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ÚVOD 

 
Plnenie jednotlivých úloh Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského  (FTVŠ 

UK) vychádzalo primárne z dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v 

Bratislave na obdobie 2014 – 2024“, schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského.  VR FTVŠ UK, ako aj AS FTVŠ UK na podnet vedenia fakulty prerokovali 

a schválili revíziu a doplnenie pôvodného materiálu na „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK 

2017-2024“. Z tejto koncepcie sa odvíjala a bude v najbližších rokoch odvíjať aj činnosť 

fakulty. Z uvedeného materiálu pramenilo aj formulovanie hlavných úloh fakulty v roku 2017. 

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  pôsobiacich preventívne proti civilizačným ochoreniam. V tomto kontexte bol podaný 

a v prvom kole neschválený, avšak na druhý pokus úspešné získaný projekt v rámci programu 

INTERREG Va – cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko. Ide o projekt, ktorého cieľom 

bude vybudovanie infraštruktúry, ako aj oblasť vedeckého výskumu, pre „Kompetenčné 

centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov (CAA)“. 

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

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

V roku 2017 sme realizovali stretnutia s pracoviskami vzdelávajúcimi v oblasti športu v SR 

s cieľom zjednotiť tri študijné a vedné odbory do jedného nového „Vedy o športe“.  

Okrem toho sme zrevidovali Opis študijného odboru s cieľom jeho modernizácie zjednotenia 

a najmä rozšírenia príbuznosti, čo môže priniesť lepšiu realizáciu interdisciplinarity do praxe. 

Vzhľadom na skutočnosť, že šport predstavuje zložitý spoločenský fenomén, je nevyhnutné 

skúmať jeho existenciu a podstatu z hľadiska komplexu súvislostí a spoločenských funkcií. 

Tieto súvislosti vytvárajú prieniky s relevantnými odbormi zo sústavy študijných odborov: 

zdravotníckych vied, humanitných vied, spoločenských vied, prírodných vied, učiteľstva a 

pedagogických vied, informatických vied, informačných a komunikačných technológií, 

technických vied, sociálnych, ekonomických a právnych vied, bezpečnostných služieb, obrany 

a vojenstva, ktoré súvisia s jadrom odborového základu vedomostí a s obsahovým základom 

príslušných predmetových špecializácií Vied o športe. 

Rozdiel je v tom, že uvedené odbory sa nedotýkajú priamo problematiky odboru šport, avšak 

spĺňajú požiadavky na interdisciplinárny prístup k výskumu v oblasti športu.  

Ide napríklad o zdravotnícke, historické, spoločenské, sociálne, pedagogické, ekonomické, 

technické, informačné, právne, bezpečnostné a iné aspekty celospoločenského fenoménu šport, 

ktoré si vyžadujú špecializovaných odborníkov v oblasti výskumu a vzdelávania. Vedecké 

poznatky fakulta naďalej sprostredkúva nielen svojim študentom, ale šíri ich aj na 

mimouniverzitnom poli, aj prostredníctvom médií a sociálnych sietí, a to v oveľa väčšom 

merítku ako v minulosti. 

FTVŠ UK sa v súlade s článkom 8.3 Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – slovenský 

šport 2020 zamerala aj v roku 2017 na zvyšovanie kvality vedy a výskumu v oblasti 

slovenského športu a plánuje realizovať takúto činnosť aj v rokoch budúcich. Ide najmä o 

implementáciu najnovších vedeckých poznatkov do modernej športovej prípravy s cieľom 

zvyšovania konkurencie schopnosti slovenského športu, o zvyšovanie efektívnosti identifikácie 

talentovaných detí, o výskum účinkov pohybovej aktivity na fyzickú zdatnosť a zdravie 

obyvateľstva SR, o kooperáciu s inými vedecko-výskumnými inštitúciami s príbuzným 

zameraním, o zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu študentov FTVŠ UK a športových 

odborníkov, najmä poskytnutie možnosti pracovať s modernými diagnostickými zariadeniami 

v praxi modernej športovej diagnostiky a športového tréningu, o zlepšovanie výskumu 
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a realizácie jeho výsledkov do praxe v oblasti zdravotného zabezpečenia športovcov a 

prevencie zranení pohybovými prostriedkami. 

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

vedeckých poznatkov vo forme významných výstupov a ich uznania prostredníctvom ohlasov 

vo významných zahraničných periodikách. Súčasne sme sa snažili o zvýraznenie poslania 

a postavenia fakulty s dosahom na športovú a telovýchovnú prax aj prostredníctvom užšej 

spolupráce so Slovenským olympijským výborom (SOV) a Národným športovým centrom 

(NŠC). 

V uplynulom roku sme opätovne venovali zvýšenú pozornosť zlepšovaniu úrovne 

doktorandského štúdia, ktoré pri ostatnej akreditácii výrazne kvalitatívne utrpelo. Vyvinuli sme 

značné úsilie na zlepšenie stavu (napr. v oblasti písania článkov do relevantných časopisov zo 

strany doktorandov ako prvých autorov, čo sa nám aj podarilo). Cieľom bolo zvyšovanie 

kvantity a kvality publikačných výstupov doktorandov, ale aj všetkých tvorivých pracovníkov 

v kategóriách A, B a C, ako aj objemu finančných prostriedkov na vedecko-výskumnú činnosť 

získaných z externých zdrojov. Podľa dostupných informácií sa napríklad v oblasti nárastu 

citovanosti našich publikácií v databázach WOS a SCOPUS sme zaznamenali v uplynulom 

roku, nielen v relatívnych číslach, významný nárast. 

Prioritnou oblasťou výskumu na fakulte sa postupne stáva vo väčšej miere oblasť „Zdravie, 

telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva“. Medzi ďalšie prioritné výskumné oblasti fakulty aj 

naďalej patrí problematika vrcholového a výkonnostného športu a školskej telesnej výchovy, 

ktorej prípadové štúdie sú však obťažnejšie publikovateľné v relevantných časopisoch. 

Podporili sme vznik vedeckého tímu (tímov) s unikátnym výskumným zameraním 

a prístrojovým vybavením s potenciálom pre zaradenie medzi kompetenčné centrá a/alebo 

centrá excelentnosti. Prioritne vznik kompetenčného centra pre pohybovú aktivitu, prevenciu a 

podporu zdravia seniorov (Centrum aktívneho starnutia), nadväzujúceho na doterajšie 

výskumné aktivity v spolupráci s kolegami z Rakúska. 

Vyvinuli sme úsilie a postupne dobudovávame výskumné laboratóriá Diagnostického centra 

prof. Hamara (DCpH) s využitím materiálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

„Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020“, kapitola 8.3 Veda a 

výskum. Konkrétne sme prebudovali a dovybavujeme a v blízkej budúcnosti aj personálne 

zabezpečíme priestory DCpH tak, aby boli v súlade s platnou legislatívou, s výnosom 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 09812 / 2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie. Tak aby spĺňalo  požiadavky kladené na 

legálne pracovisko v oblasti záťažovej diagnostiky, telovýchovného lekárstva a fyzioterapie. 

Po úspešnej realizácii stavebných prác je pre úspešné skolaudovanie a uvedenie DCpH do 

prevádzky potrebné uzatvoriť pracovno-právny vzťah s atestovaným telovýchovným lekárom 

a atestovaným licencovaným fyzioterapeutom. Odbery v oficiálnej odberovni môže vykonávať 

len zdravotná sestra, alebo lekár.  

Vzhľadom na rastúcu popularitu a výraznú potrebu vzdelávania v oblasti fyzioterapie v 

kombinácii so športom sme vyvinuli úsilie na kreovanie študijného programu FTVŠ UK 

zameraného na túto problematiku, čo sa nám zatiaľ z rôznych príčin nepodarilo. Realizujeme 

však príslušné kroky k tomu, aby sa tak stalo v roku 2018. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali aj zapojeniu vyššieho počtu pracovníkov (pedagogických 

i vedeckovýskumných), ako aj študentov do akademických mobilít. 

Z pohľadu činnosti v pedagogickej  oblasti   FTVŠ UK vo vedách o športe zastáva v mnohých 

oblastiach v rámci SR líderskú pozíciu, no aj tu je žiaduce do športovej praxe prinášať nové 

impulzy rezultujúce z výsledkov vedeckého výskumu, a tak prispievať k dosahovaniu lepších 

výsledkov športovcov, resp. k výraznejšej popularizácii športu medzi širokou verejnosťou, čo 

nepochybne prispeje k zlepšeniu zdravia a životného štýlu populácie. 
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Napriek veľkému počtu študijných programov bude vedenie fakulty uvažovať aj v budúcnosti 

nad implementáciou, renováciou študijných programov s cieľom napĺňať nové trendy v 

spoločenských potrebách.  

Spolupráca Národného športového centra a Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava na 

poli organizovania odborných konferencií a seminárov na rôzne témy týkajúce sa športu, 

telesnej výchovy a olympizmu sa stáva už tradíciou a vytvorila si svoj priestor, opodstatnenie i 

sféru záujemcov. V tomto duchu sa niesli aj dve konferencie v roku 2017.  

„Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe“, ktorá sa konala 21. apríla 2017 a „Výživa 

a doping v športe“, ktorá sa konala 20. októbra 2017. Obe mali okrem priamej veľkej 

návštevnosti aj značný ohlas v odbornej verejnosti na internetových stránkach. Komunikačný 

priestor ako hlavní prednášajúci dostali napríklad svetoznámy predstaviteľ Pražskej 

fyzioterapeutickej školy prof. Kolář. Účastníci konferencie vyjadrili svoju spokojnosť s 

úrovňou podujatia aj v neformálnej rozprave po jeho skončení a môžu sa tešiť na ďalšie 

pripravované akcie vyplývajúce zo spolupráce fakulty s NŠC aj s SOV.  

Výročná správa FTVŠ UK za rok 2017 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. a 

 Mgr. František Seman, PhD. 

K vedeckovýskumnej činnosti,  

medzinárodnej spolupráci,  

edičnej činnosti,  

habilitačným a inauguračným konaniam: Mgr. Milan Sedliak, PhD.. 

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 2017 na zasadnutie AS FTVŠ UK dňa 03.5.2018 

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., (od 1.3.2017 

PaedDr. Martin Belás, 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 (od 29.5.2017 Mgr. Katarína 

Péliová) 

 

Zasadnutia Vedenia FTVŠ UK 
 

16. január 2017 - Štruktúra Výročnej správy FTVŠ UK za r. 2016 

- Stav pripravenosti rozvoja nových študijných programov 
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6. február 2017 - Priebeh skúškového obdobia 

- Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2016 

   - Prevádzka fakulty za ZS 2016/17 

   - Príprava LS 2016/17 

 

13. február 2017 - Zameranie zasadnutí VF FTVŠ UK (II – VI/2017) 

- Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (II – VI/2017) 

- Priebeh skúškového obdobia v ZS 

   - Príprava LS ak. r. 2016/17 

- Osobné príplatky na r. 2017  

- Rozvoj, výstavba a rekonštrukčné práce v areáli fakulty v r. 2017 

- Prijímacie konanie na ak. r. 2017/18 (II. stupeň štúdia)  

   

27. február 2017 - Prioritné úlohy FTVŠ UK na r. 2017 

- Prevádzka fakulty za ZS 2016/17 

   - Správa o činnosti a ďalšie smerovanie DCpH 

- Stav pripravenosti  „Športových prázdnin 2017“  

- Činnosť Knižnice FTVŠ UK v r. 2016 

- Hodnotenie výučby na FTVŠ UK a krúžkoví vedúci 

 

13. marec 2017 - Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2017 

   - Činnosť VŠK na FTVŠ UK v r. 2016 

- Škola v Pohybe r. 2017 

- Pedagogická konferencia r. 2017 

- Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť r. 2017  

- Hodnotenie činnosti ŠD Lafranconi v roku 2016 a plán r. 2017 

- Výročná správa FTVŠ UK za rok 2016 

  

27. marec 2017 - Hodnotenie pedagogického procesu za ZS ak. r. 2016/17  

- Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2016/17 

- Pedagogické úväzky v LS ak. r. 2016/17 

   - Správa o hospodárení FTVŠ UK 

- Edičná činnosť na r. 2017 

 

6. apríl 2017  - Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – LS ak. r. 2016/17 

   - Plán podnikateľskej činnosti na r. 2016 

   - Činnosť Fit Gym-u Lafranconi v r. 2016 a zámery v r. 2017 

- Prijímacie konanie na ak. r. 2017/18 (I. a III. stupeň štúdia) 

 

24. apríl 2017  - Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 

- Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2016 

- Návrh rozpočtu (výnosy a náklady) na r. 2017 

- Štátne skúšky – Mgr., obhajoby DP 

 

15. máj 2017  - Hodnotenie činnosti FS Gymnik za r. 2016 a plán na 2017 

- Integrovaný informačný a komunikačný systém 

- Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2016/17 

- Správa o činnosti ZTŠ a Triklubu FTVŠ UK 
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29. máj 2017  - Štátne skúšky – Bc., obhajoby ZP 

   - Vyhodnotenie ŠVOUČ 2017 

- Činnosť prevádzkového oddelenia 

- Športový deň FTVŠ 

 

12. jún 2017  - Vyhodnotenie prijímacieho konania (I. stupeň) 

- Stav rekonštrukčných prác v areáli fakulty 

- Ročenka FTVŠ UK a Harmonogram štúdia na ak. r. 2017/18 

   - Stav pripravenosti Športových prázdnin 2017 

        

26. jún 2017  - Priebeh štátnych skúšok a skúškového obdobia  

- Hodnotenie zahraničnej  spolupráce a spolupráce so športovými 

zväzmi a ostatnými organizáciami 

   - PVP na ak. r. 2017/18 

   - Prevádzka fakulty na obdobie júl – august 2017 

 

21. august 2017 - Zameranie zasadnutí VF a KD FTVŠ UK (ZS 17/18) 

- Vyhodnotenie prijímacieho konania na II. stupeň štúdia pre ak. r. 

2017/18 

- Organizácia otvorenia akademického roka 2017/18 

- Prijímacie konanie na ak. r. 2018/19  

(I. a III. stupeň, ďalšie podmienky prijatia) 

 

4. september 2017 - Zabezpečenie pedagogického procesu ZS 2017/18 

- Hospodárenie za I. polrok 2017 

- Vyhodnotenie činnosti počas júl – august 2017 

- Stav dobudovania DCpH 

- Stav akreditácie š.p. Fyzioterapia 

 

19. september 2017 - Hodnotenie pedagogického procesu za LS ak. r. 2016/17  

- Vyhodnotenie štátnych skúšok 2017 

- Príprava organizácie týždňa vedy a techniky  

- Príprava konferencie s NŠC „Výživa a doping“ (predbežný termín: 

12.10.2017) 

 

28. september 2017  - Pedagogická činnosť (úväzky v ak. r. 2016/17 a na  

ZS ak. r. 2017/18)  

- Pedagogická (učiteľská a trénerská) prax – ZS ak. r. 2017/18 

- Plán vedecko-výskumnej činnosti 

 

23. október 2017 - Plán podnikateľskej činnosti na r. 2018 

- Stratégia prideľovania osobných príplatkov 

- Hodnotenie ŠD Lafranconi (júl – august, stav ubytovania) 

      

6. november 2017  - Edičná činnosť FTVŠ UK r. 2017  

   - Trénerská akadémia FTVŠ UK v r. 2017 a plán na r. 2018 

- Rigorózne konanie na FTVŠ UK v roku 2017 
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20. november 2017 - Deň otvorených dverí – január 2018 

   - Vianočné posedenia zamestnancov FTVŠ UK 

   - Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2017/18  

 

27.november 2017  -  Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 2017. 

 

4. december 2017 - Hodnotenie školskej jedálne FTVŠ UK za r. 2017 

- Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 

- Acta facultatis  a TVaŠ (r. 2017) 

 

Na každom zasadnutí sa prerokúva: 

 

- kontrola zápisov a úloh 

- pedagogika, veda, výskum 

- personálne otázky 

- rôzne 

 

Iné dôležité termíny: 

 

VR FTVŠ UK: - 23. február 2017 

   - 20. apríl 2017 

   - 22. jún 2017 

   - 19. október 2017 

   - 14. december 2017 

 

KD FTVŠ UK: - 19. január 2017 - 15. jún 2017 

   - 16. február 2017 - 14. september 2017 

   - 16. marec 2017 - 26. október 2017 

   - 20. apríl 2017 - 16. november 2017 

   - 11. máj 2017  - 15. december 2017   
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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. (od 

1.3.2017 PaedDr. Martin Belás, 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 (od 29.5.2017 Mgr. Katarína 

Péliová) 

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

 

Zasadnutia Kolégia dekana FTVŠ UK 
 

19. január 2017 - Stav pripravenosti rozvoja št. programov 

- Personálna a kvalifikačná štruktúra zamestnancov FTVŠ UK 
 

16. február 2017 - Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK (I – VI/2016) 

- Osobné príplatky na r. 2017  

- Kolektívna zmluva (odbory) 

- Priebeh skúškového obdobia v ZS 

- Hodnotenie výučby na FTVŠ UK a „krúžkoví vedúci“ 

 

16. marec 2017 - Prioritné úlohy na r. 2017 

   - Rozpočet FTVŠ UK na rok 2017 

   - Vedeckovýskumná činnosť a podujatia v r. 2017 

   - Pedagogická konferencia 2017 

- ŠVOUČ v r. 2017 príprava 

- Stav príprav nového študijného programu 

- Výročná správa FTVŠ UK za rok 2016 stav 

 

20. apríl 2017  - Prijímacie konanie na ak. r. 2016/17 (I. stupeň štúdia) 

   - Príprava štátnych skúšok v ak. r. 2016/17 

   - Príprava skúškového obdobia – LS ak. r. 2016/17 

- Správa o činnosti a ďalšie smerovanie DCpH  
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11. máj 2017  - Personálny a kvalifikačný rozvoj zamestnancov fakulty 

   - Vyhodnotenie prijímacieho konania na ak. r. 2017/18 – 1. časť  

   (I. stupeň štúdia)    

- Vyhodnotenie publikačnej činnosti za r. 2016 

- Edičná činnosť v r. 2017 

 

15. jún 2017  - Harmonogram štúdia na ak. r. 2017/18 

- Hodnotenie výučby na FTVŠ UK 

   - Trénerská a učiteľská akadémia FTVŠ UK v ak. r. 2016/17 

   - Vyhodnotenie aktivít fakulty (I – VI/2016) 

- ŠVOUČ v r. 2017 vyhodnotenie 
 

14. september 2017  - Zameranie zasadnutí KD FTVŠ UK v ZS ak. r. 2017/18 

 - Vyhodnotenie prijímacieho konania a podmienky prijímania na budúci 

akademický rok (I., II., III. stupeň)  

 - Zabezpečenie pedagogického procesu v ZS ak. r. 2017/18 

 - Hospodárenie za 1. polrok 2017 

 

26. október 2017 - Aktuálne otázky rozvoja a výstavby fakulty 

- Plán vedecko-výskumnej činnosti 

    - Týždeň vedy a techniky 2017 

    - Vyhodnotenie štátnych záverečných skúšok  

 

16. november 2017  - Hodnotenie pedagogického procesu (LS ak. r. 2016/17) 

- Hodnotenie pedagogických úväzkov za ak. r. 2016/17 

- Realizácia pedagogických praxí v ZS ak. r. 2017/18 

- Príprava skúškového obdobia – ZS ak. r. 2017/18 

- Rigorózne konanie na FTVŠ UK v r. 2017 

 

15. december 2017 - Aktuálne pedagogické otázky- priebežné hodnotenie ZS 2017/18 

- Deň otvorených dverí – január 2018 

- Príprava výročnej správy fakulty za r. 2017 

- časopisy Acta facultatis a TVaŠ  (r. 2017)  

 

Zasadnutia kolégia dekana sa realizovali podľa schváleného harmonogramu. Uskutočnilo sa 

10 zasadnutí a na každom boli zaradené: 

- kontrola zápisov a plnenia úloh, 

- rôzne 
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1.3 VEDECKÁ RADA FTVŠ UK 

Predseda: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

Členovia 

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 

doc. PaedDr. RNDr. Viktor Bielik, 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.  

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.  

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.  

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.  

Mgr. Milan Sedliak, PhD.  

Mgr. František Seman, PhD.  

prof. Erika Zemková, PhD.  

Mimo fakultní členovia 

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (FCHPT STU Bratislava)  

prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. (FF UMB Banská Bystrica)  

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. (dekan FŠ PU Prešov)  

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (KTVŠ PF UKF Nitra) 

Zahraniční členovia 

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (prodekan pre vedu a výskum FTK PU Olomouc)  

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (dekan FSPS MU Brno)  

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (FTVS UK Praha)  

prof. Damir Knjaz, PhD. (dekan Faculty of Kinesiology Zagreb) 

Čestní členovia 

PaedDr. Ján Filc  

PaedDr. Božena Gerhátová  

prof. PhDr. Jela Labudová, PhD. 

prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc.  

Ing. Anton Siekel  

doc. PhDr. Jozef Vengloš  
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Zasadnutia Vedeckej rady FTVŠ UK 

23. február 2017 

 Kontrola uznesení  

 Overenie zápisu zo zasadnutia VR FTVŠ UK zo dňa 20.10.2016 v znení textu 

zápisnice zo dňa 02.11.2016 

 Dodatok k rokovaciemu poriadku VR FTVŠ UK 

 Schválenie nových školiteľov v 3. stupni štúdia 

 Vedeckovýskumná činnosť FTVŠ UK v roku 2016 a jej zameranie v roku 2017 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2015/16 (1., 2. a 3. stupeň) 

 Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave na obdobie 2017 – 2024 

 Rôzne 

 

20. apríl 2017 

 

 Kontrola uznesení 

 Medzinárodné aktivity FTVŠ UK v ak. roku 2016/2017 – hodnotenie 

 Aktualizácia dokumentu Opatrenia dekana – Osobitosti doktorandského štúdia na 

FTVŠ UK 

 Návrh na začatie vymenúvacieho konania doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. za 

profesora 

 Rôzne 

 

22. jún 2017 

 

 Verejné zasadnutie Vedeckej rady (aula prof. Stráňaia) 

10.00 hod. - Inauguračná prednáška doc. Mgr. Mariána Vanderku, PhD. na tému: 

,, Optimalizácia zaťaženia v kondičnej príprave" 

o 11.30 hod. - Neverejné zasadnutie inauguračnej komisie (zasadačka dekana) 

o 11.45 hod. - Prednesenie návrhu predsedu inauguračnej komisie pred VR FTVŠ 

UK 

Tajné hlasovanie vo VR FTVŠ UK s vyhlásením výsledku 

 Kontrola uznesení 

 Vyhodnotenie fakultnej a celoštátnej konferencie SVOUČ 2017 

 Doplnenie materiálu z predchádzajúceho zasadnutia VR: Zahraničná spolupráca FTVŠ 

UK v ak. roku 2016/2017 – hodnotenie 

 Návrh akreditácie nového študijného programu „Fyzioterapia“ 

 Rôzne 

  



 

 

13 

 

19. október 2017 

 

 Kontrola uznesení  

 Schválenie harmonogramu zasadnutí VR FTVŠ UK v ak. roku 2017/2018  

 Problematika študijných a vedných odborov – revízia  

 Personálne zmeny v rámci III. stupňa štúdia  

 Rôzne  

 

14. december 2017 

 

 Kontrola uznesení  

 Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2016/17 (1., 2. a 3. stupeň)  

 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK v Bratislave- 

revízia  

 Rôzne  
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1.4 VYHODNOTENIE ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU 

 

Akademický senát FTVŠ UK vykonáva všetky funkcie, ktoré mu ukladá zákon a Vnútorné 

predpisy UK. V roku 2017 sa AS FTVŠ UK stretol celkom na 6-tich prezentačných 

zasadnutiach – 2.3.; 4.5.; 1.6.; 13.6.; 14.9.; (8.11.) a 7.12.2017. AS uskutočnil rozpravu a 

hlasovania o predložených materiáloch. Zároveň  prerokovával podnety od členov AS FTVŠ 

UK, ako aj od členov AO FTVŠ UK. Celkovo AS FTVŠ UK prerokoval  18 materiálov 

hlavných bodov zasadnutia, ktoré boli predložené Vedením FTVŠ UK, členmi AS FTVŠ UK a 

ostatnými členmi AO FTVŠ UK, o ktorých AS FTVŠ UK hlasoval. V rámci svojej pôsobnosti 

prerokoval tiež 7 predložených materiálov vedenia fakulty, ktoré AS neschvaľoval a uskutočnil 

4 voľby. Celý akademický rok pracoval  AS FTVŠ UK (v starom aj novom zložení) v plnom 

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

časti AO.  

 

Okrem termínovaných zasadnutí AS FTVŠ UK sa v priebehu roka 2017 v súvislosti s riešenými 

úlohami uskutočnilo aj hlasovanie „per rollam“, ktoré bolo na nasledujúcom riadnom zasadnutí 

potvrdené AS. Pred rokovaniami AS FTVŠ UK, keď sa prerokovávali špecifické body 

programu, tieto boli posudzované jednotlivými komisiami AS FTVŠ UK.  

 

AS FTVŠ UK bol na všetkých zasadnutiach uznášania schopný. 

 

Akademický senát FTVŠ UK pracoval v roku 2017 od 1.5.2017 v tomto zložení: 

 

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK: 

doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD. 

Podpredseda Akademického senátu FTVŠ UK za zamestnaneckú časť:  

Mgr. CIHOVÁ Iveta, PhD.  

Podpredseda Akademického senátu FTVŠ UK za študentskú časť:  

Mgr. PELIOVÁ Katarína  

Tajomník Akademického senátu FTVŠ UK: 

prof. PhDr. OBORNÝ Jozef, PhD. 

Zamestnanecká časť: 

Mgr. BUZGÓ Gabriel, PhD. 

Mgr. CVEČKA Ján, PhD. 

prof. MUDr. HAMAR Dušan, PhD. 

prof. PaedDr. HOLIENKA Miroslav, PhD. 

doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD. 

doc. PaedDr. LABUDOVÁ Jana, PhD. 

Mgr. ŠTEFANOVSKÝ Miloš, PhD. 
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Študentská časť:  

Bc. BEČARIK Róbert 

Mgr. KRÁLIK Michal 

LACKO Samuel 

VLK Patrik 

 

Pracovné komisie: 

 

Mandátová komisia 

predseda:  Mgr. KRÁLIK Michal  

členovia: doc. PaedDr. LABUDOVÁ Jana, PhD.  

  Mgr. CVEČKA Ján, PhD. 

  Bc. BEČARIK Róbert  

 

Pedagogická komisia 

predsedníčka: doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.  

členovia: Mgr. CIHOVÁ Iveta, PhD.  

  Mgr. PÉLIOVÁ Katarína  

  LACKO Samuel  

členka AO: doc. PaedDr. Ludmila ZAPLETALOVÁ, PhD.  

 

Právna a hospodárska komisia 

predseda: Mgr. ŠTEFANOVSKÝ Miloš, PhD.  

  prof. PaedDr. HOLIENKA Miroslav, PhD.  

  doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD.  

člen AO: Mgr. Peter OLEJ  

 

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2015 - 2019: 

Zamestnanecká časť: 

doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD. 

Mgr. Ľubomír TOMÁNEK, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD. 

Študentská časť: 

Bc. Richard BUGÁŇ 

Adam GAVAĽA 

Zástupca v Rade vysokých škôl: 

Mgr. Iveta CIHOVÁ, PhD. 

Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl: 

Norbert GYŰRŐSI 
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 Do 1.5.2017 AS FTVŠ UK pracoval v tomto zložení: 

 

A) Zamestnanecká časť AS FTVŠ UK:  

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. Martin PACH, PhD.- podpredseda AS  

Mgr. Miloš ŠTEFANOVSKÝ, PhD. 

doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.- predseda AS  

doc. PaedDr. Ľudmila ZAPLETALOVÁ, PhD.- tajomníčka AS  

 

B) Študentská časť AS FTVŠ UK: 

 

Bc. Anton BEZÁK 

Mgr. Martin MIKULIČ- podpredseda AS 

Mgr. Dávid OLÁSZ 

Bc. Filip STRÁŇAVSKÝ 

Filip SŤAHULÁK 

 

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

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

ako aj na výveske AS pred zasadačkou dekana. 

V rámci jednotlivých prezentačných zasadnutí a elektronického hlasovania AS FTVŠ UK v 

roku 2017 AS prerokoval rôzne návrhy a materiály. Väčšina bola predkladaná vedením, či 

dekanom FTVŠ UK. 

 

AS FTVŠ UK v roku 2017 hlavne prerokoval, schválil, či zvolil: 

 

Zasadnutia AS FTVŠ UK 

2. marec 2017 

1. Predbežná informácia o hospodárení FTVŠ UK za rok 2016 

2. Predloženie zámeru dekana FTVŠ UK – Štruktúra pracovných miest na FTVŠ UK 

3. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu – Ďalšie podmienky prijatia na druhý stupeň 

štúdia 2017-2018 na FTVŠ UK 

4. Úprava volebného poriadku do AS FTVŠ UK na základe vzniku samostatného 

pracoviska – DCpH 

5. Vyhlásenie volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 4. 2017 – 4. 2021 

6. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu - Športoviská pre študentov 

7. Prerokovanie materiálu o zložení položiek vytvárajúcich ZÁPISNÉ 
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4. máj 2017 

1. Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do 

AS 

2. Správa Mandátovej komisie o overení platnosti voľby členov AS  

3. Voľba predsedu AS 

4. Voľba podpredsedov AS (zamestnanecká a študentská komora) 

5. Voľba tajomníka 

6. Voľba predsedov stálych komisií AS 

7. Voľba členov Mandátovej komisie 

 

1. jún 2017 

1. Správa predsedníctva o procedurálnych otázkach prípravy a vedenia zasadnutí. 

2. Návrh na stáleho overovateľa zápisov zo zasadnutí AS FTVŠ UK. 

3. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Výročná správa FTVŠ UK 2016“. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie materiálu „Návrh rozpočtu FTVŠ UK na rok 2017“. 

5. Návrh na personálne zmeny vo VR FTVŠ UK. 

6. Správa predsedov komisií AS FTVŠ UK o návrhoch na zloženie komisií. 

 

13. jún 2017 

1. Prerokovávanie materiálu „Študijný program FYZIOTERAPIA“  

 

14. september 2017 

1. Prijímacie konanie na I. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 

2. Prijímacie konanie na III. stupeň na rok 2018-19 – ďalšie podmienky 

3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UK za študentskú komoru 

 Hlasovanie „per rollam“ AS – 8.11.2017  

1. Školné a poplatky na akademický rok 2018-19 FTVŠ UK 

 

7. december 2017 

1. Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK 2017-

2024“ 

2. Prerokovanie a schvaľovanie dokumentu „Plánovaná štruktúra a počet pracovných 

miest k 1.1.2018“. 

 

Upresnenia k predloženým bodom rokovania AS FTVŠ UK sú uverejnené v zápisniciach o 

rokovaní AS FTVŠ UK na webovej stránke fakulty. 

 

Po kreovaní nového AS FTVŠ UK, kde bolo prioritou rozbehnúť prácu nového AS sa tento od 

začiatku venoval všetkým podnetom a pracovným materiálom, ktoré boli AS UK predkladané. 

Rokovania bývali vo všeobecnosti konštruktívne a všetky  sa uskutočnili v duchu vzájomného 

porozumenia bez výraznejších rušivých momentov.  

Tak, ako sme predpokladali, v roku 2017 sa zvýšil záujem o Akademický senát, keďže sa 

uskutočnili voľby a zloženie senátu sa zmenilo. Nové funkčné obdobie AS FTVŠ UK sa začalo 

tvorbou jednotlivých komisií a tieto začali okamžite pracovať. Akademický senát sa snažil aj 
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v tomto funkčnom období implementovať aj nečlenov AS FTVŠ UK do komisií tam, kde môžu 

pozitívne ovplyvniť chod fakulty. Ukázalo sa to ako prínos pre prípravu materiálov na 

rokovania AS FTVŠ UK, ako aj jeho aktívny priebeh. Keďže v roku 2018 sa chystajú voľby 

nového kandidáta na dekana FTVŠ UK, opäť sa predpokladá vyšší záujem o dianie v AS FTVŠ 

UK, ako aj na celej fakulte.  
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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, 

- priebežné hodnotenie študentov, 

- zapojenia študentov do ŠVOUČ na katedrách, 

- inováciu obsahu výučby a tém záverečných prác 

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

akreditácii. 

Prodekani tiež priebežne vykonávali hospitačnú činnosť. 

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety zabezpečovali 

skúsení učitelia – 7 profesorov a 19 docentov, resp. 42 učiteľov 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, vrátane 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 

korčuľovania a ľadového hokeja 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: Osrblie, Zuberec, Karloveská zátoka – lodenica, Malé Karpaty, Nitra – Jelenec, 

Chorvátsko). 

Pre výučbu povinných predmetov Katedry gymnastiky sa využívali aj priestory GAC 

FTVŠ UK. Čiastočne sa odstránil problém s priestorovým zabezpečením výučby úpolových 

športov, keď bola daná do prevádzky úpolová telocvičňa pri športovej hale.  

Pre zabezpečenie pedagogického procesu je relatívny 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.  

Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané niektoré náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- zvýšené a nerovnomerné zaťaženie vyučujúcich pri priamej pedagogickej činnosti 

(najmä na Katedre športov v prírode a plávania – Oddelenie športov v prírode), 
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-  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 05. do 13.09.2016 a z hľadiska organizácie 

bol využitý systém AiS2. 

Tvorba rozvrhu – v akademickom roku 2016/2017 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 študijným prodekanom Dr. Rupčíkom.  

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti možnosť 

výberu zo širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. Samozrejmosť je 

pedagogická prax (trénerská i učiteľská), ktorá sa realizovala na viacerých miestach 

v Bratislave.  
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2.1 I. stupeň štúdia – bakalárske štúdium 

 

2.1.1 Stav štúdia v akademickom roku 2016/17 

V akademickom roku 2016/2017 sa štúdium v 1. stupni realizuje v 11* študijných 

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

na 1. prebieha podľa novej schválenej akreditácie. Spolu v bakalárskom štúdiu študuje 760 

študentov v dennej forme (z toho 13 zahraničných študentov (podľa štátneho občianstva – 

4 študenti z Českej republiky, 1 z Chorvátskej republiky, 6 zo Srbskej republiky, 1 z Ukrajiny 

a 1 z Macedónska + 17 študentov LLP/Erasmus – 1 z Českej republiky, 2 z Fínska, 1 

z Francúzska, 1 z Chorvátska,  2 z Portugalska, 8 zo Španielska, 2 z Turecka ) a 4 študenti 

v externej forme štúdia (tab. 1). Z celkového počtu 760 študentov 1. stupňa štúdia je 182 žien 

(24,0 %) a 578 mužov (76,0 %). 

  

Tab. 1 Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2016/2017 

 na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2016) 
 

  

Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 44 29 18 4 - 95 

 * Trénerstvo – externá forma - - - 4 - 4* 

2. Kondičné trénerstvo  40 51 40 6 1 137 

3. Kondičné trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo TV 59 - - - - 59 

4. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 77 57 52 18 1 205 

5. Šport pre zdravie 18 20 7 2 2 49 

6. Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 39 29 30 7 1 106 

7. Športový manažment 9 12 8 - - 29 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglický jazyk 9 7 3 2 - 21 

9. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 9 7 4 2 - 22 

10. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 12 10 10 3 - 35 

11. Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenský jazyk - - 1 1 - 2 

  SPOLU 316 223 173 44 5 760 / 4* 
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Tab. 2 Prehľad počtu študentov pokračujúcich v letnom semestri 2016/2017  

 

ZS 

2016/17 

LS 

2016/17 

1.roč. Bc. 316 277 

2.roč. Bc. 223 211 

3. roč. Bc. 173 157 

4. roč. Bc. 44 39 

5. roč. Bc. 5 5 

 

Po skončení zimného semestra akademického roka 2016/2017 (stav k 01.03.2017) zo 764 

študentov 1.,2., 3., 4., 5. roku Bc. štúdia: 

• 19 študentov štúdium prerušilo, 

• 5 študenti štúdium zanechali (1KT,1SMN,2KTUT,1UTA), 

• 20 študentov 1 Bc. bolo vylúčených zo štúdia z dôvodu nesplnenia podmienok 15 

 kreditov 

 • 30 študentov bolo vylúčených zo štúdia z dôvodu nesplnenia podmienok pri opakovane 

 zapísanom predmete (čl. 22 ods. 4 Študijného poriadku FTVŠ UK). 

Tab. 3 Prehľad poklesu počtu študentov I. roč. Bc. štúdia po akademických rokoch 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS 

 284 258 285 258 265 243 316 277 

pokles 9,20% 9,50% 8,30% 12,30% 

prerušili 9 11 8 7 

zanechali 3 4 2 5 

vylúčení 14 16 14 20 
 

Študenti dennej formy 1. roka bakalárskeho štúdia v zimnom semestri dosiahli 

priemerný vážený študijný priemer  2,04 (tab. 4). Pri pohľade na jednotlivé študijné programy 

najlepší priemerný študijný priemer dosiahli študenti študijného programu kondičné trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy (1,8). Naopak najhoršie študijné výsledky v zimnom semestri 

2016/2017 dosiahli v priemere študenti študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a 

geografie. Pohľad na predchádzajúce obdobie – obr.1. 
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Tab. 4 Prehľad vážených študijných priemerov študentov 1. roku bakalárskeho štúdia 

(denná forma štúdia) za zimný semester akademického roku 2016/2017 

 

  
Študijný program 
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t 
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Š
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Š
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) 

Š
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(n
a
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y
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1. Trénerstvo 29 2,30 1,45 3,09 

2. Kondičné trénerstvo 37 2,12 1,22 3,13 

3. 
Kondičné trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
55 1,80 1,00 2,61 

4. 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
70 1,95 1,00 3,04 

5. Šport pre zdravie 17 2,06 1,60 2,76 

6. 
Šport pre zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
37 1,82 1,27 2,73 

7. Športový manažment 5 2,63 1,86 3,11 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
9 2,23 1,59 3,15 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
11 2,68 2,16 3,26 

10. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka 
7 2,45 1,39 2,95 

  
Celkovo 277 

2,04 1,00 3,26 
Pozn.  

 *VŠP len študentov, ktorí pokračujú v LS 2016/2017 
 

 

 
 
Obr.1: Vážené študijné priemery  za posledné obdobia 
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Zápis študentov sa realizoval v termíne od 05. do 13.09.2016 a z hľadiska organizácie 

bol  využitý systém AiS2. Zápis všetkých študentov sa konal v aule prof. Stráňaia v spolupráci 

so študijným oddelením. Počas zápisu pre I. ročník Bc. štúdia bola aj krátka inštruktáž 

pracovníčok knižnice FTVŠ UK a školenie BOZP. 

 

Tvorba rozvrhu - v akademickom roku 2016/2017 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 študijným prodekanom dr. Rupčíkom a rozvrhármi katedier. Požiadavky 

jednotlivých katedier pri tvorbe rozvrhu boli zapracované na dvoch stretnutiach rozvrhovej 

komisie.. V tomto akademickom roku sa rozvrh pre 1. a 2. ročník Bc a Mgr.  štúdia realizoval 

podľa novej akreditácie.  

 

V dňoch 05. a 06.09.2016: 

 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.  

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

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

si chcú urobiť v predstihu. 

 

Na základe odovzdaných čestných vyhlásení o štúdiu 108 študentov bakalárskeho štúdia 

dennej formy a 4 študenti externej formy a 23 študentov magisterskej formy štúdia má 

povinnosť uhradiť školné za štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2016/2017 z dôvodu 

prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Prehľad počtu študentov podľa jednotlivých rokov 

uvádzame v nasledujúcej tabuľke 5: 

 

Tab. 5 Prehľad počtu študentov, ktorí majú povinnosť platiť školné 

 

60 študentov denného štúdia + 1 externej formy štúdia si podalo žiadosť o zníženie 

výšky školného (45 Bc. a 15 Mgr.). Na základe návrhu dekana o znížení školného konečné 

rozhodnutie potvrdzuje rektor UK. (Z toho 17 študentov dostalo zníženie o 25%, 1 študent 

zníženie o 30%, 3 študenti zníženie o 40%, 13 študentov zníženie o 50%, 13 študentov zníženie 

o 70% (len vykonanie štátnej skúšky) a 13 študentov nevyhovieť). 

  

 Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 
Spolu 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Povinnosť platiť školné 

v akademickom roku 2016/2017 

1. stupeň štúdia 108 + 

*4 ex 13 23 23 44 5 

2. stupeň štúdia 
23 

7 2 12 2  
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2.1.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 

 
Termín konania: 

Štátne skúšky sa konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:    26.06.2017 – 30.06.2017 

 opravný a náhradný termín: 25.08.2017 – 31.08. 2017 

 

Skúšobné komisie: 

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

 6 komisií: 

 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

doc. Mgr. Marián VANDERKA, PhD. 
Kondičné trénerstvo, Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
atletika 

doc. PaedDr. Oľga KYSELOVIČOVÁ, PhD. 
Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

športová gymnastika, moderná 

gymnastika, športový aerobik, 
úpolové športy, tance, 
kulturistika, fitness, silový trojboj 

doc. PaedDr. Vladimír PŘIDAL, PhD. 
Trénerstvo, Trénerstvo /ext/ 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

hádzaná, volejbal, basketbal, 

tenis, golf 

Prof. PaedDr. Miroslav HOLIENKA, PhD. 
Trénerstvo, Trénerstvo /ext/ 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 
Futbal, ľadový hokej 

Prof. PaedDr. Yvetta MACEJKOVÁ, PhD. 
Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 

cyklistika, plavecké športy, 

zjazdové lyžovanie, bežecké 

lyžovanie, snowboarding, 

veslovanie, kanoistika, triatlon, 
biatlon, športová streľba 

doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. 

Šport pre zdravie 

Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

 

doc. PaedDr. Branislav ANTALA, PhD. Športový manažment  

doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, PhD. Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii  

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 95 študentov 1. stupňa štúdia.  V tomto 

termíne bolo celkovo úspešných 91 študentov (95,8 % úspešnosť). V tomto termíne sa 

zúčastnil jeden študent externého štúdia. Počet neúspešných študentov: 

o v študijnom programe Športový manažment – 1 študent, 

o v študijnom programe Trénerstvo a učiteľstvo TV 3 študenti. 

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2017 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

62 študentov (z toho 4 sa zúčastnili opravného termínu). Úspešných bolo 57 študentov.  

 z celkového počtu 153 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2016/2017 malo 40 študentov (26,1 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 
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 z celkového počtu 149 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2015/2016 malo 40 študentov (26,8 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

 Z celkového počtu 153 študentov zúčastnených na štátnej skúšky dvaja študenti prospeli 

s vyznamenaním za celé štúdium / Baláž Vladimír SPZ, Jakúbková Simona SPZU/.  

 VŠP za celé štúdium v riadnom termíne aj opravnom termíne od 1,16 najlepší a najhorší 

2,48  

  

Tab. 7 Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v akademickom roku 

2016/2017  

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún 2017)  

Študijný program Počet zúčast. 

študentov 

Počet 

absolventov 

Percentuálna 

úspešnosť 

ŠS prospel 

s vyznamen 

Trénerstvo 5 5 100 % 3 

Trénerstvo – externá forma 1 1 100 % 0 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 31 28 90,3 % 8 

Kondičné trénerstvo 18 18 100 % 7 

Šport pre zdravie 5 5 100 % 2 

Šport pre zdravie  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
14 14 100 % 4 

Športový manažment 8 7 87,5 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 2 2 100 % 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 7 7 100 % 2 

Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického 

jazyka 
3 3 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského 

jazyka 
1 1 100% 1 

SPOLU 95 91 95,8 28 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2017)  

Študijný program Počet zúčas. 

študentov 

Počet 

absolventov 

Percentuálna 

úspešnosť 

ŠS prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 4 4 100,0 % 1 

Trénerstvo – externá forma 1 1 100 % 0 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 24* 18 75,0 % 3 

Kondičné trénerstvo 12 12 100,0 % 2 

Šport pre zdravie 6 6 100,0 % 5 

Šport pre zdravie  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
11 11 100,0 % 1 

Športový manažment 1* 1 100,0 % 0 

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

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

SPOLU 62 56 90,3 % 12 

* študenti, ktorí absolvovali opravný termín 
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Tab. 8 Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 – 1. stupeň štúdia 

 

Predmet ŠS 
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 RIADNY TERMÍN (jún 2017) 

A 21 0 12 7 5    

B 18 0 15 3 4    

C 26 0 5 6 7    

D 4 0 2 3 1    

E 9 1 3 0 1    

FX 3 0 0 0 0    

spolu 81 1 37 19 18    

Priemerná známka 

2016/2017 1,84 3 1,6 1,6 1,7    

Priemerná známka 

2015/2016 1,67 3,0 1,71 1,56 1,82    

priemerná známka 

2014/2015 
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 2017) 

A 7 0 7 9 3    

B 17 0 8 3 5    

C 17 1 6 3 3    

D 8 0 5 2 1    

E 6 0 1 0 0    

FX 4 0 2 0 0    

spolu 59 1 29 17 12    

Priemerná známka 

2016/2017 2,04 2 1,9 1,4 1,6    
Priemerná známka 

2015/2016 
2,14 2,9 1,94 2,1 1,75    

priemerná známka 

2014/2015 
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 

 

Personálne a organizačne zabezpečenie: 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých 

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

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

opodstatnené, tak z hľadiska počtu členov, ako aj ich odborného zamerania. Pozitíva a negatíva 

ohľadom štátnych skúšok: 

- termínovo vhodne rozloženie štátnych skúšok, 

- žiadne výrazné negatíva sa v správach neuvádzajú. 
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Predsedovia komisii sa kladne vyjadrovali k materiálnemu a technickému zabezpečeniu počas 

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

štátnych skúšok. 

Poznatková úroveň študentov: 

Poznatková úroveň jednotlivých študentov bola na požadovanej úrovni. V hodnotení vedúcich 

a oponentov záverečných prác neboli vo väčšine prípadov veľké rozdiely. Veľmi pozitívne bolo 

vnímanie aj zredukovaného počtu predmetov štátnej skúšky. 

Vyhodnotenie jednotlivých predsedov komisii sú v prílohách.  

 

Závery a odporúčania: 

- Vzhľadom na oneskorené dodávanie posudkov najmä v augustovom termíne 

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

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

k významnosti štátnej skúšky - splnené 

- Dodržiavať optimálny čas skúšania z jednotlivých predmetov 

- Optimalizovať termín odovzdania záverečných prác ohľadom k termínu štátnic, 

- Väčšia pozornosť gramatike. 

  

NÁVRHY NA CENU DEKANA FTVŠ UK ZA VYNIKAJÚCU ZÁVEREČNÚ PRÁCU: 

 

Dávid Horňák  „ZMENY ÚROVNE VYBRANÝCH KONDIČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

FUTBALISTOV KATEGÓRIE U19 V PRÍPRAVNOM OBDOBÍ“ 

vedúca práce: Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

 

Lucia Provazníková  " RÝCHLOSŤ ROZBEHU SKOKANIEK DO DIAĽKY 

A TROJSKOKANIEK RÔZNEJ VÝKONNOSTNEJ ÚROVNE " 

vedúca práce: Mgr. Iveta Cihová, PhD. 

 

Kamil Kanas „SWOT analýza hokejového klubu HK Nitra s.r.o." 

vedúci práce: PaedDr. Libor Duchoslav 

 

Vladimír Baláž „ Ľudský črevný mikrobiom“ 

vedúci práce: doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. 

 

Róbert Ludík:  „Vzťah úrovne materiálnych podmienok škôl a športovej aktivity 

stredoškolákov“  

vedúci práce:  Mgr. Pavol Šmela, PhD. 

 

Naďa Horváthová:  „Rozdiely v didaktickej interakcii vo vyučovaní predmetov telesná a 

športová výchova a biológia“ 

vedúca práce doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. 

 

Miroslava Španitzová:  „Program športovej prípravy minivolejbalistiek“ 

vedúca práce: doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD. 
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2.1.3 Prijímacie konanie v akademickom roku 2017/2018 

Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2017/2018 – 

1. stupeň štúdia: 

 denná forma štúdia  501 uchádzačov z toho 391 mužov a 110 žien 

(stav31.03.2017), z toho 

o  6 (z toho 1 TRN/e) uchádzačov stornovalo svoje prihlášky pred 

prijímacím konaním 

o  40 uchádzačov sa prijímacej skúšky vôbec nezúčastnilo (bez 

ospravedlnenia) 

o  4 uchádzači (KANO, HA, ĽH, ŠPOST) (z toho 1 TRN/e) sa 

prijímacej skúšky nezúčastnili z dôvodu prijatia bez prijímacej 

skúšky 

o  1 uchádzač sa aj napriek prijatia bez prijímacej skúšky 

zúčastnil praktickej aj teoretickej časti, z dôvodu že v prihláške 

mal ako prvý študijný program uvedený KT 

 

Takmer 91,1 % účasť uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na FTVŠ UK na 1. časti prijímacej 

skúšky môžeme považovať opäť za uspokojivú aj keď evidujeme pokles pri prihláškach oproti 

roku 2016 (obr. 2). 

 

Obr. 2. Záujem uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK za posledné obdobie 

 

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

programy, pričom študijný program uvedený na prvom mieste sa považuje za prioritný. Prehľad 

počtu prihlásených uchádzačov uvádzame v tab.9. 
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Tab. 9  Predbežný prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK  

 v akademickom roku 2017/2018 

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 

 

Trénerstvo* 40 51 23 3 77 

Trénerstvo* externá forma 25 9 - - 9 

Kondičné trénerstvo 20 80 21 - 101 

Kondičné trénerstvo – 

externá forma 
25 

14 1 - 
15 

Trénerstvo a učiteľstvo  

telesnej výchovy 
80 101 23 12 136 

Kondičné trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy 
40 122 36 13 171 

Šport pre zdravie 20 24 23 6 53 

Šport pre zdravie 

a učiteľstvo  

telesnej výchovy 

40 27 35 7 69 

Športový manažment 20 29 14 5 48 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 9 3 - 12 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 16 6 1 23 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a 

literatúry 

10 11 6 1 18 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a 

literatúry  

10 - 1 - 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a nemeckého jazyka a 

literatúry 

10 2 - 1 3 

SPOLU: 380 495 192 49 736 

 

Jednotlivým uchádzačom bola doporučene poštou zaslaná pozvánka na prijímaciu skúšku.  

 

Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia 451 uchádzačov  

*7 uchádzačov na ŠP Matematika – telesná výchova – praktická časť na FTVŠ UK, z toho sa 

dvaja nezúčastnili bez ospravedlnenia 
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Tab. 10  Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 

(vyhodnotenie 451 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  
 

 

 
Nastúpili na 

disciplínu 

  

Disciplína 

dosiahli 

0 – 10 bodov 

nesplnili 

štandard 

Nedopl. 

3 min 

počet % počet % počet %  

beh na 50 m 442 98 426 96,4 16 3,6  

Cooperov test 439 97,3 416 94,8 23 5,2  

plávanie 441 97,8 351 9,6 81 18,4 9 

gymnastika 443 98,2 355 80,1 88 19,9  

športová hra 447 99,1 393 87,9 54 12,1  

 

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 

28.05.2017 o 8:30 hod. súčasne 399 uchádzačov o dennú formu štúdia (test písali iba uchádzači 

o štúdium študijných programov: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, kondičné 

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

pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy).  

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

25 bodov dosiahli od 4,25 bodov do 22,75 bodu (priemerný počet získaných bodov bol 10,9). 

1 uchádzač nezískal z písomného testu požadovanú hranicu 5 bodov.  

Pri vypracovaní a vyhodnotení písomných testov boli dodržané zásady anonymity 

a objektivity. 

V tabuľke 3 uvádzame bodové hodnotenie uchádzačov, ktorí dosiahli počet bodov v rozpätí 0 

– 7,75 bodu. 

Výsledky o získaných bodoch z jednotlivých disciplín boli zverejňované priebežne 

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

 

Tab.11  Znázornenie počtu uchádzačov a dosiahnutie bodového zisku 

počet bodov 0 1 2 3 4 5 6 7 

počet uchádzačov 0 0 0 0 1 8 21 28 

 

Obr. 3. Grafické znázornenie dosiahnutého počtu bodov v písomnom teste 

 

http://www.fsport.uniba.sk/
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Na základe nízkeho počtu úspešných uchádzačov v študijných programoch Telesná výchova 

v kombinácii – biológia, geografia, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, Športový 

manažment sme odporučili odpustiť týmto uchádzačom  druhé kolo prijímacej skúšky na 

kooperujúcej fakulte. 

 

Dekan FTVŠ UK na základe návrhu komisie dekana o prijímacom konania na FTVŠ UK na 

akademický rok 2017/2018 odpúšťa uchádzačom, ktorí úspešne zvládli podmienky 1. časti 

prijímacej skúšky v študijných programoch Telesná výchova v kombinácii – biológia, 

geografia, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, Športový manažment  2. časť 

prijímacej skúšky. 

 

Z poverenia dekana FTVŠ UK a na základe analýzy počtu návratiek uchádzačov (ku dňu 

17.07.2017), ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, odporučila Komisia pre prijímacie 

konanie dekanovi FTVŠ UK na schválenie nasledujúci návrh počtu prijatých uchádzačov na 

dennú formu bakalárskeho štúdia na akademický rok 2017/2018. 

 

Tab. 12  Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy    

s uvedením bodovej hranice na prijatie 

Študijný program 

Plánovaný 

počet  prijatých 

uchádzačov 

Stav prijatých 

k 11.05.2017 

Stav prijatých 

k 17.07.2017 (po 

návratkách) 
Navýšenie o: 

Trénerstvo 40 
39 

(z toho 3 bez PS) 
46 6 

Trénerstvo – externá FŠ 25 11 10  

Trénerstvo  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
80 80 79  

Kondičné trénerstvo 20 20 20 0 

Kondičné trénerstvo – externá 

FŠ 
25 13 13  

Kondičné trénerstvo  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
40 41 42 2 

Šport pre zdravie 20 20 20 0 

Šport pre zdravie  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
40 40 40 0 

Športový manažment 20 19 15 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a 

literatúry 

10 
6 

5 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a 

literatúry 

10 0 0 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a 

nemeckého jazyka a literatúry 
10 2 2 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 5 5 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 8 5 0 

SPOLU: 380 

(330 + 50) 
304 302  
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Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 45 uchádzačov 

o štúdium v dennej forme štúdia. 

 

Vo väčšine prípadov uchádzači v žiadosti deklarovali veľký záujem o štúdium na našej fakulte, 

resp. žiadosť mala formálny charakter.  

 

Stanovisko k žiadostiam 12 uchádzačov, ktorí uviedli aj iné dôvody:  

 

 1 uchádzač Marek Závacký uviedol vo svojej žiadosť záujem 

o štúdium v študijnom programe Šport pre zdravie a učiteľstvo TV.  

Stanovisko: 

Menovaného uchádzača neplánujeme prijať, z dôvodu, že tento študijný program nemal 

uvedený v prihláške na FTVŠ UK. V prihláške si uviedol iba študijné programy Šport pre 

zdravie, Kondičné trénerstvo. V danom študijnom programe, o ktorý má menovaný záujem 

máme prihlásený plný počet plánovaných prijatých uchádzačov. 

 

 1 uchádzač Krištof Soldán uviedol vo svojej žiadosti, aby dekan FTVŠ 

UK prehodnotil svoje rozhodnutie o neprijatí a to aj napriek tomu, že menovaný nesplnil 

podmienky prijatia na FTVŠ UK v študijnom programe Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry. 

Stanovisko: 

V podmienkach prijatia na FTVŠ UK v študijnom programe Učiteľstvo telesnej 

výchovy v kombinácii je stanovené, že uchádzač musí v praktickej časti prijímacej skúšky 

dosiahnuť minimálne 15 bodov. Menovaný dosiahol 11 bodov. 

 

 1 uchádzač Jakub Pastier uviedol vo svojej žiadosti, že nižší počet 

bodov dosiahol preto, lebo výber športových disciplín na prijímacej skúške sa orientuje 

prevažne na letné športy čo on považuje za diskrimináciu. 

Stanovisko: 

Podmienky prijatia sú schválené akademickým senátom FTVŠ UK a zverejnené podľa 

platnej legislatívy do 21.septembra 2016. To znamená s dostatočným časovým 

predstihom pred plánovaným termínom prijímacej skúšky. Z tohto dôvodu považujeme 

žiadosť o odvolanie za bezpredmetnú. 

 

 2 uchádzači Adam Koršňák, Adam Boženík uviedli vo svojej žiadosť 

záujem o štúdium v inom študijnom programe ako mali uvedený v prihláške.  

Stanovisko: 

Menovaných uchádzačov neplánujeme prijať z dôvodu, že iný študijný program nemali 

uvedený v prihláške na FTVŠ UK. 
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Tab. č. 13 7 uchádzačov uviedlo ako dôvod neprijatia dosiahnutie horších výsledkov počas 

prijímacej skúšky zapríčinených zhoršeným zdravotným stavom, momentálnou zdravotnou 

indispozíciou, 

 

     

 

 

 

 

 

 

Stanovisko: 

Pri posudzovaní žiadostí sa nezohľadňuje zhoršený zdravotný stav uchádzačov 

zapríčinený úrazom, resp. chorobou pred ani počas prijímacieho konania (rovnako sa postupuje 

aj pri momentálnej zdravotnej indispozícii, zlom psychickom rozpoložení alebo strese pri písaní 

teoretického testu). 

 
Obr. 4  Grafické znázornenie plnenia štandardov (počet dosiahnutých bodov) z disciplín:  

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

 
 

Obr. 5  Grafické znázornenie - počet dosiahnutých bodov zo športových hier 

Martin Bažalík 

Marián Džupka 

Marko Feitl 

Dávid Jurkovič 

Kristína Jursová 

Henrieta Macková 

Oliver Sorokáč 
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2.2 II. Stupeň štúdia 

 

2.2.1 Stav štúdia v akademickom roku 2016/2017 
 

Na magisterskom štúdiu sa v akademickom roku 2016/2017 realizuje v 9 študijných 

programoch iba  denná forma štúdia. Spolu v magisterskom štúdiu študuje 258 študentov 

(tab. 2) z toho: 

- 2 zahraniční študenti (1 študent z Českej republiky a 1 študentka zo Srbskej republiky), 

- 63 žien (24,4%) a 195 mužov (75,6 %). 

 

Tab. 14  Prehľad počtu zapísaných študentov na študijné programy magisterského štúdia 

v akademickom roku 2016/2017 

  

Študijný program 

Počet študentov  
v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. spolu 

1. Trénerstvo 15 27 3 1 46 

2. Kondičné trénerstvo  26 25 2 - 53 

3. 
Kondičné trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo 
TV 

- 1 - - 1 

4. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 31 36 7 1 75 

5. Šport pre zdravie 7 11 - - 18 

6. 
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej 
výchovy 

11 19 - - 30 

7. Organizácia a riadenie športu 11 - - - 11 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 7 2 - - 9 

9. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 4 9 - - 13 

10. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglický jazyk 2 - - - 2 

  SPOLU 114 130 12 2 258 

 

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

prijatých 116 uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2016/2017.  

V akademickom roku 2016/2017 sa do 1. roku magisterského štúdia zapísalo spolu 115 (stav 

k 31.10.2016) novoprijatých študentov dennej formy štúdia (98,2 % z počtu prijatých 

uchádzačov - *1 študent štúdium zanechal pred 31.10.2016).  

Po skončení zimného semestra akademického roka 2016/2017 (stav k 01.03.2017) z 258 

študentov 1.,2., 3., 4. roku Mgr. štúdia: 

• 2 študenti štúdium prerušili, 



 

 

36 

 

• 2 študenti štúdium zanechali (1mUTG, 1mSPZU), 

• 5 študentov 1 Mgr. bolo vylúčených zo štúdia z dôvodu nesplnenia podmienok 15 

kreditov 

 • 3 študenti boli vylúčení zo štúdia z dôvodu nesplnenia podmienok pri opakovane 

zapísanom predmete (čl. 22 ods. 4 Študijného poriadku FTVŠ). 

 

V letnom semestri pokračuje v štúdiu 106 študentov dennej formy štúdia. 

 

Tab. 15  Prehľad študentov 1. roku magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017 

 

Študijný program 

Počet 

 

Počet študentov, ktorí 

 

  

p
ri

ja
tý

ch
 u

ch
ád

za
čo

v
 

za
p

ís
a

n
ý

ch
 

n
o

v
o
p

ri
ja

tý
ch

 

št
u

d
en

to
v
 

(s
ta

v
 k

 3
1

.1
0

.2
0

1
6

) 

št
ú

d
iu

m
 p

re
r
u

ši
li

 

št
ú

d
iu

m
 z

a
n

ec
h

a
li

 

b
o

li
 z

o
 š

tú
d

ia
 

v
y

lú
če

n
í 

p
o

k
ra

ču
jú

 v
 š

tú
d

iu
 

v
 L

S
 2

0
1
6

/2
0
1

7
  

  

 denná forma štúdia 

1. Trénerstvo  15 15  0 0 1 14  

2. Kondičné trénerstvo 26 26  0 0 0 26  

3. 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
32 31  1 0 1 29  

4. Šport pre zdravie 7 7  1 0 1 5  

5. 
Šport pre zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
11 11  0 1 1 9  

6. Organizácia a riadenie športu 11 11  0 0 1 10  

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
7 7  0 0 0 7  

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
5 4  0 0 0 4  

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry 
2 2  0 0 0 2  

10. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry 
1 0  0 0 0 0  

  Celkový počet 116 114  0 2 5 106  

 

Študenti dennej formy 1. roka magisterského štúdia v zimnom semestri dosiahli 

priemerný vážený študijný priemer  1,81 (tab. 16). Pri pohľade na jednotlivé študijné programy 

najlepší priemerný študijný priemer dosiahli študenti študijného programu kondičné trénerstvo 

(1,64). Naopak najhoršie študijné výsledky v zimnom semestri 2016/2017 dosiahli v priemere 
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študenti študijného programu Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (2,63). Pohľad na 

predchádzajúce obdobie – obr.2. 

 

Tab. 16  Prehľad vážených študijných priemerov študentov 1. roku magisterského štúdia 

(denná forma štúdia) za zimný semester akademického roku 2016/2017 

  
Študijný program 
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1. Trénerstvo 13 1,75 1,00 3,35 

2. Kondičné trénerstvo 26 1,64 1,16 2,99 

3. 
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
30 2,01 1,30 3,29 

4. Šport pre zdravie 6 1,97 1,27 2,40 

5. 
Šport pre zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
9 1,62 1,14 2,28 

6. Organizácia a riadenie športu 10 1,47 1,31 1,67 

7. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
7 1,81 1,40 2,29 

8. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
3 2,63 1,78 3,06 

9. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka 
2 1,49 1,29 1,68 

  
Celkovo 106 

1,81 1,00 3,35 

 

  



 

 

38 

 

2.2.2 Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 
 

2017 ObhDP ŠŠ TŠaDŠT TŠaDKT EŠTaŠV ŠVaZ Bio/Geo/Mat 

A 34 22 10 8 17 8 2 

B 34 17 16 9 17 9 5 

C 22 8 15 4 11 2 4 

D 13 5 6 1 10 3 1 

E 13 4 6 - 9 5 - 

Fx 7 6 10 - 4 1 - 

spolu 123 62 63 22 68 28 12 

priemer 1,86 1,81 2,17 1,45 1,95 1,89 1,58 

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

A 27,64 35,48 15,87 36,36 25,00 28,58 16,67 

B 27,64 27,42 25,40 40,91 25,00 32,14 41,67 

C 17,89 12,90 23,82 18,18 16,18 7,14 33,33 

D 10,57 8,07 9,52 4,55 14,71 10,71 8,33 

E 10,57 6,45 9,52 - 13,24 17,86 - 

Fx 5,69 9,68 15,87 - 5,87 3,57 - 

 

Legenda:  

Obh DP – obhajoba diplomovej práce 

ŠŠ – športová špecializácia 

TŠaDŠT – teória športu a didaktika športového tréningu 

TŠaDKT – teória športu a didaktika kondičného tréningu 

EŠTaŠV – edukológia školskej telesnej a športovej výchovy 

ŠVaZ – šport, výživa a zdravie 

 

K zabezpečeniu a priebehu štátnych skúšok neboli žiadne pripomienky. Okruhy otázok sú 

zvolené vhodne, čo konštatuje väčšina predsedov komisií pre štátne skúšky v magisterskom 

štúdiu. Z kritickejších hodnotení vyplýva občas slabšia formálna stránka záverečných prác, 

rezervy v niektorých posudkoch, ako aj slabšia úroveň práce študentov s informačnými 

zdrojmi. V niektorých prípadoch bola relatívne slabá aj jazyková stránka prác, resp. 

nedostatočne zvládnutá metodika prác. 

Z tabuľky je viditeľné, že hodnotenia „Fx“ sa vyskytujú najmä v predmetoch teória športu 

a didaktika športového tréningu, ďalej športová špecializácia II a obhajoba diplomovej práce.  
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2.3 III. stupeň štúdia  

Doktorandské štúdium na FTVŠ UK v roku 2017 

Prijímacie skúšky na ak. rok 2017/2018 

Na prijímacie skúšky sa prihlásilo 13 uchádzačov, z toho 10 na dennú formu a 3 na 

externú formu štúdia. Prijatí boli 3 uchádzači na dennú formu štúdia, na externú formu štúdia 

bola prijatá 1 uchádzačka (tab. 17). 

 

Tab. 17  Prijímacie skúšky na ak. rok 2017/18 

Študijný program 
Počet prihlásených / prijatých 

Denná forma Externá forma Spolu 

Športová edukológia 4/2 2/0 6/2 

Športová humanistika 4/1 1/1 5/2 

Športová kinantropológia 2/0 0/0 2/0 

Spolu 10/3 3/1 13/4 

 

Štruktúra a stav štúdia v roku 2017 

Spolu študovalo 16 denných doktorandov a 7 externých doktorandov (tab. 18, 19). 

 

Tab. 18  Počet denných doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

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

Športová edukológia 2 5 4 11 

Športová humanistika 1 1 2 4 

Športová kinantropológia 0 0 1 1 

Spolu 3 6 7 16 

 

Tab. 19  Počet externých doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

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

Športová edukológia 0 0 0 0 3 3 

Športová humanistika 1 0 0 2 0 3 

Športová kinantropológia 0 0 0 0 1 1 

Spolu 1 0 0 2 4 7 



 

 

40 

 

Dizertačné skúšky v roku 2017 
 

Tab. 20  Dizertačné skúšky v roku 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ukončenie štúdia 
a) Obhajoby dizertačných prác 

 

Denná forma štúdia 

K 30.6.2017 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 8 doktorandov. 

 

Externá forma štúdia 

K 30.6.2017 štúdium ukončilo obhájením dizertačnej práce 2 doktorandi.  

 

b) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia, vylúčenie zo štúdia   

Prerušenie štúdia –   Mgr. Bernhauserová, Mgr. Ščibrány  

Zanechanie štúdia – PaedDr. Porvazníková, PaedDr. Švecová  

Vylúčenie zo štúdia – Mgr. Sedliak  

 

Zoznam obhájených dizertačných prác v roku 2017 

Denní doktorandi: 

1. Bergendiová Flóra: Kvalita života športujúcich a nešportujúcich žiakov s telesným 

postihnutím zo Slovenska a z Rakúska (ŠH) 

2. Clementis Michal: Maximálny výkon cyklistov pri rôznych frekvenciách pedálovania 

po aeróbnom a submaximálnom vytrvalostnom zaťažení (ŠK) 

3. Csonková Nina: Štruktúra športového výkonu v kajak freestyle (ŠK) 

4. Gregora Pavol: Vplyv zložitosti tréningového zaťaženia na herný výkon mladších 

žiakov vo futbale (ŠE) 

5. Kováč Milan: Závislosť adaptačného efektu od obsahu tréningového zaťaženia 

v rozličných obdobiach prípravy vrcholových vzpieračov (ŠE) 

6. Luptáková Jana: Anaeróbne schopnosti športových gymnastiek v prípravnom období 

(ŠK) 

7. Mikulič Martin: Vplyv špecifického tréningového zaťaženia a jeho simultánne efekty 

na herný výkon vo futbale (ŠE) 

8. Olasz Dávid: Vplyv všeobecného a špeciálneho silového tréningu na rýchlosť 

a presnosť tenisového podania (ŠE) 

 

Študijný program 
Jarný termín  

6.-10.2.2017 

Jesenný termín  

9.-13.10.2017 
Spolu 

 denní externí denní externí  

Športová edukológia 5 0 2 0 7 

Športová 

humanistika 
2 1 0 0 3 

Športová 

kinantropológia 
1 

1 

(neúspešne) 
0 0 2 

Spolu 8 2 2 0 12 
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Externí doktorandi: 

1. Bežák Juraj: Vzťah medzi rýchlosťou streľby a vybranými silovými parametrami 

hráčov v ĽH (ŠK) 

2. Kobulnický Matúš: Sacharidová diéta a účinky dehydratácie a následnej rehydratácie 

na silové schopnosti (ŠK) 
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2.4 Ďalšie formy vzdelávania 

 

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

- vzdelávacie projekty zahŕňajúce vzdelávacie programy pre získanie alebo zvýšenie si 

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

- doškoľovacie aktivity – odborné semináre a workshopy. 

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

 - Trénerská akadémia (TA FTVŠ UK), 

 - Učiteľská akadémia (UA FTVŠ UK). 

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

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

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

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

- učiteľ telesnej výchovy, učiteľ telesnej a športovej výchovy. 

 Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave je vzdelávacím projektom zahŕňajúcim viac ako 

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

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho novelizované 

znenie Zákon č. 354/2016 Z. z. (najmä § 83, §84, §106b). Sprostredkováva najnovšie poznatky 

z vied o športe a príslušnej športovej špecializácie. Jeho hlavným cieľom je pripraviť 

špecializovaných odborníkov, ktorí spĺňajú profil absolventa – trénera/inštruktora I., II. a III. 

kvalifikačného stupňa. V súvislosti s postupným ukončovaním platnosti akreditovaných 

vzdelávacích programov športových zväzov, športových organizácií ako aj fyzických osôb 

dochádzalo k príprave podmienok na spoluprácu v zmysle vyššie uvedených predpisov. 

V rámci koordinácie ĎFV sa zvýšil objem komunikácie s národnými športovými zväzmi, 

rovnako aj objem pracovných stretnutí nevyhnutných pre plánovanie budúcej spolupráce 

a spracovanie dohôd o spolupráci, vzájomné zosúlaďovanie predstáv a nastavenie rámcov 

spolupráce, podmienok, za ktorých sa bude uskutočňovať vzdelávanie. 

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

na fakultnej úrovni alebo úrovni katedier (oddelení), tiež v spolupráci s národnými športovými 

zväzmi a sú riadené koordinátorom, administratívne a organizačne zabezpečované „Referátom 

ďalších foriem vzdelávania“. 

 FTVŠ UK v roku 2017 ponúkala v oblasti vzdelávania odborníkov v športe, tieto odborné 

spôsobilosti: 

Individuálne športy 

 tréner bedmintonu I., II. kvalifikačného stupňa 

 tréner cyklistiky I., II., III. kvalifikačného stupňa  

 tréner džudo I., II., III. kvalifikačného stupňa 

 tréner jachtingu I., II. kvalifikačného stupňa 

 tréner jazdy na koni I. kvalifikačného stupňa 

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

 tréner kolkov I. kvalifikačného stupňa 
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 tréner plávania I., II., III. kvalifikačného stupňa  

 tréner stolného tenisu I., II., III. kvalifikačného stupňa 

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

 tréner šermu I., II., III. kvalifikačného stupňa  

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

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

 inštruktor aquafitness I., II., III. kvalifikačného stupňa 

 inštruktor horolezectva I. kvalifikačného stupňa  

 

Kolektívne športy 

 tréner amerického futbalu I. kvalifikačného stupňa 

 tréner basketbalu I., II., III. kvalifikačného stupňa  

 tréner hokejbalu I., II. kvalifikačného stupňa 

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

 tréner pozemného hokeja I. kvalifikačného stupňa 

 tréner tenisu III. kvalifikačného stupňa 

 tréner volejbalu I., II., III. kvalifikačného stupňa. 

Najvyššou formou takéhoto vzdelávania v kalendárnom roku 2017 bol vzdelávací program 

pre získanie kvalifikácie trénera III. kvalifikačného stupňa – športová špecializácia ľadový 

hokej, ktorý bol uskutočňovaný v spolupráci so SZĽH.  

Celkový počet absolventov všetkých uskutočnených a FTVŠ UK organizovaných 

vzdelávacích programov v kalendárnom roku 2017 bol 171 (139 absolventov I. kvalifikačného 

stupňa a 32 absolventov III. kvalifikačného stupňa).  

V akademickom roku 2016/2017 sa vzdelávacích programov zúčastnilo 317 frekventantov. 

Niektorí frekventanti pokračovali vo vzdelávaní v rámci vzdelávacích programov 

organizovaných národnými športovými zväzmi. 
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Tab. 21  Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov pre získanie odbornej spôsobilosti - 

kvalifikácie trénera / inštruktora I. a III. stupňa v akademickom roku 2016/2017. 

Názov odbornej spôsobilosti 

Dĺžka 

vzdelávania  

v hod. 

Počet 

vzdelávaných 

inštruktor I. kvalifikačného stupňa – aquafitness 60 7 

tréner I. kvalifikačného stupňa – americký futbal 60 15 

tréner I. kvalifikačného stupňa – basketbal 60 14 

tréner I. kvalifikačného stupňa – cyklistika 60 34 

tréner I. kvalifikačného stupňa – ľadový hokej 60 14 

tréner I. kvalifikačného stupňa – hokejbal 60 20 

tréner I. kvalifikačného stupňa – kanoistika, vodný 

slalom a zjazd 60 3 

tréner I. kvalifikačného stupňa – plávanie 60 120 

tréner I. kvalifikačného stupňa – synchronizované 

plávanie 60 20 

tréner I. kvalifikačného stupňa – športová gymnastika 60 22 

tréner III. kvalifikačného stupňa – golf 42 8 

tréner III. kvalifikačného stupňa – kanoistika, vodný 

slalom a zjazd 171 5 

tréner III. kvalifikačného stupňa – ľadový hokej 163 35 

Spolu  317 

 

Okrem organizovania vlastných školení sa v rámci TA FTVŠ UK uskutočnila 

spolupráca pri vzdelávaní s národnými športovými zväzmi: SGF (gymnastika), SZZ 

(zápasenie), SVZ (veslovanie), SŠZ (šerm), SZD (džudo) (aj školenie rozhodcov), SZPH 

(pozemný hokej), SZK (rýchlostná kanoistika), SVF (volejbal), SFZ (florbal), SSTZ (stolný 

tenis), SBZ (bedminton), SZTS (tanečný šport), SZT (taekwondo), STZ (tenis), SKZ (kolky). 

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  získanie kvalifikačného 

postupu v rámci kariérneho rastu učiteľov. Prvoradými úlohami sú: 

- koordinovanie požiadaviek na vzdelávanie učiteľov TaŠV, 

- zefektívnenie lektorského potenciálu, 

- vzájomné sprostredkovávanie najnovších poznatkov z oblastí teórie a praxe formou 

odborných seminárov, workshopov a rôznych diskusných fór. 

 

V akademickom roku 2016/2017 pokračovalo v štúdiu 17 frekventantov 2.ročníka 4-

semestrálneho doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na 

vyučovanie predmetu telesná výchova na základných a stredných školách. Po absolvovaní 

všetkých predmetov štúdia absolvovali pedagogickú prax na školách. Štúdium úspešne 
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ukončilo záverečnými skúškami a obhajobou záverečných prác 16 absolventov (z toho 3 ženy). 

Na výučbe DPŠ sa celé obdobie podieľalo 18 vyučujúcich. 

K tradičným vzdelávacím aktivitám v rámci tohto projektu patria praktické odborné semináre 

a workshopy. Prípravu a realizáciu takýchto vzdelávacích aktivít v rámci projektu UA výrazne 

ovplyvňuje aktuálny problém avizovaného rušenia kreditového hodnotenia učiteľov ZŠ a SŠ, 

problém písomnej náročnosti súčasne akreditovaného vzdelávacieho programu Škola v pohybe 

a tiež chýbajúce personálne administratívne zabezpečenie referátu so zameraním na agendu 

UA. Jedná sa o veľmi cennú i žiadanú odbornú aktivitu pre učiteľov v regionálnom školstve, 

ktorá má charakter z pohľadu obsahu aj výstupov – vysoko odborný-metodický, avšak z je 

z pohľadu výskumnej univerzity málo perspektívny. 
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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.9/2016 v ktorom sa určuje výška školného na akademický 

rok 2016/2017 má 131 študentov FTVŠ UK  v Bratislave povinnosť po prekročení štandardnej 

dĺžky štúdia platiť školné v dennom štúdiu a 4 študenti v externom štúdiu. V tabuľke 1. je 

uvedený počet študentov, celková suma školného. Na základe podaných žiadostí o zníženie 

školného sa vyhovelo 55 študentom tab.2, z toho 10 študentom bolo odpustené 50% na základe 

vylúčenia zo štúdia. Toto zníženie bolo konzultované s RUK. 

 

Tab. 22 

počet študentov 
celková suma – 

predpis AiS2  zaplatené – AiS2 zostáva zaplatiť  

131 125 880 € 123 540 € 2340 € 
13.10. 

2017 

 

Tab. 23 
počet 

študentov 

školné 

 

100% 

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% 

Spolu 

75 16 1 3 23 13 131 

3     1 4 

 

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 2017 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. 

9/2013). 

Sociálne štipendium v kalendárnom roku bolo vyplatené v jednotlivých mesiacoch 68 (679 

osobo-mesiacov/10) študentom v celkovej výške 106 385,-€. 

Motivačné štipendium v kalendárnom roku 2017 bolo vyplatené v celkovej výške 37 146,-€.  

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech v kalendárnom roku 2017 bolo vyplatené 102 

študentom (z I. a II. stupňa štúdia) s váženým študijným priemerom 1,04 – 1,80 za výsledky 

dosiahnuté v akademickom roku 2016/2017 v celkovej výške 37 146,-€ (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. Lukáš Harman, Bc. Tomáš Pavlík, Bc. Dávid Moravec, Bc. 

Viktor Oliva, Bc. Miriama Zamišková.  
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Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky (reprezentácia fakulty) a vynikajúci 

prospech bolo vyplatené v sume 25 176,-€ (motivačné štipendium za mimoriadne výsledky – 

šport 21 720,-€ a podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny 1 630,-€, motivačné 

štipendium členom AS – 200,-€). 

Za mimoriadne kvalitné diplomové práce bolo ocenených 5 študentov celkovej sume 825,-

€. 

Motivačné štipendium udelil rektor Univerzity Komenského v Bratislave – akademická 

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

Jakúbková, Bc. Matej Poliak). 

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

bod 1 c), d) Štipendijného poriadku FTVŠ UK) bolo vyplatené motivačné štipendium 100 

študentom v celkovej sume 23 350,-€ (tabuľka 24). 

 

Tab. 24  Zoznam študentov, ktorým bolo v roku 2017 priznané motivačné štipendium za 

mimoriadne výsledky dosiahnuté v akademickom roku 2016/2017 

č. Meno a priezvisko 

študenta 

Dôvod priznania štipendia Suma 

v Eur

o 

1. ADAMEC PETER 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

2. ADAMÍK MAREK 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

3. 
ALTÁNIOVÁ 

KATARÍNA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Hip Hop skupina – 25.miesto, 

MS Disco Dance duo – 35.miesto,  MS HVK Disco Dance formácia 

– 3. miesto, M-SR HVK Disco Dance skupina – 6. miesto, M-SR 

Disco Dance duo – 5. miesto 

300 

4. ANTOL TOMÁŠ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

5. BARTHOVÁ MARTINA 

reprezentantka fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 2.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec – 4. miesto 
230 

6. BENDÍK JAKUB 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

7. Bc.BEČARIK RÓBERT 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

8. BESHIR GASIM 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 
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9. BERISHA GENC 
reprezentant SR v STO D IDO, MS Nemecko Wetzlar sólo chlapci – 

4.miesto, MS Nemecko Riesa sólo chlapci – 5. miesto 
350 

10. 
Bc.BIELOPOTOCKÝ 

MARTIN 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

11. 

BOŠKOVÁ KRISTÍNA 

 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný Pohár 

federácií step – 1.miesto 
300 

12. BC. BOTTLIK, JAKUB 
reprezentant fakulty v atletike, účasť na Svetovej univerziáde, 

účastník Európskeho pohára družstiev v atletike 
400 

13. BUJNA ŠIMON 
reprezentant fakulty v atletike, účasť na Svetovej univerziáde, postup 

do semifinále v behu na 200m 
400 

14. 

 

BRESTOVSKÁ 

MARCELA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný 

Pohár federácií step – 1.miesto 

300 

15. 

 

BRESTOVSKÁ 

MARTINA 

 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný 

Pohár federácií step – 1.miesto 
300 

16. ČECH DANIEL 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

17. ČECHOVIČ DUŠAN celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

18. ČMEĽ MIROSLAV reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 

19. 
Bc.DANIŠOVÁ 

VERONIKA 

podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 
200 

20. 
Bc.DUDÁŠOVÁ 

NIKOLA 

reprezentantka SR v STO D IDO – M-SR v Hip Hop sólo – 2. miesto, 

MS Hip Hop sólo – 12. miesto, MS Hip Hop duo – 17. miesto, ME 

Hip Hop sólo – 6. miesto, ME Hip Hop duo – 20. miesto 
350 

21. Bc.FÁBRYOVÁ ELENA reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 

22. 
Bc. GAJDOŠECHOVÁ 

MÁRIA 

reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 
150 

23. 
GANSE MARTINE-

GEOGRETTE 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Disco Dance formácia – 3. 

miesto, M-SR Jazz Dance sólo dievčatá – 3.miesto, M-SR HVK Disco 

Free Style sólo – 1.miesto 
300 

24. GEWISSLER MATÚŠ 
reprezentantk SR vo vodnom slalome, MS vodný slalom – 1.miesto, 

ME vodný slalom - 2.miesto 
600 

25. GREXOVÁ MARTINA reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 
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26. 
Bc.GRZNÁROVÁ 

TATIANA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Hip Hop skupina – 25. miesto, 

M-SR HVK Disco Dance skupina – 6. miesto, M-SR HVK  Hip Hop 

skupina – 8. miesto 
300 

27. Bc.GUOTH MICHAL celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

28. GURYČA DANIEL celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

29. Bc.HAJTOL DOMINIK 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

30. HALMEŠ FILIP 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

31. HORČÍK ĽUBOŠ 

reprezentant fakulty a UK v golfe – súťaž jednotlivcov a družstiev, 

organizovanie golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ UK 
150 

32. Bc.HRBÁČIK MARTIN celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

33. CHLAPCOVÁ ADÉLA 
reprezentantka v akrobatickom rock and rolle – MS Winterthur – 3. 

Miesto (W.Championship Formations Ladies Rock and Roll)   
350 

34. JAROŠOVÁ EVA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný Pohár 

federácií step – 1.miesto 
300 

35. JELENÁK PAVOL reprezentant fakulty v plávaní, účasť na Svetovej univerziáde v Taipei 400 

36. 
Bc.JAKÚBKOVÁ 

SIMONA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Hip Hop skupina – 25. miesto, 

MS Hip Hop – 8. miesto, M-SR HVK  Hip Hop skupina – 8. miesto 
300 

37. Bc.KALINÁČ MARTIN celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

38. Bc.KEHÉR JÁN 

reprezentant fakulty a UK v golfe – súťaž jednotlivcov a družstiev, 

organizovanie golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ UK  
150 

39. KLÍR RICHARD celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

40. Bc.KOHÚT RADKO podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 360 

41. 
Bc.KOLESÁR 

RADOVAN 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

42. Bc.KOPECKÝ PETER 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto, 

zastupoval vyučujúceho ako tréner  
150 

43. KRAISL FILIP 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 
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44. 
KRATOCHVÍLA 

PATRIK 

celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 
150 

45. KULACS ADAM 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

46. KUNDRÁT FILIP celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

47. LALÍK MIROSLAV 
reprezentant v akrobatickom rock and rolle – World Cup Krakow RnR 

B-class – 16. miesto, World Cup RnR B-class Zagreb – 6. miesto   
300 

48. LEŠKO MAREK 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

49. LIGAS PATRIK celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

50. LIMBECKOVÁ SILVIA reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 

51. LIPOVSKÝ ADRIÁN celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

52. 
LŐRINCZI 

FRANTIŠEK 

reprezentant fakulty a UK, CK ŠVOUČ v sekcii športová edukológia 

– 3. Miesto, fakultné kolo ŠVOUČ – 1. miesto 
50 

53. MAJERČÁK ZDENKO 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

54. MAŠLANKA RICHARD celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

55. MESZÁROŠOVÁ EMA reprezentantka fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 

56. 
MIHALJEVIČOVÁ 

EMA 

reprezentantka fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 2.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec – 4. miesto 
230 

57. MIHALKO MATÚŠ celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

58. 
Bc.MICHŇÁK 

SLAVOMÍR 

reprezentant SR v športovej gymnastike – ME 2016 Cluj –kôň 

s držadlami – 11.miesto,  SP 2016 Koper kôň s držadlami – 4.miesto 
500 

59. 
Bc.MIKLOŠOVÁ 

ROMANA 

reprezentantka SR a UK v mažoretkovom športe – MS 2016 Poreč – 

1.miesto veľká formácia senior, 1.miesto - senior trio, 3.miesto - 

sedmička senior, M-SR Spišská Nová Ves – 1.miesto senior veľká 

formácia, 1.miesto - senior trio, 1. miesto - senior sedmička, 

Prešporský pohár Bratislava 1.miesto - senior trio, 1.miesto - senior 

sedmička, ME Gulianovo Taliansko – 1. miesto - senior trio, 1. miesto 

- senior sedmička, 1. miesto - senior veľká formácia  

350 

60. Bc.MIŠÍKOVÁ IVONA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS v Hip Hop skupina – 25. 

miesto, M-SR HVK Disco Dance skupina – 6. miesto, M-SR HVK  

Hip Hop skupina – 8. miesto 
300 
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61. 
MOKOŠOVÁ 

BARBORA 

reprezentantka fakulty, UK a SR v gymnastike – svetová Univerziáda 

Taipei viacboj – 9.miesto, SP Challange Cup Koper prostné – 

3.miesto, bradlá - 4.miesto, SP  Osijek bradlá – 7.miesto, kladina – 

5.miesto, ME viacboj – 17.miesto 

500 

62. NAUMOV MICHAL celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

63. NOVEKOVÁ NIKOLA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný Pohár 

federácií step – 1.miesto 
300 

64. Bc.NOVOTNÝ JOZEF 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

65. Bc.ORLÍK LUKÁŠ celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

66. ORLICKÁ MARTINA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Disco Dance duo – 35.miesto, 

MS Disco Dance formácia – 3.miesto, M-SR v HKV Disco Dance 

skupina – 6.miesto, M-SR 2016 HVK Disco Dance duo – 5.miesto 
300 

67. Bc.PÁLKA STANISLAV podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 320 

68. PAVLÍKOVÁ MONIKA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Disco 2017 – 3.miesto, M-SR 

v HKV Disco Dance skupina – 6.miesto, M-SR 2016 HVK Disco 

Dance sólo dievčatá – 6.miesto 
300 

69. Bc.PLÁŠEK DANIEL podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 920 

70. 
Bc.POKORNÁ 

ALEXANDRA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný Pohár 

federácií step – 1.miesto 
300 

71. BC. POLIAK MATEJ  
reprezentant SR v džude – ME Poľsko – 3.miesto 

600 

72. PRACHAŘOVÁ OĽGA 

reprezentantka fakulty a UK v golfe – súťaž jednotlivcov a družstiev, 

organizovanie golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ UK 
150 

73. Bc.PRAVDA DENIS 
celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 

150 

74. RENDEK MARTIN 

reprezentant fakulty a UK v golfe – súťaž jednotlivcov a družstiev, 

organizovanie golfového podujatia Mikulášsky indoorový turnaj, 

výpomoc pri zabezpečení prevádzky GAC FTVŠ UK 
150 

75. Bc.SELECKÁ LUCIA 

reprezentantka fakulty a UK a SR v športovom aerobiku, Slovak 

aerobic Open – 3.miesto, M-SR step – 1.miesto, medzinárodný Pohár 

federácií step – 1.miesto 
300 

76. SEKULOSKI FILIP 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

77. Bc.SMETANA MAREK reprezentant fakulty v plávaní, VŠ liga 2016/2017 – 1. miesto 150 



 

 

52 

 

78. Bc. SUCHÝ GABRIEL 
podiel na činnosti a rozvoji fakulty – ozvučenie počas vianočného 

posedenia 
200 

79. 
Bc.SVORADOVÁ 

ŽOFIA 

reprezentantka SR v STO D IDO – MS Hip Hop skupina – 25. miesto, 

M-SR HVK Disco Dance skupina – 6. miesto, M-SR HVK  Hip Hop 

skupina – 8. miesto 
300 

80. SZÜCS SAMUEL celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

81. ŠAUŠA DOMINIK celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

82. ŠIMONIČ ADAM celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

83. ŠUTÁK MARIÁN 

reprezentant fakulty v basketbale, VŠ liga 2016/2017 – 1.miesto, 

celoslovenské finále univerzít – 1. miesto, účasť na ME univerzít, 

Miškovec 
230 

84. Bc.TARABÍK PAVOL celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

85. Bc.TIMČÍK PETER podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 400 

86. Bc.TIŇO JURAJ 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

87. Bc.TOMÁŠ ŠIMON 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

88. VAŠEK JÁN 
reprezentant fakulty vo volejbale, VŠ liga 2016/2017 – 2. miesto vo 

finále univerzít vo volejbale mužov 
150 

89. 
VÝBOHOVÁ 

BRONISLAVA 

reprezentantka SR v STO D IDO – akademické MS Hip Hop sólo – 

7.miesto, MS Hip Hop duo – 17. miesto, MS Hip Hop sólo – 8.miesto, 

ME Hip Hop duo – 20.miesto 
300 

90. Bc.ZÁVIŠ PETER celoslovenský akademicky hokejový turnaj Univerzít SR  – 1.miesto 150 

 SPOLU  21720 

 
Legenda: 

SP – Svetový pohár, EP – Európský pohár, EH – Európske hry, ME – Majstrovstvá Európy, MS – Majstrovstvá sveta, M-SR 

Majstrovstvá Slovenskej republiky, AK MS – Akademické majstrovstvá sveta, AM SR – Akademické majstrovstva 

Slovenskej republiky, MT – medzinárodný turnaj, U-SR – Univerziáda SR, U23 – do 23 rokov, ECCC – Európska liga 

klubov (European Champion Club Cup) – atletika, EC – European cup 
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č. Meno a priezvisko 

študenta 

Dôvod priznania štipendia Suma 

v Eur

o 

1. 
Mgr.PÉLIOVÁ 

KATARÍNA 

podiel na činnosti a rozvoji fakulty – športové prázdniny na FTVŠ UK 
1350 

2. 
Mgr.PÉLIOVÁ 

KATARÍNA 

podiel na činnosti a rozvoji fakulty – organizácia športového dňa 

dekana FTVŠ UK jún 2016 
70 

3. Mgr.BÁBELA MICHAL 
podiel na činnosti a rozvoji fakulty – organizácia športového dňa 

dekana FTVŠ UK jún 2016 
70 

4. Mgr.KRÁLIK MICHAL 
podiel na činnosti a rozvoji fakulty – organizácia športového dňa 

dekana FTVŠ UK jún 2016 
70 

5. Mgr.ŠMÍDA MATEJ 
podiel na činnosti a rozvoji fakulty – organizácia športového dňa 

dekana FTVŠ UK jún 2016 
70 

 SPOLU  1630 
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3 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  

 
3.1 Výskumné projekty riešené v roku 2017 na FTVŠ UK 

Počet domácich riešených výskumných projektov je relatívne stabilizovaný s ohľadom na 

predchádzajúce roky. Pozitívom sú dva výskumné projekty riešené v rámci APVV s vyšším 

publikačným potenciálom. 

APVV 

1. Zemková,  E.: Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a netrénovaných 

jedincov s funkčnými bolesťami chrbta. Riešené 7/2016 – 6/2019, č. APVV-15-0704. 

Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Kováčiková, Olosová, Pecho, Poór,  Štefániková, Zapletalová. 

2. Turčáni, P.: Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu  u pacientov s 

preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Riešené 7/2016 – 6/2020, 

č. APVV-15-0253. Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Buzgó, Cvečka, Sedliak, Vajda. (v spolupráci 

s LF UK a BMC SAV) 

3. Zemková, E.: Stabilita postoja a trupu vo vzťahu k respiračným funkciám u zdravých jedincov 

a po transplantácii pľúc. Riešené 1/2016 – 12/2017, č. APVV SK-AT-2015-0031. 

Spoluriešitelia z FTVŠ UK: Olosová, Poór, Štefániková, Zapletalová. 

 

Komisia VEGA 

1. Musilová, E.: Identifikácia biologických faktorov podmieňujúcich zdravý rast a vývin 

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

Spoluriešitelia: Doležajová, Holienka, Šelinger, Kovárová, Novosád + mimofakultná: Šteňová, 

Javorka.  

2. Polakovičová, M: Závislosť motorickej výkonnosti od polymorfizmu génov, hormónov a 

enzymatickej aktivity svalových vlákien. Riešené: 2015 - 2017, č. 1/0915/15. Spoluriešitelia: 

Vavák, Novosád, Cihová, Čierna, Baran, Rýzková. 

3. Antala, B.: Nové technológie v telesnej a športovej výchove a ich vplyv na afektívny a 

kognitívny rozvoj žiaka II. stupňa základnej školy. Riešené: 2016 - 2017, č. 1/0429/16. 

Spoluriešitelia: Zapletalová, Olosová, Smoleňáková, Bergendiová, Tománek, Šmela, Pačesová, 

Mlsnová, Medeková.  

4. Bielik, V.: Kinematiky vytrvalostného behu vzhľadom na výkonnostnú a zdravotnú účinnosť. 

Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0058/16. Spoluriešitelia: Bartolčičová, Clementis, Číž, Poór + 

mimofakultní: Lengvarský, Lopata. 

5. Sedliak, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Riešené: 

2016 - 2018, č. 1/0714/16. Spoluriešitelia: Cvečka, Putala, Chovanec, Buzgó.  

6. Mačura, P.: Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových 

družstiev v závislosti od veku a pohlavia. Riešené: 2016 -2018, č. 1/0529/16. Spoluriešitelia: 

Peráček, Argaj, Tománek, Přidal, Priklerová, Nemček + mimofakultní: Horička, Šulc, Izáková, 

Ivanovič, Urban, Gavalovič. 

7. Oborný, J.: Historické a štrukturálne zmeny vo vývine športu v 20. storočí a ich vplyv na 

postoje rôznych generácií slovenskej populácie k športu a športovaniu. Riešené: 2016 - 2018, č. 

1/0268/16. Spoluriešitelia: Seman, Bábela, + mimofakultní: Vrtiaková, Šafárik, Bernhauserová, 

Ferenc. 
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8. Chren, M.: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch. 

Riešené: 2016 - 2018, č. 1/0954/16. Spoluriešitelia: Olej, Kyselovičová, Rupčík, Paračková, 

Lednický, Péliová + mimofakultní: Čierniková, Špánik, Beňaková. 

9. Vanderka, M.: Vplyv terapeutického lezenia a fyzioterapie na symptómy, postihnutie, 

znevýhodnenie a kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex. Riešené: 2016 - 2018, č. 

1/0911/16. Spoluriešitelia: Lipková, Chovanec, Bartolčičová, Pach, Böhmerová, Musilová.   

10. Hamar, D.: Nestabilná posturografia v diagnostike rovnováhových schopností. Riešené 2017 -

2019, č. 1/0907/17. Spoluriešitelia: Böhmerová, Schickhofer, Luptáková. 

11. Zemková, E.: Špecifické metódy a inovované postupy posudzovania výkonnosti športovcov a 

telesnej zdatnosti bežnej populácie.  Riešené 2017 -2019, č. 1/0824/17. Spoluriešitelia: 

Kyselovičová, Štefániková, Zapletalová, Labudová, Chren, Pecho, Poór + mimofakultní: 

Cepková, Matúš Ivan, Lackovič.  

12. Peráčková, J.: Motivačný profil športovania rôznych skupín populácie a vplyv diferencovanej 

športovej aktivity na zlepšenie subjektívnej dimenzie kvality života. Riešené 2017 -2019, č. 

1/0726/17. Spoluriešitelia: Šmela, Nemček, Pačesová, Kraček, Luptáková, Štefanovský, 

Kukurová, Plevková, Bergendiová. 

 

Komisia KEGA 

1. Kyselovičová, O. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Implemetácia nových 

tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno - vzdelávacieho 

programu na školách a vo voľno-časových aktivitách. Riešené: 2016 - 2018, č. 036PU-4/2016. 

Spoluriešitelia za FTVŠ UK: Rupčík, Krnáčová, Kalčoková, Péliová.  

2. Belás, M. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Outdoorové aktivity, športy 

a špecifiká pobytu v prírode (učebnica pre školy a odbornú verejnosť). Riešené: 2016 - 2017,   č. 

044UMB-4/2016. Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Chovanec. 

3. Tománek, Ľ. (zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska): Tvorba učebných textov 

a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných 

školách so zameraním na športovú hru basketbal. Riešené: 2017 - 2019, č. 026UMB-4/2017. 

Spoluriešiteľ za FTVŠ UK: Argaj. 

 

ICSSPE 

1. Antala, B.:  Health, Healthy Lifestyle and Inclusion as Physical Education Quality Component. 

Riešené: 2017 - 2018.  Spoluriešitelia: Luptáková, G., Novak, D. (Univerzita Záhreb, 

Chorvátsko), Vašíčková, J. (Palacky Univerzita, Olomouc, Česká republika) 

 

Granty UK (granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK) riešené v roku 2017: 

1. Halaj, M.: Účinnosť rozvoja rýchlostno-silových schopností metódou rozložených sérií s 

intenzifikáciou zaťaženia v zóne nad 90% z výkonového maxima. Grant Univerzity 

Komenského č. UK/67/2017. 

2. Králik, M.: Silový tréning pre ADAM. Pohybová aktivita ako doplnková terapia. Grant 

Univerzity Komenského  č. UK/11/2017. 

3. Lopata, P.: Vplyv nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na 

vybrané  fyziologické parametre.  Grant Univerzity Komenského  č. UK/232/2017. 

4. Ollé, R.: Vplyv plyometrického tréningu na motorickú výkonnosť volejbalistiek. Grant 

Univerzity Komenského  č. UK/61/2017. 
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5. Pupkay, T.: Vplyv tonizácie na motorickú výkonnosť. Grant Univerzity Komenského  č. 

UK/60/2017. 

6. Rýzková, E.: Vplyv intermitentnej a kontinuálnej metódy zaťaženia v aquafitnes na vybrané 

funkčné a motorické parametre žien. Grant Univerzity Komenského  č.UK/402/2017. 

7. Šmída, M.: Vplyv kombinovaného silového a vytrvalostného zaťaženia na zdravotný stav 

pacientov s diabetes mellitus 2. typu. Grant Univerzity Komenského  č.UK/381/2017. 

8. Vajda, M.: Vplyv kombinovaného aeróbno-silového tréningu na morfologické zmeny 

kostrového svalu seniorov s neurodegeneratívnym ochorením. Grant Univerzity 

Komenského  č. UK/396/2017. 

3.2 Organizácia vedeckovýskumných podujatí a prezentácia výsledkov 

 vedeckovýskumnej činnosti 
 

V roku 2017 neboli v rámci fakulty organizované žiadne vedeckovýskumné podujatia 

medzinárodného charakteru.  

FTVŠ UK však v októbri v spolupráci s NŠC a Antidopingovou agentúrou SR organizovala 

národnú konferenciu - Výživa a doping v športe a v apríly, tiež ako spoluorganizátor s NŠC, 

konferenciu o Fyzioterapii v športe. Prednášajúcimi boli okrem renomovaných zahraničných 

osobností (napr. prof. Pavel Kolář) aj fakultní odborníci. 

V novembri 2011 organizovala Katedra gymnastiky národnú konferenciu s názvom Nové 

vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch 

Na pôde fakulty a s aktívnou účasťou zamestnancov fakulty prebehol na prelome novembra a 

v decembra Národný kongres telovýchovného lekárstva „Aktuálne problémy telovýchovného 

lekárstva“. 

FTVŠ UK, konkrétne zamestnanci DCpH a KŠK, sa tiež v spolupráci s Biomedicínskym 

centrom SAV zúčastnila po tretí krát popularizačnej akcie Noc výskumníkov. 

Študentská vedecká   odborná a umelecká činnosť  

 

Fakultné kolo konferencie ŠVOUČ, 06.04. 2017 
Z katedier bolo na fakultnú konferenciu ŠVOUČ prihlásených 37 (37) teoretických prác, v 

ktorých prezentovalo výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti 37 (43) študentov a 7 (8) 

pohybových skladieb so 69  (83) interpretmi (tabuľka 1, v zátvorke sú uvedené údaje z minulého 

roku). Zastúpenie jednotlivých katedier v teoretických sekciách a v sekciách pohybových 

skladieb je uvedené v tabuľke. Sekcie pohybových skladieb boli v réžii Katedry gymnastiky a 

katedry športov v prírode a plávania. V tomto roku bola len 1 práca zo športovej humanistiky, 

zaradená do sekcie športovej edukológie, ale samostatne vyhlásená bez poradia v sekcii 

športovej humanistiky. 

Predsedovia a členovia komisií konštatovali dobrú úroveň prezentovaných teoretických prác a  

pohybových skladieb. Na základe informácií učiteľov v doktorandskej sekcii bola úroveň 

anglického jazyka doktorandov v porovnaní s ostatnými rokmi na nižšej úrovni, lepšia situácia 

bola v posterovej sekcii. Z organizačného hľadiska prebehla konferencia bez vážnejších 

nedostatkov, predovšetkým vďaka členom organizačného výboru, zainteresovaným 

doktorandom denného štúdia a vybraným učiteľom. 
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Tab. 25  Počty súťažiacich v jednotlivých sekciách 
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Počet prác 
8 1 13 9 6 7 

     37 / 7 

Počet súťažiacich 8 1 13 9 6 69      37 / 69 

 

Tab. 26  Zastúpenie jednotlivých katedier na fakultnej konferencii ŠVOUČ
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Počet prác 
13 4 1 3 3 9 6 6 

Počet súťažiacich 

13 *34 1 *35 3 9 6 6 

* všetci študenti nie sú špecialistami KG a KŠPP 

 

Výsledky fakultnej konferencie ŠVOUČ 2017   

 

Športová edukológia 

1. miesto:  

Bc. Tereza Beitlová 

Vplyv diferencovaného tréningového zaťaženia na rozvoj funkčných parametrov aeróbnej 

vytrvalosti vo vybranej skupine športovcov  

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

2. miesto: 

Bc. Peter Štefaňák 

Vplyv individuálneho prístupu v tréningovom procese na úspešnosť riešenia herných situácií 

1:1 vo futbale  

(vedúci práce: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.) 

3. miesto:  

Bc. Anton Bezák 

Zmeny rýchlostno-silových schopností po mezocykle výbušného posilňovania s neustálou 

spätnou väzbou 

(vedúci práce: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.) 
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Športová humanistika 

Bez umiestnenia: 
František Lörinczi  

Život a osobnosť Emila Zátopka 

(vedúci práce: doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.) 

Športová kinantropológia 

1. miesto:  

Bc. Dominik Glevaňák 

Závislosť rýchlosti puku po streľbe v ľadovom hokeji od vybraných silových parametrov 

(vedúci práce: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.) 

2. miesto:  

Bc. Matej Babic 

Vnútorné zaťaženie brankárov vo futbale vo fáze zdokonaľovania herných činností 

(vedúci práce: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.) 

3. miesto:  

Bc. Romana Hudecová 

Vzťah medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou realizácie útočného úderu po príjme 

podania u družstva 1.bvk bratislava vo volejbale žien 

(vedúci práce: doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.) 

Mimoriadna cena 

Lucia Provazníková 

Úroveň vybraných ukazovateľov rozbehu skokaniek do diaľky a trojskokaniek rôznej 

výkonnostnej úrovne 

(vedúci práce: Mgr. Iveta Cihová, PhD.) 

 

Doktorandi 

1. miesto:  

Mgr. Michal Clementis 

Maximal power in cycling after submaximal load in different frequencies  

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

1. miesto:  

Mgr. Milan Kováč 

Salivary cortisol response during accumulation, intensification and competition period in the 

elite olympic weightlifters 

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

3. miesto: 

Mgr. Nina Csonková 

Relationship between coordination abilities and performance at canoe discipline freestyle 

kayaking 

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

Postery 

1. miesto: 

Mgr. Michal Králik 

Strength training as a supplemental therapy of androgen deficiency of the aging male 

(vedúci práce: Mgr. Milan Sedliak, PhD.) 

2. miesto:  

Mgr. Katka Péliová 

Influence of tabata and mini trampoline workout on biochemicall parameter of women  

(vedúci práce: doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.) 
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2. miesto:  

Mgr. Matej Halaj 

Strength-speed training using cluster sets with different external load 

(vedúci práce: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.) 

 

Športové pohybové skladby 

Bez umiestnenia: 

Bc. Alexandra Pokorná – Ivan Vargovský 

Stay 

(vedúci práce: Mgr. Peter Olej, PhD.) 

 

Tanečné pohybové skladby 

1. miesto: 

Dominika Škultétyová – Ivona Mišíková 

Unique Love 

(vedúci skladby: Mgr. Peter Olej, PhD.) 

2. miesto:  

Bc. Patrícia Mindoková – Bc. Veronika Šípková 

Long journey to the glory 

(vedúci skladby: Mgr. Peter Olej, PhD.) 

2. miesto: 

Bc. Veronika Danišová – Bc. Adrián Pavelka  

Priatelia  

(vedúci skladby: Mgr. Matej Chren, PhD.) 

 

Pohybové skladby vo vodnom prostredí  

1. miesto:  

Kristína Bartošová – Barbora Gauríková 

Miami Beach 

(vedúci práce: Mgr. Eva Rýzková) 

2. miesto:  

Bc. Viktor Oliva – Bc. Michal Tarabík 

Funky panky plávanie  

(vedúci práce: doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.) 

3. miesto:  

Kolektív autorov Mix duet je in 

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

 

Celoštátna konferencia ŠVOUČ 

 

Pedagogická fakulta KTVŠ UKF v Nitre zorganizovala dňa 3.5.2017 celoštátnu konferenciu 

ŠVOUČ s účasťou FŠ v Prešove, UMB FF KTVŠ Banská Bystrica, FTVŠ UK a KTVŠ UPJŠ 

v Košiciach. Odborná úroveň konferencie bola garantovaná v jednotlivých sekciách 

profesormi, docentmi i odbornými asistentmi z fakúlt pripravujúcich odborníkov vo vedách 

o športe. Podujatie vyvrcholilo pohybovými skladbami, kde sa po vzore našej fakulty súťažilo 

len jednokolovo.  

 Najpočetnejšou teoretickou sekciou bola sekcia Športovej kinantropológie a Športovej 

edukológie, najpočetnejším zastúpením študentov bola FTVŠ UK. 
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Tab. 27  Počty učiteľov a súťažiacich v jednotlivých sekciách celoštátnej konferencie ŠVOUČ  

Zástupcovia fakúlt NR BA PO BB 

 

KO 

 

 7 5 4 5 2 

 

Celkovo sa zúčastnilo:  

 NR BA PO BB KO 

 19 43 21 20 4 

Sekcia ŠE (n = 9 ) 2 2 2  3 

Sekcia ŠK (n = 9) 3 3 2  1 

Sekcia ŠH (n = 6) 2 1 2 1  

Sekcia doktorandi (n = 8) 1 2 2 3  

Sekcia pohybové skladby (n =75) 1T 4 (3T/1Š) 1Š 1 T  

 

Účasť učiteľov FTVŠ UK v komisiách: 

 

Prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. (ŠH) 

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD. (ŠE) 

Mgr. Adrián Novosád, PhD.(ŠK) 

Mgr. Milan Sedliak, PhD. (doktorandi) 

Mgr. Matej Chren, PhD. (pohybové skladby) 

 

VÝSLEDKY ŠTUDENTOV FTVŠ UK NA CELOŠTÁTNEJ KONFERENCII 

 

ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 
1. miesto: Bc. Tereza Beitlová 

3. miesto: Bc. Peter Štefaňák 

 

ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

3. miesto: František  Lörinczi  

 

ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

1. miesto: Bc. Dominik Glevaňák 

2. miesto: Bc. Matej Babic 

 

DOKTORANDI 

 3. miesto: Mgr. Milan Kováč, Mgr. Matej Vajda 

ŠPORTOVÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: Dominika Škultétyová – Ivona Mišíková 

2. miesto: Bc. Patrícia Mindoková – Bc. Veronika Šípková 

TANEČNÉ POHYBOVÉ SKLADBY 

1. miesto: Bc. Alexandra Pokorná – Ivan Vargovský 
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3.3 Publikačná činnosť pedagógov, vedeckovýskumných pracovníkov 

 a doktorandov v roku 2017 

 

Vo väčšine relevantných kategórií výstupov bol ich počet z dlhodobého hľadiska stabilizovaný. 

Fakulta vykázala takmer 10-násobný nárast publikácií evidovaných v databázach WOS a 

Scopus od roku 2014. Je to jasný dôkaz, že fakulta má publikačný potenciál, len je potrebné 

zapojenie čo najväčšieho počtu tvorivých pracovníkov. 

Pozitívom je fakt, že v roku 2017 boli akceptované dve práce v zahraničných vedeckých 

časopisoch evidovaných databáze Scopus, v ktorých boli prvými autormi študenti 

doktorandského štúdia.  

Z hľadiska jednotlivých katedier je aktuálna situácia v celkovom počte zaznamenaných 

výstupov za rok 2017 nasledovná: 

 

Počet publikačných výstupov v skupinách A, B, C a D podľa metodík pre dotácie UK a MŠVVaŠ 

SR na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a výskumnú, vývojovú a umeleckú 

činnosť za rok 2017 – prehľad podľa katedier. Katedre je priradený výstup, ak jej člen je 

v danom výstupe spoluautorom s percentuálnym podiel 1% a viac. 

 

 
Obr. 6 Počet publikačných výstupov 
 

Vysvetlivky: 

KA - Katedra atletiky, KG - Katedra gymnastky, KŠH - Katedra športových hier, KŠEŠH  - Katedra športovej 

edukológie a športovej humanistiky, KŠK - Katedra športovej kinantropológie, KŠPP - Katedra športov v prírode 

a plávania, DCpH - Diagnostické centrum prof. Hamara 
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Súčet autorských percentuálnych podielov publikačných výstupov v prepočte na počet tvorivých 

pracovníkov v skupinách A, B, C a D podľa metodík pre dotácie UK a MŠVVaŠ SR na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a výskumnú, vývojovú a umeleckú 

činnosť za rok 2017 – prehľad podľa katedier. 

 

 
Obr. 7  Súčet percentuálnych podielov 

Vysvetlivky: 

KA - Katedra atletiky, KG - Katedra gymnastky, KŠH - Katedra športových hier, KŠEŠH  - Katedra športovej 

edukológie a športovej humanistiky, KŠK - Katedra športovej kinantropológie, KŠPP - Katedra športov v prírode 

a plávania, DCpH - Diagnostické centrum prof. Hamara 
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4 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  
  

V roku 2017 mala FTVŠ UK uzatvorených 32 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi 

v rámci programu ERASMUS+. Na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility sa využíval program 

ERASMUS+.  

 

4.1 Prednáškové, študijné a pracovné pobyty 

  

Erasmus+ 

počet vyslaných študentov v rámci mobility štúdium          - 8 

počet vyslaných študentov v rámci mobility stáž                 - 2 

počet prijatých študentov v rámci mobility štúdium            - 31 

počet prijatých študentov v rámci mobility stáž                   - 1 

počet vyslaných zamestnancov FTVŠ                                  - 3 

počet prijatých zamestnancov zo zahraničných univerzít     - 7 

 

 
Obr. 9  Počet vyslaných študentov 

 

 
Obr. 10  Počet prijatých študentov 

3
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Vyslaní študenti

Španielsko UK Portugalsko Česká republika

15
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1
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Prijatí študenti

Španielsko Portugalsko Fínsko Turecko

Chorvátsko Francúzsko Česká republika
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MEDZIUNIVERZITNÉ A BILATERÁLNE DOHODY 

 

počet prijatých pedagogických pracovníkov  - 1 NŠP  

počet vyslaných pedagogických pracovníkov  - 0 

 

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH 

 

FIEP – International Federation of Physical Education 

ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education  

 

POZVANÉ PREDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ 

 

Antala, Branislav International committee of sport pedagogy and its impact to building of    

worldwide physical and sport education policy. In: ICESH 2017. Tirana : ASSA, 2017. 

 

Bartolčičová, Barbora Vplyv 6-mesačnej pohybovej aktivity a suplementácie antioxidantmi na 

vybrané faktory porúch plodnosti žien. In: V. konference fyzioterapie s mezinárodní účastí, 

2017.  Čelákovice: REHASPRING, 2017.  

 

Zemková, Erika Functional assessment of human performance in prevention and rehabilitation 

of injuries. In:  BRICS Council of Exercise and Sports Science. Santos : University of Sao 

Paulo, 2017. 

 

Zemková, Erika Our approach to sport-specific testing of athlete performance. In:  

Vserossijskaja naučno-praktičeskaja škola. Moskva : Departament sporta i turizma goroda 

Moskvy, 2017. 

 

Zemková, Erika Body balance under sport-specific conditions. In: Vserossijskaja naučno-

praktičeskaja škola. Moskva : Departament sporta i turizma goroda Moskvy, 2017. 
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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. 2016 vychádza vedecký časopis Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis 

Comenianae 2-krát v printovej, ako aj v elektronickej voľne dostupnej verzii vydavateľstve DE 

GRUYTER OPEN. 

V rámci edičnej činnosti ďalej vyšli: 

v kategórii AAB (Vedecké monoghrafie vydané v domácich vydavateľstvách): 

Tománek, Ľubor - Roman, Peter. Systém minibasketbalových súťaží v názoroch 

basketbalových trénerov 2016 [elektronický zdroj].  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016 

[online]. 

Vrtiaková, Barbora - Oborný, Josef. Recepcia estetickosti vybraných tanečných disciplín. Show 

dance, disco dance, hip hop. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 

šport, 2017. 

Sedliak, Milan. Steroidné hormóny pri telesnom zaťažení. Bratislava : Slovenská vedecká 

spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2017. 

Somorovský, Igor - Kyselovičová, Oľga. Diferencované pohybové program. Účinnosť na 

vybrané somatické, funkčné a biochemické charakteristiky vysokoškoláčok [elektronický 

zdroj]. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2017. 

 

Monografie, ktoré nevyšli vo vydavateľstve UK, resp. vo vydavateľstve. Slovenská 

vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport: 

Sližik, Miroslav-Pašková, Lucia-Broďáni, Jaroslav-Longová, Katarína-Šiška,  

Ľuboslav. Predštartové stavy v úpolových športoch [elektronický zdroj]. Banská Bystrica . 

UMB, 2017. 

Bobrík, Miroslav-Seman, František. Národný beh Devín Bratislava. 70 ročníkov v 96-ročnej 

histórii. Bratislava : Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, 2017. 

 

V ostatných kategóriách vyšli:  

AFD (Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách) 

Student research conference 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Comenius University in 

Bratislava, 2017 [online]. 

Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch 

[elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej 

výchovy a športu, 2017 [online]. 

AED (Publikované práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách) 

Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. 

Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s 

Univerzitou Komenského v Bratislave, 2017. 
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Žiak, pohyb, edukácia. Vedecký zborník 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2017 [online]. 

Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický zdroj]. 

Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 . 

 

ABB (Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 

domácich vydavateľstvách) 

Janka Peráčková-Pavol Peráček. Antropometrické charakteristiky športujúcich a 

nešportujúcich žiačok z vybraných stredných škôl zo Slovenska. In: Úroveň telesného rozvoja 

školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných 

charakteristík. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016.  

Vykazuje sa za rok 2017. 
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6 HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

 

Habilitačné konanie: 

V roku 2017 neprebehlo žiadne hablilitačné konanie.  

 

Inauguračné konanie: 

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. v študijnom odbore športová edukológia, inauguračná 

prednáška na tému: „Optimalizácia zaťaženia v kondičnej príprave“. 
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7  INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 

SYSTÉM 

 

 Prioritou roku 2017 bolo zrealizovať rozšírenie internetovej konektivity v nových ako 

aj stávajúcich objektoch a priestoroch fakulty. Ako prvé, bolo pripojenie objektu športovej haly 

prof. Rovného do stávajúcej metalickej štruktúrovanej kabeláži fakulty. Po zabezpečení 

hardvéru v roku 2016, t.j. dvoch výkonných vonkajších jednotiek - antén pre pásmo 5 GHz 

s priepustnosťou až 450 Mbps, bola v mesiaci august realizovaná montáž primárnej antény na 

objekte fakulty v časti DCpH a sekundárnej antény na streche Športovej haly prof. Rovného. 

Následne obe antény boli pripojené na jednej strane do stávajúcej fakultnej infraštruktúry (rack-

ovňa v miestnosti II-24) a na druhej strane – v športovej hale do rozvodnej skrinky 

s umiestneným CISCO switch-om, do ktorého sú pripojené jednotlivé učebne a miestnosti z už 

realizovanými rozvodmi. Aby bol zabezpečený prístup do internetu aj v samotnej hale pre 

vyučujúcich v rámci pedagogického procesu, bolo vytvorené ďalšie WIFI pripojenie, kde s 

využitím stropnej konštrukcie na roštoch osvetlenia haly bol inštalovaný metalický rozvod na 

pripojenie Access pointu (prístupového bodu). Login na pripojenie do WIFI poskytuje správca 

haly. 

Keďže seminárna miestnosť v gymnastickej telocvični, ako aj ďalšie priestory gymnastickej 

telocvične nemali žiadne pripojenie do internetu, bolo potrebné vyriešiť pokrytie. Pripojenie 

bolo realizované dvomi spôsobmi. Samotná seminárna miestnosť je pripojená samostatným 

metalickým prívodom umiestneným na roštoch v káblových rozvodoch pod budovou fakulty 

zo serverovne s ukončením v seminárnej miestnosti. Pokrytie gymnastickej telocvične 

a ďalších priľahlých priestorov na prístup do internetu bolo možné realizovať len 

prostredníctvom WIFI. Na tento účel bol privedený ďalší prívod zo serverovne v rovnakej trase 

ako do seminárnej miestnosti s vyvedením do priestoru telocvične a ukončením na pripojenie 

Access pointu (prístupového bodu). Na rozdiel od športovej haly je táto WIFI konfigurovaná 

ako EDUROAM. 

V roku 2017 vyvstala tiež požiadavka pripojiť do internetu aj priestor FITGYMU. Keďže ďalší 

samostatný prívod zo serverovne nebolo možné realizovať, pokrytie sa vyriešilo prepojením 

jednej voľnej prípojky z miestnosti pokladne prevŕtaním stropnej konštrukcie do FITGYM-u 

a ukončením na pripojenie Access pointu (prístupového bodu). Táto WIFI je tiež konfigurovaná 

ako EDUROAM. 

V rámci skvalitnenia vyučovacieho procesu a plnohodnotného využívania IT na Katedre 

atletiky (učebňa 0-114) bola zrealizovaná inštalácia nového dataprojektoru pod strop, vrátane 

dátových a silových káblových rozvodov.  

Oddelenie informačných a komunikačných technológií (OIKT) pokračovalo v zabezpečovaní 

služieb smerujúce k základnej funkcionalite systému s prispením pracovníkov CIT-u.  Prístup 

CIT-u pozitívne vplýval ku stabilite a kvalite služieb OIKT pri zabezpečovaní prevádzky 

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

modernizácii a rozširovaním kamerového systému, finančného informačného systému (na 

úrovni riešenie technických problémov pripojenia klientskej aplikácie k serverom 

poskytovateľa, inštalácií, zmien konfigurácií), ďalej dennú aktualizáciu webovej stránky 
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fakulty, užívateľskú podporu klientskych staníc a rôzne služby z oblasti úprav dokumentov, 

obrázkov a grafiky. 

V roku 2017 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 2ks, NB 10 ks, monitory 4 ks ) a  

TopSoft BSB (skener 2ks, multifunkčné tlačiarne 3 ks, štandardné tlačiarne 3 ks 

a dataprojektory 2 ks) v celkovom objeme 21.417,24,- € . Ďalej oddelenie zabezpečovalo pre 

všetky pracoviská fakulty nákup a výmeny spotrebného materiálu printových zariadení 

v celkovej výške 7.441,33 €. 

Na pracovných staniciach zamestnancov je z prevažnej väčšiny inštalovaný operačný 

systém Microsoft Windows 7 a Windows 10. Z kancelárskych balíkov je používaný Microsoft 

Office 2010, Microsoft Office 2013 a Microsoft Office 2016. 
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8 SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
 

január 2017 

Novoročný vinš  

 

27.január 2017 

Deň otvorených dverí 

 

30. marec 2017 

Pedagogická konferencia a posedenie zamestnancov ku Dňu učiteľov 

 

6. apríl 2017 

Fakultné kolo ŠVOUČ 

 

3. máj 2017 

Univerzitná kvapka krvi 

 

29. jún 2017 

Športový deň zamestnancov FTVŠ UK 

 

júl 2017  

Športové prázdniny na FTVŠ UK – 4 turnusy 

 

16. september 2017 

Univerzitná veslárska regata Bratislava - účasť 

 

11. november 2017 

Silák FTVŠ UK Challenge 2017 

 

7. november 2017 

Hokejový turnaj univerzít SR 

 

5. december 2017  

Mikulášsky indoor golfový turnaj 

 

7. december 2017 

Vianočné posedenie zamestnancov FTVŠ UK  
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9 INÉ 

 
- V roku 2017 udelil dekan FTVŠ UK nasledovné ocenenia: 

- 16.01.2017 striebornú medailu FTVŠ UK p. Alene Grossovej, pri príležitosti jej 

životného jubilea za dlhoročnú poctivú a obetavú prácu v prospech FTVŠ UK. 

- 28.02.2017 ďakovný list FTVŠ UK prof. PhDr. Eugenovi Laczovi, PhD., pri 

príležitosti jeho životného jubilea za pedagogický a vedecký prínos pri príprave 

budúcich učiteľov telesnej výchovy a trénerov a za šírenie dobrého mena FTVŠ UK 

u nás i v zahraničí. 

- 06.04.2017 striebornú medailu FTVŠ UK p. Richardovi Nehybovi, pri príležitosti 

jeho životného jubilea za dlhoročnú poctivú a obetavú prácu v prospech FTVŠ UK. 

- 29.05.2017 bronzovú medailu FTVŠ UK mestu Drummondville (Kanada) za 

organizovanie festivalu Mondial des cultures 2017 a za rozvoj medzikultúrnych 

vzťahov. Pozn.: Na festivale, v dňoch 02.-17.07.2017, sa zúčastnil FS Gymnik. 

- 26.06.2017 Pamätnú plaketu J. A. Komenského doc. PhDr. Jánovi Víťazkovi, CSc., 

pri príležitosti jeho životného jubilea 95 rokov (nar. 15.06.1922), za dlhoročnú 

pedagogickú činnosť na FTVŠ UK. 

- 26.09.2017 ďakovné listy študentom, ktorí reprezentovali UK , FTVŠ UK a SR na 

XXIX. svetovej letnej univerziáde 2017 v Taipei: Kitty Bitterová, Bc. Jakub Bottlík, 

Bc. Šimon Bujna, Pavol Jeleňák, Bc. Slavomír Michňák, Barbora Mokošová. 

- 16.11.2017 Pamätnú plaketu J. A. Komenského prof. MUDr. Ľudovítovi 

Komadelovi, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov (nar. 01.11.1927), 

za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť na FTVŠ UK. 

 

- Za rok 2017 boli vyhodnotení ako najlepší pracovníci v jednotlivých kategóriách: 

Profesor: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. 

Docent: doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 

Odborný asistent: Mgr. Matej Chren, PhD. 

Nepedagogický zamestnanec: p. Eduard Šinal 

 


