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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Belás
I.2 - Meno Martin
I.3 - Tituly PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia 1977
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 martin.belas@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4806?do=filterForm-

submit&name=Martin&surname=Belas&university=701000000&faculty=701070000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
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 matematiky, fyziky a informatiky
II.b - Rok 1999
II.c - Odbor a program Učiteľstvo telesnej a športovej výchovy v kombinácií s matematikou

II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
II.b - Rok 2001
II.c - Odbor a program Učiteľstvo telesnej a športovej výchovy v kombinácií s matematikou

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 2006
II.c - Odbor a program 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 Univerzita Komenského v Bratislve, Fakulta telesnej výchovy a športu od 2001 -

IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností

IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné
IV.b - Názov

inštitúcie
IV.c -
Rok

Kurz trénera cyklistiky Európska cyklistická
únia

2010

Účasť na pretekoch svetového pohára, majstrovstiev Európy a majstrovstiev Sveta v pozícií reprezentačného trénera v horskej
cyklistike disciplíne cross-country

UCI, UEC, SZC od 2007
-

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

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

I.+II. Vedy o športe

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

I. Vedy o športe

Technika zjazdového
lyžovania

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, Športový manažment I. Vedy o športe

Didaktika zjazdového
lyžovania

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, Športový manažment II. Vedy o športe

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

I. + II. Vedy o športe

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 8
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 1

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 41
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 41

V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku



V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor

Športová špecializácia cyklistika I. - IV. Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy II. Vedy o športe

Teória a didaktika športovej špecializácie I. - VI. cyklistika Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy I. Vedy o športe

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 115
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 21

VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 0

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 46
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 16

VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 0
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 0

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 ACA01 Král, Lubomír (30%) - Pach, Martin [UKOTVKPP] (30%) - Belás, Martin [UKOTVKPP] (30%) - Bunc, Václav (10%): Snežné športy, teória, didaktika a

zdravie. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Prahe v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. - 124 s.
Lit. 77 zázn.
ISBN 978-80-87647-25-7

2 ACB01 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (50% [2,80 AH]) - Belás, Martin [UKOTVKPP] (50% [2,80 AH]): Bežecké lyžovanie : technika - metodika. - 1. vyd. -
Bratislava : ICM Agency, 2012. - 112 s. [5,60 AH] [print]
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 67 zázn.
ISBN 978-80-89257-51-5

3 ADF01 Belás, Martin [UKOTVKPP] (100%) : Vplyv najazdených kilometrov na ceste na rozvoj vytrvalostných schopností horského cyklistu = Time shift in
the volume of training load on the development of the cyclist´s endurance
Lit. 22 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 12-16. - ISSN (print) 1335-2245

4 AED11 Belás, Martin [UKOTVKPP] (100%) : Vedeckovýskumné poznatky v oblasti využitia turistiky a športov v prírode pri všestrannom rozvoji bežnej
populácie : 2. Športová edukológia
Import UKO
Lit.: 39 zázn.
In: Štruktúra poznatkovej bázy vied o športe. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 200-214. - ISBN 978-80-89197-65-1
Ohlasy (1):
[o4] 2017 Straňavská, S. - Görner, K.: Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám. Banská Bystrica : Belianum, 2017, S. 108

5 AED18 Belás, Martin [UKOTVKPP] (100%) : Ukazovatele statickej a dynamickej rovnováhy horských cyklistov v závislosti od charakteru pohybového
zaťaženia
Lit. 7 zázn.
In: Koordinačné schopnosti vo vybraných športoch v prírode I. Zborník z výskumnej úlohy VEGA. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 8-17. - ISBN
978-80-89197-79-8

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 ACB01 Kompán, Jaroslav (60% [8,48 AH]) - Adamčák, Štefan (5% [0,70 AH]) - Belás, Martin [UKOTVKPP] (20% [2,86 AH]) - Babiar, Martin (5% [0,70 AH]) -

Görner, Karol (5% [0,70 AH]) - Pačuta, Slavomír (5% [0,70 AH]): Outdoorové aktivity, športy a špecifiká pobytu v prírode [elektronický dokument]. - 1. vyd.
- Banská Bystrica : Belianum, 2017. - 210 s. [online] [14,14 AH]
Úplný text. - Import UKO
Lit. 34 zázn.
ISBN 978-80-557-1342-7
URL: https://lnk.sk/ego6

2 ADF01 Belás, Martin [UKOTVKPP] (100%) : Vplyv najazdených kilometrov na ceste na rozvoj vytrvalostných schopností horského cyklistu = Time shift in
the volume of training load on the development of the cyclist´s endurance
Lit. 22 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 12-16. - ISSN (print) 1335-2245

3 ADF02 Murin, Michal (10%) - Belás, Martin [UKOTVKPP] (90%): Závislosť športovej výkonnosti rekreačných lezcov od úrovne ich všeobecnej a špeciálnej
pohybovej výkonnosti = The dependence of the sport performance of recreational climbers in the level oftheir general and special mobility performance
Lit. 5 zázn.
In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 19-22. - ISSN (print) 1335-2245

4 AED01 Belás, Martin [UKOTVKPP] (90%) - Kadlecová, Monika (10%): Vplyv aerodynamiky na výkon v cyklistickej časovke = Effect of aerodynamics on
performance in cycling time trial
Lit. 41 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita
Komenského v Bratislave, 2016. - S. 4-27 [online]. - ISBN 978-80-223-4249-0
URL: http://stella.uniba.sk/texty/FTVS_technika_metodika_sport_2016.pdf
URL: http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:658097&fromLocationLink=false&theme=Katalog

5 AED04 Belás, Martin [UKOTVKPP] (90%) - Rychel, Andrej (10%): Diferenciácia úrovne vybraných kondičných schopností zjazdárov a cross-country cyklistov
= Differentiation ability level selection conditioning down-hills and cross-country cyclist
Lit. 28 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2016 [elektronický dokument]. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita
Komenského v Bratislave, 2016. - S. 60-80 [online]. - ISBN 978-80-223-4249-0
URL: http://stella.uniba.sk/texty/FTVS_technika_metodika_sport_2016.pdf
URL: http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?id=chamo:658097&fromLocationLink=false&theme=Katalog

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti



1 o4] 2006 Prachár, J.: Názory, postoje a vzťah študentov TU vo Zvolene k turistike a športom v prírode. In: Turistika a športy v prírode. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl, 2006, S. 70
[o4] 2007 Blahutová, A. - Pach, M. - Kolárik, A.: Záujem o pohybové aktivity a formovanie vlastností žiakov základných škôl. In: Tvorba kurikula telesnej
výchovy v rámci transformácie vzdelávania v Slovenskej republike. Bratislava : ICMAgency, 2007, S. 125
[o3] 2007 Oborný, J.: Preferenčné postoje študentov k športovým aktivitám v prírode. In: Pedagogická kinantropologie. Ostrava : Ostravská univerzita,
2007, S. 45
[o3] 2008 Paugschová, B. - Görner, K. - Bendíková, E.: Postoj a vzťah učiteľov gymnázií v stredoslovenskom regióne k turistike a športom v prírode. In:
Sport a kvalita života 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 15
[o4] 2009 Paugschová, B. - Görner, K.: Turistika a športy v prírode u učiteľov a študentov gymnázií v Stredoslovenskom regióne a študentov telesnej
výchovy pripravujúcich sa na učiteľské povolanie. In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a
turistiky. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009, S. 96

2 [o4] 2005 Blahutová, A. - Kolárik, A. - Pach, M.: Telesná kondícia, zdravie a pohybové aktivity v prírode študentov bilingválneho a športového gymnázia. In:
Vplyv športových aktivít v prírode na harmonický vývoj stredoškolskej a vysokoškolskejmládeže. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 21
[o4] 2006 Žídek, J. - Petrovič, P. - Prachár, J.: Pohybové aktivity vysokoškolskej mládeže so zameraním na zimné a letné športy. In: Vplyv športových aktivít
v prírode na harmonický rozvoj stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže III. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006, S. 73
[o4] 2009 Žídek, J. - Petrovič, P. - Blahutová, A.: Názory a postoje žiakov vybraných gymnázií Západoslovenského regiónu v oblasti trávenia voľného času
využitím športovo-turistických aktivít. In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti a záujmuštudujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a turistiky.
Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009, S. 29
[o3] 2009 Michal, J.: Názory žiakov na realizáciu snowboardového výcviku na školách. In: Studia sportiva, roč. 3, č. 2, 2009, s. 106

3 [o4] 2006 Prachár, J.: Názory, postoje a vzťah študentov TU vo Zvolene k turistike a športom v prírode. In: Turistika a športy v prírode. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl, 2006, S. 70
[o4] 2009 Paugschová, B. - Görner, K.: Turistika a športy v prírode u učiteľov a študentov gymnázií v Stredoslovenskom regióne a študentov telesnej
výchovy pripravujúcich sa na učiteľské povolanie. In: Úroveň odborno-technickej zdatnosti azáujmu študujúcej mládeže z oblasti športov v prírode a
turistiky. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009, S. 100

4 [o4] 2007 Paučír, Ľ. - Klaček, T.: Príprava študentov telesnej výchovy na sezónne formy TV - cvičenia v prírode. In: Zborník prác z 12. vedecko-
pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2007, S. 109
[o4] 2021 Tokár, M.: "Green exercises" v rámci vysokohorskej turistiky pre študentov vysokých škôl = "Green exercises" in the framework of alpine
tourism for university students. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita azdravý životný štýl 2021 : recenzovaný zborník vedeckých
prác. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021, S. 353

5 [o4] 2021 Tokár, M.: "Green exercises" v rámci vysokohorskej turistiky pre študentov vysokých škôl = "Green exercises" in the framework of alpine
tourism for university students. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita azdravý životný štýl 2021 : recenzovaný zborník vedeckých
prác. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021, S. 352

VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1 KEGA 044UMB-4/2016
2 Cycling Trends in Education, Training & Diagnosis /C-TREND - Erasmus+ 2021-2023
3 Erazmus+ : Antala, B. (zodpovedný riešiteľ z partnerského pracoviska): "New Health 2022". Riešené: 2020 - 2022. Zástupca zodpovedného riešiteľa:

Labudová Jana. Spoluriešitelia: Kaplánová, A., Šmela, P., Pačesová, P., Kraček, S., Kotyrová G., Balga T., Tománek Ľ., Belás M., Ryzková E., Grznár Ľ.,
Putala M. (FTVŠ UK)

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia

Vzdelávanie trénerov cyklistiky Trénerská akadémia FTVŠ od 2010 -

Vzdelávanie inštruktorov zjazdového lyžovania Inštruktorská akadémia FTVŠ od 2016

Tréner a štatutár cyklistického oddielu KAKTUS BIKE - Team Bratislava O. z. KAKTUS BIKE - Team Bratislava od 2001 -

Tréner reprezentácie Slovenska v horskej cyklistike disciplíne cross - country Slovenský zväz cyklistiky od 2007 -

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2022
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