
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Meno a priezvisko Mgr. Eva Rýzková, PhD.
Typ dokumentu Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Rýzková
I.2 - Meno Eva
I.3 - Tituly Mgr. , PhD.
I.4 - Rok narodenia 1989
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 ryzkova2@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/29997

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, šport a zdravie

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, šport a zdravie

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

odborbý asistent, katedra športov
v prírode a plávania

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od 2018

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

Inštruktor Aquafitnes Aquatic Exercise Association 2014

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa Slovenský horolezecký spolok
James

2018

Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa Slovenský horolezecký spolok
James

2020

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

Vysokohorská
turistika a
pohyb na
zaistených
cestách

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

I + II. vedy o
športe; vedy
o športe a
učiteľstvo a
pedagogické
vedy

Turistika a
ochrana
prírody

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

I. vedy o
športe; vedy
o športe a
učiteľstvo a
pedagogické
vedy

Zjazdové
Lyžovanie

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

I. vedy o
športe a
učiteľstvo a
pedagogické
vedy

Didaktika
zjazdového
lyžovania

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,Šport pre zdravie a
učiteľstvo telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a učiteľstvo
telesnej výchovy

II. vedy o
športe a
učiteľstvo a
pedagogické
vedy

Aquafitnes 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

I + II. vedy o
športe; vedy
o športe a
učiteľstvo a
pedagogické
vedy

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 5
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 1

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



V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 4
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

Aquafitnes trénerstvo, Športový manažment, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,Šport pre zdravie a
učiteľstvo telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy

I + II. vedy o športe;
vedy o športe
a učiteľstvo a
pedagogické
vedy

Vysokohorská
turistika a
pohyb na
zaistených
cestách

trénerstvo, Športový manažment, Trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy,Šport pre zdravie a
učiteľstvo telesnej výchovy, Kondičné trénerstvo a
učiteľstvo telesnej výchovy

I + II. vedy o športe;
vedy o športe
a 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 30
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 26
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 5
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 5

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

VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1  AAB: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55

AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online]

2 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

3 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



4 ADE01 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (100%) : Methods of choreography
In: AKWA. - Roč. 31, č. 6, April/May (2018), s. 15-16. - ISSN (print) 1536-5549

5 AFC: Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (20%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Rýzková, Eva
[UKOTVKPP] (10%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (10%) - Slaninová, Miroslava [UKOPRBGE]
(10%) - Sekulić, Damir (10%) - Polakovičová, Mája [UKOFAFCH] (20%): Anthropometry,body
composition and ace genotype of elite female competitive swimmers and synchronised
swimmers [elektronický dokument]
Lit. 24 zázn.
In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický
dokument]. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 162-171 [online]. - ISBN 978-80-210-8917-4
[International conference on kinanthropology "Sport and quality of life". 11, Brno, 29.11.2017 -
01.12.2017]

VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1 AAB: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55

AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online]

2 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

3 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

4 ADE01 Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (100%) : Methods of choreography
In: AKWA. - Roč. 31, č. 6, April/May (2018), s. 15-16. - ISSN (print) 1536-5549

5 AFC: Grznár, Ľuboš [UKOTVKPP] (20%) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Rýzková, Eva
[UKOTVKPP] (10%) - Putala, Matúš [UKOTVKPP] (10%) - Slaninová, Miroslava [UKOPRBGE]
(10%) - Sekulić, Damir (10%) - Polakovičová, Mája [UKOFAFCH] (20%): Anthropometry,body
composition and ace genotype of elite female competitive swimmers and synchronised
swimmers [elektronický dokument]
Lit. 24 zázn.
In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický
dokument]. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 162-171 [online]. - ISBN 978-80-210-8917-4
[International conference on kinanthropology "Sport and quality of life". 11, Brno, 29.11.2017 -
01.12.2017]

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1 AAB: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55

AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online] Úplný text
Lit.: 180 zázn. ISBN 978-80-89075-80-5 URL: https://lnk.sk/cmpX
[o4] 2020 Grznár, Ľ. - Limbecková, S.: Vplyv vysoko intenzívneho intervalového zaťaženia na
zmeny plaveckého výkonu v disciplínach 50, 100 a 200 metrov kraul = Influence of high
intensity interval training on changes in swimming performance in50, 100 and 200 freestyle.
In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2020. Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2020, S. 130



2 AAB: Rýzková, Eva [UKOTVKPP] (50% [2,55 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (50% [2,55
AH]): Vplyv pohybových programov vo vodnom prostredí na biologické a motorické
ukazovatele žien v strednom veku [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava :Slovenská
vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - 94 s. [5,10 AH] [online] Úplný text
Lit.: 180 zázn. ISBN 978-80-89075-80-5 URL: https://lnk.sk/cmpX
[o4] 2021 Holas, D.: Úroveň plaveckých kompetencií študentov Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave = Level of swimming competences of students of the Slovak medical
university in Bratislava. In: Šport a rekreácia 2021 : zborníkvedeckých prác. Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta UKF, Katedra telesnej výchovy a športu,
2021, S. 68 the corresponding citation.

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
[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

4 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

5 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



1 VEGA: Vavák, M.: Variabilita génov a adaptačný efekt z hľadiska charakteru vonkajšieho
zaťaženia výkonnostných a vrcholových športovcov. Riešené 2018 - 2020, č. 1/0548/18.
Spoluriešitelia: Slaninová (PriF UK), Labudová, Lednický, Cihová, Belás, Polakovičová, Rýzková,
Doležajová, Végh. Výstup: ADF Labudová, Jana [UKOTVKPP] (20%) - Rýzková, Eva [UKOTVKPP]
(16%) - Reichwalderová, Katarína [UKOPRBGE] (16%) - Végh, Dávid [UKOTVKLA] (16%) -
Slaninová, Miroslava [UKOPRBGE] (16%) - Vavák, Miroslav [UKOTVKLA] (16%): The response to
the training loadin the aquatic environment in terms of the stimulation of the reflective
capabilities of elite synchronized swimmers [elektronický dokument]; Úplný text, Lit.: 38 zázn.
In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. -
Roč. 60, č. 2 (2020), s. 170-181 [online]. - ISSN (online) 0520-7371 URL: https://lnk.sk/gy18
URL: https://lnk.sk/vikx

2 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

školenia Inštruktor Aquafitness Ttrénerská akadémia FTVŠ
UK

od 2018

metodické a inštruktorské kurzy,
lektor

Horolezecká škola James od 2020

VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie
a tvorivú činnosť v študijnom odbore

VIII.a -
Názov

inštitúcie
VIII.b - Sídlo

inštitúcie

VIII.c - Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu (uviesť

dátum odkedy dokedy trval
pobyt)

VIII.d - Mobilitná
schéma, pracovný

kontrakt, iné
(popísať)

Phive
Coimbra
Health &
Fitnes Club

R. Dr. António José de
Almeida 202, 3000-042
Coimbra, Portugal

1.7.2018 - 31.10.2018 mobilite Erasmus+

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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