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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Novosád
I.2 - Meno Adrián
I.3 - Tituly Mgr.,PhD.
I.4 - Rok narodenia 1984
I.5 - Názov pracoviska Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity

Komenského v Bratislave
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa adrian.novosad@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18068

I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom
osoba pôsobí na vysokej škole

vedy o športe

I.11 - ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4707-8775

II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu
II.b - Rok 2009
II.c - Odbor a program Telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo

II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu
II.b - Rok 2012
II.c - Odbor a program Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu
II.4 - Titul docent

II.5 - Titul profesor
II.6 - Titul DrSc.

III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
III.a - Zamestnanie-
pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia

III.c - Časové
vymedzenie

Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od 15.9.2012

V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom

akademickom roku podľa študijných programov



V.1.a - Názov profilového
predmetu V.1.b - Študijný program

V.1.c -
Stupeň

V.1.d -
Študijný
odbor

Základná Atletika I,II trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

I. vedy o športe

Rozvoj rýchlostných schopností
atletickými prostriedkami

kondičné trénerstvo, kondičné
trénerstvo a učiteľstvo TV

II. vedy o športe

Rozvoj rýchlostno-silových
schopností

kondičné trénerstvo, kondičné
trénerstvo a učiteľstvo TV

II. vedy o športe

V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 7
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 8
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 18
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 14
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti

VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 36
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 20
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 3

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 8
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 1

VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti

VI.1.a - Celkovo 3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 1

VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo 0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 0

VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1 Tufano, James Joseph (35%) - Halaj, Matej [UKOTVKLA] (30%) - Kampmiller, Tomáš [UKOTVKLA]

(5%) - Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (5%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (25%): Cluster sets vs.
traditional sets : levelling out the playing field using apower-based threshold. PLoS One Roč.
13, č. 11 (2018).

2 Novosád, Adrián [KAUT] [UKOTVKLA] (40%) - Argajová, Jaroslava (30%) - Augustovičová,
Dušana [UKOTVKLA] (30%): New kata evaluation in top-level karate : analysis of frequency and
score of katas in K1 Premiere League. Archives of budo. Roč. 16, č. June (2020), s. 153-160
[online]. - ISSN 1643-8698

3 Oliva, Viktor [KAUT] [UKOTVKKA] (50%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (30%) - Novosád, Adrián
[UKOTVKLA] (10%) - Vajda, Matej [UKOTVDKCH] (10%): The force-curve in squatting according
to performance level. Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč.
20, č. 6 (2020),



4 Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (40%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (30%) - Sillík, Gabriel (30%):
Zóna výkonového maxima nad 90 % pri cvičení polodrep výskok. Kondičný tréning v roku
2014. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou
telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014

5 Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (25%) - Balun, Matej (25%) - Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (25%) -
Halaj, Matej [UKOTVKLA] (25%): Power mass curve parameters in deep squat : acceleration vs.
concentric phase of motion

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 Tufano, James Joseph (35%) - Halaj, Matej [UKOTVKLA] (30%) - Kampmiller, Tomáš [UKOTVKLA]

(5%) - Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (5%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (25%): Cluster sets vs.
traditional sets : levelling out the playing field using apower-based threshold. PLoS One Roč.
13, č. 11 (2018).

2 Novosád, Adrián [KAUT] [UKOTVKLA] (40%) - Argajová, Jaroslava (30%) - Augustovičová,
Dušana [UKOTVKLA] (30%): New kata evaluation in top-level karate : analysis of frequency and
score of katas in K1 Premiere League. Archives of budo. Roč. 16, č. June (2020), s. 153-160
[online]. - ISSN 1643-8698

3 Oliva, Viktor [KAUT] [UKOTVKKA] (50%) - Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (30%) - Novosád, Adrián
[UKOTVKLA] (10%) - Vajda, Matej [UKOTVDKCH] (10%): The force-curve in squatting according
to performance level. Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč.
20, č. 6 (2020),

4 Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (51% [3,30 AH]) - Halaj, Matej [UKOTVKLA] (15% [1,00 AH]) -
Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (15% [1,00 AH]) - Oliva, Viktor [UKOTVKKA] (15% [1,00 AH]) -
Krnáč, Marián (4% [0,30 AH]): Drep v rozvoji rýchlostno-silovýchschopností. - 1. vyd. -
Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2021. - 106 s. [6,60
AH]
ISBN 978-80-89075-98-0

5 Buzgó, Gabriel [UKOTVKKA] (25%) - Balun, Matej (25%) - Novosád, Adrián [UKOTVKLA] (25%) -
Halaj, Matej [UKOTVKLA] (25%): Power mass curve parameters in deep squat : acceleration vs.
concentric phase of motion

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 o1] 2019 Torres Lopez de Haro, F. - Olcina Camacho, G. - Timon Andrada, R.: Postperformance

fatigue in cluster-set training with free and guided weight in trained athletes = Affaticamento
successivo ad allenamento di cluster set libero e concarico guidato in atleti allenati. In:
Medicina dello sport, roč. 72, č. 4, 2019, s. 642-653 - SCI ; SCOPUS

2 o4] 2015 Nemček, J. - Kazárová, M.: Rozdiely maximálnej izometrickej sily tenisových hráčov
dorasteneckej vekovej kategórie a necvičiacich rovesníkov. In: Od výskumu k praxi v športe :
zborník vedeckých prác. Bratislava : STU, 2015, S. [9 s.]

3 [o1] 2017 Šelingerová, M. - Šelinger, P. - Šteňová, E. - Jaklič, H.: Vitamin D receptor gene
polymorphism and bone mineral density. In: Gazzetta medica italiana. Archivio per le scienze
mediche, roč. 176, č. 5, 2017, s. 284-288 - SCI ; SCOPUS

4 [o1] 2017 Šelingerová, M. - Šelinger, P. - Doležajová, L. - Šteňová, E.: Bone mineralization
density in children according to the chronological and bone age. In: Gazzetta medica italiana.
Archivio per le scienze mediche, roč. 176, č. 7-8, 2017, s. 402-407 - SCI ; SCOPUS

5 o4] 2016 Mlsnová, G.: Effects of A 6-month conditioning program on motor and sport
performance in the group of children's fitness competitors. In: Acta Facultatis Educationis
Physicae Universitatis Comenianae, roč. 56, č. 2, 2016, s. 126

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých
projektov za posledných šesť rokov

1 Agustovičová, D.: Energetická náročnosť súťažnej disciplíny kata. Riešené 2019 - 2020, č.
1/0654/19. Spoluriešitelia: Bielik, Štefanovský, Kampmiller, Laczo, Novosád, Rupčík,
mimofakultná: Argajová.

2 Buzgó, G.: Neuromuskulárna adaptácia v iniciálnych fázach silového tréningu. Riešené 2018 -
2019, č. 1/0333/18. Spoluriešitelia: Novosád, Musilová, Lopata, Halaj, CHudý, Krčmár +
mimofakultní: Argajová, Kolonyi.

3 Augustovičová, D.: Energetická náročnosť súťažnej disciplíny kata. Riešené 2019 - 2020, č.
1/0654/19. Spoluriešitelia: Bielik, Štefanovský, Kampmiller, Laczo, Novosád, Longová +
mimofakultná: Argajová.



4 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.

5 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.

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2022
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