so zahraničnými 
partnermi v rámci programu LLP/ERASMUS (nárast o 2 v porovnaní s rokom 2011) a 3 
medzifakultné dohody  so zahraničnými partnermi. Na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility 
sa najviac využíval program LLP/ERASMUS. Z pôvodne plánovaného počtu zahraničných 
pobytov (22) sa 6 nerealizovalo (osobné a študijné dôvody).  

 

4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 
 LLP/ERASMUS 

počet vyslaných pedagogických pracovníkov   - 7 
počet pracovných pobytov pedagogických pracovníkov  - 8 
počet vyslaných študentov v rámci mobility štúdium - 4  
počet vyslaných študentov v rámci mobility stáž  - 4 
počet prijatých pedagogických pracovníkov   - 3 
počet prijatých nepedagogických pracovníkov   - 2 
počet prijatých študentov v rámci mobility štúdium  - 34  

 

MEDZIUNIVERZITNÉ A BILATERÁLNE DOHODY 

počet prijatých pedagogických pracovníkov   - 1 
počet vyslaných pedagogických pracovníkov   - 2 

 

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  

 

4.3 Prehľad mobilít učiteľov, študentov a zamestnancov 
 
Tab. 27  Zahraničné prednáškové a pracovné pobyty učiteľov FTVŠ UK  

 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita  Semester 
Hamar Dušan Almeria ERASMUS LS 11/12 
Kyselovičová Oľga Praha ERASMUS LS 11/12 
Labudová Jana Brno ERASMUS LS 11/12 
Lednický Anton Kaunas ERASMUS LS 11/12 
Mačura Peter Worcester ERASMUS LS 11/12 
Zemková Erika Kaunas ERASMUS ZS 12/13 
Sedliak Milan Oslo ERASMUS ZS 12/13 
Sedliak Milan Jyväskylä ERASMUS ZS 12/13 
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Tab. 28  Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita Semester 
ŠTÚDIUM 

Antošková Michaela Nemecko – Kolín LS 11/12 

Babjaková Nina Chorvátsko - Záhreb ZS 12/13 

Posilný Erik Nemecko – Kolín  ZS 12/13 

Považan Tomáš Španielsko – Almeria ZS 12/13 

STÁŽ 

Gregora Pavol Nemecko - Drážďany LS 11/12 

Hudečková Martina Fínsko – Jyväskylä ZS 12/13 

Rozboril Peter Česká republika – Praha  ZS 12/13 

Chovanec Lukáš Nemecko - Mníchov ZS 12/13 
 
Tab. 29  Prednáškové pobyty zahraničných učiteľov a pracovné pobyty zahraničných 

zamestnancov na FTVŠ - ERASMUS 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Castillo Ruiz Fernando Španielsko – Almeria LS 11/12 

Medino Pecina Vicente Španielsko – Almeria LS 11/12 

Pedro Ferreira José  Portugalsko – Coimbra LS 11/12 

Franinšič Michal Česká republika – Praha LS 11/12 

Piotrowska- Calka Ewa Poľsko - Varšava ZS 12/13 
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Tab. 30  Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ - ERASMUS 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Carranza Nyberg Jessica Elisabet Španielsko – Toledo LS 11/12

Cuevaz Gomez Alfonso Španielsko – La Coruňa LS 11/12

Del Barco Martinéz Cristobal Španielsko – Almeria LS 11/12

Gabriel Medina  Miguel Španielsko – Madrid LS 11/12

Garcia Cruz Fidel Španielsko - Almeria LS 11/12

Kaliotis Panagiotis Grécko - Komotini LS 11/12

Lampropoulos Alexandros  Grécko – Komotini LS 11/12

Makinen Taru Annuka  Fínsko – Rovaniemi  LS 11/12

Pudja Denis  Chorvátsko - Záhreb LS 11/12

Rodro Prada Marina Španielsko – La Coruňa LS 11/12

Reinholz Karlo Chorvátsko - Záhreb LS 11/12

Vaznevicius Vaidotas Litva - Kaunas LS 11/12

Vera Maroto  Daniel Španielsko – Madrid LS 11/12

Vilascusa Mateo Jorge Španielsko - Toledo LS 11/12

Diaz Gil Joaqiun Ascencio Španielsko - Almeria ZS 12/13

Beltran Matarin Francisco José Španielsko - Almeria ZS 12/13

Coroado Joanna Portugalsko – Coimbra ZS 12/13

Carvalho Barbara Portugalsko – Coimbra ZS 12/13

Gonzalez Hortiguela Cristina Španielsko – La Coruňa ZS 12/13

Lara Luque José Maria Španielsko – La Coruňa ZS 12/13

Aldecoa Llaneza Pablo Španielsko – La Coruňa ZS 12/13 

Chao Dablanca Jorge Španielsko – La Coruňa ZS 12/13

Sanchez Ariza Alvaro Španielsko – La Coruňa ZS 12/13

Vila Cipres Georgina Španielsko - Lleida ZS 12/13

Mäkiniemi Satu - Maria Fínsko – Oulu ZS 12/13

Nituvuori Veli - Pekka Fínsko – Oulu ZS 12/13

Kinnunen Maiju Fínsko – Oulu ZS 12/13

Galliot Rafaele Francúzsko – Paríž ZS 12/13

Väyrynen Venla Fínsko - Rovaniemi ZS 12/13 

Jaaskelainen Ulla Fínsko - Rovaniemi ZS 12/13 

Gomez Gonzalez Carlos Španielsko – Toledo ZS 12/13 

Gonzalez Castelanos Javier Ramon Španielsko - Toledo ZS 12/13 

Mišanec Ines Chorvátsko - Záhreb ZS 12/13 

Čošič Juraj Chorvátsko - Záhreb ZS 12/13 
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5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

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

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

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

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

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

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

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

Bratislava : END 
   

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

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

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

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

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

Zborníky nekonferenčné  
1. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 53/I. - Bratislava : 

Univerzita Komenského 
 

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

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

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

 
5. Výučba anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich 

odborníkov v športe. - Bratislava : Univerzita Komenského 
 

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

AFD Zborníky konferenčné  
1. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť. Fakultná konferencia. Bratislava 

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

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

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

 
BCI Skriptá, učebné texty        

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

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

 
3. Kyselovičová, Oľga : Základy terminolóogie telesných cvičení. - 1. vyd. - Bratislava : 

ICM Agency – ROTAČNÝ FOND FTVŠ UK 
 

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

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

 
6. Štefanovský, Miloš - Vanderka, Marián - Číž, Iľja - Mihalík, Tomáš - Beneš, Martin : 

Judo. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency 
 
Iné 
FTVŠ UK okrem spomínaných titulov vydala v rámci Slovenskej vedeckej spoločnosti pre 
telesnú výchovu a šport 4. čísla časopisu Telesná výchova a šport. 
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6 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

 

Habilitačné konanie 

PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia, 

habilitačná práca na tému „Optimalizácia plaveckých zručností detí predškolského veku“ 

 

Inauguračné konanie 

Doc. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia, 

inauguračná prednáška na tému „Výskumy vo vyučovacom a tréningovom procese plávania 

z horizontu športovej edukológie“ 
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 

 Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) fakulty v roku 2012 

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. 

Po zdĺhavých rokovaniach na úrovni RUK sa podarilo zabezpečiť prevádzku a rozvoj 

existujúcich IT služieb dodávateľským spôsobom pracovníkmi CIT-u, ktorá sa osvedčila 

a predstavuje pozitívny prínos ku stabilizácii a skvalitneniu služieb ponúkaných OIKT na 

úrovni fakulty. 

V rámci modernizácie a reštrukturalizácia počítačovej siete bola realizovaná ďalšia etapa 

štruktúrovanej kabeláže vo východnom krídle budovy fakulty v celkovom počte 208 

pripojení, ktorá je kompletne riadená aktívnymi prvkami f. CISCO. V tejto súvislosti bola 

realizovaná aj príprava na rozšírenie pokrytia WIFI signálom EDUROAM v priestoroch KŠH 

a KŠK. V roku 2012 sa realizovali aj práce na štruktúrovanej kabeláži aj západnom krídle na 

II. podlaží pre nové diagnostické centrum a pripojená do fakultnej kostry prostredníctvom 

aktívnych prvkov presunutých z pôvodných internátnych rozvodov v celkovom objeme 62 

pripojení. 

V spolupráci s pracovníkmi CIT-u, vrátane pracovníkov dislokovaných na fakulte, bola 

realizovaná štruktúrovaná kabeláž v objeme 64 pripojení v priestoroch auly pre potreby UK a 

projektu AHELO.  

V roku 2012 bolo prostredníctvom vysúťažených dodávateľov DATALAN a EXE a po 

ukončení zmluvného vzťahu aj od ďalších dodávateľov zakúpená výpočtová technika 

z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov na katedry, na dekanát a do knižnice 

v celkovej sume 26.589,- Eur. 

Počítačové kiosky sú 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 cudzích užívateľov. 

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  
 

13. január 2012 
APNEA CUP 2012 (preteky potápačov) 
 
10. február 2012 
5. reprezentačný ples FTVŠ UK 
 
3. apríl 2012 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
2. máj 2012 
Celoštátne kolo ŠVOUČ 
 
8. jún 2012 
Deň detí pre študentov bratislavských stredných škôl 
 
18. - 26. jún 2012 
III. Univerziáda SR 2012 – letná časť 
 
júl 2012 
Športové prázdniny na FTVŠ UK  
 
26. september 2012 
Atletické preteky O cenu dekana FTVŠ UK 
 
1. október 2012 
Otvorenie futbalového areálu doc. Kačániho 
 
8. november 2012 
Dobrovoľné darcovstvo krvi 
 
13. november 2012 
Silák 2012 Indoor Crossfit Challenge 
 
7. december 2012 
Mikulášsky indoor golfový turnaj 
 
11. december 2012 
Gróf Monte Christo 
 
15. december 2012 
Vianočný turnaj vo frisbee 
 


