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ÚVOD 

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

aktualizácie Dlhodobého zámeru UK na roky 2014-2024. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/dlhodoby-zamer-uk-2014-2024.pdf 

Táto aktualizácia sa stala východiskom na formulovanie hlavných úloh rozvoja v roku 2015. 

FTVŠ UK svoj výskum realizuje nezávisle, samostatne si vyberá ciele výskumu, a orientáciu 

vo výučbe, pričom na svojej pôde realizuje vedecký výskum, ktorý prispieva k rozšíreniu 

poznania a skvalitneniu praxe v oblasti športu, ale aj pohybových aktivít zlepšujúcich kvalitu 

života a pôsobiacich preventívne proti civilizačným ochoreniam.  

FTVŠ zakladá svoju výučbu na vlastnej vedeckej činnosti, na čerpaní z najlepších svetových 

zdrojov vedeckého poznania a na interdisciplinárnom prístupe k riešeniu problémov. Vedecké 

poznatky sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na mimouniverzitnom poli. 

FTVŠ UK si uvedomuje, že vo svojej činnosti potrebuje skvalitniť najmä realizáciu vlastných 

vedeckých poznatkov vo forme významných výstupov a ich uznania prostredníctvom ohlasov 

v takýchto významných zahraničných periodikách. Súčasne sa musí snažiť o zvýraznenie 

poslania a postavenia fakulty s dosahom na športovú a telovýchovnú prax. 

Z pohľadu činnosti v pedagogickej  oblasti v novembri 2015 akreditačná komisia zverejnila 

výsledky komplexnej akreditácie, kde naša fakulta vo vedách o športe obhájila v rámci SR 

líderskú pozíciu.  

Podľa týchto výsledkov boli slabými stránkami najmä: 

 Publikačné výstupy doktorandov 1,95 z 5,0 možných - kategória C - priemerná kvalita 

v rámci Slovenska. 

 Vysoký počet študijných programov na I. a II. stupni. 

 Študijný program športový manažment v I. stupni štúdia nebol akreditovaný – pracuje 

sa na odstránení nedostatkov – je určené prechodné obdobie. 

 Problém nastal aj s univerzitným garantom pre učiteľské študijné programy na UK, 

ktorý však bol vyriešený zmenou garanta. 

 Podarilo sa nám pomerne dôsledne inovovať obsah študijných programov tak, aby sa 

dosiahla väčšia priepustnosť medzi jednotlivými odbormi i fakultami a väčšmi sa 

využil mnohostranný potenciál univerzity v prospech prípravy študentov i s ohľadom 

na ich vysokú konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi; 

 Prebehli aj viaceré rokovania potrebné pre vytváranie spoločných študijných 

programov viacerých fakúlt. 

Aj napriek veľkému počtu študijných programov bude vedenie fakulty uvažovať aj 

v budúcnosti nad implementáciu, renováciou študijných programov s cieľom napĺňať nové 

trendy v spoločenských potrebách v oblastiach ako sú: 

 Výživa pre výkon a zdravie, 

 Komplexné vzdelávanie odborníkov na pohybovú prípravu silových zložiek, 

 Fyzioterapia v športe, 

 Telesná výchova v primárnom vzdelávaní. 

V roku 2015 sme realizovali inováciu a schválenie viacerých významných vnútorných 

predpisov: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/dlhodoby-zamer-uk-2014-2024.pdf
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 štatút fakulty 

 študijný poriadok fakulty 

 organizačný poriadok fakulty  

 zásady volieb do akademického senátu fakulty 

 rokovací poriadok akademického senátu fakulty  

 rokovací poriadok vedeckej rady fakulty 

 štatút ŠVOUČ 

Vo vedeckovýskumnej oblasti bolo realizované zaradenie „Diagnostického centra profesora 

Hamara“ do „Organizačného poriadku“ fakulty. 

Realizovali sa prípravné práce pre získanie významného medzinárodného projektu „Centrum 

aktívneho starnutia“ (INTERREG V) 

V spolupráci s NŠC bola v októbri 2015 realizovaná konferencia „Športový tréning mládeže 

dnes“, ktorá mala okrem veľkej návštevnosti aj značný ohlas v odbornej verejnosti. Viac ako 

10 000 zahliadnutí prednášok na internete, čo svedčí o veľkom záujme o naše vedecké 

poznatky, ktoré naši pracovníci na tejto konferencii prezentovali. 

V oblasti doktorandského štúdia sa v roku 2015 prebehla dôsledne kontrola plnenia 

požiadaviek stanovených pre aktivity doktorandov prijatých od akademického roku 

2012/2013 ako aj zabezpečenie maximálneho využívania doktorandov vo vedení 

pedagogického procesu. 

V oblasti ďalšieho vzdelávania v športe došlo v roku 2015 k významným zmenám aj 

pričinením vedenia fakulty, ktorého členovia sa aktívne podieľali na tvorbe už schváleného 

„Zákona o športe“. Podarilo sa nám presadiť, aby sme nemuseli akreditovať nižšie stupne 

vzdelávania. Tie budú realizované národnými športovými zväzmi vždy v spolupráci 

s fakultami nášho zamerania, čo možno považovať za významný prínos pre fakultu. 

K príslušnému zákonu vyšla aj „Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti v športe“ ktorej obsah bol odborníkmi z fakulty dôsledne inovovaný podľa 

potrieb športovej praxe. Nepodarilo sa nám však presadiť, aby tréneri III. kvalifikačného 

stupňa nemohli viesť aj športovú prípravu vrcholového športovca, čo považujeme za výrazný 

krok smerom vzad, najmä z pohľadu odborných kompetencií pre túto oblasť. 

Pre oblasť manažmentu a marketingu je významným úspechom podpísanie zmluvy bez 

ďalších externých firiem priamo firmou „adidas“. Čo umožnilo pri kompletizácii športového 

oblečenia študentov a zamestnancov fakulty ušetriť finančné prostriedky pre fakultu. 

S pozitívnymi ohlasmi sa strela aj realizácia projektu Športové prázdniny a Škola v pohybe. 

 

Výročná správa FTVŠ UK za rok 2015 zaznamenáva dominantné (nie všetky) skutočnosti 

v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty.  

Podklady spracovali členovia Vedenia FTVŠ UK nasledovne: 

Vyhodnotenie činnosti AS FTVŠ UK:   doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

K pedagogickej činnosti:   Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.  

   Mgr. František Seman, PhD. 

K vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráci,  

edičnej činnosti, habilitačným a inauguračným konaniam: Mgr. Milan Sedliak, PhD. 
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K integrovanému informačnému 

a komunikačnému systému: Mgr. František Seman, PhD. 

K ostatným podujatiam FTVŠ UK: Mgr. František Seman, PhD. 

 

 

Výročnú správu FTVŠ UK za rok 2015 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 19.5.2016  

predkladá dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 
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 FUNKCIONÁRI, SAMOSPRÁVA A  ICH ČINNOSŤ 

 
Dekan: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a  zahraničné vzťahy: 

 Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

Prodekan pre magisterské štúdium, doktorandské štúdium, rigorózne konanie,  integrovaný 

informačný a komunikačný systém – IIKS: 

 Mgr. František Seman, PhD. 

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

 Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  

 

Vedúci katedier 

Katedra atletiky: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

Katedra športovej kinantropológie: doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 

Katedra gymnastiky: Mgr. Peter Olej, PhD. 

Katedra športových hier: doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 

Katedra športovej edukológie 

 a športovej humanistiky: doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 

Katedra športov v prírode a plávania: prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 

 

1.1 VEDENIE FTVŠ UK 

 
Dekan: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

Prodekani: Mgr. František Seman, PhD.  

 Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

 Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc. 

Členovia: 

predseda AS FTVŠ UK: doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Martin Mikulič 

 

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 19 

zasadnutí a riešili sa nasledovné problematiky: 

 

2. február 2015 

 Zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (LS 2015/2016) 

 Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (LS 2015/2016l) 

 Návrh zloženia VR FTVŠ UK 

 Rozdelenie úloh a kompetencií medzi členov VF 

 Zmeny v internátnom poriadku ŠD Lafranconi 



6 

 

 Vnútorný predpis 1/2015 o mimoškolskej činnosti študentov pre potreby prideľovania 

ubytovania 

 Metodika osobných príplatkov na r. 2015 (zhodnotenie a návrh zmien) 

 Audit k otázkam rozvoja a výstavby fakulty, ktoré zostali po odchádzajúcom vedení 

 Návrhy doplnení k opatreniam odchádzajúceho VF ku kompenzácii finančného 

deficitu fakulty 

   

16. február 2015 

 Koncepcia rozvoja fakulty - dlhodobý zámer  

 Prioritné úlohy FTVŠ UK na r. 2015 

 Rekonštrukčné práce v areáli fakulty na r. 2015 (najmä loď a šatne) 

 Výročná správa FTVŠ UK za r. 2014 – štruktúra 

 Správa o činnosti a problematika ďalšieho smerovania DCpH 

 

2. marec 2015 

 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2015 

 Činnosť Knižnice FTVŠ UK v r. 2014 

 Činnosť VŠK na FTVŠ UK v r. 2014 

 Stav pripravenosti  „Športových prázdnin 2015“ 

 Stav príprav zmien v legislatíve (štatút, rokovacie poriadky, organizačný poriadok, 

študijný poriadok FTVŠ UK) 

 

16. marec 2015 

 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť r. 2015 

 Pedagogická konferencia r. 2015 

 Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2014 a zámery v r. 2015  

 Hodnotenie pedagogického procesu za ZS ak. r. 2014/15 – 1. rok štúdia 

 Pedagogické úväzky v LS ak. r. 2014/15 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (II. stupeň štúdia) 

 Správa o hospodárení FTVŠ UK 

 

30. marec 2015 

 Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS ak. r. 2014/15 

 Edičná činnosť na r. 2015 

 Plán podnikateľskej činnosti na r. 2015 

 Činnosť Fit Gym-u Lafranconi v r. 2014 a zámery v r. 2015; 

 Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2014  

 Deň detí 2015 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (I. stupeň štúdia) 

 príprava Škola v Pohybe 2015 

 

13. apríl 2015  

 Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (I. stupeň štúdia) 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (III. stupeň štúdia) 

 Integrovaný informačný a komunikačný systém 

 Činnosť a zámery KAP FTVŠ UK  

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2014 

 Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na r. 2015 
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 Správa o činnosti ZTŠ a Triklub-u FTVŠ UK 

 

4. máj 2015 

 Hodnotenie činnosti FS Gymnik za r. 2014 a plán činnosti na rok 2015 

 Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2014/15 

 Štátne skúšky – Mgr., obhajoby DP 

 Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 

 

18. máj 2015 

 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2014/15 

 Vyhodnotenie ŠVOUČ 2015 

 Činnosť prevádzkového oddelenia 

 

1. jún 2015 

 Vyhodnotenie 1. časti prijímacej skúšky na ak. r. 2015/16 (I. stupeň štúdia) 

 Štátne skúšky – Bc., obhajoby BP 

 Stav rekonštrukčných prác v areáli fakulty 

 

15. jún 2015 

 Ročenka FTVŠ UK a Harmonogram štúdia na ak. r. 2015/16 

 PVP na ak. r. 2015/16 

 Športový deň FTVŠ UK 

 Stav pripravenosti Športových prázdnin 2015 

 

29. jún 2015 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. a III. stupeň) 

 Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia 

 Prevádzka fakulty na obdobie júl – august 2015 

 

24. august 2015 

 Zameranie zasadnutí VF a KD FTVŠ UK (ZS 2015/2016) 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň štúdia pre ak. r. 2015/16 

 Novelizácia vnútorného predpisu č.2/13 o „honorovaní  

 niektorých priamych a nepriamych pedagogických činností“ 

 Príprava konferencie s NŠC „Športový tréning mládeže dnes“ (termín: 1.10.2015) 

 Organizácia otvorenia akademického roka 2015-16 

 

4. september 2015 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2016/17 (I. a III. stupeň, ďalšie podmienky prijatia) 

 Zabezpečenie pedagogického procesu ZS 2015/16 

 Hospodárenie za I. polrok 2015 

 Problematika vydávania časopisu TVaŠ 

 Vyhodnotenie činnosti počas júl – august 2015 

 

28. september 2015 

 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2015 

 Stav zmien v legislatíve (štatút, rokovacie poriadky, organizačný poriadok, študijný 

poriadok FTVŠ UK) 
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 Výsledky akreditácie 2014 

 Ples FTVŠ UK 

 

12. október 2015 

 Pedagogická činnosť (úväzky v ak. r. 2014/15 a na ak.r.2015/16)  

 Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – ZS ak. r. 2015/16 

 Hodnotenie pedagogického procesu za LS ak. r. 2014/15  

 Stratégia prideľovania osobných príplatkov 

 

26. október 2015 

 Týždeň vedy a techniky 

 Vyhodnotenie štátnych skúšok 2015 

 Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august, stav ubytovania) 

 Plán podnikateľskej činnosti na r. 2016 

 

9. november 2015 

 Edičná činnosť FTVŠ UK r. 2015  

 Acta facultatis  2015 a plán na r. 2016  

 Trénerská akadémia FTVŠ UK v r. 2015 a plán na r. 2016 

 ŠVOUČ 2016 

 

23. november 2015 

 Deň otvorených dverí – január 2016 

 Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 

 Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2015/16 

 

7. december 2015 

 Hodnotenie zahraničných študentov a zahraničných pobytov 

 Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2015 

 Problematika IIKS na fakulte 

 

Na každom zasadnutí sa prerokúva: 

 kontrola zápisov a plnenia úloh 

 pedagogika, veda, výskum 

 personálne otázky 

 rôzne 

Iné dôležité termíny: 

     

VR FTVŠ UK: - 12. marec 2015 

   - 11. jún 2015 o  

   - 22. október 2015  

 

KD FTVŠ UK: - 19. február 2015  - 17. september 2015 

    - 19. marec 2015  - 15. október 2015 

    - 16. apríl 2015  - 12. november 2015 

   -   4. máj 2015   - 10. december 2015 

   - 18. jún 2015  
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1.2  KOLÉGIUM DEKANA 
 

 Na základe Štatútu FTVŠ UK Kolégium dekana tvorili akademickí funkcionári, vedúci 

katedier, zástupca odborov, predseda AS FTVŠ UK, tajomník fakulty a zástupca študentskej 

časti AS FTVŠ UK. 

Zloženie Kolégia dekana bolo nasledovné: 

Dekan: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

Prodekani: Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

 Mgr. František Seman, PhD. 

 Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

Tajomník: PhDr. Rostislav Matoušek, CSc.  

Vedúci katedier: prof. PaedDr. T. Kampmiller, PhD. 

 prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 

 doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 

 doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 

 doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 

 Mgr. Peter Olej, PhD. 

Predseda AS FTVŠ UK: doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

Zástupca študentskej časti AS FTVŠ UK: Mgr. Martin Mikulič  

Zástupca odborovej organizácie: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD. 

 

Zasadnutia Kolégia dekana 

 
Zasadnutia Kolégia dekana sa realizovali podľa schváleného programu. Uskutočnilo sa 9 

zasadnutí a na každom boli zaradené: 

 • Kontrola zápisov a plnenia úloh 

 • Rôzne 

 

19. februára 2015 

 Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (I – VI/2015) 

 Metodika osobných príplatkov na r. 2015  

 Pripravované zmeny v tejto metodike 

 Revízia štátnicových otázok 

 Kolektívna zmluva (odbory)  

 

19. marca 2015 

 Koncepcia rozvoja fakulty - dlhodobý zámer  

 Prioritné úlohy na r. 2015 

 Výročná správa FTVŠ UK za rok 2014 

 ŠVOUČ v r. 2015 

 Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2015 

 Pedagogická konferencia 2015 

 Zmeny a doplnky k legislatíve (organizačný poriadok, rokovacie poriadky, štatút 

atď...) 

 

16. apríla 2015 

 Prijímacie konanie na ak. r. 2015/16 (I. stupeň štúdia) 

 Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2014/15 
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 Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2014/15 

 Edičná činnosť v r. 2015 

 

14. mája 2015 

 Personálny a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. r. 2015/16 – 1. časť (I. stupeň štúdia)  

 Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2014 

 

18. júna 2015 

 Harmonogram štúdia na ak. r. 2015/16 

 Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2014/15 

 Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/2015) 

 

17. september 2015 

 Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK v ZS ak. r. 2015/16 

 Vyhodnotenie prijímacieho konania (I., II., III. stupeň)  

 Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2015/16 

 Hospodárenie za 1. polrok 2015 

 

15. október 2015 

 Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 

 Týždeň vedy a techniky 2015 

 časopisy Acta facultatis a TVaŠ (r. 2015)  

 

12. november 2015 

 Hodnotenie pedagogického procesu (LS 2014/15) 

 Hodnotenie pedagogických úväzkov za ak. r. 2014/15 

 Realizácia pedagogických praxí v LS ak. r. 2014/15 

 

10. december 2015 

 Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie  ZS 2015/16 

 Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2015/16 

 Deň otvorených dverí – január 2015 

 Príprava výročnej správy fakulty za r. 2015 

 
 

1.3 VEDECKÁ RADA FTVŠ UK 

Predseda:  doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

  

Členovia:  doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 

   prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. 

   prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 

   prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

   doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

   prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

   doc. MUDr. Janka Lipková, PhD. 

   prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. 

   prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 
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   doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 

   doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 

   Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. 

   Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

   Mgr. František Seman, PhD. 

   prof. PhDr. Elena Strešková, PhD. 

   prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. 

 

Mimo fakultní členovia: 

   prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 

   prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.  

   doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. 

   prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. 

 

Zahraniční členovia: 

   prof. PhDr. Ivo Jirásek, PhD. 

   doc. Mgr. Jiří Nykodým, PhD. 

   doc. PhDr. Jiří Suchý, PhD. 

   prof. Damir Knjaz, PhD. 

 

Čestní členovia: Ing. Ladislav Čambal 

   PaedDr. Ján Filc  

   PhDr. František Chmelár  

   prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 

   prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. 

   doc. PhDr. Jozef Vengloš  

 

 

Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 

 
12. marec 

 Schválenie Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FTVŠ UK 

 Vyhodnotenie vedeckých podujatí na FTVŠ UK v roku 2014 a kalendár vedeckých 

podujatí na rok 2015 

 Fakultná konferencia ŠVOUČ 2015 

 

11. jún 

 Kontrola zápisov a úloh 

 Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie ŠVOUČ 2015 

 Zahraničná spolupráca FTVŠ UK v ak. r. 2014/15 – hodnotenie 

 Rôzne 

 

29. október 

 Kontrola zápisov a úloh 

 Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2015/16 

 Metodika pre zabezpečenie kvality v dimenzii veda a výskum 

 Rôzne 
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1.4 VYHODNOTENIE ČINNOSTI AKADEMICKÉHO  SENÁTU  

 FTVŠ UK  

 

Akademický senát FTVŠ UK v roku 2015 zasadal celkom na 7-mich prezentačných 

zasadnutiach a uskutočnil rozpravu o rôznych bodoch programu, ako aj hlasovania o 

predložených materiáloch. Prioritnou úlohou AS FTVŠ UK v roku 2015 bolo predložiť na 

rokovanie a schválenie všetky potrebné predpisy, ktoré už neboli kompatibilné s predpismi 

UK a AS UK. Jednalo sa o Štatút FTVŠ UK, Študijný poriadok FTVŠ UK a Internátny 

poriadok FTVŠ UK, ktoré predkladalo Vedenie FTVŠ UK, ako aj Rokovací poriadok 

a Volebný poriadok AS FTVŠ UK. Celkovo  AS FTVŠ UK prerokoval 24 materiálov. 

V rámci svojej pôsobnosti schválil 19 predložených materiálov vedenia fakulty a uskutočnil 4 

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.  

Dňa 11.2.2015 boli vyhlásené a dňa 18.3.2015 sa uskutočnili Doplňovacie voľby do AS 

FTVŠ UK na uvoľnené miesta po nových členoch vedenia fakulty. Za nových členov 

zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK boli zvolení: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

a Mgr. Peter Olej, PhD.  

Dňa 13.5.2015 sa uskutočnila voľba zástupcu FTVŠ UK v Rade vysokých škôl. Našim 

zástupcom bola zvolená Mgr. Iveta Cihová, PhD.  

Dňa 23.6.2015 boli vyhlásené voľby do AS UK na obdobie od 1.11.2015 do 31.12.2019. 

Voľby sa uskutočnili dňa 14.10.2015 a členmi AS UK na nové obdobie sa stali: doc. PaedDr. 

Jana Labudová, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. a doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. za 

zamestnaneckú časť; Mgr. Milan Kováč a Mgr. Adam Ščibrány za študentskú časť. Na tomto 

zasadnutí boli vyhlásené aj doplňovacie voľby do AS FTVŠ UK za študentskú časť, kde dňa 

14.10.2015 boli za nových členov zvolení: Bc. Anton Bezák, Mgr. Dávid Olász, Bc. Filip 

Stráňavský a Filip Sťahulák. 

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

2015 boli uskutočnené v zmysle Zásad volieb do AS FTVŠ UK , Štatútu UK ,Štatútu FTVŠ 

UK a ŠRVŠ SR, ktoré boli použité primerane vzhľadom na čiastočný nesúlad predpisov UK 

a FTVŠ UK, ktorý sme sa snažili počas roku zosúladiť. 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 2015 v súvislosti 

s riešenými úlohami uskutočnili aj stretnutia pracovných komisií AS FTVŠ UK, ktoré sa 

vyjadrovali k predloženým materiálom v rámci ich pôsobnosti pred riadnym zasadnutím AS. 

Po vyhodnotení prezenčných listín zo  zasadnutí AS FTVŠ UK a vyhodnotenia 

elektronických hlasovaní  v roku 2015 (aj vzhľadom na zmeny v zložení AS) je možné účasť 

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

        účasť v % 

1. doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.    85,72 

2. Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.     100   

3. prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.      85,72 

4. doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.     85,72 

5. doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.      85,72  

6. Mgr. Peter Olej, PhD.     100 

7. Mgr. Martin Pach, PhD.        85,72  

8. Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.       71,43 

9. doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.    100  

10. doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD.  100  

- Mgr. Milan Sedliak, PhD. účasť zanikla počas druhého rokovania - 100%   

 

B/  Študentská časť AS FTVŠ UK: 

     účasť v % 

1. Bc. Anton Bezák   100  

2. Mgr. Martin Mikulič  100  

3. Mgr. Dávid Olász   100  

4. Bc. Filip Stráňavský  100  

5. Filip Sťahulák   100  

- Bc. Ladislav Dragula – členstvo zaniklo v priebehu akademického roka - 100 %  

- Mgr. Richard Kucsa –členstvo zaniklo v priebehu akademického roka - 100 %  

- Bc. Viktor Olšavský – členstvo zaniklo v priebehu akademického roka - 100 %  

- Mgr. Milan Kabát – členstvo zaniklo v priebehu akademického roka - 100 %  

 

Celkovo môžeme konštatovať, že účasť členov AS FTVŠ UK na zasadnutiach bola vysoká 

a jednotliví členovia si uvedomovali významnosť rozhodovacej funkcie AS. Na zasadnutiach 

AS FTVŠ UK v roku 2015 bola na každom rokovaní prítomná min. 3/4 účasť členov AS 

FTVŠ UK a každé zasadnutie bolo uznášania schopné. Celková účasť zamestnaneckej časti 

AS FTVŠ UK bola 90% a študentskej časti 100%. Je to zatiaľ najviac v dostupnej histórii AS 

FTVŠ UK. 

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

fakulty prostredníctvom zverejnenia zápisov zo zasadnutí AS na internetovej stránke fakulty. 

V rámci jednotlivých prezentačných zasadnutí a elektronického hlasovania AS FTVŠ UK 

v roku 2015 AS prerokoval rôzne návrhy a materiály. 

 

AS FTVŠ UK v roku 2015 schválil, zvolil a prerokoval: 

Zasadnutie AS – 3.2.2015 

1. Schvaľovanie prodekanov FTVŠ UK na obdobie do 31.1.2019. Za prodekanov na 

FTVŠ UK boli v tajnom hlasovaní schválení: Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. a Mgr. 

František Seman, PhD.  Mgr. Milan Sedliak, PhD. na tomto zasadnutí nebol schválený 

za prodekana. 

2. AS FTVŠ UK schválil členov Vedeckej rady FTVŠ UK na obdobie do 31.1.2019. 
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3. V rámci vytvárania nových predpisov boli na rokovanie a pripomienkovanie 

predložené - Internátny poriadok FTVŠ UK (predkladal  prodekan FTVŠ UK) a  

Rokovací poriadok AS FTVŠ UK (predkladal predseda AS FTVŠ UK). 

Zasadnutie AS – 4.2.2015 

4. Zasadnutie sa uskutočnilo kvôli dvom bodom programu, kde bez schválenia tretieho 

prodekana, by vedenie fakulty nepracovalo v plnom zložení. Na tomto zasadnutí bol 

zvolený v tajnom hlasovaní za prodekana FTVŠ UK na obdobie do 31.1.2019 Mgr. 

Milan Sedliak, PhD. 

5. Na základe uvoľnenia dvoch miest v zložení AS boli dňa 18.3.2015 vyhlásené 

doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FTVŠ UK. 

 

Zasadnutie AS – 26.3.2015 

6. AS zvolil za svojho tajomníka v tajnom hlasovaní doc. PaedDr. Ľudmilu Zapletalovú, 

PhD. 

7. Bol schválený materiál “Ďalšie podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia 2015/2016”, 

ktorý predložil prodekan Mgr. František Seman, PhD. 

8. Na tomto zasadnutí bol po predchádzajúcom prerokovaní schválený “ Internátny 

poriadok FTVŠ UK” (Vnútorný predpis 1/2015). 

9. Prodekan Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. predniesol návrh na zloženie Disciplinárnej 

komisie, ktorá bola následne AS schválená. 

10. Predseda AS doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. predložil po viacnásobných úpravách 

“Rokovací poriadok AS FTVŠ UK”. Materiál bol následne  schválený.  

 

Zasadnutie AS – 13.5.2015 

11.  Dekan FTVŠ UK doc. Mgr. Marian Vanderka, PhD. predložil „Výročnú správu 

FTVŠ UK za rok 2014“. AS správu jednomyseľne prijal. 

12. Dekan FTVŠ UK uviedol aj ďalší bod zasadnutia, kde predložil materiál „ Štatút 

FTVŠ UK“. Tento materiál bol už pred zasadnutím prerokovaný komisiami AS. Štatút 

bol schválený. 

13. Tretím materiálom, ktorý bol AS schválený a predkladal ho dekan FTVŠ UK bol 

„Organizačný poriadok FTVŠ UK“.  

14. Uskutočnili sa voľby do Rady vysokých škôl, kde bola za našu fakultu zvolená 

v tajnom hlasovaní Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

15. AS FTVŠ UK zvolil na tomto zasadnutí zloženie svojich stálych komisií. Do týchto 

boli predložení aj členovia – odborníci z mimo senátnych zamestnancov FTVŠ UK. 

AS zloženie komisií v tajnom hlasovaní schválil. 

 

Zasadnutie AS – 23.6.2015 

16. AS FTVŠ UK na zasadnutí dňa 23.6.2015 vypísal voľby do AS UK na obdobie od 

novembra r. 2015 do októbra r.  2019, ako aj doplňovacie voľby do AS FTVŠ UK za 

študentskú časť. 

17. Študijný prodekan Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. predložil na rokovanie “Študijný 

poriadok FTVŠ UK”. AS tento materiál schválil bez pripomienok. 
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18. Tajomník FTVŠ UK predložil materiál “Rozpočet FTVŠ UK na rok 2015”. AS 

schválil tento materiál bez pripomienok. 

19. Dekan FTVŠ UK požiadal po vysvetlení situácie o navýšenie počtu prijatých 

študentov na študijný program trénerstvo o 2 uchádzačov. AS schválil navýšenie počtu 

prijímaných uchádzačov na tento študijný program. 

 

Zasadnutie AS – 17.9.2015 

20. Prodekan Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD. predložil na rokovanie materiál “Prijímacie 

konanie na FTVŠ UK  na akademický rok  2016/2017 na I. stupeň štúdia”. Materiál 

bol po aktívnej diskusii schválený. 

21. Prodekan Mgr. František Seman, PhD. predniesol materiál “Prijímacie konanie na 

FTVŠ UK  na akademický rok 2016/2017, “Ďalšie podmienky prijatia na 

doktorandské štúdium (III stupeň štúdia)”. Materiál bol jednomyseľne AS schválený. 

22. Predseda AS doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. predložil materiál “Zásady volieb do 

AS FTVŠ UK”. Materiál bol po diskusii stiahnutý z rokovania na dopracovanie. 

 

Zasadnutie AS – 29.10.2015 

23. Dekan doc. Mgr. Marian Vanderka, PhD. predložil na rokovanie materiál “Výška 

školného pre akademický rok 2016/2017. AS materiál schválil. 

24. AS po predbežnom hlasovaní per-rollam schválil na základe pripomienok AS UK a 

prorektorky UK upravený Štatút FTVŠ UK a Študijný poriadok FTVŠ UK.  

25. Predseda AS FTVŠ UK predložil materiál “Zásady volieb do AS FTVŠ UK”. Po 

následnej diskusii o niektorých bodoch bol materiál AS schválený. 

26. AS FTVŠ UK sa zaoberal  kvalitou stravy v študentskej jedálni a prijal správu členov 

AS, ktorí sa zúčastnili rokovania s firmou GASTOM. 

 

AKADEMICKÉ ORGÁNY FTVŠ UK v roku 2015 

 

Predseda AS FTVŠ UK 

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.   

Podpredseda AS FTVŠ UK  

Mgr. Martin Pach, PhD. – za zamestnaneckú časť AS 

Mgr. Martin  Mikulič – za študentskú časť AS 

Tajomník AS FTVŠ UK 

 doc. PaedDr. Ľudmila  Zapletalová, PhD.  

Zamestnanecká časť 

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.  

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. 

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.  

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.  

Mgr. Peter Olej, PhD. 

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,octkcp0xcpfgtmcBhurqtv0wpkdc0um');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kiqt0dctcpBhurqtv0wpkdc0um');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,nwdqu0twrekmBhurqtv0wpkdc0um');
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Mgr. Milan Sedliak, PhD. - účasť zanikla počas druhého rokovania  

Bc. Anton Bezák  

Mgr. Dávid Olász    .  

Bc. Filip. Stráňavský     

Filip Sťahulák 

Bc. Ladislav Dragula – členstvo zaniklo na konci akademického roka  

Mgr. Richard Kucsa – členstvo zaniklo na konci akademického roka 

Bc. Viktor Olšavský – členstvo zaniklo na konci akademického roka 

Mgr. Milan Kabát – členstvo zaniklo na konci akademického roka 

  

Pracovné komisie AS FTVŠ UK 

Mandátová komisia  

doc. PaedDr. Ľ. Benčuriková, PhD. (predseda) 

doc. PaedDr. H. Medeková, PhD. 

Mgr. M. Mikulič 

 

Hospodárska a právna komisia  

doc. Mgr. M. Vavák, PhD. (predseda)  

Mgr. M. Štefanovský, PhD.  

Mgr. P. Olej, PhD. 

ďalšie osoby:  

prof. PaedDr. M. Holienka, PhD.  

doc. JUDr. Z. Sakáčová, PhD. 

 

Pedagogická komisia  

doc. PaedDr. O. Kyselovičová, PhD. (predseda),  

prof. MUDr. D. Hamar, PhD. 

Mgr. M. Pach, PhD. 

ďalšie osoby:  

Mgr. I. Cihová, PhD. 

 

Zástupcovia v Akademickom senáte UK v období do 1.12.2015 

 

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.  

Mgr. Ján Cvečka, PhD. 

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 

Študentská časť:  

Bc. Adam Ščibrány 

Mgr. Pavel Šmela  

 

Zástupcovia v Akademickom senáte UK v období od 1.12.2015 

 

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 
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doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD. 

Študentská časť:  

Mgr. Adam Ščibrány  

Mgr. Milan Kováč  

 

Zástupca v Rade vysokých škôl 

Mgr. Lubor Tománek, PhD. – do 13.5.2015 

Mgr. Iveta Cihová, PhD. – od 13.5.2015 

 

Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl 

Bc. Viktor Fullka – do 3.9.2015 

 

Prioritnou úlohou AS FTVŠ UK v roku 2015 bolo uviesť všetky predpisy a poriadky do 

súladu s Vysokoškolským zákonom a predpismi UK a AS UK. AS FTVŠ UK začal na prvom 

zasadnutí Organizačným poriadkom AS FTVŠ UK. Následne dekan a členovia vedenia 

predložili: Internátny poriadok FTVŠ UK, Štatút FTVŠ UK a Študijný poriadok FTVŠ UK. 

Posledným z dôležitých  predpisov, ktoré boli predložené AS boli Zásady volieb do AS FTVŠ 

UK. Po postupnom prerokovaní komisiami AS a všetkými jeho členmi, boli tieto postupne 

schválené AS FTVŠ UK. Štatút FTVŠ UK a Študijný poriadok FTVŠ UK boli následne 

odoslané  AS UK na prerokovanie jeho komisiami. Po postupnom zapracovávaní 

pripomienok AS UK a Vedenia UK boli tieto predložené plénu AS UK. Na prvom zasadnutí 

novozvoleného AS UK boli tieto materiály AS UK schválené.  

Pozitívom pracovných zasadnutí je, že boli aktívne od takmer všetkých členov AS FTVŠ UK. 

Pravidelne sa vyjadrovali k predkladaným materiálom. Novovzniknuté komisie AS sa aktívne 

podieľali na príprave a pripomienkovaní materiálov, ktoré boli na spoločných zasadnutiach už 

dopredu prerokované.  

AS FTVŠ UK dostáva pomerne málo podnetov z akademickej obce. A pritom práve AS môže 

aktívne zasiahnuť v mnohých oblastiach nášho fakultného života. Ako to bolo v roku 2015 

napríklad pri rokovaní s firmou GASTOM ohľadne skvalitnenia podávanej stravy v našej 

jedálni.  

AS FTVŠ UK sa v nasledujúcom období plánuje viac venovať práve fakultnému životu popri 

základných povinnostiach AS pri schvaľovaní základných materiálov, ktoré sú potrebné pre 

plnohodnotný chod fakulty.  

AS FTVŠ UK plánuje zapojiť všetkých členov AS do aktívnej práce v komisiách AS. 

Členovia budú vyzvaní, aby sa aktívne zaujímali o problémy, ktoré môžu prenášať z katedier 

pre lepší chod celej fakulty. 
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2 PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ  

Zabezpečenie pedagogického procesu  

 Pedagogický proces zabezpečuje šesť katedier fakulty. Vedúci katedier za koordinácie 

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

pravidelne hodnotia úroveň pedagogického procesu. Výsledky sa prerokujú na zasadaní 

Kolégia dekana. 

Zameranie kontrolnej činnosti je najmä na: 

- prípravu podkladov pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, 

- zverejnenie kreditových požiadaviek a termínov overovania, 

- dodržiavanie časovo-tematických plánov výučby a rozvrhu, 

- priebežného hodnotenia študentov, 

- zapojenia študentov do ŠVOUČ na katedrách, 

- inovácie obsahu výučby a tém záverečných prác 

- implementácia nových študijných programov, nových predmetov vo vzťahu k novej 

akreditácii. 

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 

zabezpečovali skúsení učitelia – 9 profesorov a 17 docenti, resp. 34 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 – 2 lektori, 3 odborní asistenti bez vedeckej hodnosti PhD. vrátane 18 

externých pedagogických pracovníkov, zabezpečovali semináre a cvičenia. 

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

modernizácii vybavenia učebných priestorov novou výpočtovou technikou.  

Výučba takmer všetkých praktických predmetov sa realizovala v priestoroch fakulty. 

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

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

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

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

Trangoška, Chopok Sever - Jasná, Osrblie – Hronec, letné kurzy: Richňava, Piešťany -
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Sĺňava, Zuberec, Oravská Lesná, Karloveská zátoka – lodenica, Čunovo, Malé Karpaty, 

Bratislava okolie, Vysoké Tatry – St . Smokovec). 

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. Problém by 

sa mal vyriešiť vybodovaním všeobecnej telocvične v novej stavbe pri futbalovom ihrisku. 

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. Vo vzťahu k novo akreditovaným študijným 

programom na prvom resp. druhom stupni štúdia bude potrebné zabezpečiť študijnú literatúru 

pre nové predmety. 

Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

-  nevyhovujúce priestory pre výučbu úpolových športov, 

- 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)... 

 Aj napriek určitému zlepšeniu v oblasti vybavenia modernými diagnostickými 

prístrojmi je nutné aj naďalej vyvíjať úsilie a prístroje dokupovať a udržiavať 

v prevádzkyschopnom stave. 

 

Zápis študentov sa realizoval v termíne od 02. do 11.09.2014 a z hľadiska organizácie 

bol  využitý systém AiS2. 

Tvorba rozvrhu - v akademickom roku 2014/2015 bola centrálne nasadená výučba 

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

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

rozvrhu bola zabezpečená študijnými prodekanmi dr. Tománkom a dr. Rupčíkom.  
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V dňoch 08. a 09.09.2014: 

• 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 2013/2014 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. V tomto akademickom roku sa podarilo aj zosúladenie 

rozvrhu s kooperujúcimi fakultami – PRIF UK, FMFI UK, FM UK, avšak koordinácia s PedF 

UK bola problematická. 

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti 

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

  Tab. 1  Počet ponúkaných voliteľných predmetov (PVP a VP)  

   v akademickom roku 2014/2015 podľa katedier 

Katedra Počet PVP a VP 

atletiky 15 

gymnastiky 30 

športových hier 36 

športovej edukológie a športovej humanistiky 29 

športovej kinantropológie 8 

športov v prírode a plávania 31 

SPOLU (1. a 2. stupeň) 146 

 

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

študijných programoch. Na fakulte pôsobili traja koordinátori pedagogických praxí, ktorí 

zabezpečovali organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe pre jednotlivé 

študijné programy. Na úrovni katedier organizáciu pedagogických praxí zabezpečovali 8 

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

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

problémom je zabezpečenie pedagogickej praxe v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo 

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

 

2.1.1 Stav štúdia v  akademickom roku 2014/2015 
 

V akademickom roku 2014/2015 sa štúdium v 1. stupni realizuje v 9 študijných 

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

v bakalárskom štúdiu študuje 778 študentov v dennej forme (z toho 9 zahraničných študentov 

– 5 študenti z Českej republiky, 1 z Chorvátskej republiky a 3 zo Srbskej republiky + 18*** 

študentov LLP/Erasmus, ktorých podľa nového usmernenia uvádzame v študijnom programe 

TRN – 1 z Poľskej republiky, 2 z Portugalska, 4 z Rakúska, a 11 zo Španielska  ) 

a 49 študentov v externej forme štúdia (tab. 2). Z celkového počtu 778 študentov 1. stupňa 

štúdia je 141 žien (18,1 %) a 637 mužov (81,9 %). 

  

Tab. 2 Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2014/2015 

 na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2014) 

  

Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 108** 74** 64** 6 18*** 270 

2. Trénerstvo – externá forma štúdia –– 40 8 1 –– 49 

3. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 69 67 57 12 1 206 

4. Šport a zdravie 20 12 13 3 1 49 

5. Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 39 24 29 3 –– 95 

6. Športový manažment 20 20 7 1 –– 47 

7. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglický jazyk –– 7 -- --  7 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 6 8 2 1 –– 17 

9. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 12 11 9 1 –– 33 

10. 
Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenský 

jazyk 
5 -- -- -- -- 5 

  SPOLU 279 263 189 28 20 778 

Pozn.: ** - aj so špecializáciou. Kondičný tréner 

 
  

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

štúdia prijatých 309 uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2014/2015.  

 V akademickom roku 2014/2015 sa do 1. roku bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 279 

(stav k 31.10.2014) novoprijatých študentov dennej formy štúdia (90,3 % z počtu prijatých 

uchádzačov) a 6 študenti po prerušení. Spolu 285 študentov.  
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Po skončení zimného semestra akademického roka 2014/2015 (stav k 16.03.2015) 

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

 11 študenti štúdium prerušili, 

 4 študenti štúdium zanechali, 

 16 študentov bolo vylúčených zo štúdia z dôvodu nesplnenia kontrolnej etapy 

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

preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov 

a získanie minimálne 15 kreditov). 

V letnom semestri pokračuje v štúdiu 258 študentov dennej formy štúdia, čo je 83,5 % 

z celkového počtu zapísaných novoprijatých študentov do 1. roku štúdia. 

 

Tab. 3 Prehľad študentov 1. roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2014/2015 

 

Študijný program 

Počet 

 

Počet študentov, ktorí 
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 denná forma štúdia 

1. Trénerstvo + Trénerstvo (KT) 120 108  7 2 11 100 

2. 
Trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
74 69  1 2 4 63** 

3. Šport a zdravie 20 20  1 0 0 19 

4. 
Šport a zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
40 39  0 0 0 38* 

5. Športový manažment 22 20  2 0 1 17 

6. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
8 6  0 0 0 6 

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
15 12  0 1 0 11* 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka 
6 0*  0 0 0 3 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka 
4 5** 125 0 0 0 4 

  Celkový počet 309 279 125 11 5 16 261 

Pozn.:  * študenti nastúpili na iné ŠP z dôvodu nezískania akreditácie na ŠP TV-AJ. Celkom 

traja študenti. V LS 2014/2015 pokračujú v ŠP TV-AJ. 

 ** študenti nastúpili po prerušení do LS 2014/2015 
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Študenti dennej formy 1. roka bakalárskeho štúdia v zimnom semestri dosiahli 

priemerný vážený študijný priemer 2,26 (tab. 4). Pri pohľade na jednotlivé študijné programy 

najlepší priemerný študijný priemer dosiahli študenti študijného programu šport a zdravie 

a učiteľstvo telesnej výchovy (1,9). Naopak najhoršie študijné výsledky v zimnom semestri 

2014/2015 dosiahli v priemere študenti študijného programu športový manažment. Pohľad na 

predchádzajúce obdobie – obr.1. 

  

Tab. 4  Prehľad vážených študijných priemerov študentov 1. roku bakalárskeho štúdia 

(denná forma štúdia) za zimný semester akademického roku 2014/2015 

  

Študijný program 
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1. Trénerstvo 36 2,44 

2. 

Trénerstvo – špecializácia 

kondičný tréner vo 

výkonnostnom a vrcholovom 

športe 

54 2,26 

3. 
Trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
63 1,94 

4. Šport a zdravie 19 2,13 

5. 
Šport a zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
38 1,9 

6. Športový manažment 17 2,62 

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
6 2,25 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
11 2,36 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka 
0 0 

10. 
Učiteľstvo telesnej výchovy a 

slovenského jazyka 
4 2,46 

  
Celkovo 258* 2,26 

 

Pozn. VŠP len študentov, ktorí pokračujú v LS 2014/2015 
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Obr. 1 Vážené študijné priemery za posledné obdobie 
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2.1.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2014/2015  
 

Termín konania: 

Štátne skúšky sa konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  22.06.2015 – 26.06.2015 

     druhá časť štátnej skúšky 29.06.2015 – 03.07.2015 

 opravný a náhradný termín: 

    prvá aj druhá časť št. skúšky 17.08.2015 – 21.08. 2015 

 

Skúšobné komisie: 

Tab. 5 V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 

 6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

prof. PhDr. Eugen LACZO, PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

atletika, kondičný 

tréner 

prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, 

PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

individuálne športy 

(okrem atletiky) 

doc. PaedDr. Vladimír PŘIDAL, 

PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

basketbal, futbal, 

hádzaná, ľadový 

hokej, tenis, volejbal 

doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, 

PhD. 

Šport a zdravie 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

aerobik, fitnes,  

šport pre všetkých,  

šport zdravotne 

oslabených, turistika 

doc. PaedDr. Branislav ANTALA, 

PhD. 
Športový manažment  

doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, 

PhD. 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

v kombinácii 
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Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 106 študentov 1. stupňa štúdia, z toho 

jedna študentka z FMFI UK.  V tomto termíne bolo celkovo úspešných 102 študentov 

(97,1 % úspešnosť) zúčastnili sa aj 3 študenti – opravný termín. 

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2015 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

46 študentov (z toho 7-mi sa zúčastnili opravného termínu), z ktorých 44 študentov 

bolo úspešných (95,8 % úspešnosť). V tomto termíne jedna študentka bola neúspešná 

a jeden študent bol vylúčený na základe prichytenia pri používaní mobilného telefónu. 

Študent bol následne riešený v disciplinárnom konaní.  

 z celkového počtu 152 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2014/2015 malo 32 študentov (24,3 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

 Z celkového počtu 152 študentov zúčastnených na štátnej skúške traja študenti  

prospeli s vyznamenaním za celé štúdium / Beitlová T. TUT, Borsuková D. TRN, 

Tarabík M. SUT/.  

 VŠP za celé štúdium v riadnom termíne aj opravnom termíne od 1,23 najlepší 

a najhorší 2,3.  

  

 Tab. 6 Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v akademickom 

roku   2014/2015 1. stupeň štúdia 
 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún - júl 2015)  

Študijný program 
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Trénerstvo 37 36 
97,3,0 

% 
12 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
37 37 100,0 % 12 

Šport a zdravie 7 6 85,7 % 1 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
13 12 92,3 % 5 

Športový manažment 1 1 100,0 % 0 

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

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 8 8 87,5 % 1 

SPOLU 105* 102 97,1 % 32 
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Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 

2015)  

Študijný program 
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Trénerstvo 14 14 100,0 % 3 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
9 8 88,9 % 0 

Šport a zdravie 7 7 100,0 % 0 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
11 10 

90,9,0 

% 
2 

Športový manažment 5 5 100,0 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 0 0 0% 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 0 0 0% 0 

SPOLU 46 44 95,7 % 5 

 

 

Personálne a organizačné zabezpečenie: 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých 

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

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

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

ohľadom obsadenia komisií: 

- Časté ospravedlnenia členov komisií v augustovom termíne. 

- Oblečenie členov komisií nezodpovedajúce vážnosti a dôležitosti štátnej skúšky. 

- Dodávanie posudkov záverečných prác v poslednej chvíli resp. po termíne. 

Predsedovia komisií sa kladne vyjadrovali k materiálnemu a technickému zabezpečeniu počas 

štátnych skúšok. Aj keď sa vyskytli menšie nedostatky, tie však nenarušili plynulý priebeh 

štátnych skúšok. 

Poznatková úroveň študentov: 

 Poznatková úroveň jednotlivých študentov bola na požadovanej úrovni. Vzhľadom 

k samostatnému predmetu Seminár k záverečnej práci sa predkladanie a prezentácia 

záverečných prác skvalitnila. V hodnotení vedúcich a oponentov záverečných prác neboli vo 

väčšine prípadov veľké rozdiely. 

Spracovanie jednotlivých téz z predmetov zostala rovnaká vzhľadom na dôkladnú 

revíziu v predchádzajúcich rokoch. Poznatková úroveň z pohľadu hodnotenia jednotlivých 

predmetov bola približne na rovnakej úrovni ako predchádzajúci ak. r. 2013/2014. V tabuľke 

7 je zverejnené vyhodnotenie štátnych skúšok podľa jednotlivých predmetov a porovnanie 

priemerných známok z predchádzajúcim akademickým rokom. 
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Tab. 7 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2014/2015 – 1. stupeň štúdia 
 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún 2015) 

A 31 37 30 10 24 21 2 

B 34 20 20 3 14 14 4 

C 25 14 14 6 14 10 1 

D 8 17 5 1 4 5 3 

E 1 6 3 0 2 8 1 

FX 3 0 0 0 0 0 0 

spolu 102* 94* 72* 20 58* 58* 11 

priemerná známka 1,64 1,65 1,52 1,45 1,53 1,69 1,86 
priemerná známka 
2013/2014 1,51 1,69 1,64 1,93 1,69 1,52 1,65 

 

OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2015) 

A 4 4 8 8 6 6 0 

B 15 14 5 3 6 5 2 

C 16 12 6 4 5 7 2 

D 7 6 3 1 1 1 3 

E 4 5 0 1 1 1 4 

FX 0 1** 1 0 1 2 0 

spolu 46 42 23 17 20 22 11 

priemerná známka 1,91 1,98 1,7 1,53 1,73 1,86 2,41 
priemerná známka 
2013/2014 1,84 2,08 1,83 1,96 1,82 1,88 2,28 

 

*bez študentov, ktorí predmet absolvovali predchádzajúci akademický rok 2013/2014 

**študent bol vylúčený zo štátnych skúšok 

 

Závery a odporúčania: 

- Vzhľadom na budúce štátne skúšky podľa schválenej novej akreditácie 

navrhujeme reorganizáciou jednotlivých skúšobných komisií. 

- Navrhujeme revíziu okruhu otázok vzhľadom na novú akreditáciu. 

- Vzhľadom na oneskorené dodávanie posudkov, najmä v augustovom termíne, 

navrhujeme určiť dátum, ktorý by platil pre všetkých (vedúci, oponenti). 

- Dodržiavanie zásad slušného oblečenia členov komisií, vedúcich a oponentov prác 

k významnosti štátnej skúšky. 

- Dodržiavať optimálny čas skúšania z jednotlivých predmetov. 
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2.1.3 Prijímacie konanie v akademickom roku 2015/2016 
 

 

 Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2015/2016  

1. stupeň štúdia: 

 denná forma štúdia  628 uchádzačov z toho 462 mužov a 166 žien (stav 

31.03.2015) 

o  z toho 12 uchádzačov stornovalo svoje prihlášky pred 

prijímacím konaním 

o  72 uchádzačov sa prijímacej skúšky vôbec nezúčastnilo 

o  10 uchádzačov podalo žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky 

na základe športových výsledkov. 4 uchádzačov komisia pre 

prijímacie skúšky navrhla prijať na FTVŠ UK. 

o 9 uchádzačov na ŠP Matematika – telesná výchova – 

praktická časť na FTVŠ UK  

Záujem o štúdium na FTVŠ UK v dennej forme štúdia je porovnateľný s počtom uchádzačov 

v predchádzajúcich akademických rokoch (obr. 2). – denná a externá forma 

 

 

Obr. 2 Prehľad počtu uchádzačov v jednotlivých akademických rokoch 

 

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

maximálne tri študijné programy, pričom študijný program uvedený na prvom mieste sa 
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považuje za prioritný. Možnosť uviesť si v prihláške dva študijné programy využilo 311 

uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 92 uchádzačov. Predbežný 

prehľad prihlásených uchádzačov uvádzame v tab. 8. 

 

Tab. 8 Predbežný prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK  

 v akademickom roku 2015/2016 

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 79 32 10 121 

Trénerstvo a učiteľstvo  

telesnej výchovy 
80 116 27 12 155 

Trénerstvo – špecializácia kondičný 

tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe 

40 221 74 15 310 

Šport a zdravie 20 45 69 18 132 

Šport a zdravie a učiteľstvo  

telesnej výchovy 
20 51 47 18 116 

Športový manažment 20 56 31 10 97 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 16 8 4 28 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 26 17 3 46 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry 
10 15 5 1 21 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry  
10 3 1 1 5 

SPOLU: 280 628 311 92 1031 

 

Jednotlivým uchádzačom bola doporučene poštou zaslaná pozvánka na prijímaciu 

skúšku.  

 

Termín konania 1. časti prijímacej skúšky: 27. – 30. apríla 2015  

Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia 544 uchádzačov /563 uchádzačov – 2014/2015/  
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*4 uchádzači, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný program trénerstvo 

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

hokej (1x), volejbal (1x), zjazdové lyžovanie (1x), športová gymnastika (1x). 

 Takmer 86,6 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej skúšky 

môžeme považovať za posledné obdobia za dobrú. 

Tab. 9  Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky(vyhodnotenie 544 uchádzačov, 

ktorí  sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 
Nastúpili na 

disciplínu 

a z toho   

Disciplína 

dosiahli 

0 – 10 bodov 

nesplnili 

štandard 
„vzdali“ 

Nedopl. 

3 min 

Nenastúpili na 

disciplínu 

počet % počet % počet % počet %  Počet* % 

beh na 50 m 516 94 504 92 12 2,2    16 2,9 

Cooperov test 515 94 488 89 26 4,8 1 0,2  17 3,1 

plávanie 523 96 438 80 72 13,2 9 1,7 4 9 1,7 

gymnastika 523 96 463 85 60 11    9 1,7 

športová hra 529 97 465 85 64 11,8    3 0,6 

 

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

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

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

29.05.2014 o 8:30 hod. súčasne 437 uchádzačov o dennú formu štúdia (test písali iba 

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

výchovy, šport a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, kondičný tréner vo 

výkonnostnom a vrcholovom športe).  

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

25 bodov dosiahli od 2,75 do 20,00 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 10,71). 

90 uchádzačov (20,6 %) 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 verejný
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ch výveskách vo vestibule fakulty a na www stránke fakulty (www.fsport.uniba.sk). 

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

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 15.05.2015 a 19.05.2015* na FTVŠ UK (*pre 

uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 15.05.2015 – maturitná skúška, 

zdravotné problémy,...). Bola zabezpečovaná Fakultou manažmentu UK a pozostávala z testu 

z anglického jazyka a matematiky. Z uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky 1. časti 

prijímacej skúšky (v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy a získať minimálne 15 

bodov) sa 2. časti prijímacej skúšky zúčastnilo 42 uchádzačov (z 57 pozvaných uchádzačov). 

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

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 

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

štandardov a získať minimálne 15 bodov) postúpilo do 2. časti 14 uchádzačov.  (zapísalo sa 

do 1.roč. 10) 

 

Uchádzači o  študijné programy: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 

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

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

Bratislave). 
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Uchádzači o  študijný program: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 

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

štandardov a získať minimálne 15 bodov) postúpilo do 2. časti 2 uchádzači.   

Z poverenia dekana FTVŠ UK doc. Mgr. Mariána Vanderku PhD. a na základe 

analýzy počtu uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a odporúčania 

Komisie pre prijímacie konanie, študijní prodekani predložili dňa 21.05.2015 AS FTVŠ UK 

na schválenie nasledujúci návrh počtu prijatých uchádzačov na dennú formu bakalárskeho 

štúdia na akademický rok 2015/2016. 

 

Tab. 10  Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

s uvedením bodovej hranice na prijatie uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 

Študijný program 

Plánovaný 

počet  prijatých 

uchádzačov 

Navrhovaný 

počet 

prijatých 

uchádzačov 

Počet bodov 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 
57 

(z toho 4 bez 

PS) 

20,75 
(z max. 100 – 20,75 %) 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
80 67  

Trénerstvo – špecializácia kondičný 

tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe 

40 60 
35,00  

(z max. 75 – 46,7 %) 

Šport a zdravie 20 37 
17,50 

(z max. 75 – 23,30 %) 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
20 41 

17,50 
(z max. 75 – 23,30 %) 

Športový manažment 20 20 
58 

(z max. 200 v 2. časti PS) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry** 
10 12  

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry 
10 

2 

(prijatí bez 2. 

časti PS) 
 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 

15 

(prijatí bez 2. 

časti PS) 

 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 

24 

(prijatí bez 2. 

časti PS) 

 

SPOLU: 280 326  
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V nasledujúcich študijných programoch navrhuje komisia vydať rozhodnutia o prijatí 

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

prijímacieho konania:  

 športový manažment – 3 uchádzači majú rovnaký počet bodov 

 

V študijných programoch: 

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy  

 šport a zdravie, 

 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry. 

 

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

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

počet prijatých uchádzačov. 

 

Odôvodnenie návrhu zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: 

 

o študijný program trénerstvo v dennej forme štúdia (o 17 uchádzačov) – vrátane počtu 

prijatých uchádzačov o počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez 

prijímacej skúšky 

o študijný program trénerstvo (špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom a 

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

uchádzačov v dennej forme štúdia navrhujeme zvýšenie počtu prijímaných 

uchádzačov v študijnom programe, o ktorý bol výrazne najvyšší záujem, a v ktorom 

uchádzač na poslednom mieste na prijatie dosahuje %  najvyšší počet získaných 

bodov, 

o študijný program šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (o 21 uchádzačov) – 

nenaplnili sa plánované počty prijatých uchádzačov na študijné programy v 

kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, 

o študijný program  šport a zdravie (o 17 uchádzačov) 

 

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom 

senáte FTVŠ UK. 
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Na základe stavu návratiek (informácie uchádzačov, či sa zapíšu na štúdium) dňa 

15.07.2015 dekan fakulty doc. Vanderka podľa § 58 ods. 9 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 14 prípadoch zrušil rozhodnutie, ktorým 

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

a vydal nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 55 

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

deklarovali veľký záujem o štúdium na FTVŠ UK, resp. žiadosť mala formálny charakter. Po 

preskúmaní všetkých dôvodov uvedených v žiadostiach uchádzačov neprijatých na štúdium 

a po predložení materiálu 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 2015/2016 (23.07.2015), rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, 

PhD. potvrdil rozhodnutia dekana FTVŠ UK o neprijatí na štúdium vo všetkých prípadoch. 

 

Opatrenie na prijímacie konanie na akademický rok 2016/2017 

- Na základe počtu prihlásených uchádzačov navrhujeme detailnejšie oslovovať 

športové gymnáziá, stredné školy, 

- Na základe vysokého počtu prijatých uchádzačov na študijný program Trénerstvo, 

Trénerstvo a učiteľstvo TV (špecializácia futbal, ľadový hokej) navrhujeme 

upraviť minimálne kritériá pre zaradenie na danú špecializáciu, 

- Na základe aktuálneho stavu a nízkeho počtu úspešne prijatých na študijné 

programy Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV navrhujeme po analýze 

výsledkov upraviť minimálne kritériá na splnenie podmienok prijatia: 

-  pre učiteľské medziodborové študijné programy znížiť počet splnených 

výkonových štandardov z 5 na 3, 

-  pre študijný program Šport pre zdravie znížiť počet splnených výkonových 

štandardov z 5 na 3, 

-  znížiť minimálnu bodovú hranicu písomného testu na 5 bodov, 

-  navýšenie plánovaného počtu uchádzačov na 300-320. 

-  navýšenie bodového ohodnotenia za splnenú zostavu z gymnastiky 
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Obr. 11  Grafické znázornenie plnenia štandardov (počet dosiahnutých bodov) z disciplín:  

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

2.2.1 Stav štúdia v akademickom roku 2014/2015 

Na magisterské štúdium v akademickom roku 2014/2015 bolo zapísaných 136 študentov.  

V magisterskom stupni štúdia študovalo spolu 259 študentov, z toho boli 4 zahraniční (1 

Japonsko, 2 Česká republika, 1 Srbská republika). Prehľad počtu študentov v jednotlivých 

rokoch štúdia je v tabuľke 12. 

 

Tab. 12   Prehľad počtu zapísaných študentov na študijné programy magisterského štúdia 

v akademickom roku 2014/2015 

  

Študijný program 

Počet študentov  

v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. spolu 

1. Trénerstvo 54 38 6 –– 98 

2. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 38 43 9 –– 90 

3. Šport a zdravie 13 4 –– –– 17 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 20 9 –– –– 29 

5. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 2 3 –– –– 5 

6. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 9 10 1 –– 20 

  SPOLU 136 107 16 0 259 

 

 

2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

V riadnom termíne (27.05.-05.06.2015 a 10.06.-19.06.2015) sa na štátnej skúške zúčastnilo 88 

študentov, pričom všetci boli úspešní. V náhradnom/opravnom termíne (20.-26.08.2015) sa na 

štátnej skúške zúčastnilo 25 študentov, pričom úspešných bolo 22 (88 %). Celkom bolo 

vyskúšaných 113 študentov z celkového počtu 127 študentov a 110 študentov úspešne 

absolvovalo magisterské štúdium (86,6 %). 12 študentov prospelo s vyznamenaním (10,9 %), 

3 študenti neuspeli na štátnej skúške a 14 študentov pokračuje v nadštandardnej dobe štúdia 3. 

rok. Prehľad počtu študentov podľa jednotlivých študijných programov je v tabuľke 13. 

  



38 

 

Tab. 13   Prehľad počtu študentov podľa jednotlivých študijných programov na štátnej skúške 

v akademickom roku 2014/2015 

Vyhodnotenie štátnych skúšok 2014/2015 

Študijný program Počet 

zúčastnený

ch 

študentov 

Počet 

absolventov 

Percentuálna úspešnosť 

Trénerstvo 36 35 97,2 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 43 41 95,3 

Šport a zdravie 11 11 100,0 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
11 11 100,0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 3 3 100,0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 9 9 100,0 

SPOLU 113 110 97,3 

 

Personálne a organizačné zabezpečenie  

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých členov 

komisií. Ojedinelé uvoľnenia členov komisií riešili predsedovia komisií, neprítomnosť 

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

kladne hodnotili všetci predsedovia komisií. 

Dokumentáciu pre štátne skúšky zabezpečovali pracovníčky študijného oddelenia a sekretárky 

katedier za koordinácie vedúcej študijného oddelenia. 

Evidencia hodnotení predmetov štátnej skúšky a protokolov bola realizovaná elektronickou 

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

s ktorých činnosťou vyjadrili spokojnosť všetci predsedovia komisií. 

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

komisií sa konštatuje štandardná úroveň spracovania posudkov diplomových prác. 

Všetky komisie pracovali vo vhodných priestoroch s pripojením na internet a bez rušivých 

momentov. 

 

Formálna a obsahová úroveň diplomových prác 

Prevažovali štandardne spracované diplomové práce, vyskytli sa nadpriemerné 

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

s rezervami v prednese a v argumentácii pri diskusii. Nedostatky sú tiež v prezentácii 

výsledkov – ich formálnej úprave, najmä v diskusii s porovnateľnými výsledkami iných 

autorov. Výrazne klesá podiel formálnych nedostatkov v prezentácii. 



39 

 

Poznatková úroveň študentov 

Predsedovia komisií konštatujú mierne zlepšenie prejavu, vystupovania, úrovne 

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

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

športovej špecializácie. 

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

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

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

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

 

Návrhy a pripomienky: 

- dodržiavanie metodologickej disciplíny od zadania cez vedenie až po prípravu 

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

neformulovať úlohu – štúdium literatúry), 

- venovať viac pozornosti kapitole „Diskusia“, 

- dôraznejšie vyžadovať kontrolu prezentácie vedúcim práce ešte pred obhajobou, 

- venovať pozornosť aplikácii poznatkov predmetov odborného základu a predmetovej 

špecializácie do komplexnejšieho prejavu na štátnej skúške, 

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

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

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

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

argumentovať, syntetizovať poznatky z iných predmetov, 

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

zloženie komisií. 
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Tab. 14   Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2014/2015 v magisterskom 

štúdiu (všetky komisie) 

2015 Obhajoba TaDŠpec. TaDŠT DŠTV PPaSVZU VpZ EChzNP B/G Did.B/G 

A 40 28 17 17 17 12 12 1 - 

B 35 21 22 18 18 2 2 4 3 

C 23 15 14 11 14 3 5 2 2 

D 7 11 16 15 8 3 1 1 4 

E 4 2 10 3 5 1 1 3 2 

FX 2 2 - 1 1 - - - - 

spolu 111 79 79 65 63 21 21 11 11 

priemer          

splnili % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A 36,0% 35,4% 21,5% 26,1% 26,9% 57,1% 57,1% 9,0% 0,0% 

B 31,5% 26,6% 27,8% 27,7% 28,6% 9,52% 9,52% 36,3% 27,3% 

C 20,7% 19,0% 17,7% 16,9% 22,2% 14,3% 23,8% 18,1% 18,1% 

D 6,3% 13,9% 20,3% 23,0% 12,7% 14,3% 4,76% 9,0% 36,3% 

E 3,6% 2,53%  12,6% 4,6% 7,9% 4,76% 4,76% 27,3% 18,1% 

FX 1,8% 2,53% 0,0% 1,5% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Legenda: 

TaD špec. Teória a didaktika športovej špecializácie 

TaDŠT  Teória a didaktika športového tréningu 

DŠTV  Didaktika školskej telesnej výchovy 

PPaSVZU Pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ učiteľstva 

VpZ  Výživa pre zdravie 

EChzNP Epidemiológia chorôb z nedostatku pohybu 

B/G   Biológia/Geografia 

Did.B/G Didaktika biológia/geografia 
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2.2.3 Prijímacie konanie a prehľad stavu študentov magisterského štúdia 

 

Počet prihlásených na magisterské štúdium v roku 2015 (pre akademický rok 2015/2016) bol 

k 30.07.2015 143, z toho: 

a) 2 študenti na študijný program trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – študent 

UMB Banská Bystrica –  študijný program šport (štátna skúška august), absolvent UMB 

Banská Bystrica – študijný program šport, 

b) 1 študentka na študijný program šport a zdravie absolventka UNIPO v Prešove – 

fyzioterapia, 

c) 1 študentka UMB Banská Bystrica – študijný program učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie (štátna skúška august)  

d) 4 študenti nespĺňali podmienky prijatia bez PS – (1 študent priemer ŠS 2,8), (2 

študenti priemer ŠS 2,7 (1 študentka VŠP 2,41 a priemer ŠS 2,62 – prijímaciu skúšku však 

absolvovala v roku 2012/2013) 

e) 36 študentov FTVŠ UK – štátna skúška august: na študijný program šport a zdravie 

– 7, šport a zdravie a učiteľstvo TV – 9, trénerstvo – 11, trénerstvo a učiteľstvo TV – 8, 

učiteľstvo telesnej výchovy a geografie – 1; 

 f) 5 študenti z toho 4 absolventi prihlásení na štud. program trénerstvo  – zmena zo 

študijného programu trénerstvo  učiteľstvo TV,  

g) 1 študent prihlásený na študijný program šport a zdravie – zmena zo študijného 

programu šport a zdravie a učiteľstvo TV. 

 

Podmienky stanovené na prijatie splnilo 30.07.2015 136 uchádzačov. 

Na základe návrhu garanta študijného programu Šport a zdravie prof. MUDr. D. Hamara, 

PhD., prijímacia komisia neschválila podmienky realizácie magisterského štúdia v štud. 

programe šport a zdravie – 1 absolventke UNIPO v Prešove a dekanovi fakulty navrhla 

uchádzačku neprijať 

Na návrh komisie pre prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia na akademický rok 

2015/2016, súhlasil dekan fakulty so zrušením prijímacej skúšky pre uchádzačov uvedených 

v písm. d). Komisia konštatuje, že ide o veľmi nízky počet študentov a v zmysle Ďalších 

podmienok prijatia na magisterské štúdium na akad. rok 2015/2016, má dekan fakulty, na 

návrh prijímacej komisie, právo odpustiť absolvovanie prijímacej skúšky. Študijné oddelenie 

oboznámi s touto skutočnosťou dotknutých uchádzačov. 
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Tab. 15 Prehľad plánovaného počtu prijatých a prijatých uchádzačov na magisterské 

štúdium v roku 2015 (pre akademický rok 2015/2016) 

Študijné programy II. stupňa 

štúdia 

plánovaný 

počet 

prijatých 

počet 

prijatých 

k 30.07.2015 

1. Trénerstvo 70 54 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 70 38 

3. Šport a zdravie 20 13 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV 30 20 

5. Učiteľstvo TV a biológie 5 2 

6. Učiteľstvo TV a geografie 10 9 

Spolu 205 136 

 

Pozn. Na študijný program šport a zdravie nebol prijatý jeden uchádzač. 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem o kondičné trénerstvo, futbal 

a ľadový hokej (tabuľka 16). 

 

Tab. 16 Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci študijných 

programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

 

Športová špecializácia Počet Športová špecializácia Počet 

Atletika 3 Ľadový hokej 15 

Basketbal 2 Snoubording 1 

Biatlon 1 Športové plávanie 3 

Futbal 15 Športové potápanie 1 

Aeróbna gymnastika 1 Tanečný šport 1 

Golf 1 Tenis 5 

Gymnastika (športová) 1 Tance (IDO) 4 

Hádzaná 3 Triatlon 3 

Karate 1 Volejbal 1 

Kondičný tréner 27 Vodné pólo 1 

Kulturistika 1 Zápasenie 1 
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2.3 III. stupeň štúdia  

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2015 

Prijímacie skúšky na ak. rok 2015/2016 

Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 18 uchádzačov, z toho 17 na dennú formu a 1 na 

externú formu štúdia. Prijatých bolo 9 uchádzačov na dennú formu štúdia, na externú formu 

štúdia nebol prijatý žiaden uchádzač (tab. 17). 

 

Tab. 17  Prijímacie skúšky na ak. rok 2015/16 

Študijný program 
Počet prihlásených / prijatých 

Denná forma Externá forma Spolu 

Športová edukológia 9/5 0/0 9/5 

Športová humanistika 3/2 1/0 4 /2 

Športová kinantropológia 5/2 0/0 5/2 

Spolu 17/9 1/0 18/9 

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2015 

Spolu študovalo 25 denných doktorandov a 15 externých doktorandov vrátane  samoplatcu 

(tab. 18, 19). 

 

Tab. 18  Počet denných doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

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

Športová edukológia 5 5 4 14 

Športová humanistika 2 2 2 6 

Športová kinantropológia 1 3 1 5 

Spolu 8 10 7 25 

 

Tab. 19  Počet externých doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok Spolu 

Športová edukológia 0 1 1 2 1 0 5 

Športová humanistika 0 2 1 1 1 1s 6 

Športová kinantropológia 0 0 2 2 0 0 4 

Spolu 0 3 4 5 2 1 15 

s = samoplatca   
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Dizertačné skúšky v roku 2015 
 

Tab. 20  Dizertačné skúšky v roku 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončenie štúdia 

a) Obhajoby dizertačných prác 

 

Denná forma štúdia 

K 30.6.2015 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 9 doktorandov. 

 

Externá forma štúdia 

K 30.6.2015 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 2 doktorandi. 

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia   

Zmena formy štúdia – z dennej na externú – Mgr. Kucsa  

Prerušenie štúdia –  Mgr. Csonková, Mgr. Krasňanová, Mgr. Porvazníková, Ing. Sedliak 

Zanechanie štúdia – Mgr. Kojnok, Mgr. Pozor 

 

Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2015 

Denní doktorandi: 

1. Balga Tibor: Postoje a motivácie k telesnej a športovej výchove žiačok mestských 

a vidieckych základných škôl vo vzťahu k úrovni pohybovej výkonnosti (ŠH) 

2. Gábriš Csaba: Rozvoj anaeróbnych schopností a ich vplyv na výkon futbalistov (ŠE) 

3. Kabát Milan: Účinnosť diferencovaných zotavných procesov počas prestávok 

v zápase na korčuliarsku rýchlosť hráčov ľadového hokeja (ŠE) 

4. Kovárová Jana: Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and 

postmenopausal women (ŠK) 

5. Olosová Gabriela: Účinnosť herne orientovaného modelu vyučovania basketbalu 

v telesnej a športovej výchove (ŠE) 

6. Potočníková Jana: Súvislosti medzi vybranými dimenziami osobnosti a hernou 

výkonnosťou tenistov (ŠH)  

7. Smoleňáková Natália: Zmeny úrovne vedomostí a pohybového režimu 

stredoškolákov vplyvom výučby modulu zdravý životný štýl (ŠE) 

8. Zelko Aurel: Vplyv špecializovaného silového programu na pohybový aparát vo 

vybranej skupine pacientov (ŠE) 

Študijný program 
Jarný termín  

9.-13.2.2015 

Jesenný termín  

12.-16.10.2015 
Spolu 

 denní externí denní externí 
 

Športová edukológia 4 2 0 0 6 

Športová humanistika 1 1 0 0 2 

Športová kinantropológia 
  2 - 

z toho 1 

neúspešne 

  1 - 
neúspešne 

0 0 3 

Spolu 7 4 0 0 11 
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9. Žuffová Zuzana: Efektivita herne orientovaného a tradičného modelu vyučovania 

frisbee ultimate v rôznych vekových skupinách dievčat (ŠE)  

 

Externí doktorandi: 

1. Berlanský Peter: Zmeny plaveckých rýchlostných schopností 10- až 13-ročných 

vodných pólistov vplyvom kondičného programu na rozvoj silových schopností na 

suchu (ŠE) 

2. Melicherová Katarína: Vplyv tréningu na balančných podložkách na parametre sily 

a rovnováhy u športovcov po poraneniach na dolných končatinách (ŠE) 
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2.5 Ďalšie formy vzdelávania 

 

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

- vzdelávacie projekty zahŕňajúce vzdelávacie programy pre získanie alebo zvýšenie si 

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

- doškoľovacie aktivity – odborné semináre a workshopy. 

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

 - Trénerská akadémia (TA FTVŠ UK), 

 - Učiteľská akadémia (UA FTVŠ UK). 

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

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

(doškoľovania) pre cieľové skupiny najmä telovýchovných odborníkov z praxe: 

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

- učiteľ telesnej výchovy, učiteľ telesnej a športovej výchovy. 

 Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim viac 

ako 80 vzdelávacích programov (školení) pre získanie trénerských kvalifikácií, ktoré definuje 

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

1.1.2016 zákon o športe 440/2015 Z.z. a vyhláška MŠVVaŠ SR 110/2016 Z.z. o 

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 riadené koordinátorom pre ďalšie formy vzdelávania, administratívne a organizačne 

zabezpečované „Referátom ďalších foriem vzdelávania“. 

 FTVŠ UK v roku 2015 ponúkala v oblasti vzdelávania odborníkov v športe, tieto 

akreditované odborné spôsobilosti: 

Individuálne športy 

 tréner cyklistiky I., II., III. stupňa  

 tréner golfu I. stupňa 

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

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

 tréner triatlonu 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 hokejbalu I., II., III. stupňa 

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

Celkový počet absolventov vzdelávacích programov v kalendárnom roku 2015 bol 156 

(134 absolventov I. kvalifikačného stupňa a 22 absolventov III. kvalifikačného stupňa). 

Najvyššou formou takéhoto vzdelávania bol vzdelávací program pre získanie kvalifikácie 

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

spolupráci so SZĽH.  

Tab. 21  Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej spôsobilosti 

tréner / inštruktor I.- III. kvalifikačného stupňa v akademickom roku 2014/2015. 

Názov odbornej spôsobilosti 
Dĺžka vzdelávania v 

hod. 
Počet vzdelávaných 

tréner III.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 163 22 

tréner I.kvalifikačného stupňa - cyklistika 50 12 

tréner I.kvalifikačného stupňa - ľadový hokej 57 28 

tréner I.kvalifikačného stupňa - plávanie 52 32 

inštruktor I.kvalifikačného stupňa - aquafitness 50 13 

tréner I.kvalifikačného stupňa - plávanie 52 22 

tréner I.kvalifikačného stupňa - basketbal 56 17 

tréner I.kvalifikačného stupňa - hokejbal 50 10 

Spolu 

 

156 
 

Okrem organizovania vlastných školení sa v rámci TA FTVŠ UK uskutočnila 

spolupráca s ďalšími akreditovanými vzdelávacími zariadeniami pri národných športových 

zväzoch: SZZ (zápasenie), SZTŠ (tanečný šport), SSTZ (stolný tenis), SZRTVS (rekreačný 

šport), SZRK (rýchlostná kanoistika), SZJ (Judo), SZK (Karate). Súčasťou spolupráce bolo 

zabezpečenie všeobecnej časti vzdelávania pre frekventantov ich školení. 

  Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim 

niekoľko vzdelávacích programov (školení) zameraných na profesijný rozvoj a kariérny 
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postup (získanie kvalifikačného postupu v rámci kariérneho rastu) učiteľov. UA FTVŠ UK je 

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

je definovaná vzájomná participácia pri personálnom a materiálnom zabezpečení 

vzdelávacích programov. Prvoradými úlohami sú: 

- koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie učiteľov TaŠV, 

- zefektívnenie lektorského potenciálu, 

- vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe. 

 

  V akademickom roku 2014/2015 sa uskutočnil vzdelávací program kontinuálneho 

vzdelávania „Škola v pohybe 2015 – pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných 

a stredných školách“. Rozsah vzdelávania bol 60 hodín (35 h prezenčne a 25 h dištančne v 6 

moduloch) realizovaných v 3 blokoch – 2 výučbové a 1 záverečné skúšky (12.-13.júna, 7.-

9.júla, 27.-28.augusta 2015). Vzdelávania sa zúčastnilo spolu 72 učiteľov, z toho 38 učiteľov 

1. a 2. stupňa ZŠ, 33 učiteľov SŠ a trénerov športovej triedy, 1 nezamestnaná. Aktualizačné 

vzdelávanie prebiehalo pod odborným vedením 31 lektorov – vysokoškolských pedagógov 

FTVŠ UK. Všetky podmienky pre vydanie osvedčenia o ukončení aktualizačného 

vzdelávania splnilo 58 účastníkov, 14 nesplnili podmienky. 

 

  V akademickom roku 2015/2016 začalo študovať 19 študentov na doplňujúcom 

pedagogickom štúdiu. Vyučovanie je realizované formou šiestich 2-3 dňových konzultačných 

blokov v zimnom a letnom semestri vo víkendových termínoch. Absolvovaním tohto 4-

semestrálneho štúdia získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná a 

športová výchova na základných a stredných školách v roku 2017. 

 

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

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

reprezentantmi SR (aquafitness, futbal, plávanie, zjazdové lyžovanie a iné). 

  

  V rámci ďalších foriem vzdelávania organizuje fakulta Jazykové kurzy pre 

zamestnancov a participuje aj na zabezpečovaní výučby študijných programov – Regenerácia 

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

vzdelávania UK. 
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2.5 Školné, poplatky, štipendiá a štipendijný fond 

 

2.5.1 Školné, poplatky 

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

školách a vnútorným predpisom rektora č.19/2013 v ktorom sa určuje výška školného na 

akademický rok 2014/2015 má 112 študentov FTVŠ UK  v Bratislave povinnosť po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia platiť školné. V tabuľke 21. je uvedený počet študentov, 

celková suma školného. Na základe podaných žiadostí o zníženie školného sa vyhovelo 42 

študentom tab.22 

 

Tab. 22. 

počet študentov celková suma  zaplatené  zostáva zaplatiť 

112 *112 080 € 107140 € **4940 € 
 

Tab. 23. 

počet 

študentov 

školné 

 

100% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o 

15% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o 

25% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o  

30% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o 

40% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o 

50% 

počet 

študentov 

školné 

znížené o 

70% 

Samoplatca 

69 1 16 4 2 3 16 1 

 

 *Suma znížená na základe rozhodnutia rektora o znížení školného na základe odvolaní 

 ** zo sumy, ktorá zostáva zaplatiť: 

 4940 € študenti, ktorí boli vylúčení ešte pred uhradením školného 

v plnej výške 

Z celkovej vyzbieranej sumy sa 3% poukazujú na účet RUK a 20% štipendijný fond. 

 

2.5.2 Štipendiá a štipendijný fond 

Priznané štipendiá študentom I. a II. stupňa štúdia 

 

V kalendárnom roku 2015 vyplatila fakulta štipendiá v zmysle § 15 ods. 1, písm. i), zákona č. 

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

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

1/2009). 

Sociálne štipendium v kalendárnom roku bolo vyplatené v jednotlivých mesiacoch 128 (875 

osobo-mesiacov/12) študentom v celkovej výške 142 655,-€. 

Motivačné štipendium v kalendárnom roku 2015 bolo vyplatené v celkovej výške 45 955,-€.  

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2015 bolo vyplatené 83 

študentom (37 z I. stupňa štúdia a 46 z II. stupňa štúdia) s váženým študijným priemerom 1,1 

– 1,55 za výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2014/2015 v celkovej výške 29 780,-€ 
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(29 780,-€ zo štátnych prostriedkov). Zoznam študentov fakulta zverejnila podľa príslušných 

predpisov. 

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave ocenil nasledovných študentov Cenou rektora za 

vynikajúcu diplomovú prácu: Bc. Peter Čibík, Bc. Ladislav Dragula, Bc. Lucia Plevková, Bc. 

Ivan Trebatický, Bc. Margaréta Mikovínyová rod. Dekrétová. Súčasne rektor Univerzity 

Komenského v Bratislave ocenil Bc. Adama Ščibrányho Cenou rektora za vynikajúce plnenie 

povinnosti za celé štúdium. 

Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky (reprezentácia fakulty) bolo vyplatené 

v sume 1175,-€ zo štipendijného fondu nasledovným študentom: Bc. Martina Zárubová, Bc. 

Katarína Péliová, Bc. Michaela Popročová. 

Za mimoriadne kvalitné diplomové práce bolo ocenených 9 študentov celkovej sume 900€, 

za vynikajúce plnenie študijných povinností počas magisterského štúdia takisto 9 študentov 

v sume 1800,-€, za magisterské štúdium 1 študent 200,-€ 

Motivačné štipendium udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave – akademická 

pochvala pri príležitosti Dňa študentstva – dvom študentom v sume 730,-€ (Bc. Terézia 

Beitlová, Slavomír Michňák. 

Za reprezentáciu Slovenskej republiky, Univerzity Komenského alebo fakulty (v zmysle čl. 8 

bod 1 c), d) Štipendijného poriadku FTVŠ UK) bolo vyplatené motivačné štipendium 63 

študentom v celkovej sume 12 675,-€ (tabuľka 23). 

 

Tab. 24   Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2015 priznané motivačné štipendium za 

mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2014/2015 

č. Meno a priezvisko študenta Dôvod priznania štipendia 
Suma 

v Euro 

1. ADAMEC PETER 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

2. ADAMÍK MAREK 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

3. BÁNOVSKÝ RASTISLAV 
reprezentant fakulty, UK, celoslovenské kolo 

vedomostnej súťaže o olympizme pre VŠ – 3. miesto 
150 

4. BARILLA PATRIK 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

5. BEČARIK RÓBERT 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 

6. BESHIR GASIM 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 
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7. Bc. BILÍK TOMÁŠ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

8. BOTLÍK JAKUB 
reprezentant fakulty, UK a SR v atletike – na EH 

2015 v Baku v atletickej súťaži družstiev – 2. miesto 
300 

9. Bc. ČANI JERGUŠ 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

10. ČMEĽ MIROSLAV 
reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto 
150 

11. DEDEČEK VIKTOR 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 

12. Bc. DUBA MICHAL 

reprezentant fakulty a UK a SR v zápasení, M-SR 

seniorov – 1.  (grécko-rímsky štýl) a 2. miesto 

(voľný štýl), Puchar Polski seniorov – 5. miesto, 

UWW turnaj seniorov Nikola Petrov v Bulharksu – 

3. miesto, Memoriál J. Svobodu v Bratislave – 3. 

miesto, účasť na EH v Baku 

300 

13. FÁBRYOVÁ ELENA 
reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto 
150 

14. Bc. FULKA VIKTOR 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 

15. GAŠPAROVIČ FREDERIK 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

16. HAJTOL DOMINIK 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

17. Bc.HARŠÁNYI MICHAL 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

18. Bc.HATRIK MATEJ 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 

19. HLÁVEK JURAJ 

reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto, reprezentant SR v plávaní – 1. miesto 50 

m, 100 m motýlik 
150 

20. Bc.HOFERICA JAKUB 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
200 

21. Bc.HRBÁČIK MARTIN 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

22. IŠTOK TOMÁŠ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

23. Bc. JEX JÁN 
reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto 
150 

24. JURJAK JAKUB 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 
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25. Bc.KEHÉR JÁN 

VŠ liga v golfe – súťaž družstiev, organizovanie 

golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ 

UK 

100 

26. KETNER NIKOLAS 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

27. Bc.KLOBUČNÍK PETER 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

28. Bc.KOPECKÝ PETER 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

29. 
Bc. KORONCZIOVÁ 

KATARÍNA 

reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto 
150 

30. KOVAĽ MARTIN 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

31. Bc. KRČ HENRICH 

reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto, reprezentant SR v plávaní – 1. miesto 

v štafetách 4 x 100 PP 
200 

32. Bc. KRŠÁKOVÁ LENKA 
reprezentantka fakulty, UK a SR v atletike – na EH 

2015 v Baku v atletickej súťaži družstiev – 2. miesto 
300 

33. KUBEK TOMÁŠ 

reprezentant fakulty, UK v triatlone – MS 2014 

(cross triatlon) – 2. miesto, ME 2014 – 1. miesto 

(U23), ME 2015 – 6. miesto (Elite) 
300 

34. Bc. LAMOŠOVÁ ANITA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom 

aerobiku, , AM SR – 1. miesto, M-SR – 1. miesto, 

M-Francúzska – 3. miesto, FK ŠVOUČ – 1. miesto 

v sekci pohybových skladieb a CK ŠVOU – 2. 

miesto v sekci pohybových skladieb  

200 

35. Bc. LINDTNEROVÁ KRISTÍNA 

reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, reprezentantka SR vo vodnom póle – 1. 

miesto  
200 

36. MICHŇÁK SLAVOMÍR 

reprezentant fakulty a UKv športovej gymnastike, 

SP Osijek – 5. miesto, SP Ljublana – 8. miesto, ME 

v Montpellieri - 10. miesto, EH 2015 v Baku – 6. 

miesto (kôň s držadlami) 

500 

37. Bc. MIŠTINOVÁ LUCIA 

reprezentantka fakulty, UK a SR v kanoistike – na 

EH 2015 v Baku v rýchlostnej kanoistike – 14. 

miesto 
300 

38. NEMEC PAVOL 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

39. NOVOTNÝ JOZEF 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

40. Bc.OLLÉ RÓBERT reprezentant fakulty a UK a SR v zápasení, M-SR – 

1. miesto, AM SR v Prievidzi – 1. miesto, AM SR 
400 
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v Pécs – 5. miesto 

41. PAVLÍK TOMÁŠ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

42. Bc. PÉLIOVÁ KATARÍNA inštruktor na akcii Športové prázdniny 2015 250 

43. Bc.POLIAK MATEJ 

reprezentant SR v džude, M-SR – 1. miesto, EC 

Bratislava – 3. miesto, EC Sarajevo – 5. miesto, 

Svetová letná univerziáda Gwangju (Kórea) – 9. 

miesto 

400 

44. Bc. POPROČOVÁ MICHAELA inštruktor na akcii Športové prázdniny 2015 675 

45. Bc.PUPKAY TOMÁŠ 

reprezentant SR v karate - kumite, M-SR – 1. 

miesto, SP Premier League Salzburg – 7. Miesto, 

International open of karate – Wasquehal 

(Francúzsko) – 9. miesto 

300 

46. RÉDR ANDRE 
reprezentant fakulty, UK vo veslovaní – Svetová 

letná univerziáda Gwangju (Kórea) – 4. miesto 
400 

47. RENDEK MARTIN 

reprezentant fakulty a UK v basketbale, VŠ liga 

2014/15 Hrubá Borša - 1.miesto, Bernolákovo – 1. 

Miesto, Malacky – 1. Miesto, Piešťany – 1. miesto, 

celkový víťaz 2. Ročníka KPMG TOUR Sliač,  

VŠ liga v golfe – súťaž družstiev, organizovanie 

golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ 

UK 

250 

48. RUTKOVSKÝ PATRIK 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

49. Bc.SCHILD IGOR 
reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto 
150 

50. Bc. SCIRANKA JAKUB 

reprezentant fakulty a UK a SR v zápasení, M-SR – 

3. miesto, ME – 15. miesto, Medzinárodný turnaj 

v Bulharsku – 5. miesto 
300 

51. SUCHÁ RADKA 
reprezentantka fakulty, UK, celoslovenské kolo 

vedomostnej súťaže o olympizme pre VŠ – 3. miesto 
150 

52. TOMÁŠ ŠIMON 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

53. TENKELOVÁ DENISA 
reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto 
150 

54. TIMČÍK PETER 
reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 

2014/2015 
100 

55. TIŇO JURAJ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

56. TRAJTEĽ LUKÁŠ VŠ liga v golfe – súťaž družstiev, organizovanie 

golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 
100 
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výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ 

UK 

57. VARGOVSKÝ IVAN 

reprezentant fakulty a UKv športovej gymnastike, 

M-SR – 1. miesto (prostné, kôň s držadlami, kruhy, 

preskok), SP Ljublana – 14. miesto (preskok), SP 

Varna – 12. miesto (preskok) 

300 

58. VAŠEK JÁN 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2014/2015 

– 1. miesto, AM SR – 1. miesto 
150 

59. VIOLA TIBOR 
reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2014/2015 – 

1. miesto 
150 

60. Bc. WEIGERTOVÁ MONIKA 
reprezentantka fakulty a UK a SR v atletike – 

úspešná reprezentácia na ME 2015 v Prahe  
200 

61. Bc. ZÁRUBOVÁ MARTINA inštruktor na akcii Športové prázdniny 2015 250 

62. ZÁVIŠ PETER 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj 

Univerzít SR 2014 – 1.miesto 
150 

63. ŽILKA PETER 

reprezentant fakulty a UK a SR v džude, ME 

juniorov Bukurešť – 5. miesto, MS juniorov Miami 

(USA) – 9. Miesto, EP Zurich – 3. miesto, M-SR 

Martin – 1. miesto 

400 

 SPOLU  12675 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 

3.1 Výskumné projekty riešené v roku 2015 na FTVŠ UK 

APVV 

1. Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu svalového a kostného 

tkaniva a funkčnú zdatnosť onkologických pacientov. Riešené 10/2013 – 3/2015, 

APVV-0518-12. Zodpovedný riešiteľ: Hamar. Zástupca riešiteľa: Laczo. 

Spoluriešitelia: Kampmiller, Sedliak, Buzgó, Cvečka, Zelko, Kabát, Gábriš, 

Potočníková, Somorovský.  

2. Inovácia metód posudzovania stability postoja a trupu k zlepšeniu výkonnosti a 

prevencii zranení. Spoločný projekt výskumu a vývoja podporujúci spoluprácu medzi 

pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky. Riešené 1/2015 – 12/2015, 

APVV SK-CZ-2013-0131. Zodpovedný riešiteľ: Zemková. Spoluriešitelia: Hamar, 

Jeleň, Štefániková, Poór.  

 

Komisia VEGA  

 

1. Přidal, V.: Identifikácia predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných 

činností jednotlivca v športových hrách. Riešené 2013 – 2015, č. 1/0270/13. 

Spoluriešitelia: Holienka, Tóth, Mačura, Tománek, Priklerová, Bežák, Matušov, 

Kucsa.  

2. Zapletalová, L.: Učebné efekty rôznych didaktických prístupov k vyučovaniu 

športových hier vo vzťahu k pohlaviu, veku a herným skúsenostiam. Riešené 2013 – 

2015, č. 1/0386/13. Spoluriešitelia: Antala, Huntata, Argaj, Priklerová, Olosová, 

Žuffová, + mimofakultní: Šerešová, Remák, Kociánová, Popelka.  

3. Kyselovičová, O.: Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických 

parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. 

Riešené 2014 – 2016, č. 1/0882/14. Spoluriešitelia: Zemková, Tirpáková, Labudová 

Ja, Olej, Rupčík, Špánik, Nagyová + mimofakultní: Tibenská, Rexová, Somorovský.  

4. Zemková, E.: Funkčné testy v diagnostike posturálnej stability a sily svalov trupu. 

Riešené 2014 – 2016, č. 1/0373/14. Spoluriešitelia: Hamar, Kyselovičová, Chren, 

Ladecká, Jeleň, Sakáčová, Štefániková, Poór + mimofakultní: Cepková, Miklovič, 

Radzo, Gulán, Hlavačka, Lobotková, Bučková, Halická, Valkovič.  

5. Kampmiller, T.: Hormonálne zmeny vplyvom rozvoja kondičných schopností. 

Riešené 2014 – 2016, č. 1/0291/14. Spoluriešitelia: Sedliak, Vanderka, Novosád, 

Laczo, Cvečka, Gábriš, Kabát, Kojnok.  

6. Strešková, E.: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-

estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických 

tréningových podnetov. Riešené 2014 – 2016, č. 1/0556/14. Spoluriešitelia: Sakáčová, 

Štefanovský, Hižnayová, Chren, Rupčík, Luptáková, Olej, Číž, Mlsnová + 

mimofakultná: Čaplová.  

7. Kraček, S.: Pohybová činnosť ako jeden z činiteľov podporujúcich úroveň 

kognitívnych schopností vybraných skupín populácie. Riešené 2014 – 2016, č. 

1/0690/14. Spoluriešitelia: Nemček, Labudová Je, Pavlíková, Gregor, Oborný, 

Luptáková, Oršulová, Belás, Bergendiová.  
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8. Laczo, E.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach 

prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Riešené 2014 – 2016, č. 

1/0232/14. Spoluriešitelia: Cihová, Buzgó, Schickhofer, Zelko, Kováč, Žiška + 

mimofakultní:  Ružbarský.  

9. Lipková, J.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin 

populácie v raných fázach športovej prípravy. Riešené 2015 - 2017, č. 1/0194/15. 

Spoluriešitelia: Šelingerová, Doležajová, Holienka, Šelinger, Kovárová, Horný, 

Medeková, Novosád + mimofakultná: Šteňová.  

10. Peráčková, J.: Ukazovatele a indexy telesného rozvoja školskej športujúcej a 

nešportujúcej populácie z Bratislavy a z iných oblastí Slovenska. Riešené 2015 - 2016, 

č. 1/0971/15. Spoluriešitelia: Labudová Je, Peráček, Smoleňáková, Chovancová, 

Pintérová, Potočníková, Pačesová, Šmela, Štefániková, Balga.  

11. Polakovičová, M: Závislosť motorickej výkonnosti od polymorfizmu génov, 

hormónov a enzymatickej aktivity svalových vlákien. Riešené: 2015 - 2017, č. 

1/0915/15. Spoluriešitelia: Buzgó, Vavák, Cihová, Novosád, Čierna, Zelko + 

mimofakultní: Lešková, Bačkayová, Lexová. 

 

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

roku 2015 

 

1. Benkovský, Ľ.: Efektívnosť športovej prípravy mladších žiakov vo futbale. Grant 

Univerzity Komenského č. UK/349/2015.  

2. Čierna, D.: Zranenia v karate žiackych a mládežníckych kategórií. Grant Univerzity 

Komenského č. UK/480/2015.  

3. Kováč, M.: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach 

prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Grant Univerzity 

Komenského č. UK/435/2015.  

4. Luptáková, J.: Vplyv špeciálnych prostriedkov na úroveň anaeróbnych schopností 

športových gymnastiek. Grant Univerzity Komenského č. UK/360/2015.  

5. Matušov, M.: Závislosť rýchlosti letu lopty po smeči od vybraných rýchlostno-

silových parametrov hráčok vo vrcholovom volejbale žien. Grant Univerzity 

Komenského č. UK/279/2015.  

6. Olasz, D.: Vplyv silového tréningu na kinematiku tenisového podania. Grant 

Univerzity Komenského č. UK/440/2015.  

7. Vrtiaková, B.: Recepcia estetickosti tanečných disciplín show dance, disco dance a 

hip hop u vybraných skupín respondentov. Grant Univerzity Komenského č. 

UK/51/2015.  

8. Žiška, P.: Závislosť adaptačného efektu od štruktúry tréningového zaťaženia v 

prípravnom období bežcov na lyžiach. Grant Univerzity Komenského č. 

UK/394/2015. 
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3.2 Organizácia vedeckovýskumných podujatí a prezentácia výsledkov 

 vedeckovýskumnej činnosti 
 

V roku 2015 boli realizované nasledovné podujatia:  

 

Medzinárodné a národné kongresy a konferencie 

 
"Kultúrno-antropologické problémy súčasného športu a športovania" 

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

 

Termín: 16.9. 2015  

Miesto: FTVŠ UK, aula 
 

Organizačný výbor konferencie: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., predseda; PhDr. Ondřej 

Štaud, PhD., tajomník organizačného výboru; Mgr. Flóra Bergendiová; Mgr. Alžbeta 

Chovancová; Mgr. Barbora Vrtiaková; Mgr. Zuzana Pintérová  

 
Vedecký výbor konferencie  
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky, 

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave  

prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre  
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D., Katedra sportů, Vysoká škola polytechnická Jihlava  

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita 

Palackého v Olomouci  

prof. Dr. Jerzy Kosiewicz, D.h.c., Head of the Chair of Social Sciences (Department of 

Philosophy), Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poľsko  

Mgr. Milan Sedliak PhD., prodekan, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita 

Komenského v Bratislave  

prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu, 

Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brne 

 

Iné vedecké podujatia (semináre, prednášky) 

Seminár Národného športového centra a FTVŠ UK "Športový tréning mládeže dnes"  

Termín: 14.10. 2015  

Miesto: FTVŠ UK, aula 

Zodpovedný za FTVŠ UK– dr. Ján Cvečka 

Fakultní prednášajúci: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, 

PhD., prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD., PaedDr. Viktor Bielik, PhD. 

Účastníci: cca 200 trénerov, akademických pracovníkov a študentov 

 

DIABETES A ŠPORT, Prednáška:  MUDr. Ľ. Barák, FN Bratislava  

Katedra športovej kinantropológie 

Termín: november 2015 

Miesto: FTVŠ UK, 0-71 

Zodpovední: doc. MUDr. J. Lipková PhD., Mgr. L. Duchoslav 

Účastníci (počet): študenti aj učitelia (38) 
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Hodnotenie: 

Prednášku MUDr. Baráka možno hodnotiť ako úspešnú, stretla sa s veľkým ohlasom 

a prísľubom prednášajúceho, že bude pokračovať v prezentovaní nových poznatkov v oblasti 

diabetu a športu na našej fakulte aj v budúcnosti. 

 

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť  

 

Fakultná konferencia ŠVOUČ, 9.4. 2015 

Z katedier bolo na fakultnú konferenciu ŠVOUČ prihlásených 31 (41) teoretických prác, 

v ktorých prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 33 (45) študentov a 7 (7) 

pohybových skladieb so 79  (76) interpretmi (v zátvorke sú uvedené údaje z minulého roku). 

Účasť študentov na fakultnej konferencii hodnotíme ako dobrú (tab. 24). Zastúpenie 

jednotlivých katedier v teoretických sekciách bolo rôzne (tab. 25). Sekcie pohybových 

skladieb boli v réžii Katedry gymnastiky a Katedry športov v prírode a plávania. 

Predsedovia a členovia komisií konštatovali dobrú úroveň prezentovaných teoretických prác 

a  pohybových skladieb. Z organizačného hľadiska prebehla konferencia bez vážnejších 

nedostatkov, predovšetkým vďaka členom organizačného výboru, zainteresovaným 

doktorandom denného štúdia a vybraným učiteľom. 

 

Tab. 25  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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POČET PRÁC 5 2 7 9 8 7 
     31 / 7 

Počet 

súťažiacich 
5 2 8 9 9 64      33 / 64 

 

Tab. 26  Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOUČ

         K
a
te

d
ra

 a
tl

et
ik

y
 

K
a
te

d
ra

 

g
y
m

n
a

st
ik

y
 

K
a
te

d
ra

 

šp
o
rt

o
v
 

v
 p

rí
ro

d
e 

a
 p

lá
v
a
n

ia
 

K
a
te

d
ra

 š
p

o
rt

o
v
ý
ch

 h
ie

r
 

K
a
te

d
ra

 š
p

o
rt

o
v
ej

 

k
in

a
n

tr
o
p

o
ló

g
ie

 

K
a
te

d
ra

 š
p

o
rt

o
v
ej

 

ed
u

k
o
ló

g
ie

 a
 h

u
m

a
n

is
ti

k
y

 

P
o
h

y
b

o
v
é 

sk
la

d
b

y
 

T
eo

r.
 S

ek
ci

e
 

P
o
h

y
b

o
v
é 

sk
la

d
b

y
 

T
eo

r.
se

k
ci

e
 

POČET PRÁC 9 4 1 3 4 9 3 4 

Počet súťažiacich 
9 *42 1 *22 4 11 3 4 

* všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 
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Výsledky fakultnej konferencie ŠVOUČ 2015 

 

Športová edukológia 

1. miesto:  

Bc. Ladislav Draguľa 

Obsahové zameranie tréningových mikrocyklov v zimnom prípravnom období futbalistov 

staršieho dorastu z pohľadu kondičného tréningu. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.) 

 

2. Miesto: 

Bc. Eva Rýzková 

Zmeny úrovne rovnováhových schopností vysokoškoláčok po absolvovaní 10-týždňového 

pohybového programu v plytkej vode. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.) 

 

3. Miesto:  

Bc. Annamária Marčeková 

Vplyv špeciálneho programu na rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 

starších žiačok v hádzanej. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr.Ján Hianik, PhD.) 

 

Športová humanistika 

1. Miesto:  

Bc. Kristóf Tóth 

História kanoistiky na území slovenska od roku 1850 do roku 1918. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.) 

 

2. Miesto:  

Kozičková Petra 

Vývoj a história paraolympijského športu. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.) 

Športová kinantropológia 

1. Miesto:  
Bc. Alexandra Péterová 

Vplyv menštruačného cyklu na anaeróbny výkon v džude. 

(Vedúci práce: Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.) 

 

2. Miesto:  

Bc. Michal Idešic  

Komparácia úrovne silových ukazovateľov v izokinetickom režime delfínových nôh 

plutvových plavcov a plavcov. 

(Vedúci práce: prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.) 

 

3. Miesto:  

Martin Sobota 

Závislosť rýchlosti korčuľovania v ľadovom hokeji od vybraných rýchlostno – silových 

parametrov dorastencov. 

(Vedúci práce: Mgr. Iveta Cihová, PhD.) 
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Doktorandi 

1. Miesto:  
Mgr. Aurel Zelko 

Resistance training is an effective tool against androgen deprivation-induced reduction of 

physical performance in prostate cancer patients. 

(Vedúci práce: prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.) 

 

2. Miesto:  

Mgr. Janka Kovárová 

Acute response of bone turnover to resistence exercise. 

(Vedúci práce: prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.) 

 

3. Miesto: 

Mgr. Richard Kucsa 

Differences in rebounding between successful and unsuccsessful teams in top level female 

basketball.  

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.) 

 

Mgr. Gabriela Olosová 

Peer assessment in school basketball. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.) 

 

Postery 

1. Miesto:  

Mgr. Dávid Olász 

Vplyv všeobecného a špeciálneho silového tréningu na rýchlosť a presnosť tenisového 

podania. 

(Vedúci Práce: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.) 

2. Miesto:  
Mgr. Pavol Gregora - Mgr. Martin Mikulič 

Faktor kalendárneho veku pri výbere hráčov do mládežníckych reprezentácií na vrcholné 

športové podujatia vo futbale. 

(Vedúci práce: doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.) 

 

3. Miesto:  

Mgr. Milan Kováč 

Faktorová štruktúra vzpieračského výkonu z hľadiska špeciálnych silových parametrov. 

(Vedúci práce: prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.) 

 

Športové pohybové skladby 

1. Miesto  

Anita Lamošová – Alexandra Pokorná 

„Príbeh z hracej skrinky“  

Školiteľ: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
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Tanečné Pohybové Skladby 

1. Miesto: 

Dominik Cipár - Aneta Janoviaková 

Únik z reality 

Školiteľ: Mgr. Matej Chren, PhD. 

 

2. Miesto:  

Monika Záškvarová - Alexandra Tóthová 

The Avengers 

Školiteľ: Mgr. Monika Paračkov. 

 

3. Miesto: 

Katarína Čilíková - Dana Széllová 

Za šťastie si peniaze nekúpiš  

Školiteľ: Mgr. Peter Olej, PhD. 

 

Pohybové skladby vo vodnom prostredí  

1. Miesto:  

Mihál Adam - Noge Roman 

Baywatch – synchronizované plávanie 

Školiteľ: doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

 

2. Miesto:  

Chrenčová Dominika - Kukurová Klaudia 

Voda je kamarát, preto ju mám rád 

Školiteľ: Doc. PaedDr. Benčuriková Ľubomíra, PhD. 

 

3. Miesto:  

Bc. Rýzková Eva  

Hit the water! 

Školiteľ: doc. PaedDr. Jana. Labudová, PhD. 

 

Celoštátna konferencia ŠVOUČ - ŠVA, 5.5. 2015 
 Fakulta športu v Prešove zorganizovala dňa 5. 5. 2015 celoštátnu konferenciu ŠVOUČ 

– ŠVA s účasťou FTVŠ UK Bratislava, UMB FF KTVŠ Banská Bystrica, UKF PF KTVŠ 

Nitra a UPJŠ v Košiciach, Ústav telesnej výchovy. Úroveň konferencie bola garantovaná 

v jednotlivých sekciách profesormi, docentmi i odbornými asistentmi z fakúlt pripravujúcich 

odborníkov v telesnej výchove a športe. Podujatie vyvrcholilo pohybovými skladbami. 

 Najpočetnejšou teoretickou sekciou bola sekcia Športovej edukológie najpočetnejšou 

delegáciou FTVŠ UK (tabuľka 26).  
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Tab. 27  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách celoštátnej konferencie ŠVOUČ - ŠVA 

Zástupcovia fakúlt NR BA KE PO BB 

 

 2 6 1 7 3 

  

Celkovo sa zúčastnilo:   

 NR BA KE PO BB 

      

Sekcia ŠE (n = 14) 2 4 1 4 3 

Sekcia ŠK (n = 9)  3 1 1 4 

Sekcia ŠH (n = 5)  2  1 2 

Sekcia doktorandi (n =13) 2 4  2 5 

Sekcia pohybové skladby (n = 8) 1 (1T) 3 (2T/1Š) 1 (1T) 3 (1T/2Š) 0 (TŠ) 

 

Účasť učiteľov FTVŠ UK v komisiách: 

PaedDr. Ladislava Doležajová (vedúca delegácie ) 

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (ŠH) 

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD. (ŠE) 

Mgr. Peter Schickhofer, PhD. (ŠK) 

PaedDr. Viktor Bielik, PhD. (doktorandi) 

Mgr. Monika Paračková (pohybové skladby) 

 

Výsledky študentov FTVŠ UK na celoštátnej konferencii 

 

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 

1. miesto: Bc. Eva Rýsková 

ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

1. miesto: Bc. Kristof Tóth 

ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

1.miesto: Dominik Glevaňák 

 

DOKTORANDI 
1. miesto: Mgr. Jana Kovárová 

3. miesto: Mgr. Aurel Zelko 

                   

ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1.miesto: Anita Lamošová– Alexandra Pokorná 

TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: Monika Záškvarová- Alexandra Tóthová  

3. miesto: Dominik Cipár- Aneta Janoviaková  

 

Vedenie FTVŠ UK sa z dôvodu obnovenia spolupráce s partnerskými športovými fakultami 

v Českej republike v rámci študentských vedeckých konferencií a zvyšovania kvality 

vedeckej prípravy študentov rozhodlo vyslať medailistov z celoslovenského kola ŠVOUČ na 

konferenciu s názvom V. Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru 

kinantropologie KONFERENCE PLNÁ BAREV, konaná 8. a 9. decembra 2015 na Univerzite 
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Palackého v Olomouci. V delegácii okrem študentov bol aj dr. Sedliak, prodekan pre VVČ 

a dr. Doležajová, predsedkyňa fakultnej Rady ŠVOUČ. 

 

3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 

 a doktorandov v roku 2015 

 

Na základe aktuálnej štatistiky sa publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných 

pracovníkov a doktorandov v roku 2015, čo do kvantitatívnych ukazovateľov mierne zvýšila 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v kategórii vedeckých monografií. (tabuľka 27). 

Oproti roku 2014 sa ich celkový počet zvýšil z 3 na 12.  

Kvantitatívne vykazujeme v roku 2015 najmenej záznamov v databáze publikačnej činnosti za 

ostatných 10 rokov. 

Je pozitívne, že od roku 2013 sa publikovanie vedeckých prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch stalo stabilnou súčasťou publikačnej činnosti fakulty, aj keď v roku 2015 bol 

zaznamenaný pokles prác z 11 na 4 v porovnaní s rokom 2014. Je to predovšetkým dôsledok 

prirodzenej medziročnej fluktuácie pri publikovaní vzhľadom na malý počet tvorivých 

pracovníkov prispievajúcich do karentovaných časopisov. Navyše sa medziročne zdvojnásobil 

počet príspevkov v časopisoch evidovaných v databázach SCOPUS a WOS. 

Početne najviac zastúpenými kategóriami boli v minulosti publikované príspevky na 

domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a odborné práce v domácich 

a zahraničných zborníkoch. V roku 2015 sme v týchto kategóriách zaznamenali výrazný 

pokles.  

Je želateľné, aby sa publikačná činnosť zamestnancov fakulty orientovala v blízkej 

budúcnosti viac na také kategórie publikačnej činnosti, ktoré majú vyššiu váhu v hodnotení 

fakulty. Jedná sa o publikovanie vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných 

časopisoch, časopisoch evidovaných v databázach SCOPUS a WOS, ako aj vedeckých 

a odborných monografií, učebníc a skrípt. 

Z hľadiska jednotlivých katedier je aktuálna situácia v celkovom počte zaznamenaných 

výstupov nasledovná: 

1. Katedra atletiky – 38 

2. Katedra gymnastiky - 13 

3. Katedra športových hier - 59 

4. Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky - 73  

5. Katedra športovej kinantropológie – 82 

6. Katedra športov v prírode a plávania – 51 

7. Diagnostické centrum prof. Hamara - 12 
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Tab. 28 Ukazovatele publikačnej činnosti FTVŠ UK v roku 2015 v porovnaní 

 s predchádzajúcimi rokmi (stav k 13.4.2016 ) 

Kategória 

 

2012 

[n] 

2013 

[n] 

2014 

[n] 

2015 

[n] 

Kategória A1 Vedecké monografie 1 3 3 12 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 0 1 1 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 2 2 11 

ABA 
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 0 

ABB 
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 
0 0 0 0 

 

Kategória A2 Ostatné knižné publikácie 70 82 61 74  
 

ABC 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
2 2 1 0 

ABD 
Kapitoly vo vedeckých monografiách – domáce 

vydavateľstvách 
0 2 1 0 

ACA 
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 0 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 1 1 2 

ACC 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 0 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
0 0 0 0 

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

zborníkoch 
0 0 0 0 

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

BAA 
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 1 0 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v domácich 

vydavateľstvách 
4 3 1 2 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 0 1 0 0 

BCI Skriptá a učebné texty 7 4 4 6 

BGG Normy 0 0 0 0 

BGH Legislatívne dokumenty 0 0 0 0 

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 

preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
0 0 0 0 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 

preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich 

vydavateľstvách  
0 0 0 0 

CAG 
Audiovizuálne diela natočené v zahr. produkcii alebo 

koprodukcii 
0 0 0 0 

CAH Audiovizuálne diela natočené v dom. produkcii 0 0 0 0 

CAI 
Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v 

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

domácich vydavateľstvách 
0 0 0 0 

CBA 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 

prekladov publikácií, vydaných v zahraničných vydavateľ. 
0 0 0 0 

CBB 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 

prekladov publikácií, vydaných v domácich vydavateľstvách 
0 0 0 0 

CDC 
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

CDD 
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

CDE 
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

CDF 
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

CEC 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v 

zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 0 

CED 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v 

zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch 

vydaných v domácich vydavateľstvách 
0 0 0 0 

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

CGD 
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma 

- zaraďujú sa štúdie a projekty publikované ako celok  
0 0 0 0 

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

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

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

zahraničí 
0 0 0 0 

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

doma 
0 0 0 0 

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí 0 0 0 0 

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma 0 0 0 0 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 12 17 11 9 

EAI Prehľadové práce 0 0 0 0 

EAJ Odborné preklady publikácií – knižné 0 0 0 0 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 0 2 1 4 

EDJ 
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné 

preklady v časopisoch, zborníkoch 
3 5 2 16 

FAI 
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy,...) 
9 6 9 6 

GAI Správy 0 0 0 0 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 15 5 11 11 

GII 
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
13 34 18 17 

Kategória B  Publikácie v karentovaných časopisoch, 

autorské osvedčenia a patenty 
0 3 12 4 

Kategória C Ostatné recenzované publikácie 288 308 332 199 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 3 11 4 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 0 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 15 15 7 16 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 22 27 26 35 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 2 2 4 
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ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 1 1 1 

AEC 
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
0 0 3 1 

AED 
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
88 86 51 52 

AEG 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

AEH 
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných 

časopisoch 
0 0 0 0 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 0 0 0 

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 0 0 0 

AFA 
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 
2 0 1 0 

AFB 
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 
3 3 3 2 

AFC 
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 
50 5 11 5 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17 79 76 15 

AFE 
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých 

konferencií 
3 3 0 3 

AFF 
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 

konferencií 
0 0 0 0 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 27 15 5 16 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 13 0 22 14 

AFI Preprinty ved. prác vydané v zahr. vydavateľstvách 0 0 0 0 

AFJ Preprinty ved. prác vydané v dom. vydavateľstvách 0 0 0 0 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 0 0 5 2 

AFL Postery z domácich konferencií 0 0 0 0 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 0 0 0 0 

AGJ 
Prihlášky patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných 

známok, dodatkových ochranných osvedčení, topografií 

polovodičových výrobkov ....  
0 0 1 0 

BBA 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 0 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané 

v domácichvydavateľstvách 
0 0 0 0 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1 0 12 0 

BDA 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
0 0 0 0 

BDB 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a 

encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 
0 0 0 0 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 0 0 0 0 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 0 0 0 0 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 4 3 2 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 25 26 23 20 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 0 0 0 

BDN 
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 
0 0 0 0 
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BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
2 13 2 1 

BEF 
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 
10 12 67 6 

BFA 
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 

(konferencie...) 
0 10 6 4 

BFB 
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 

(konferencie,...) 
0 7 6 0 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 6 0 0 0 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 2 0 0 0 

Spolu: 359 396 408 289 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
  

V roku 2015 mala FTVŠ UK uzatvorených 31 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi 

v rámci programu ERASMUS
+
 a 3 medzifakultné dohody so zahraničnými partnermi (TIF 

Budapest, FTVS UK Praha, FTK PU Olomouc). Na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility sa 

najviac využíval program ERASMUS
+
.  

4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 

  

Erasmus
+
 

počet vyslaných študentov v rámci mobility štúdium          - 7 

počet vyslaných študentov v rámci mobility stáž                 - 6 

počet prijatých študentov v rámci mobility štúdium            - 42 

počet prijatých študentov v rámci mobility stáž                   - 0 

počet vyslaných zamestnancov FTVŠ                                  - 5 

počet prijatých zamestnancov zo zahraničných univerzít     - 17 

  

MEDZIUNIVERZITNÉ A BILATERÁLNE DOHODY 
počet prijatých pedagogických pracovníkov                        -  

počet vyslaných pedagogických pracovníkov                      -  

  

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 
FIEP – International Federation of Physical Education 

ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education  

  

4.2 Pozvané prednášky v zahraničí 

 
doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. – 2x 

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. – 1x 
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PREHĽAD MOBILÍT ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV (ERASMUS
+
) 

  
Tab. 29 Zahraničné študijné pobyty a stáže študentov FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita, inštitúcia Semester 

ŠTÚDIUM 

Pavuk Ľubomír Viedeň- Rakúsko LS 14/15 

Stančík  Marián Viedeň- Rakúsko LS 14/15 

Lago  Róbert Jyväskylä- Fínsko ZS 15/16 

Flaugnatti  Natália Almeria- Španielsko ZS 15/16 

Pan  Ján Praha- Česká republika ZS 15/16 

Lehocký  Martin Fafe- Portugalsko ZS 15/16 

Zelený  Marek Praha- Česká republika ZS 15/16 

STÁŽ 

Stančík  Marián FC Skv St. Oswald- Rakúsko LS 14/15 

Gregora  Pavol 1.FC Nurnberg ZS 15/16 

Pavuk  Ľubomír Feriensportschule - Rakúsko ZS 15/16 

Stančík  Marián FC Skv St. Oswald- Rakúsko ZS 15/16 

Gregora  Patrik 

TJ Slavoj Vyšehrad- Česká 

republika 

ZS 15/16 

Olosová  Gabriela 

American International School 

Salzburg- Rakúsko ZS 15/16 
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Tab. 30 Študijné pobyty zahraničných študentov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester   

Ruperéz Pons Marc La Coruňa- Španielsko LS 14/15   

Munoz Capellan Benat La Coruňa- Španielsko LS 14/15   

Gutierrez Ramos Diego La Coruňa- Španielsko LS 14/15   

Sánchez Molina Carlos Toledo- Španielsko LS 14/15   

Seguera Montero Álvaro Toledo- Španielsko LS 14/15   

Enrique Barrionuevo Celia Almeria- Španielsko LS 14/15   

Gámiz Arias Alicia Almeria- Španielsko LS 14/15   

Schedlberger Karl Viedeň- Rakúsko LS 14/15   

Hirczy Stefan Viedeň- Rakúsko LS 14/15   

Garcia Vazquez Jaime La Coruňa- Španielsko LS 14/15   

Hernandez Quinto Jorge Valencia - Španielsko LS 14/15   

Saraste Natalie Rosemarie Jyväskylä- Fínsko LS 14/15   

Vanja Vlašić Záhreb- Chorvátsko LS 14/15   

Gonzalez Garcia Daniel La Coruňa- Španielsko LS 14/15   

Kvasina Ivana Split- Chorvátsko LS 14/15   

Kaličanin Barbara Split- Chorvátsko LS 14/15   

Neguroui Ionut Bacau- Rumunsko LS 14/15   

Roata Daniel Bacau- Rumunsko LS 14/15   

Dura Estelle Paríž - Francúzsko LS 14/15   

Lozowska Paulina Poznaň- Poľsko LS 14/15   

Wodrowska Anna Poznaň- Poľsko LS 14/15   

Douet Guillaume Paríž - Francúzsko LS 14/15   

Saoudi Ilyes Walid Paríž - Francúzsko ZS 15/16   

Vuez Igor Paríž - Francúzsko ZS 15/16   

Araújo Fernandes Ana Rita Coimbra- Portugalsko ZS 15/16   

Matos Tomas Brian Coimbra- Portugalsko ZS 15/16   

Ferreira Pinto Ricardo Batista Coimbra- Portugalsko ZS 15/16   

Pereira Farinha Rafael André  Coimbra- Portugalsko ZS 15/16   

Gómez Goméz Ruben Valencia - Španielsko ZS 15/16   

Ruiz Navarro Eduardo Aitor Valencia - Španielsko ZS 15/16   

Tarczyńska Katarzyna Varšava- Poľsko ZS 15/16   

Ruiz Redondo Rubén  La Coruňa- Španielsko ZS 15/16   

Campos Garzon Pablo  Almeria- Španielsko ZS 15/16   

Fernandez Gamez Beatriz Almeria- Španielsko ZS 15/16  

Martikainen Taru   Oulu- Fínsko ZS 15/16  

Sabol Filip  Záhreb- Chorvátsko ZS 15/16  

Rot Mariusz Poznaň- Poľsko ZS 15/16  

Kolecki Kamil Poznaň- Poľsko ZS 15/16  
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Navarrete Fernández David  La Coruňa- Španielsko ZS 15/16  

Romar Gómez Laura  La Coruňa- Španielsko ZS 15/16  

Vizcaíno Regueira Aida  La Coruňa- Španielsko ZS 15/16  

Ucha Gomez Beatriz  La Coruňa- Španielsko ZS 15/16  

 

 
       

 

Tab. 31  Pobyty zahraničných učiteľov a zamestnancov na FTVŠ UK 

Priezvisko  Meno  Vysielajúca univerzita  Semester 

Srebačić Andreja Záhreb- Chorvátsko LS 14/15   

Šporiš Goran Záhreb- Chorvátsko LS 14/15   

Del Mar Gómez 

Seguera Antonia 

Almeria- Španielsko LS 14/15 
  

Berenguel García Antonio Francisco Almeria- Španielsko LS 14/15   

Ropero López Encarnación  Almeria- Španielsko LS 14/15   

Cobo Martínez Miguel Almeria- Španielsko LS 14/15   

Izquierdo Vilaseca José Fco. Almeria- Španielsko LS 14/15   

Hulmi Juha Jyväskylä- Fínsko LS 14/15   

Česnaitiene Vida Kaunas- Litva LS 14/15   

Vizbaraite Daiva Kaunas- Litva LS 14/15   

Szeklicki Robert Poznaň- Poľsko LS 14/15   

Balint Gheorghe Bacau- Rumunsko LS 14/15  

Raastad Truls Oslo- Nórsko LS 14/15  

Juříková Jana Brno- Česká republika LS 14/15  

Balint Gheorghe Bacau - Rumunsko ZS 15/16  

Del Castillo Obeso Maria La Coruna - Španielsko ZS 15/16  

Pokorná Jitka Praha – Česká republika ZS 15/16  

      

 

Tab. 32  Zahraničné prednáškové a pracovné pobyty zamestnancov FTVŠ UK 

  
FTVŠ UK mala v roku 2015 uzatvorenú 1 zmluvu o poskytnutí vysokoškolského vzdelávania 

zahraničným študentom. 2 študenti študujú v rámci dohody SR - ČR. 

 

V rámci grantu MŠVVaŠ SR absolvovala na fakulte štipendijný pobyt Dr. Chachibaia Tamar 

(Gruzínsko) v mesiacoch september až november.2015 

  

Priezvisko  Meno  Prijímajúca univerzita  Semester 

Tománek Ľubor Záhreb- Chorvátsko LS 14/15 

Tirpáková  Veronika Almeria- Španielsko LS 14/15 

Vanderka Marián Praha- Česká republika ZS 15/16 

Sedliak Milan Jyväskylä- Fínsko LS 14/15 

Matoušek Rostislav Tartu- Estónsko LS 14/15 
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5 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

FTVŠ UK pokračovala v dlhodobej tradícii a vydala v rámci Slovenskej vedeckej spoločnosti 

pre telesnú výchovu a šport štyri čísla časopisu Telesná výchova a šport. 

Od r. 2015 sa fakultný zborník Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis 

Comenianae zmenil na periodikum - vedecký časopis a vyšiel pod rovnakým názvom 2-krát 

v printovej, ako aj v elektronickej voľne dostupnej verzii vo vydavateľstve DE GRUYTER 

OPEN. 

V rámci edičnej činnosti ďalej vyšli: 

v kategórii AAA (Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách) 

Toward an understanding of agility performance Erika Zemková, Dušan Hamar. 

v kategórii AAB (Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách) 

Analýza herného výkonu a finálnych herných činností vybraných družstiev a hráčov na MS 

2014 vo futbale, autori: Miroslav Holienka et al. 

Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and postmenopausal 

women, autori: Jana Kovárová, Dušan Hamar. 

Efektivita špecializovanej pohybovej aktivity na vybrané silové schopnosti, biochemické a 

klinické parametre v skupine onkologických pacientov, autori: Aurel Zelko, Eugen Laczo. 

Filozofia a šport, autor: Josef Oborný. 

Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska veku a úrovne 

trénovanosti, autor: Miloš Štefanovský 

Postoje a motivácia žiačok základných škôl k telesnej a športovej výchove a úroveň ich 

telesného rozvoja a motorickej výkonnosti, autori: Tibor Balga, Branislav Antala 

Vekové aspekty rôznych modelov vyučovania frisbee ultimate v školskej telesnej a športovej 

výchove, autori: Zuzana Žuffová, Ludmila Zapletalová 

Vplyv pasívneho a aktívneho odpočinku počas prestávok v zápase na korčuliarsku rýchlosť 

hokejistov, autori: Milan Kabát, Marián Vanderka. 

Zmeny anaeróbnych schopností vo výkone futbalistov autori: Csaba Gábriš, Tomáš 

Kampmiller. 

v kategórii ACB (Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách) 

Teória a didaktika tanečného športu, autor: Matej Chren. 

v kategórii BCI (Skriptá a učebné texty) 

Didaktika zjazdového lyžovania, autori: Martin Belás, Lukáš Chovanec. 
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Súťaže v športe pre všetkých a v športe zdravotne postihnutých, autori: Dagmar Nemček, Jela 

Labudová. 

Tanečný šport, autor: Matej Chren. 

Zdravotne orientovaný fitnes, autori: Oľga Kyselovičová, Stanislav Kraček, Jela Labudová. 

v kategórii BAB (Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách) 

Šport na každý deň, autori: Jela Labudová, Juraj Nemček, Stanislav Kraček. 

Vrcholová športová príprava v zjazdovom lyžovaní, autori: Anna Blahutová, Eva Kurfürstová. 

V ostatných kategóriách vyšli: 

Kultúrna antropológia a šport = Cultural antropology and sport. Zborník vedeckých prác 

[elektronický zdroj]  

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK. 

Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015, Zborník vedeckých a 

odborných prác [elektronický zdroj]  

Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický zdroj]  
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6 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

 

Habilitačné konanie: 

V roku 2015 neprebehlo žiadne hablilitačné konanie. Bolo doručených niekoľko písomných 

žiadostí z Poľska, ktoré však nespĺňali predovšetkým jazykovú úroveň (aktívne ovládanie 

slovenského, českého alebo anglického jazyka), v niektorých prípadoch ani minimálne 

habilitačné kritériá stanovené Vedeckou radou FTVŠ UK. 

 

Inauguračné konanie: 

V roku 2015 neprebehlo žiadne hablilitačné konanie.  
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 

SYSTÉM 
 

 Prioritnou úlohou oddelenia informačných a komunikačných technológií (OIKT) 

v roku 2015 bola migrácia poštových kont a služieb všetkých zamestnancov fakulty zo 

starého poštového servera KERIO do novej cloudovej služby spoločnosti Microsoft 

Office365. Rozšírili sa možnosti pre zamestnancov, keď pomocou zamestnaneckého konta 

O365 majú možnosť používať aj doplnkové služby ako napr. stiahnutie a inštalácia balíka 

Office. Celý proces bol realizovaný v úzkej spolupráci s pracovníkmi CIT-u a pracovníkom 

dislokovaným na našej fakulte. 

Ku koncu roka sa začali prípravné práce na migrácii starého webu do novej webovej 

stránky spočívajúce sumarizovaním aktuálnych dokumentov, súborov a obrázkov 

s konverziou do príslušných formátov a vytváraním novej stromovej štruktúry.   

Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) pokračovalo 

v zabezpečovaní služieb smerujúce k základnej funkcionalite systému s prispením 

pracovníkov CIT-u. Takýto prístup CIT-u pozitívne vplýval ku stabilite a kvalite služieb 

OIKT pri zabezpečovaní prevádzky osobných počítačov a periférií, elektronickej pošty, VoIP 

telefónie, sieťovej konektivity, kamerového systému, finančného informačného systému (na 

úrovni riešenie technických problémov pripojenia klientskej aplikácie k serverom 

poskytovateľa, inštalácií, zmien konfigurácií), ďalej dennú aktualizáciu webovej stránky 

fakulty, užívateľskú podporu klientskych staníc a rôzne služby z oblasti úprav dokumentov, 

obrázkov a grafiky. 

V roku 2015 oddelenie OIKT z rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov 

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

od vysúťažených dodávateľov DATALAN (PC All in One 3ks, NB 7ks), TopSoft BSB 

(skener 1ks, multifunkčné tlačiarne 4ks a rôzne príslušenstvo) v celkovom objeme 7.189,64,- 

€. Ďalej oddelenie zabezpečovalo pre všetky pracoviská fakulty nákup a výmeny spotrebného 

materiálu printových zariadení v celkovej 4.966,98 €. 

Na pracovných staniciach zamestnancov je z prevažnej väčšiny inštalovaný operačný 

systém Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8.1. Z kancelárskych balíkov je 

používaný Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 a Microsoft Office 2013. 
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8 SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 

január 2015 

Novoročný vinš v aule prof. Stráňaia 

 

29.januára 2015 

Deň otvorených dverí 

 

21.februára 2015 

8. reprezentačný ples FTVŠ UK 

 

27. – 28. marca 2015 

Medzinárodný basketbalový turnaj 

 

1. apríla 2015 

Pedagogická konferencia a posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov 

 

9. apríla 2015 

Fakultné kolo ŠVOUČ 

 

25. apríla 2015 

Účasť na vysokoškolskej regate v tíme UK 

 

25. júna 2015 

Účasť členov vedenia fakulty na Športovom dni UK 

 

3. júna 2015 

Športový deň zamestnancov FTVŠ UK 

 

júl 2015  

Športové prázdniny na FTVŠ UK – 4 turnusy 

 

23. septembra 2015 

Atletické preteky O cenu dekana FTVŠ UK 

 

4. novembra 2015 

Dobrovoľné darcovstvo krvi 

 

18. novembra 2015 

Silák FTVŠ UK (fitnescentrum) 

 

26.11.2015 

Beseda o futbale – Ing. Karol Csontó 

 

4. decembra 2015 

Mikulášsky indoor golfový turnaj 

 

17. decembra 2015 

Vianočné posedenie zamestnancov FTVŠ UK  
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9 Iné 

 

Na základe Vnútorného predpisu č. 23/2014, Smernice rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 

špecifickými potrebami, bola v študovni knižnice FTVŠ UK od 18.04.2015 inštalovaná 

špeciálna asistenčná technológia (čítačka monitora) pre potreby uvedených študentov. 

 

V roku 2015 udelil dekan FTVŠ UK nasledovné ocenenia: 

- 16.04.2015 Zlatú medailu FTVŠ UK doc. PhDr. Jaroslavovi Franovi, CSc., za 

dlhoročnú aktívnu pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť na FTVŠ UK. 

- 13.05.2015 Ďakovný list za viacnásobné darovanie krvi udelil dekan FTVŠ UK 

nasledovným zamestnancom a študentom FTVŠ UK. Zamestnanci: Ing. Elena 

Šantavá, Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD., prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Mgr. 

Stanislav Kraček, PhD., Ján Dodrv a Ján Karas. Študenti: Mgr. Flóra Bergendiová, Bc. 

Kristína Füzeková, Bc. Daniel Šimek, Mgr. Natália Smoleňáková, Bc. Miroslava 

Kuciaková, Bc. Veronika Mráková, Peter Ivančík a Bc. Marek Golúch. 

- 18.06.2015 Zlatú medailu FTVŠ UK MUDr. Jánovi Jánošdeákovi, za významný 

prínos v oblasti športovej masáže a za jej šírenie na FTVŠ UK. 

- 28.10.2015 Zlatú medailu FTVŠ UK Prírodovedeckej fakulte UK pri príležitosti 75. 

výročia jej založenia, za dlhoročnú plodnú spoluprácu pri príprave učiteľov telesnej 

výchovy a prírodovedných predmetov. 

- 17.12.2015 Striebornú medailu FTVŠ UK Eduardovi Šinalovi, za dlhoročnú poctivú 

a obetavú prácu v prospech FTVŠ UK. 

- 17.12.2015 Striebornú medailu FTVŠ UK Ľubici Škopcovej, za dlhoročnú poctivú 

a obetavú prácu v prospech FTVŠ UK. 

- 17.12.2015 Striebornú medailu FTVŠ UK Vlaste Valovičovej, za dlhoročnú poctivú 

a obetavú prácu v prospech FTVŠ UK. 

 

- 18.02.2015 zomrel v Nitre doc. PhDr. Jaromír Šimonek, CSc., dekan FTVŠ UK 

v rokoch 1991 – 1994 a úspešný atletický tréner (narodený 08.07.1930 v Šuranoch). 

 

- Za rok 2014 boli vyhodnotení ako najlepší pracovníci v jednotlivých kategóriách: 
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Profesor: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. 

Docent: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

Odborný asistent: Mgr. František Seman, PhD. 

Nepedagogický zamestnanec: p. Peter Mikulášik 

 

 

 

   


