
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Názov fakulty Fakulta telesnej výchovy a športu
Sídlo fakulty Nábr. arm. gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava

I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Benčuriková
I.2 - Meno Ľubomíra
I.3 - Tituly doc. PaedDr. PhD.
I.4 - Rok narodenia 1957
I.5 - Názov pracoviska Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra

športov v prírode a plávania
I.6 - Adresa pracoviska Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa lubomira.bencurikova@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/4807?mode=full&do=filterForm-

submit&name=Ľubomíra&surname=Benčuriková&university=701000000&faculty=701070000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
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.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
II.b - Rok 1981
II.c - Odbor a program Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

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 2002
II.c - Odbor a program Športová edukológia

II.4 - Titul docent
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 Športová edukológia

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 Fakulta telesnej výchovy a športu od r. 1988

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

Základy lokomócií vo vode Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

I. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy,
učiteľstvo a pedagogické vedy

Plavecké športy a záchrana topiaceho Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Didaktika plávania Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

II. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Technika zjazdového lyžovania Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Teória a didaktika športovej špecializácie III.,
Šport pre zdravie

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Seminár k bakalárskej práci 1,2 Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

I. Vedy o športe, Vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

Športová špecializácia II. Športové plávanie Trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

I. Vedy o športe, Vedy o športe/učiteľstvo a pedagogické vedy

V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v
aktuálnom akademickom roku

V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor

členka skúšobnej komisie pre štátnu skúšku I. Vedy o športe

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

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 15

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

Teória a didaktika športovej špecializácie I-III
športové plávanie

Trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo I. vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

Plávanie pre rôzne skupiny populácie Trénerstvo a učiteľstvo TV, učiteľstvo TV v
kombinácii

I.,II. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

Hospitačná prax Trénerstvo a učiteľstvo TV, učiteľstvo TV v
kombinácii

I., II. Vedy o športe, vedy o športe/učiteľstvo a
pedagogické vedy

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 155
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 35

VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 4
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 4

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 212
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 30

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 2

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

1 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Didaktika plávania. Yvetta Macejková (45%), Benčuriková, Ľubomíra (25 %), Čechovská, Irena (5 %), Kalečík, Ľubomír (18 %), Labudová, Jana (5 %),
Onačilová, Dagmar (2 %)
Bratislava : ICM Agency, 2005. ISBN 2005, 80-969268-3-7
[o3]4x, [o4]29x

2 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Plavecká príprava detí predškolského veku Ľubomíra Benčuriková (100%)
Bratislava : ICM Agency , 2008
978-80-89257-08-9
[o3]17x

3 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
Vybrané faktory ovplyvňujúce základné plavecké zručnosti detí predškolského veku Ľubomíra Benčuriková (100%)
Bratislava : Stimul , 2011 978-80-8127-023
[o4] 8x

4 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
The influence of motor activity on the swimming ability of preschool aged children Ľubomíra Benčuriková (50%), Matúš Putala (50%)
Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 3 (2017), s. 1043-1047, art. no. 160 [online] 
ISSN (print) 2247-8051 ISSN (online) 2247-806X
[o1] 1x, [o4] 1x 

5 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Impact of selected motion programs on swimming capacity and motoric performance of 7 - 8 year children in Slovakia Ildikó Viczayová (40%),
Benčuriková, Ľubomíra (40%), Kontra, József (1%), Putala, Matúš (19%)
Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 1703-1707, art. no. 249 [online]
ISSN (print) 2247-8051 ISSN (online) 2247-806X

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Plavecké športy a záchrana topiaceho sa vysokoškolská učebnica.
Igor Baran (15%), Benčuriková, Ľubomíra (15%), Grznár, Ľuboš (10%), Holas, Dušan (10%), Kalečík, Ľubomír (5%), Labudová, Jana (15%), Macejková,
Yvetta (15%), Putala, Matúš (15%)
Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport , 2021. ISBN 978-80-8251-000-6

2 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Impact of selected factors on performance in sporting shooting from air rifle in standing position Peter Petrovič (40%), Benčuriková, Ľubomíra (40%),
Červenka, Denis (10%), Putala, Matúš (10%)
Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 768-773, art. no. 110 [online]
ISSN (print) 2247-8051 ISSN (online) 2247-806X

3 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Porovnávacia štúdia pohybových a zdravotných kompetencií vysokoškolákov Ildikó Viczayová (25%), Baráth, Ladislav (20%), Benčuriková, Ľubomíra
(20%), Orban, Karol (18%), Juríková, Tünde (15%), Lászlo, Zita (1%), Kontra, József (1%)
Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2020. ISBN 978-80-558-1634-0

4 ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
Impact of selected motion programs on swimming capacity and motoric performance of 7 - 8 year children in Slovakia Ildikó Viczayová (40%),
Benčuriková, Ľubomíra (40%), Kontra, József (1%), Putala, Matúš (19%)
Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 1703-1707, art. no. 249 [online]
ISSN (print) 2247-8051 ISSN (online) 2247-806X

5 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Hodnotenie konzumácie prírodných antibiotík u vysokoškolákov. Tünde Juríková (20%), Viczayová, Ildikó (20%), Benčuriková, Ľubomíra (20%), László
Hajduné, Zita (10%), Hegedüsová, Alžbeta (5%), Andrejiová, Alena (5%), Kontra, József (10%), Sochor, Jiří (5%), Mlček, Jiří (5%)
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa , 2016. ISBN 978-80-558-1083-6

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov

VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností



VII.a - Aktivita, funkcia
VII.b - Názov inštitúcie,

grémia
VII.c - Časové vymedzenia

pôsobenia

Trénerská akadémia, Vzdelávanie trénerov plávania - lektorka, členka skúšobnej komisie FTVŠ UK od r. 2000

Vzdelávanie inštruktorov Asociácia Vodné deti Slovensko - garantka, lektorka, členka
skúšobnej komisie

FTVŠ UK od r. 2000

Doplnkové pedagogické štúdium učiteľ, vedenie záverečných prác FTVŠ UK od r. 2000

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 14.12.2022
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