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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Petrovič
I.2 - Meno Peter
I.3 - Tituly PaedDr., PhD.,
I.4 - Rok narodenia 1952
I.5 - Názov pracoviska Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a

športu
I.6 - Adresa pracoviska Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 81469 Bratislava
I.7 - Pracovné zaradenie odborný asistent
I.8 - E-mailová adresa petrovic@fsport.uniba.sk

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 1977
II.c - Odbor a program Telesná výchova , Branná výchova

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 kinantropológia

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 1977

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

Bežecké
Lyžovanie/Cross
country skiing

Trénerstvo, Kondičné trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy/Coaching, Conditioning Training, Coaching and
Physical education Teaching, Conditioning Training and
Physical Education eaching

I.+II. vedy o
športe/Sport
Sciences

Biatlon Trénerstvo, Kondičné trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I.+II. vedy o
športe

Šport.
streľba/Sport
shooting/

Trénerstvo, Kondičné trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I.+II. vedy o
športe

Turistika Trénerstvo, Kondičné trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej
výchovy

I.+II. vedy o
športe

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

V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 2
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 1

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 19
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 52

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 bežecké lyžovanie

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy

II. vedy o športe

Teória a didaktika športovej
špecializácie športová streľba

Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

II. Vedy o športe

Turistika Vedy o športe I. Trénerstvo, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,

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 82
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 18
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 1
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 1

VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 98
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 18

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



činnosti
VI.1.a - Celkovo 18
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 ACB02 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

2 ADM01 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (40%) - Benčuriková, Ľubomíra [UKOTVKPP] (40%) -
Červenka, Denis [UKOTVKEH] (10%) - Putala, Matúš [KAUT] [UKOTVKPP] (10%): Vplyv
vybraných faktorov na výkon pri športovej streľbe zo vzduchovky v stoji[elektronický
dokument]ADM01 
Úplný text
Lit.: 7 zázn.
In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 2 (2020), s.
768-773, art. no. 110 [online]. - ISSN (print) 2247-8051
URL: https://lnk.sk/zan0
URL: https://lnk.sk/stkm
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,346
SNIP (SCOPUS) 2020=0,678
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
Kvartil Q:
scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2020
scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2020

3 AED25 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (100%) : Kontinuita streleckej výkonnosti malokalibrovej
vzduchovkovej streľby v biatlone [elektronický dokument] : Vedecké príspevky
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 8 zázn.
In: Technika a didaktika športov v prírode a turistiky [elektronický dokument] : recenzovaný
elektronický zborník vedeckých a odborných prác. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013. - S. 85-93[online] [CD-ROM]. - ISBN
978-80-223-3554-6
URL: https://lnk.sk/bk89

4 AED30 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (100%) : Možnosti výberu talentov pre biatlon z hľadiska
testovania ich streleckej výkonnosti = A choice of talents for biatlons testing by their shooting
performance
Lit. 5 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2015 [elektronický dokument] :
zborník vedeckých a odborných prác. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej
výchovy a športu 2015. - S. 99-108 [online]. - ISBN 978-80-223-3986-5
URL: http://stella.uniba.sk/texty/FTVS_technika_metodika_sport_2015.pdf
URL: http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?
id=chamo:658098&fromLocationLink=false&theme=Katalog

5 AED40 Vadovičová, Veronika (70%) - Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (10%) - Gregor, Tomáš
[UKOTVKEH] (10%) - Kaplánová, Adriana [UKOTVKEH] (10%): Hudba ako faktor ovplyvňujúci
koncentráciu športového strelca a jeho výkon [elektronický dokument] = Music as afactor
influencing sport shooter's concentration and performance
Úplný text
Lit.: 9 zázn.
In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2021. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 189-200 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-5248-2

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov



1 DM01 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (40%) - Benčuriková, Ľubomíra [UKOTVKPP] (40%) -
Červenka, Denis [UKOTVKEH] (10%) - Putala, Matúš [KAUT] [UKOTVKPP] (10%): Vplyv
vybraných faktorov na výkon pri športovej streľbe zo vzduchovky v stoji[elektronický
dokument]ADM01 
In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 2 (2020), s.
768-773, art. no. 110 [online]. - ISSN (print) 2247-8051
URL: https://lnk.sk/zan0
URL: https://lnk.sk/stkm
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,346
SNIP (SCOPUS) 2020=0,678
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
Kvartil Q:
scimago-sjr -- Q3 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2020
scimago-sjr -- Q4 [Sports science] -- 2020

2 AED03 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (100%) : Závislosť športového výkonu v biatlone od času
streľby v polohe stoj na vrcholných podujatiach v súťažiach ženského biatlonu v rokoch 2011-
2014 = Addiction athletic performance in biathlon from the time strey instands at the major
sports competitions women's biatlon in 2011- 2014
Lit. 6 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument] :
zborník vedeckých a odborných prác. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu,
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 107-115 [online]. - ISBN978-80-223-4467-8
URL: http://alis.uniba.sk:8088/lib/item?
id=chamo:668140&fromLocationLink=false&theme=Katalog

3 AED04 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (50%) - Benčuriková, Ľubomíra [UKOTVKPP] (50%):
Strelecká výkonnosť slovenských a zahraničných vrcholových biatlonistov [elektronický
dokument] = The shooting performance of Slovak and foreign top biathletes
Lit.: 8 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] :
zborník vedeckých a odborných prác. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018.
- S. 134-143 [online]. - ISBN 978-80-223-4643-6
URL: https://lnk.sk/brI4

4 ED05 Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (100%) : Vzťah medzi časom streľby a výkonom športového
strelca [elektronický dokument] = Relationship between the time of shooting and performance
sports shooters
Lit.: 6 zázn.
In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2018 [elektronický dokument] :
zborník vedeckých a odborných prác. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018.
- S. 144-163 [online]. - ISBN 978-80-223-4643-6
URL: https://lnk.sk/brI4

5 AED08 Červenka, Denis [UKOTVKEH] (25%) - Petrovič, Peter [UKOTVKPP] (25%) - Gregor,
Tomáš [UKOTVKEH] (25%) - Kaplánová, Adriana [UKOTVKEH] (25%): Analýza psychologickej
prípravy ako významnej zložky v tréningovom procese športových strelcov[elektronický
dokument] = Analysis of psychological preparation as an significant component in the training
process of sport shooters
Úplný text
Lit.: 10 zázn.
In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2021. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. - S. 43-53 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-5248-2

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 [o4] 2017 Gereková, J.: Stimulation of the shooting precision in biathlete`s diurnal pesimum.

In: ŠVUČ 2017. Celoslovenské kolo študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vednom
systéme "Vedy o športe". Nitra : KTVŠ PF UKF, 2017, S. 29



2 [o4] 2001 Paugschová,B. - Mašicová, M. - Ondráček, J.: The use of autogenic and ideomotor
training in biathlon. In: Health, fitness, performance and movement regimen of youth and
adults. Trenčín : Academician, 2001, p. 61

3 [o4] 2015 Kyselovičová, O. - Kraček, S. - Labudová, Je.:  Muscular fitness. In: Health-oriented
fitness. Bratislava : End, 2015, p. 102 Muscular fitness. In: Health-oriented fitness. Bratislava :
End, 2015, p. 102

4 [o4] 2013 Šimonek, J. - Halmová, N. - Kanásová, J. - Broďáni, J. - Šutka, V. - Horička, P. -
Krajčovič, J. - Kalinková, M. - Chebeň, D. - Czaková, N. - Paška, Ľ. - Matejovičová, B. -
Vondráková, M. - Tománková, K. - Schlarmannová, J. -Hranková, M.: Model physical activity
programs aimed at preventing and eliminating civilization diseases in adolescents. Nitra : PF
Constantine the Philosopher University, 2013,

5 [o4] 2016 Dobay, B. - Bendíková, E.:  Physical activity in the lifestyle of adults from the point of
view of health. Komárno : J. Selye University, 2016, P. 91

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

Dátum poslednej aktualizácie 29.11.2022
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