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I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Chovanec
I.2 - Meno Lukáš
I.3 - Tituly Mgr., PhD.
I.4 - Rok narodenia 1985
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 lukas.chovanec@uniba.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/20965

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

Vedy o športe

I.11 - ORCID iD 20266787748

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 2009
II.c - Odbor a program Telesná výchova a šport

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 2013
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 Bratislave, Fakulta
telesnej výchovy a športu

od 16.9.2013

special asistent

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

Technika
zjazdového
lyžovania

Vedy o
športe

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

Didaktika
zjazdového
lyžovania

Vedy o
športe

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

Turistika a
ochrana prírody

Vedy o
športe

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

Lezenie na
umelých
stenách

Vedy o
športe

1. a 2. Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, Športový
manažment, Organizácia a riadenie športu

Skalné lezenie Vedy o
športe

1. a 2. Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, Športový
manažment, Organizácia a riadenie športu

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

V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 1
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 0
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 6
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 0

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 63
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 25
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 6
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 1

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 ADM01 Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (90%) - Gröpel, Peter [KAUT] (10%): Effects of 8-week
endurance and resistance training programmes on cardiovascular stress responses, life stress
and coping : Physical activity, health and exercise
Úplný text
Lit.: 52 zázn.
In: Journal of sports sciences. - Roč. 38, č. 15 (2020), s. 1699-1707. - ISSN (print) 0264-0414
URL: https://lnk.sk/tyVX
Registrované v: wos
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2019=1,196
SNIP (SCOPUS) 2019=1,376
CiteScore (SCOPUS) 2019=4,80
IF (JCR) 2019=2,597
Kvartil Q:
wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Sports science] -- 2019

2 ADM02 Lipková, Janka [UKOTVKKA] (12.5%) - Medeková, Helena [UKOTVKEH] (12.5%) -
Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (12.5%) - Hirošová, Katarína [UKOLFUH] (12.5%) - Samohýl,
Martin [UKOLFUH] (12.5%) - Kachútová, Ivana [UKOLFUH] (12.5%) - Argalášová,
Ľubica[UKOLFUH] (12.5%) - Jurkovičová, Jana [KAUT] [UKOLFUH] (12.5%): The relationship
between physical fitness and selected anthropometric and cardiometabolic parameters in
adults
Lit.: 5 zázn.
In: Iranian journal of public health. - Roč. 50, č. 8 (2021), s. 1732-1734. - ISSN (print) 2251-
6085
URL: https://lnk.sk/ajny
URL: https://lnk.sk/skw4
Registrované v: scopus
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,452
SNIP (SCOPUS) 2020=0,860
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
IF (JCR) 2020=1,429
Kvartil Q:
wos-jcr -- Q4 [Public, environmental & occupational health] -- 2020
scimago-sjr -- Q3 [Public health, environmental and occupational health] -- 2020



3 ADM02 Lipková, Janka [UKOTVKKA] (12.5%) - Medeková, Helena [UKOTVKEH] (12.5%) -
Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (12.5%) - Hirošová, Katarína [UKOLFUH] (12.5%) - Samohýl,
Martin [UKOLFUH] (12.5%) - Kachútová, Ivana [UKOLFUH] (12.5%) - Argalášová,
Ľubica[UKOLFUH] (12.5%) - Jurkovičová, Jana [KAUT] [UKOLFUH] (12.5%): The relationship
between physical fitness and selected anthropometric and cardiometabolic parameters in
adults
Lit.: 5 zázn.
In: Iranian journal of public health. - Roč. 50, č. 8 (2021), s. 1732-1734. - ISSN (print) 2251-
6085
URL: https://lnk.sk/ajny
URL: https://lnk.sk/skw4
Registrované v: scopus
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,452
SNIP (SCOPUS) 2020=0,860
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
IF (JCR) 2020=1,429
Kvartil Q:
wos-jcr -- Q4 [Public, environmental & occupational health] -- 2020
scimago-sjr -- Q3 [Public health, environmental and occupational health] -- 2020

4 AED07 Lipková, Janka [UKOTVKKA] (20%) - Medeková, Helena [UKOTVKEH] (20%) -
Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] (20%) - Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (20%) - Hirošová, Katarína
[UKOLFUH] (10%) - Samohýl, Martin [UKOLFUH] (10%): Vzťah telesnej zdatnosti mužov a
žienproduktívneho veku k vybraným somatickým ukazovateľom a krvným lipidom =
Relationship of physical of men and women working age to somatic parameters and blood
lipids
Lit. 7 zázn.
In: Vedecké práce KPV a VS 2014 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 218-223 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8105-
598-0
Ohlasy (2):
[o4] 2015 Šimor, L.: Epidemiológia, diagnosticko-vyšetrovacie metódy a rizikové faktory
kolorektálneho karcinómu. In: Sociálno-zdravotnícke spektrum, roč. 4, 2015, nestr. [12
s.],https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzenNwZWt0cnVtfGd4Ojc0ZjM2ZmJiODgyZTkzYj
g UKOLFUK
[o3] 2015 Nádaždyová, A.: Analýza proporcií mäkkých tkanív tváre pomocou 3D skenov,
pilotná štúdia. In: Grant journal, vol. 4, no. 2, 2015, s. 96-100

5 BCI01 Belás, Martin [UKOTVKPP] (80% [3,20 AH]) - Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (20% [0,80
AH]): Didaktika zjazdového lyžovania. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2015. - 80 s. [4,00
AH]
Import UKO
Lit. 18 zázn.
ISBN 978-80-89257-70-6

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



1 ADM01 Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (90%) - Gröpel, Peter [KAUT] (10%): Effects of 8-week
endurance and resistance training programmes on cardiovascular stress responses, life stress
and coping : Physical activity, health and exercise
Úplný text
Lit.: 52 zázn.
In: Journal of sports sciences. - Roč. 38, č. 15 (2020), s. 1699-1707. - ISSN (print) 0264-0414
URL: https://lnk.sk/tyVX
Registrované v: wos
Registrované v: scopus
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2019=1,196
SNIP (SCOPUS) 2019=1,376
CiteScore (SCOPUS) 2019=4,80
IF (JCR) 2019=2,597
Kvartil Q:
wos-jcr -- Q2 [Sport sciences] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Orthopedics and sports medicine] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Physical therapy, sports therapy and rehabilitation] -- 2019
scimago-sjr -- Q1 [Sports science] -- 2019

2 AAB01 Bartolčičová, Barbora [UKOTVKKA] (45% [3,2 AH]) - Lisá, Iveta [UKOLF2NK] (10% [0,75
AH]) - Menkyová, Ingrid [UKOLF2NK] (10% [0,75 AH]) - Musilová, Eva [UKOTVKKA] (10% [0,75
AH]) - Plášek, Daniel (7% [0,50 AH]) - Vanderka, Marián [UKOTVKLA] (1%[0,10 AH]) -
Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (17% [1,25 AH]): Sklerosis Multiplex a pohybová aktivita. - 1.
vyd. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - 144 s.
[7,3 AH] [print] [online]
Úplný text
Lit.: 239 zázn.
ISBN 978-80-89075-70-6. - ISBN 978-80-89075-71-3
URL: https://lnk.sk/kCG5

3 ADM02 Lipková, Janka [UKOTVKKA] (12.5%) - Medeková, Helena [UKOTVKEH] (12.5%) -
Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (12.5%) - Hirošová, Katarína [UKOLFUH] (12.5%) - Samohýl,
Martin [UKOLFUH] (12.5%) - Kachútová, Ivana [UKOLFUH] (12.5%) - Argalášová,
Ľubica[UKOLFUH] (12.5%) - Jurkovičová, Jana [KAUT] [UKOLFUH] (12.5%): The relationship
between physical fitness and selected anthropometric and cardiometabolic parameters in
adults
Lit.: 5 zázn.
In: Iranian journal of public health. - Roč. 50, č. 8 (2021), s. 1732-1734. - ISSN (print) 2251-
6085
URL: https://lnk.sk/ajny
URL: https://lnk.sk/skw4
Registrované v: scopus
Registrované v: wos
Indikátor časopisu:
SJR (SCOPUS) 2020=0,452
SNIP (SCOPUS) 2020=0,860
CiteScore (SCOPUS) 2020=2,10
IF (JCR) 2020=1,429
Kvartil Q:
wos-jcr -- Q4 [Public, environmental & occupational health] -- 2020
scimago-sjr -- Q3 [Public health, environmental and occupational health] -- 2020

VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti



1 AED01 Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] (40%) - Hirošová, Katarína [UKOLFUH] (10%) - Samohýl,
Martin [UKOLFUH] (10%) - Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (10%) - Argalášová, Ľubica
[UKOLFUH] (5%) - Štefániková, Zuzana [UKOLFUH] (5%) - Ševčíková, Ľudmila [UKOLF] (5%) -
Lipková, Janka [UKOTVKKA] (15%): Význam telesnej aktivity v prevencii chronických chorôb
[elektronický dokument] : Epidemiológia a prevencia chronických chorôb
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 22 zázn.
In: Životné podmienky a zdravie [elektronický dokument]. - Bratislava : Úrad verejného
zdravotníctva, 2015. - S. 106-115 [online] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7159-221-1
URL: https://lnk.sk/ovl9
URL: https://lnk.sk/bdei
Ohlasy (1):
[o4] 2017 Martinek, L. - Kovářová, M. - Kimmer, D.: Podpora zdraví v rámci pohybových aktivít.
In: Životné podmienky a zdravie, 2017. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017, S.
162-167

2 AED05 Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] (45%) - Štefániková, Zuzana [UKOLFUH] (10%) - Hirošová,
Katarína [UKOLFUH] (10%) - Samohýl, Martin [UKOLFUH] (10%) - Argalášová, Ľubica
[UKOLFUH] (10%) - Ševčíková, Ľudmila [UKOLF] (5%) - Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (5%)-
Lipková, Janka [UKOTVKKA] (5%): Vplyv telesnej aktivity na vybrané ukazovatele zdravia a
výživové zvyklosti [elektronický dokument] : Epidemiológia a prevencia chronických chorôb
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 21 zázn.
In: Životné podmienky a zdravie [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. -
Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. - S. 59-71 [online] [CD-ROM]. - ISBN 978-
80-7159-216-7
URL: https://lnk.sk/bdei
URL: https://lnk.sk/tmw4
Ohlasy (2):
[o4] 2015 Šimor, L.: Epidemiológia, diagnosticko-vyšetrovacie metódy a rizikové faktory
kolorektálneho karcinómu. In: Sociálno-zdravotnícke spektrum, roč. 4, 2015, s. [1-12],
nestr.,https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzenNwZWt0cnVtfGd4Ojc0ZjM2ZmJiODgyZTkzYj
g
[o3] 2015 Nádaždyová, A.: Analýza proporcií mäkkých tkanív tváre pomocou 3D skenov,
pilotná štúdia. In: Grant journal, roč. 4, č. 2, 2015, s. 96-100

3 AED11 Jurkovičová, Jana [UKOLFUH] (40%) - Hirošová, Katarína [UKOLFUH] (10%) - Samohýl,
Martin [UKOLFUH] (10%) - Chovanec, Lukáš [UKOTVKPP] (10%) - Argalášová, Ľubica
[UKOLFUH] (5%) - Štefániková, Zuzana [UKOLFUH] (5%) - Ševčíková, Ľudmila [UKOLF] (5%) -
Lipková, Janka [UKOTVKKA] (15%): Význam telesnej aktivity v prevencii chronických chorôb
[elektronický dokument] : Epidemiológia a prevencia chronických chorôb
Úplný text. - Import UKO
Lit.: 22 zázn.
In: Životné podmienky a zdravie [elektronický dokument]. - Bratislava : Úrad verejného
zdravotníctva, 2015. - S. 106-115 [online] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7159-221-1
URL: https://lnk.sk/ovl9
URL: https://lnk.sk/bdei
Ohlasy (1):
[o4] 2017 Martinek, L. - Kovářová, M. - Kimmer, D.: Podpora zdraví v rámci pohybových aktivít.
In: Životné podmienky a zdravie, 2017. Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva, 2017, S.
162-167

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

1 VEGA č. 1/0911/16 „Vplyv terapeutického lezenia a fyzioterapie na symptómy, postihnutie,
znevýhodnenie a kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex“ s dobou riešenia v rokoch
2016 – 2018

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



VII.a - Aktivita,
funkcia

VII.b - Názov inštitúcie,
grémia

VII.c - Časové vymedzenia
pôsobenia

predseda Rada ŠVOUČ od 2014

člen redakčná rada TVaŠ od 2019

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)

Technische
Universität
München, Chair of
Sports Psychology

Uptown München-
Campus D Georg-
Brauchle-Ring 60/62 D-
80992 München

07.01.2013 - 31.03.2013 ERASMUS Mobility

IX. - Iné relevantné skutočnosti
Dátum poslednej aktualizácie 15.11.2022
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