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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Šmída
I.2 - Meno Matej
I.3 - Tituly Mgr. , PhD.
I.4 - Rok narodenia 1991
I.5 - Názov pracoviska Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta

telesnej výchovy a športu
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa smida4@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/25040

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

Vedy o športe

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

II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

II.b - Rok 2013
II.c - Odbor a program vedy o športe, trénerstvo a učiteľstvo telesnej

výchovy
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 2015
II.c - Odbor a program vedy o športe, 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 2018
II.c - Odbor a program Vedy o športe, športová edukológia

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, katedra športov
v prírode a plávania

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od 2021

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

Turistika a
ochrana
prírody

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, Športový
manažment, Organizácia a riadenie športu

1.
stupeň

Vedy o
športe

Technika
zjazdového
lyžovania

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej
výchovy v kombinácii, Športový manažment

1.
stupeň

Vedy o
športe

Teória a
didaktika
športovej
špecializácie
Kanoistika I - VI

Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 1.
stupeň

Vedy o
športe

Paddleboarding Trénerstvo, Šport pre zdravie, Kondičné trénerstvo, Športový
manažment, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,Šport
pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo
a učiteľstvo telesnej výchovy/Coaching, Sports for health,
Sport Management, Conditioning Training, Coaching and
Physical Education Teaching, Conditioning Training and
Physical Education eaching, Coaching and Physical education
Teaching, Sport for Health and Physical Education Teaching,
Conditioning Training and Physical Education teaching

1. a 2.
stupeň

Vedy o
športe

Kondičná
cyklistika

Trénerstvo, Šport pre zdravie, Kondičné trénerstvo, Športový
manažment, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,Šport
pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo
a učiteľstvo telesnej výchovy/Coaching, Sports for health,
Sport Management, Conditioning Training, Coaching and
Physical Education Teaching, Conditioning Training and
Physical Education eaching, Coaching and Physical education
Teaching, Sport for Health and Physical Education Teaching,
Conditioning Training and Physical Education teaching

1. a 2.
stupeň

Vedy o
športe

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 3
V.4.2 - Počet obhájených prác

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 10
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 10
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 2
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 2

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 3
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 3

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

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



VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

1 ADM: Šmída, Matej [UKOTVKPP] (40%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (30%) - Rýzková, Eva
[UKOTVKPP] (30%): Aerobic workout on a rowing ergometer and blood sugar level
[elektronický dokument]
Lit.: 13 zázn.
In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč.
18, č. 1 (2018), s. 392-396, art. no. 54 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

2 ADM: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš
[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument]
Lit.: 55 zázn.
In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč.
18, č. 1 (2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

3 ADF01 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (50%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (50%): Vplyv
intervalového zaťaženia na veslárskom trenažéri na hladinu krvného cukru diabetikov 2. typu
Lit. 14 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 7-10. - ISSN (print) 1335-2245

4 ADF02 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (25%) - Clementis, Michal [UKOTVKKA] (25%) - Hamar, Dušan
[UKOTVKKA] (25%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (25%): Relation between maximal
anaerobic power output and tests on rowing ergometer = Vzťah maximálneho anaeróbneho
výkonu a testov na veslárskom trenažéri
Lit. 13 zázn.
In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. -
Roč. 57, č. 1 (2017), s. 68-76 [online]. - ISSN (online) 0520-7371
URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/afepuc.2017.57.issue-1/afepuc-2017-
0007/afepuc-2017-0007.pdf

5 ADF03 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (100%) : Kondičné schopnosti a výkon na veslárskom
trenažéri = Fitness abilities and rowing ergometer performance
Lit. 13 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 16-19. - ISSN (print) 1335-2245

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 ADM: Šmída, Matej [UKOTVKPP] (40%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (30%) - Rýzková, Eva

[UKOTVKPP] (30%): Aerobic workout on a rowing ergometer and blood sugar level
[elektronický dokument]
Lit.: 13 zázn.
In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč.
18, č. 1 (2018), s. 392-396, art. no. 54 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

2 ADM: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš
[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument]
Lit.: 55 zázn.
In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč.
18, č. 1 (2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051

3 ADF01 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (50%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (50%): Vplyv
intervalového zaťaženia na veslárskom trenažéri na hladinu krvného cukru diabetikov 2. typu
Lit. 14 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 7-10. - ISSN (print) 1335-2245

4 ADF02 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (25%) - Clementis, Michal [UKOTVKKA] (25%) - Hamar, Dušan
[UKOTVKKA] (25%) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] (25%): Relation between maximal
anaerobic power output and tests on rowing ergometer = Vzťah maximálneho anaeróbneho
výkonu a testov na veslárskom trenažéri
Lit. 13 zázn.
In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. -
Roč. 57, č. 1 (2017), s. 68-76 [online]. - ISSN (online) 0520-7371
URL: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/afepuc.2017.57.issue-1/afepuc-2017-
0007/afepuc-2017-0007.pdf



5 ADF03 Šmída, Matej [UKOTVKPP] (100%) : Kondičné schopnosti a výkon na veslárskom
trenažéri = Fitness abilities and rowing ergometer performance
Lit. 13 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 16-19. - ISSN (print) 1335-2245

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 ADM01 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš

[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument] Lit.: 55 zázn. In: Journal of
physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1
(2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051 URL: https://lnk.sk/bx47 URL:
https://lnk.sk/mzwP Registrované v: scopus Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2018=0,318
SNIP (SCOPUS) 2018=0,973 CiteScore (SCOPUS) 2018=2,00 Kvartil Q: scimago-sjr -- Q3
[Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018 scimago-sjr -- Q4 [Sports science]
-- 2018
[o1] 2019 Fisher, M.G. - Miller, L.J. - Tesfaye, J. - Roemer, K. - D'Acquisto, D.M. - D'Acquisto,
L.J.: Cardiorespiratory responses to shallow water exercise : a sex comparison. In: Journal of
aquatic research and education, roč. 11, č. 3,2018, s. art. no. 5 - SCOPUS

2 ADM01 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš
[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument] Lit.: 55 zázn. In: Journal of
physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1
(2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051 URL: https://lnk.sk/bx47 URL:
https://lnk.sk/mzwP Registrované v: scopus Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2018=0,318
SNIP (SCOPUS) 2018=0,973 CiteScore (SCOPUS) 2018=2,00 Kvartil Q: scimago-sjr -- Q3
[Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018 scimago-sjr -- Q4 [Sports science]
-- 2018
[o3] 2019 Sartono, S. - Adityatama, F.: The effect of high intensity interval training to physical
condition of pencak silat atlet. In: JUARA : jurnal olahraga, roč. 4, č. 2, 2019, s. 249

3 ADM01 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (40%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Grznár, Ľuboš
[UKOTVKPP] (20%) - Šmída, Matej [UKOTVKPP] (20%): Effects of aquafitness with high intensity
interval training on physical fitness [elektronický dokument] Lit.: 55 zázn. In: Journal of
physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1
(2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]. - ISSN (print) 2247-8051 URL: https://lnk.sk/bx47 URL:
https://lnk.sk/mzwP Registrované v: scopus Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) 2018=0,318
SNIP (SCOPUS) 2018=0,973 CiteScore (SCOPUS) 2018=2,00 Kvartil Q: scimago-sjr -- Q3
[Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2018 scimago-sjr -- Q4 [Sports science]
-- 2018
[o3] 2018 Özcan, R. - Irez, G.B. - Saygin, Ö. - Ceylan, H.I.: Aqua-pilates exercises improves
some physical fitness parameters of healthy young women. In: Journal of physical education
and sports science/Beden egitimi ve spor bilimleri dergis,roč. 12, č. 3, 2018, s. 175

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

IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné
aktivity súvisiace s vysokoškolským
vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

Rozvoj Stand up Paddleboardingu v spolupráci so
Slovenským zväzom kanoistiky - sekcia rýchlostnej
kanoistiky, organizácia Majstrovstiev Slovenska v
Stand up Paddleboardingu

Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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