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Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK  
v akademickom roku 2008/2009  

1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) 
 

 

Prijímacie konanie 

 

 FTVŠ UK ponúkala záujemcom o štúdium v bakalárskom stupni na akademický rok 2009/2010 

9 študijných programov v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky (externá forma 

bakalárskeho štúdia sa v akademických rokoch 2008/2009 a 2009/2010 neotvárala).  

 Informácie o možnostiach štúdia na FTVŠ UK v Bratislave v akademickom roku 2009/2010 boli 

zverejnené na webovej stránke fakulty, na verejnej výveske fakulty a v publikácii Pred štartom na 

vysokú školu (vydavateľstvo Infopress). Rovnako UK poskytla všetky potrebné informácie do publikácie 

Ako na vysokú školu, ktorú vydáva Ústav informácií a prognóz školstva. Pre záujemcov o štúdium na 

našej fakulte sme zorganizovali 30.01.2009 Deň otvorených dverí, ktorý sa zo strany študentov 

stredných škôl (aj ich rodičov) stretol s veľkým záujmom. 

 

 

 

 Záujem o štúdium na FTVŠ UK vyjadruje počet zaregistrovaných prihlášok. Fakulta zaevidovala 

643 prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2009/2010 (134 

žien a 509 mužov). V porovnaní s plánovaným počtom prijatých uchádzačov (250) je to pomer 1 : 2,57. 

Každý uchádzač mal možnosť podať jednu prihlášku, v ktorej mohol uviesť maximálne tri 

študijné programy, pričom študijný program uvedený na prvom mieste sa považuje za prioritný. 

Možnosť uviesť si v prihláške dva študijné programy využilo 390 uchádzačov a maximálne možné tri 

študijné programy si uviedlo 136 uchádzačov.  
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Tab. 1   Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK  
v akademickom roku 2009/2010 – 1. stupeň štúdia  

 

Študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov 

Počet prihlásených uchádzačov  

podľa študijného programu uvedeného v prihláške 

na  
1. mieste 

na  
2. mieste 

na  
3. mieste 

spolu 

Trénerstvo 80 205 84 21 310 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

60 126 91 14 231 

Šport a zdravie 20 87 89 29 205 

Šport a zdravie a učiteľstvo 
predmetu telesná výchova 

20 63 66 19 148 

Športový manažment 20 103 36 31 170 

Učiteľstvo predmetov telesná 
výchova a biológia 

20 12 3 7 22 

Učiteľstvo predmetov telesná 
výchova a geografia 

20 33 17 10 60 

Učiteľstvo predmetov telesná 
výchova a anglický jazyk a literatúra 

5 10 1 3 14 

Učiteľstvo predmetov telesná 
výchova a nemecký jazyk a literatúra 

5 4 3 2 9 

SPOLU: 250 643 390 136 1169 
 

1. časti prijímacej skúšky, ktoré sa konalo v termíne 27. – 30. apríla 2009 sa zúčastnilo 

587* uchádzačov (+ 3 uchádzači iba o študijný program učiteľstvo predmetov matematika a telesná 

výchova – FMFI UK), čo je 91,3 % účasť (*4 uchádzači, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný 

program trénerstvo bez prijímacej skúšky a 1 uchádzačka, ktorá požiadala o prestup, sa na prijímacej 

skúške nezúčastnili). Každý uchádzač pri vstupnej inštruktáži obdržal v zalepenej obálke číselný 

kód.  Pri písaní testu a zverejňovaní výsledkov boli použité kódy uchádzačov (nie ich mená). 

 Z celkového počtu 590 zúčastnených uchádzačov 40 uchádzačov (6,8 %) nesplnilo 

základnú podmienku 1. časti prijímacej skúšky – v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať 

všetky disciplíny. Absolvovanie disciplíny znamenalo: 

 beh na 50 m – prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek, 

 Cooperov test – absolvovať test celých 12 min., 

 plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom, 

 gymnastika – absolvovať predpísanú gymnastickú zostavu, 

 športová hra – absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry. 
 

Tab. 2  Prehľad počtu uchádzačov, ktorí pri absolvovaní všetkých disciplín (550 uchádzačov) 
nesplnili štandardy v jednotlivých disciplínach 

 
 

Disciplína 
Nesplnený štandard 

Disciplína 
Nesplnený štandard 

počet % počet % 

Beh na 50 m 8 1,5 % Gymnastika 72 13,1 % 

12 min. beh 15 2,7 % Plávanie 57 10,4 % 

   Športové hry 35 6,4 % 
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Písomný test pozostávajúci zo 100 uzatvorených otázok (4 varianty odpovedí – z toho 1, 

max. 2 správne odpovede) z biológie človeka (55 otázok), telesnej výchovy a športu (25 otázok) 

a fyziky (20 otázok) písalo 473 uchádzačov o študijné programy: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo 

predmetu telesná výchova, šport a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova. 

Uchádzači v písomnom teste z maximálneho počtu 25 bodov dosiahli od 4,75 do 20 bodov. 37 

uchádzačov (7,8 %) nezískalo z písomného testu požadovanú hranicu 8 bodov. Pri vypracovaní 

a vyhodnotení písomných testov boli dodržané zásady anonymity a objektivity. 

Výsledky o získaných bodoch z jednotlivých disciplín boli zverejňované priebežne na 

verejných výveskách vo vestibule fakulty najneskôr do 3 hodín od skončenia disciplíny. 

Priebežné výsledky prijímacej skúšky boli zverejnené do 24 hodín od skončenia poslednej 

disciplíny na webovej stránke fakulty (www.fsport.uniba.sk) a na verejných výveskách vo vestibule 

fakulty. 

 
Tab. 3   Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na akademický rok 2009/2010  

po 1. časti prijímacej skúšky 

 

Študijný program 

Počet 
prihlásených 
uchádzačov  

podľa študijného 
programu 

uvedeného 
v prihláške 

Počet 
uchádzačov, ktorí 

splnili  
všetky podmienky 
 1. časti prijímacej 
skúšky pre daný 
študijný program 

Plánovaný 
počet 

prijatých 
uchádzačov 

na  
1. 

mieste 

na  
1. až 3. 
mieste 

na  
1.  

mieste 

na  
1. až 3. 
mieste 

Trénerstvo 205 310 166* 259* 80 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná 
výchova 

126 231 89 159 60 

Šport a zdravie 87 205 50 126 20 

Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

63 148 43 92 20 

Športový manažment 103 170 72 121 20 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a biológia 

12 22 7 15 20 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a geografia 

33 60 18 31 20 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a anglický jazyk a literatúra 

10 14 8 11 5 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a nemecký jazyk a literatúra 

4 9 0 2 5 

SPOLU: 643 1169 453 816 250 

 
pozn.:  * 4 uchádzači, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný program trénerstvo bez prijímacej skúšky,  

sa na prijímacej skúške nezúčastnili 
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2. časť prijímacej skúšky sa konala v 2 študijných programoch: 

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 20.05.2009 a 27.05.2009* na FTVŠ UK (*pre uchádzačov, ktorí 

sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 20.05.2009 – maturitná skúška, zdravotné problémy,...). Bola 

zabezpečovaná Fakultou managementu UK a pozostávala z testu z anglického jazyka 

a matematiky. Zo 121 uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienok 1. časti prijímacej skúšky 

(v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy a získať minimálne 15 bodov) sa  2. časti prijímacej 

skúšky zúčastnilo 73 uchádzačov. Kritériom na prijatie bol súčet bodov získaných v testoch 

z matematiky a anglického jazyka. 

 učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra 

2. časť prijímacej skúšky bola zabezpečovaná Filozofickou fakultou UK. Všetky podmienky 1. časti 

prijímacej skúšky (v pohybovej časti splniť 5 štandardov a získať minimálne 15 bodov) splnilo 11 

uchádzačov. Kritériom na prijatie boli výsledky štúdia na strednej škole. 

 

Uchádzači o študijné programy: 

o učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia, 

o učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia, 

o učiteľstvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra, 

boli po splnení všetkých podmienok 1. časti prijímacej skúšky prijatí bez 2. časti prijímacej skúšky 

(na základe rozhodnutia kooperujúcich fakúlt). 

 
Na základe analýzy počtov uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, bolo 

po schválení v AS FTVŠ UK prijatých 281 uchádzačov. 

 
Tab. 4   Počet prijatých uchádzačov o štúdium na  FTVŠ UK na akademický rok 2009/2010  

 

Študijný program 
plánovaný  

počet prijatých 
uchádzačov 

počet  
prijatých 

uchádzačov 

počet 
bodov 

Trénerstvo 
80 

80 
(z toho 4 bez PS) 

49,50 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná 
výchova 

60 80 43,50 

Šport a zdravie 20 20 39,50 

Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná 
výchova 

20 40 32,00 

Športový manažment 20 21* 38,00 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia 20 9   

Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a geografia 

20 25   

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický 
jazyk a literatúra 

5 5   

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a nemecký 
jazyk a literatúra 

5 1  

SPOLU: 250 281  

* zvýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo spôsobené rovnosťou bodov 
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 V uvedených študijných programoch boli vydané rozhodnutia o prijatí v rovnakom počte, ako 

bol uvádzaný predpokladaný počet prijatých v podmienkach prijímacieho konania:  

 trénerstvo, 

 šport a zdravie, 

 športový manažment, 

 učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra. 

 V študijných programoch učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia, učiteľstvo predmetov 

telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra bolo prijatých menej uchádzačov ako bol plánovaný 

počet. Dôvodom bola skutočnosť, že všetky podmienky 1. časti prijímacej skúšky splnilo menej 

uchádzačov ako bol plánovaný počet prijatých uchádzačov. 

 Na základe rozhodnutia Prírodovedeckej fakulty UK o nekonaní 2. časti prijímacej skúšky 

v študijnom programe učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia Vedenie FTVŠ UK  

požiadalo v AS FTVŠ UK o schválenie zvýšenia počtu prijatých uchádzačov v tomto študijnom 

programe o 5 uchádzačov. 

 Z dôvodu: 

 nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov na študijné programy zabezpečované 

v spolupráci s PRIF UK a FF UK (študijné programy učiteľstvo predmetov telesná výchova 

a biológia, učiteľstvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra), 

 zohľadnenia nezapísania sa prijatých uchádzačov do 1. roku štúdia, 

 podporenia predovšetkým študijných programov medziodborového štúdia v kombinácií 

študijných odborov Šport a Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

 vysoký počet končiacich študentov magisterského štúdia (cca. 250). 

 AS FTVŠ UK dňa 28.05.2009 schválil návrh vedenia FTVŠ UK o zvýšenie počtu prijatých 

uchádzačov na FTVŠ UK v nasledujúcich študijných programoch: 

Študijný program 
Plánovaný 

počet prijatých 
uchádzačov 

Schválení 
počet 
v AS FTVŠ UK 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 60 80 

Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova 20 40 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia 20 25 

 

 Celkovo bolo vydaných 281 rozhodnutí o prijatí na štúdium – v podmienkach prijímacieho 

konania bol uvedený predpokladaný počet 250. 

 
 Celkové vyhodnotenie prijímacieho konania na FTVŠ UK na akademický rok 2009/2010 – 
bakalárske štúdium: 

 643 prihlásených uchádzačov, 

 587 zúčastnených na prijímacej skúške (91,3 % účasť), 

 453 uchádzačov, ktorí splnili všetky podmienky 1. časti prijímacej skúšky, 

 281 prijatých uchádzačov, 

 266 prijatých uchádzačov, ktorí sa zapísali do 1. roka štúdia. 
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Štúdium 
 

V akademickom roku 2008/2009 sa v 1. stupni štúdium realizovalo v 13 akreditovaných 

študijných programoch. Spolu v bakalárskom štúdiu študovalo 685 študentov v dennej forme 

a 4 študenti v externej forme (tab. 5). 

 

Tab. 5   Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2008/2009 

na bakalárske štúdium (stav k 31.08.2009) 

  

Študijný program 

Počet študentov  
v jednotlivých rokoch štúdia 

z toho počet 
študentov, ktorí 

  b
o
li 

 

v
y
lú

č
e
n

í 

z
a
n

e
c
h

a
li

 

š
tú

d
iu

m
 

p
re

ru
š

il
i 

š
tú

d
iu

m
 

1. 2. 3. 4. spolu 

1. Trénerstvo 84 63+1* 56+1* 30+2* 233+4* 42 10 16 

2. 
Trénerstvo a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

39 39 23 7 108 12 1 7 

3. Šport a zdravie 21 29 39 18 107 22 1 5 

4. 
Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

21 24 21 9 75 6 1 4 

5. Športový manažment 18 16 –- –- 34 3 2 1 

6. Šport a regenerácia –- –- 18 2 20 3 1 1 

7. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a občianska výchova 

–- 26 16 5 47 14 1 –- 

8. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a biológia 

8 2 6 2 18 1 2 3 

9. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a geografia 

18 4 3 2 27 4 10   

10. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a environmentalistika 

–- 2 –- –- 2 2 –- –- 

11. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a anglický jazyk a literatúra 

5 5 1 –- 11 4 2 –- 

12. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a nemecký jazyk a literatúra 

1 –- 1 –- 2 1 –- –- 

13. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a pedagogika 

–- 1 –- –- 1 –- –- –- 

  SPOLU 215 211+1* 184+1* 75+2* 685+4* 114 31 37 

Pozn.: * - externá forma štúdia 
 

 Tvorba rozvrhu - v akademickom roku 2008/2009 bola centrálne nasadená výučba povinných 

predmetov študentom 1. a 2. roka bakalárskeho štúdia. Študenti 3. roku štúdia si vytvárali rozvrh podľa 

vlastných požiadaviek a možností a zapisovali sa do skupín na jednotlivých katedrách. Napriek 

spolupráci fakultných rozvrhárov – študijných prodekanov, katedrových rozvrhárov a katedrových 

koordinátorov kreditového štúdia a ponuke predmetov, ktorá bola pripravená včas a na dobrej úrovni 

pretrváva problém dostatočnej ponuky zo všetkých predmetov, čo spôsobuje naďalej komplikácie 

najmä študentom končiacich rokov štúdia.  
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Štátne skúšky 

 

V akademickom roku 2008/2009 sa po druhýkrát v bakalárskom štúdiu uskutočnili štátne 

skúšky. Hodnotenie študentov zabezpečovalo 9 komisií. Štátne skúšky sa konali v nasledovných 

termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky   22.06.2009 – 01.07.2009 

    druhá časť štátnej skúšky  29.06.2009 – 03.07.2009 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 18.08.2009 – 24.08.2009 

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 143 študentov 1. stupňa štúdia. V tomto 

termíne bolo celkovo úspešných 125 študentov (87,4 % úspešnosť). 18 študentov, ktorí 

nesplnili všetky požiadavky štátnej skúšky, sa zúčastnilo opravného termínu v auguste 2009.  

 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2009 sa štátnej skúšky zúčastnilo 65 

študentov, z ktorých 56 študentov bolo úspešných (86,2 % úspešnosť). Z 9 neúspešných 

študentov, bol 1 študent následne vylúčený zo štúdia (ani pri druhom opravnom termíne 

z predmetu štátnej skúšky nebol úspešný).   

 z celkového počtu 181 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2008/2009 malo 

23 (12,7 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel s vyznamenaním“. 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok: 

 z pohľadu kvality bakalárskych prác predsedovia komisií prevažne konštatovali rôznorodosť 

prác (vyskytli sa práce nadpriemerné i podpriemerné). Ďalej môžeme konštatovať, že formálna 

aj obsahová stránka práce si vyžaduje dôslednejšiu spoluprácu medzi vedúcim práce 

a študentom. Obhajoby prác boli prevažne na dobrej úrovni a väčšina študentov prezentovala 

svoju záverečnú prácu v Power-pointe.  

 pri hodnotení poznatkovej úrovne bola pripravenosť študentov rozdielna. Vedomostná úroveň 

študentov z predmetu Teória a didaktika športu naznačila určité zlepšenie, ale stále je veľkým 

problémom systematizovať poznatky z rôznych predmetov a súčasne aplikovať všeobecné 

poznatky do pedagogickej a trénerskej praxe. 

 vyššiu úroveň pripravenosti študentov na štátnej skúške v riadnom termíne (jún, júl 2009) 

v porovnaní s augustovým termínom uvádzali predsedovia komisií a potvrdzuje ju aj 

vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok (tab. 7), 

 v akademickom roku 2008/2009 sme pristúpili k zmene poradia predmetov štátnej skúšky – 

v prvej časti sa skúšal predmet Teória a didaktika športu a v druhej časti štátnej skúšky bola 

obhajoba bakalárskej práce a skúška z ďalších predmetov (Teória a didaktika športovej 

špecializácie I.,...). Uvedenú zmenu predsedovia komisií schvaľujú a odporúčajú ju ponechať aj 

v budúcnosti. 

 všetci predsedovia komisií považovali zloženie komisií za vyhovujúce. Rovnako aj s účasťou 

a činnosťou jednotlivých členov komisií, ako v riadnom tak aj v opravnom termíne, vyjadrili 
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predsedovia spokojnosť. Môžeme konštatovať, že počas štátnych skúšok bola zabezpečená 

prítomnosť jednotlivých členov komisií tak, aby komisie boli uznášania schopné. 

 prítomnosť vedúcich a oponentov bola v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom 

vyššia, čo sa pozitívne prejavilo pri obhajobách bakalárskych prác. 

 predsedovia komisií vyjadrili spokojnosť s pripravenosťou miestností a didaktickej techniky. 

Vo väčšine prípadov predsedovia komisií výrazne ocenili pripravenosť dokumentácie pre štátne 

skúšky, ktorú zabezpečovali pracovníčky študijného oddelenia a sekretárky katedier pod 

vedením vedúcej študijného oddelenia. 

 vysoko bolo vyzdvihnuté zavedenie funkcie administrátora, ktoré umožnilo všetkým členom 

komisie sa plne koncentrovať na odpoveď študenta. Prínosom administrátorov bolo aj výrazne 

zlepšenie kompletizácie štátnicových protokolov. 

 

Tab. 6  Prehľad štátnych skúšok v akademickom roku 2008/2009 – 1. stupeň štúdia 
 

Štátne skúšky – riadny termín (jún, júl 2009)  

Študijný program Počet zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Trénerstvo 43 36 83,7 % 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 25 21 84,0 % 

Šport a zdravie 23 22 95,7 % 

Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná 
výchova 

21 18 85,7 % 

Šport a regenerácia 13 11 84,6 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a občianska 
výchova 

12 12 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia 2 2 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia 3 3 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický 
jazyk a literatúra 

1 0 0 % 

SPOLU 143 125 87,4 % 

Štátne skúšky – opravný, resp. náhradný termín (august 2009)  

Študijný program Počet zúčastnených 
študentov 

Počet 
absolventov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Trénerstvo 24 21 87,5 % 

Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 10 8 80,0 % 

Šport a zdravie 15 14 93,3 % 

Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná 
výchova 

8 6 75,0 % 

Šport a regenerácia 2 2 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a občianska 
výchova 

4 4 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia 1 1 100 % 

Učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický 
jazyk a literatúra 

1 0 0 % 

SPOLU 65 56 86,2 % 
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Tab. 7   Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2008/2009 – 1. stupeň štúdia 

Predmet ŠS 
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RIADNY TERMÍN (jún, júl 2009) 

A 39 31 17 11 24 3 5 

B 43 19 21 14 13 5 3 

C 40 32 13 7 14 2 5 

D 8 21 5 4 6 1 3 

E 10 14 6 6 4 1 1 

FX 2 8 4 2 2 0 1 

spolu 142 125 66 44 63 12 18 

priemerná známka 1,70 2,00 1,83 1,86 1,69 1,67 1,89 

splnili 98,6% 93,6% 93,9% 95,5% 96,8% 100,0% 94,4% 

A 27,5% 24,8% 25,8% 25,0% 38,1% 25,0% 27,8% 

B 30,3% 15,2% 31,8% 31,8% 20,6% 41,7% 16,7% 

C 28,2% 25,6% 19,7% 15,9% 22,2% 16,7% 27,8% 

D 5,6% 16,8% 7,6% 9,1% 9,5% 8,3% 16,7% 

E 7,0% 11,2% 9,1% 13,6% 6,3% 8,3% 5,6% 

FX 1,4% 6,4% 6,1% 4,5% 3,2% 0,0% 5,6% 

OPRAVNÝ a NÁHRADNÝ TERMÍN (august 2009) 

A 4 11 5 3 3 0 0 

B 8 8 5 4 4 2 1 

C 16 8 5 7 4 2 1 

D 14 8 4 3 3 0 0 

E 5 12 5 2 2 0 0 

FX 3 3 3 2 1 0 1 

spolu 50 50 27 21 17 4 3 

priemerná známka 2,20 2,14 2,20 2,12 2,03 1,75 2,50 

splnili 94,0% 94,0% 88,9% 90,5% 94,1% 100,0% 66,7% 

A 8,0% 22,0% 18,5% 14,3% 17,6% 0,0% 0,0% 

B 16,0% 16,0% 18,5% 19,0% 23,5% 50,0% 33,3% 

C 32,0% 16,0% 18,5% 33,3% 23,5% 50,0% 33,3% 

D 28,0% 16,0% 14,8% 14,3% 17,6% 0,0% 0,0% 

E 10,0% 24,0% 18,5% 9,5% 11,8% 0,0% 0,0% 

FX 6,0% 6,0% 11,1% 9,5% 5,9% 0,0% 33,3% 

ŠTÁTNE SKÚŠKY v akadem. roku 2008/2009 (všetky termíny) 

A 43 42 22 14 27 3 5 

B 51 27 26 18 17 7 4 

C 56 40 18 14 18 4 6 

D 22 29 9 7 9 1 3 

E 15 26 11 8 6 1 1 

FX 5 11 7 4 3 0 2 

spolu 192 175 93 65 80 16 21 

priemerná známka 1,83 2,04 1,94 1,95 1,76 1,69 1,98 

splnili 97,4% 93,7% 92,5% 93,8% 96,3% 100,0% 90,5% 

A 22,4% 24,0% 23,7% 21,5% 33,8% 18,8% 23,8% 

B 26,6% 15,4% 28,0% 27,7% 21,3% 43,8% 19,0% 

C 29,2% 22,9% 19,4% 21,5% 22,5% 25,0% 28,6% 

D 11,5% 16,6% 9,7% 10,8% 11,3% 6,3% 14,3% 

E 7,8% 14,9% 11,8% 12,3% 7,5% 6,3% 4,8% 

FX 2,6% 6,3% 7,5% 6,2% 3,8% 0,0% 9,5% 
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Tab. 8  Počet uchádzačov, zapísaných študentov (1. až 4. rok štúdia) a absolventov  

1. stupňa štúdia na FTVŠ UK v akademickom roku 2008/2009 

 Študijný program 
Počet 

prihlásených 
uchádzačov 

Počet 
prijatých 

uchádzačov 

Počet  
študentov 

Počet 
absolventov 

1. Trénerstvo 205 80 237 57 

2. 
Trénerstvo a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

126 80 108 29 

3. Šport a zdravie 87 20 107 36 

4. 
Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu 
telesná výchova 

63 40 75 24 

5. Športový manažment 103 21 34 –- 

6. Šport a regenerácia –- –- 20 13 

7. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a občianska výchova 

–- –- 47 16 

8. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a biológia 

12 9 18 3 

9. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a geografia 

33 25 27 3 

10. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a environmentalistika 

–- –- 2 –- 

11. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a anglický jazyk a literatúra 

10 5 11 –- 

12. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a nemecký jazyk a literatúra 

4 1 2 –- 

13. 
Učiteľstvo predmetov telesná výchova 
a pedagogika 

–- –- 1 –- 

  SPOLU 643 281 689 181 

 

Návrhy uznesení: 

1. Zabezpečiť implementáciu nového Akademického informačného systému – AIS 2. 
        Z: študijní prodekani 

        T: priebežne 
 
2. Zabezpečiť prípravu výučby študentov 1. roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2010/2011 

na základe študijných plánov novoakreditovaných študijných programov . 
        Z: dr. Cihová 
        T: máj 2010 
 

3. Zorganizovaním Dňa otvorených dverí 29.01.2010 a zabezpečením propagácie fakulty naďalej zvyšovať 
záujem uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK. 
        Z: dr. Olej, dr. Cihová,  
        T: január 2010 
 

4. Systematicky sa zaoberať vykonávaním hospitácií na hodinách a využitím výsledkov prispieť 
k ďalšiemu skvalitňovaniu pedagogického procesu.  
        Z: vedúci katedier, študijní prodekani 
        T: priebežne  
 

5. Upraviť zloženie skúšobných komisií v bakalárskom štúdiu (v súvislosti s vytváraním nových komisií pre 
novú formu magisterského štúdia a s tým súvisiacim vyťažením učiteľov, ktorí sú členmi štátnicových 
komisií). 
        Z: dr. Cihová 
        T: január 2010 



Príloha 3 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

 
 

 

 

Názov materiálu: Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2008/09 – 

magisterské štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rokovanie Vedeckej rady FTVŠ UK 

 

dňa:  22.10.2009 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

                        prodekan 

 

 

 

 

 

Návrh uznesení: VR FTVŠ UK berie na vedomie vyhodnotenie magisterského štúdia 

v ak. roku 2008/09 bez pripomienok/s pripomienkami 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

Hodnotenie pedagogického procesu na FTVŠ UK  

za akademický rok 2008/2009 

II. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

 

Prijímacie konanie 

Fakulta uskutočnila v akademickom roku 2008/2009 po druhý krát 

prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia. Počas prijímacieho 

konania bolo zaevidovaných 188 prihlásených uchádzačov o magisterské 

štúdium na fakulte v akademickom roku 2009/2010. Plánovaný počet 

prijatých uchádzačov bol 260, čo predstavovalo maximálnu možnú kapacitu 

vychádzajúcu z aktuálneho počtu študentov končiaceho roka štúdia  

na bakalárskom stupni a zohľadňujúcu záujem študentov aj z iných fakúlt.  

Každý uchádzač mal možnosť podať na fakultu jednu prihlášku, 

v ktorej mohol uviesť jeden študijný program, pričom študijný program 

musel nadväzovať na štúdium na I. stupni. 

Všetci riadne prihlásení uchádzači, ktorý splnili kritériá, boli prijatí  

bez prijímacej skúšky – spolu 178 uchádzačov, čo predstavuje 94,7 % a 

dosiahli vážený študijný priemer za celé štúdium do 2,5 (od 1,25 – 2,33). 

 Prijímacie konanie sa realizovalo v 9 študijných programoch: 

 trénerstvo, 

 trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova, 

 učiteľstvo predmetu telesná výchova a občianska výchova,  

 učiteľstvo predmetu telesná výchova a biológia,  

 učiteľstvo predmetu telesná výchova a geografia,  

 učiteľstvo predmetu telesná výchova a anglický jazyk a literatúra, 

 učiteľstvo predmetu telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra, 

 šport a zdravie, 

 šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova. 

Výsledky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia na FTVŠ UK  

na akademický rok 2009/2010 uvádzame v prílohe č. 1. 

Prehľad počtu študentov  

V akademickom roku 2008/2009 prebiehala výučba v spojenom 

magisterskom štúdiu v rámci študijných odborov - 5.roku štúdia, niektorí 
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študenti dobiehali ešte 4. rok štúdia. Spolu v spojenom magisterskom štúdiu 

študovalo 290 študentov.  

 

Počty študentov v jednotlivých rokoch štúdia: 

 

Štud.odbor 

 / rok štúdia 
I. II. III. IV. V. VI.+VII. Spolu 

Študijné odbory (Mgr.) 0 0 1 8 203 78 290 

 

V uvedenom akademickom roku ešte okrem hore uvedených študentov 

študovalo v novej forme 1. roka magisterského štúdia 131 študentov. 

V akademickom roku 2008/09 na II. stupni bolo vylúčených pre 

neprospech alebo štúdium zanechalo 12 študentov. Štúdium prerušili 2 

študenti. Úspešne  štúdium absolvovalo a titul „Mgr.“ získalo 277 študentov. 

 

Tvorba rozvrhu 

Súčasťou vytvárania primeraných organizačných podmienok je činnosť 

fakultných rozvrhárov, katedrových rozvrhárov a katedrových koordinátorov 

kreditového štúdia. Ponuka predmetov v obidvoch semestroch bola 

pripravená včas, na dobrej úrovni a v spolupráci s ostatnými fakultami. 

Študentom 1.roka magisterského štúdia bol vytvorený pevný rozvrh, 

v ktorom boli nasadené povinné predmety v odporúčanom semestri. Toto 

opatrenie je v súlade z koncepciou prípravy rozvrhu pre všetky roky štúdia 

s hlavným cieľom predísť kolíziám v rozvrhu a vytváraniu tzv. restárských 

skupín študentov. Problém dostatočnej ponuky zo všetkých predmetov bol 

riešený predzápisom v predchádzajúcom semestri, čím sa výrazne znížil 

počet študentom končiacich rokov štúdia, ktorí sa nedostali na požadovaný 

predmet.  
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Zabezpečenie pedagogického procesu 

Základným predpokladom garantovania kvality výučby bolo dôsledné 

dodržiavanie akreditovaných študijných odborov a študijných plánov, 

neustála aktualizácia ich obsahu, vysoká teoretická úroveň prednášok, 

seminárov a cvičení, aktívne využívanie didaktickej techniky vo vyučovacom 

procese a náročnosť učiteľov pri hodnotení študentov. 

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety 

garantovali skúsení učitelia – 5 profesori a 19 docenti, resp. 38 učitelia 

s vedeckou hodnosťou PhD. (CSc.). Zabezpečovali, aby osnovy predmetov 

boli na úrovni najnovších poznatkov vedy v jednotlivých oblastiach, 

aplikovali najnovšie didaktické prístupy a zapracovali do pedagogického 

procesu výsledky vlastnej výskumnej činnosti. Ostatní učitelia, vrátane 

externých pedagogických pracovníkov zabezpečovali semináre a cvičenia.  

Vedúci katedier hodnotia úroveň výučby na svojich katedrách kladne, 

aj vďaka vybaveniu učebných priestorov novou výpočtovou technikou. S tým 

úzko súvisí dostatok učebnej literatúry, skrípt a ďalších didaktických 

materiálov pre študentov. I v tomto smere dosahuje fakulta dobré výsledky, 

učebnica a skriptá sú primeranej podobe aktualizované a pokrývajú hlavné 

oblasti výučby. Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- nekvalitná deliaca stena v športovej hale, 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- absencia futbalového ihriska, 

- absencia špecializovaných moderných laboratórií, 

- dovybavenie učebných priestorov (miestností a auly) modernou 

didaktickou technikou. 

 

V priebehu akademického roka došlo k odstráneniu problémov 

súvisiacich s vyučovaním predmetov Metodológia I a II, Cudzí jazyk III a IV. 

 

Komplexná akreditácia 

 V mesiacoch január sa uskutočnila pracovná návšteva členov 

Akreditačnej komisie (ďalej AK), v rámci ktorej sa prerokoval 

a pripomienkoval materiál podaný na komplexnú akreditáciu študijných 
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programov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania. Na základe 

odporúčaní AK vedenie fakulty spracovalo drobné úpravy a doplnenia  

do komplexnej akreditácie  

V nasledujúcom období bude potrebné inovovať súčasne realizované i novo 

akreditované študijné programy predovšetkým so zameraním na povinne 

voliteľné a výberové predmety. 

 

Hospitačná činnosť 

Za dôležitý nástroj kontroly kvality a priebehu pedagogického procesu 

považujeme hospitácie. Podľa pokladov vedúcich katedier hospitácie 

prebiehali v tom či inom rozsahu na všetkých katedrách. V niektorých 

prípadoch ich uskutočňoval vedúci katedry, v iných sa hospitácií 

zúčastňovali i ostatní učitelia navzájom. Boli zamerané hlavne na pomoc 

mladým, začínajúcom učiteľom a doktorandom pri formovaní ich základných 

pedagogických zručností. Súčasne s tým sú dôležitým nástrojom kontroly 

vedúceho katedry v akej miere a v akej kvalite sa využíva didaktická 

technika, či sa plnia študijné plány v plnom rozsahu, či výučba prebieha  

na požadovanej teoretickej a praktickej úrovni. Prodekani priebežne 

vykonávali hospitačnú činnosť, pri ktorej boli zistené určité nedostatky, 

ktoré boli riešené v spolupráci s vedúcimi katedry, prípadne napomenutím 

vyučujúceho. 

 

Pedagogická prax 

Na fakulte pôsobia koordinátori pedagogických praxí, ktorí 

zabezpečujú organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe 

pre jednotlivé študijné programy a študijné odbory. Pedagogickú prax 

v rámci rôznych študijných programov, resp. odborov považujeme  

za rovnocennú, čo zadeklarovala aj smernica dekana č. 2/2007. Avšak  

na základe Metodiky rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy pre kalendárny 

rok 2008 je dotácia na pedagogické praxe vypočítavaná len pre učiteľské 

študijné programy. 
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Štátne skúšky 

Tvorba, obhajoba diplomovej práce a štátne skúšky sú zavŕšením celého 

štúdia, kde študenti prezentujú dosiahnutú úroveň vedomostí a schopnosť 

aplikovať ich na riešenie konkrétnych problémov a situácií. Otázky na štátne 

skúšky sú formulované problémovo, tak aby bol študent nútený  využiť a 

syntetizovať poznatky z viacerých vedných disciplín.  

Z hodnotení štátnicových komisií však vyplýva, že pozitívny obrat v tomto 

smere sa darí realizovať len postupne a čiastočne. Študenti majú problémy  

s tvorivou aplikáciou vedomostí a skĺzavajú do memorovania poučiek a 

definícií bez schopnosti  využiť ich na riešenie problému. Formálna stránka 

záverečných a diplomových prác bola zadefinovaná smernicou dekana č. 

3/2007. Zadefinovali sa jednoznačne forma a obsah posudkov. Predsedovia 

komisií pre štátne skúšky zosúladili okruhy otázok a otázky samotné medzi 

jednotlivými komisiami. Štátne skúšky v spojenom magisterskom štúdiu sa 

uskutočnili v riadnom termíne (máj, jún) a opravnom termíne (august). 

Keďže akademický rok 2008/2009 bol posledným rokom výučby v spojenom 

magisterskom štúdiu bol zvýšený celkový počet končiacich študentov (239) 

približne 2,5 násobne oproti predchádzajúcim akademickým rokom. 

Celkový počet vyskúšaných študentov v oboch termínoch bol 263 (29 

opakovali, 4 nesplnili). V riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 216 

študentov (86,6 % úspešnosť). 29 študentov, ktorí nesplnili všetky 

požiadavky štátnej skúšky, sa zúčastnilo opravného termínu. V opravnom 

a náhradnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 52 študentov (92,3 % 

úspešnosť). Prehľad úspešnosti študentov na štátnych skúškach obsahuje 

príloha č. 2. 

 

Návrh uznesení: 

 

1. Vykonávať hospitácie na hodinách pracovníkov katedier a využívať ich 

výsledky na ďalšie skvalitňovanie pedagogického procesu.  

Z: vedúci katedier 

T: priebežne  

 

2. Pravidelne aktualizovať, kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie učebných 

plánov výučby jednotlivých predmetov. Uvedené plány vypracovávať 

vzhľadom na harmonogram konkrétneho semestra a v súlade 

požiadavkami na štátne skúšky.  

     Z: vedúci katedier 
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     T: priebežne 

 

3. Neustále inovovať témy diplomových  prác a zverejňovať ich  

na nástenkách katedier v zmysle požadovaných termínov. 

     Z: vedúci katedier 

 

4. Pravidelne obnovovať študijnú literatúru a skriptá, aktualizovať 

a zapracovať najnovšie poznatky a trendy najmä v tých predmetoch, kde 

študijná literatúra absentuje. 

 

 

5. Pripraviť inováciu študijných programov so zameraním na povinne 

voliteľné a výberové predmety podľa schváleného časového 

harmonogramu. 

Z: garanti študijných programov, prodekani 

 

Vypracoval: 16.10.2009, doplnil 22.10.2009 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

Študijný prodekan FTVŠ UK 



Príloha 1.  

Prehľad počtu prihlásených uchádzačov a počtu prijatých študentov na magisterské štúdium  

v akademickom roku 2009/2010. 

 

Študijné programy II. stupňa štúdia 
plánovaný  

počet prijatých 

uchádzačov 

počet prihlásených 

uchádzačov 

počet prijatých 

uchádzačov 

k 31.08.2009 

počet 

neprijatých 

uchádzačov 

1. Trénerstvo 90 67 64 3 

2. Trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova 30 30  28 2 

3. Šport a zdravie 45 43**  40 2 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova  30 25  23 2 

5. Učiteľstvo predmetov telesná výchova a občianska výchova  25 16  16 0 

6. Učiteľstvo predmetov telesná výchova a biológia 10 3 3 0 

7. Učiteľstvo predmetov telesná výchova a geografia  10 3 3 0 

8. Učiteľstvo predmetov telesná výchova a anglický jazyk a literatúra  5 1 1 0 

9. Učiteľstvo predmetov telesná výchova a nemecký jazyk a literatúra  5 0 0 0 

 stav k 31.08.2009 260 188** 178 9 
** odhlásený 

** odhlásený   

 

Materiál na zasadnutie Vedeckej rady, 22.10.2009; 

Spracoval: Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

 



Príloha č. 2 

 

Vyhodnotenie úspešnosti študentov na štátnych skúškach spojeného 

magisterského štúdia v akademickom roku 2008/2009 

– jarný a letný termín – všetky komisie 

2008/09 Obhajoba Špec. TaDŠ DTV DTVaŠ DOV 

A 57 32 26 32 18 8 

B 63 24 36 38 14 7 

C 66 35 40 41 10 6 

D 35 25 30 30 11 4 

E 17 17 47 39 8 2 

FX 10 3 15 6 0 0 

spolu 248 136 194 186 61 27 

priemer 1,86 1,94 2,25 2,08 1,81 1,72 

Splnili % 96% 98% 92% 97% 100% 100% 

A 23,0% 23,5% 13,4% 17,2% 29,5% 29,6% 

B 25,4% 17,6% 18,6% 20,4% 23,0% 25,9% 

C 26,6% 25,7% 20,6% 22,0% 16,4% 22,2% 

D 14,1% 18,4% 15,5% 16,1% 18,0% 14,8% 

E 6,9% 12,5% 24,2% 21,0% 13,1% 7,4% 

FX 4,0% 2,2% 7,7% 3,2% 0,0% 0,0% 

 
Špec. - Teória a didaktika špecializácie 

TaDŠ - Teória a didaktika športu 

DTV - Didaktika telesnej výchovy 

DTVaŠ - Didaktika telesnej výchovy a športu 

DOV – Didaktika občianskej výchovy 

 

Materiál na zasadnutie Vedeckej rady, 22.10.2009; opravil 22.10.2009 

Spracoval: Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 



Prloha 4 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

 
 

 

 

Názov materiálu: Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2008/09 – 

doktorandské štúdium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rokovanie Vedeckej rady FTVŠ UK 

 

dňa:  22.10.2009 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. 

                        prodekanka 

 

 

 

 

 

Návrh uznesení: VR FTVŠ UK berie na vedomie vyhodnotenie doktorandského štúdia 

v ak. roku 2008/09 bez pripomienok/s pripomienkami 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť na FTVŠ UK v ak. roku 2008/09  

III. stupeň (doktorandské štúdium) 

 

1. Priebeh doktorandského štúdia  

a) Akademický rok študentov doktorandského štúdia (3. stupňa) začal 1.9.2008. 

Prednášky, dizertačné skúšky v zimnom i letnom semestri, obhajoby dizertačných 

prác, ako aj prijímacie skúšky na ak. rok 2009/10 sa uskutočnili podľa harmonogramu 

v plánovaných termínoch. V letnom semestri v auguste bola dodatočne zaradená 

dizertačná skúška v študijnom programe 8.1.4 športová humanistika, vzhľadom na 

predpokladané problémy s akreditáciou tohto študijného programu.  

Celkovo študovalo na fakulte 37 denných doktorandov vrátane 3 samoplatcov a 69 

externých doktorandov.  

b) Výučbu predmetov doktorandského štúdia zabezpečovali okrem učiteľov FTVŠ 3 

externí učitelia (prof. Švec, doc. Bobrík, doc. Thurzová).  

c) Dizertačné skúšky (tab. 3) v ak. roku 2008/09 absolvovalo celkovo 28 doktorandov, z 

nich 3 denní a 4 externí doktorandi skúšku neurobili.  

V jesennom termíne 2008 sa dizertačných skúšok zúčastnilo 5 doktorandov, z ktorých 

1 externý a 1 denný na skúške neprospeli.  

V jarnom termíne 2009 sa dizertačných skúšok zúčastnilo 19 doktorandov, z nich 3 

externí a 2 denní na skúške neprospeli.  

Vzhľadom na situáciu s akreditáciou študijného programu športová humanistika sa 

v auguste 2009 uskutočnil jesenný termín dizertačných skúšok, ktorého sa zúčastnili 4 

doktorandi. Všetci skúšku absolvovali úspešne.  

Úroveň obhajovaných projektov dizertačných prác a poznatkov z metodológie 

príslušnej vedy o športe bola v jednotlivých študijných programoch rôzna. V športovej 

edukológii bola prijateľná, ale aj tu sa objavovali závažné nedostatky 

metodologického charakteru, najmä v projektoch. V športovej kinantropológii 

a športovej humanistike bola úroveň nižšia, o čom svedčí nezvyčajne vysoký počet 

študentov, ktorí dizertačnú skúšku neurobili, a to predovšetkým kvôli 

nedopracovanému alebo nekvalitnému projektu (v ŠK neurobili 3 študenti z 8, v ŠH 

neurobili 4 študenti z 13). V mnohých prípadoch sa zdalo, že študenti po prijatí na 

štúdium ďalej na projektoch nepracovali.  

d) Prijímacie skúšky na ak. rok 2009/10 sa uskutočnili v študijnom programe 8.1.3 

športová edukológia a 8.1.5 športová kinantropológia. Vzhľadom na očakávaný 

problém s akreditáciou študijného programu 8.1.4 športová humanistika sa na tento 

študijný program prijímacie skúšky nekonali. Záujem o doktorandské štúdium bol 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom vysoký. Celkovo sa prihlásilo 35 uchádzačov, 

čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. 29 uchádzačov sa hlásilo 

na dennú formu, 5 na externú formu štúdia a 1 poslucháč zvolil obe alternatívy. 

Prijatých bolo 16 uchádzačov na dennú formu štúdia a 6 na externú formu štúdia (tab. 

4). Úroveň uchádzačov bola v jednotlivých študijných programoch, podobne ako 

v minulých rokoch, rôzna. V športovej edukológii konštatovala komisia veľmi dobrú 

úroveň výskumných zámerov i vedomostí u 5 uchádzačov, priemernú u 9 uchádzačov 

a 3 uchádzači prijímacie skúšky neurobili. V športovej kinantropológii pomerne dobrú 

úroveň poznatkov a ujasnený výskumný zámer preukázalo takisto 5  uchádzačov, isté 

nedoriešené problémy vo výskumných zámeroch sa vyskytli u 3 uchádzačov a 2 
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uchádzači na prijímacej skúške neprospeli. V ZS 2008/09 bol prijatý zahraničný denný 

doktorand samoplatca.  

Prijímacia komisia pri výbere zohľadnila poradie pri prijímacích skúškach, 

u uchádzačov o dennú formu štúdia aj študijný prospech, celkovú aktivitu uchádzačov 

počas štúdia a kapacitu školiteľov. Celkovo  konštatovali garanti stúpajúcu tendenciu 

kvality predkladaných projektov. Stále sú však rezervy v oblasti koncipovania cieľov 

práce a výberu metód riešenia stanoveného problému. Tieto nemajú v mnohých 

prípadoch uchádzači ujasnené a podložené štúdiom literatúry.  

     e)  Obhajoby dizertačných prác. V ak. roku 2008/09 sa obhajovalo 17 dizertačných prác
1
           

(12 záverečných prác doktorandov dennej formy a 5 záverečných prác doktorandov             

externej formy doktorandského štúdia). Celkovo bolo obhájených 16 záverečných prác 

(príloha s. 7). Dve obhajované práce vrátane obhajoby bolo možné označiť za výborné 

(Mgr. Buzgó a dr. Buček), ostatné za dobré alebo prijateľné. Prácu neobhájil jeden 

doktorand dennej formy štúdia (Mgr. Kolárik).  

Predsedovia a členovia komisií na obhajobu dizertačných prác vrátane oponentov v 

jednotlivých študijných programoch z hľadiska obhajovaných prác v niektorých 

prípadoch konštatovali nedostatky v metodike práce, ako aj v teoretickom rozbore 

problematiky, najmä čo do počtu preštudovaných a analyzovaných literárnych 

prameňov, osobitne zahraničných a ich aktuálnosti. Problémom takmer u všetkých 

doktorandov bola formulácia poznatkov. Až na výnimky dostatočnú kvalitatívnu 

úroveň nemali ani verejné prezentácie prác – väčšinou boli málo vedecké, prezentovali  

málo dôkazového materiálu (výsledkov), výsledky sa viac prezentovali formou 

diskusie alebo záverov. 

        f) Prerušenie a zanechanie štúdia. Štúdium prerušil 1 denný doktorand, 4 externí  

           doktorandi a 1 denná doktorandka štúdium zanechali (príloha s. 7)  

g) V školiteľskej kapacite sa rešpektovalo nariadenie rektora UK súvisiace s maximálnym     

     počtom doktorandov na jedného školiteľa (5 doktorandov). V dvoch prípadoch,    

     v ktorých školitelia normu prekračujú, je záruka, že v najbližšom období dôjde  

     k úprave stavu (odovzdanie práce na obhajobu, obhajoba záverečnej práce).  

     S výnimkou jedného školiteľa (doc. J. Žídeka) a končiacich školiteľov (prof. J. Kasa,      

     doc. J. Koštial)  mali všetci školitelia prevažne 2 – 5 doktorandov (tab. 5). 

h) Zapojenie doktorandov do  iných aktivít  

- ŠVOČ 2009 – zapojenie sa realizovalo dvoma smermi – na jednej strane aktívnym 

vystúpením v sekcii doktorandov (2 doktorandi dennej a 1 doktorandka externej 

formy štúdia), na druhej strane aktívnou pomocou pri organizácii tak fakultnej 

konferencie – členovia Rady ŠVOČ, členovia komisií, podporný tím (30 

doktorandov dennej formy štúdia).  

Na celoštátnu konferenciu ŠVA v Banskej Bystrici postúpil Mgr. Ladislav Križan. 

V sekcii doktorandov nebol hodnotený. 

- Škola v pohybe 2009 – Na praktickom seminári Škola v pohybe 2009 ako lektori 

pôsobili 8 doktorandi. 12 doktorandov sa podieľalo na organizácii akcie a prispelo 

k jej úspešnému priebehu (príloha s. 9) 

- Pomoc pri prijímacích skúškach na bakalárske štúdium – Na prijímacích 

skúškach sa aktívne podieľali všetci doktorandi katedry atletiky, gymnastiky, hier 

a športov v prírode a plávania. Doktorandi z katedier športová edukológia, 

                                                 
1
 Jeden doktorand prácu po doručení posudkov stiahol na prepracovanie (Mgr. Bódi). 
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športová humanistika a športová kinantropológia mali pedagogický dozor pri 

písomnom teste.  

- Administrátori na štátnych skúškach – Vybraní doktorandi (prevažne 2. – 3. roč.) 

pôsobili ako administrátori na bakalárskych a magisterských štátnych skúškach. 

- Deň detí v rámci OFDMS – Na tejto akcii k organizácii podujatia aktívne prispeli 

3 denní doktorandi. 

- Akcie Supermaratón, Pohár dekana FTVŠ UK, Hodinovka – podieľali sa 

doktorandi katedry atletiky: Mgr. Bobková-Cupáková, Mgr. Pistlová, Mgr. 

Chalmovská-Bundová, Mgr. Vaváček, Mgr. Tokár 

- Silák fakulty – podieľali sa doktorandi katedry gymnastiky: Mgr. Kalčoková, Mgr. 

Adamská, Mgr. Herényiová, Mgr. Mlsnová 

i) V ak. roku 2007/08 si na rok 2009 podali žiadosť o Grant mladých vedeckých 

pracovníkov (GUK) 11 doktorandi. Z tohto počtu získalo granty 7 doktorandov 

v celkovej výške 9 700 €. (Úspešní doktorandi: Mgr. Kvetáková, Mgr. Zagyi, Mgr. 

Kraček, Mgr. Potočárová, Mgr. Tokár, Mgr. Macko, Mgr. Pělucha). 

j) Mobilitný program LLP/Erasmus  - Počas ak. roka do zahraničia vycestoval 1 

doktorand (Mgr. Ladislav Križan) 

k) Zapojenie doktorandov do vyučovacieho procesu. V ak. roku 2008/09 bola prevažná 

väčšina doktorandov zapojená do vyučovacieho procesu v rozsahu 2 alebo 4 hodiny 

týždenne aspoň v jednom zo semestrov. Problémy so zapojením doktorandov do 

výučby pretrvali na katedre športovej humanistiky, kde doktorandi neučili ani 

v jednom semestri, a športovej kinantropológie. V niektorých prípadoch sa táto 

situácia riešila využitím doktoranda na výpomoc pri výučbe, meraniach, nahrávanie 

výskumných projektov do databázy MŠ a na anglické preklady.  

l) Niektorí doktorandi vrátane ich školiteľov si nesplnili načas povinnosť odovzdať 

záznam o prideľovaní kreditov a ročné hodnotenie. V platnosti stále zostáva 

rozhodnutie garantov doktorandského štúdia, že ročné hodnotenie doktoranda školiteľ 

odovzdáva za každý akademický rok štúdia. Záznam o prideľovaní kreditov nemusia 

odovzdať doktorandi externého štúdia, ktorí po 3. roku štúdia naakumulovali 150 

kreditov. 

 

 

3. Opatrenia na ak. rok 2009/10 

a) Doriešiť akreditáciu študijného programu športová humanistika študijného odboru 

8.1.4 športová humanistika, aby sa mohli realizovať v tomto študijnom programe 

prijímacie skúšky.  

      Zodpovedné: vedenie fakulty   Termín: do 09/2010 

b) Vzhľadom na pretrvávajúce problémy pri dizertačných skúškach a obhajobách, ako aj 

na pomerne vysoký počet nových školiteľov doktorandského štúdia  v posledných 2 až 

3 rokoch, nové príkazy rektora UK z rokov 2008 a 2009, ktoré súvisia 

s doktorandským štúdiom, zvolať pracovnú poradu školiteľov a prerokovať na nej 

navrhované opatrenia, ako aj aktuálne otázky doktorandského štúdia vyplývajúce 

z legislatívnych materiálov. 

      Zodpovedná: prodekanka, garanti št. programov  Termín: skúšobné obdobie ZS    

c) Vzhľadom na problémy s dodržaním termínu odovzdania dizertačnej práce 

u doktorandov denného štúdia a rôznu kvalitu dizertačných prác uplatňovať opatrenie, 
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ktoré prijala komisia garantov doktorandského štúdia v roku 2007, že doktorandi 

prijatí od ak. roka 2008/09 musia na dizertačnú skúšku spolu s cieľom, 

hypotézami, úlohami práce a metodikou predložiť kompletný teoretický rozbor 

problematiky.   

      Zodpovední: školitelia       Termín: priebežne 

d) V záujme zvyšovania celkovej kvality prípravy doktorandov dennej formy štúdia a 

kvality ich jazykovej vybavenosti, dodržať rozhodnutie garantov, že každý doktorand 

prijatý od ak. roka 2008/09, musí počas štúdia vystúpiť na konferencii ŠVOČ v sekcii 

doktorandov s príspevkom v cudzom jazyku (anglickom, prípadne nemeckom). 

Zodpovední: školitelia       Termín: priebežne 

e) Vzhľadom na význam kvality publikačnej činnosti doktorandov pri akreditácii fakulty, 

uplatňovať rozhodnutie komisie garantov doktorandského štúdia, že každý doktorand 

prijatý od ak. roka 2008/09 musí pred obhajobou dizertačnej práce publikovať 3 

vedecké články, z toho jeden zahraničný. Minimálne jedna publikácia musí byť  

uverejnená v časopise alebo recenzovanom nekonferenčnom zborníku. Z dôvodov 

vykazovania vedeckej školy je žiaduce, aby doktorand mal spoločné publikácie so 

svojím školiteľom.          

      Zodpovední: školitelia       Termín: priebežne 

      

Ďalšie odporúčania pre skvalitnenie doktorandského štúdia 

a) Doktorandov, u ktorých je problematická vyučovacia činnosť či už na vlastnej alebo 

inej katedre, zapojiť vo zvýšenom rozsahu do riešenia výskumných úloh vlastnej alebo 

inej katedry, prípadne úloh súvisiacich s vedou, výskumom, resp. s inými úlohami na 

celofakultnej úrovni. Táto činnosť musí byť kontrolovateľná a kontrolovaná 

školiteľmi a vedúcim katedry, prípadne prodekankou. 

b) Prostredníctvom školiteľov viesť doktorandov k systematickému štúdiu literatúry 

a systematickej publikačnej činnosti. 

c) Systematicky vyhľadávať vhodné typy študentov na pokračovanie štúdia v 3. stupni – 

doktorandskom štúdiu. 
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Prílohy  

 

1. Stav doktorandov k 31.8.2009 

Do prvého ročníka nastúpilo 13 doktorandov na dennú a 4 doktorandi na externú formu 

štúdia. Spolu študovalo 34 denných doktorandov (+ 3 samoplatcovia) (tab. 1) a 69 externých 

doktorandov (29 v 1. – 3. ročníku štúdia a 40 v 4. a vyššom roku štúdia) (tab. 2).  

 

Tab. 1  Počet denných doktorandov v jednotlivých ročníkoch 

Študijný program 1. ročník 2. ročník 3. ročník Spolu 

Športová edukológia 10 5 5+2 samop. 20 

Športová humanistika 0 3 1 4 

Športová kinantropológia 3 4 3+1 samop. 10 

Spolu 13 12 8+3 34 

 

Tab. 2  Počet externých doktorandov v jednotlivých ročníkoch (rokoch) štúdia 

Študijný program 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
4. ročník 

a viac 
Spolu 

Športová edukológia 3 4 2 24 33 

Športová humanistika 1 5 5 7 18 

Športová kinantropológia 0 5 4 9 18 

Spolu 4 14 11 40 69 

 

 

2. Dizertačné skúšky 2008/09 

 

 Tab. 3  Dizertačné skúšky v ak. roku 2008/09 

Študijný program 
Jesenný termín 

6., 8.10.2008 

Jarný termín  

3.-5.2.2009 

Jesenný termín 

27.8.2009 Spolu 

 denní externí denní externí denní externí 

Športová edukológia 1 0 5 1 0 0 7 

Športová humanistika 1-1N 3-1N 3-1N 2-1N 1 3 13 

Športová kinantropológia 0 0 4-1N 4-2N 0 0  8 

Spolu 2 3 12 7 1 3 28 

 

N-neurobil 
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3. Prijímacie skúšky na ak. rok 2009/10 

 

Tab. 4  Prijímacie skúšky na ak. rok 2009/10 

Študijný program Denná forma Externá forma Spolu 

Športová edukológia 10 (z 20) 5 (z 5) 15 

Športová humanistika 0 0 0 

Športová kinantropológia 6 (z 10) 1 (z 1) 7 

Spolu 16 6 22 

 

 

4. Ukončenie štúdia 

 

a) Obhajoby dizertačných prác 

Prehľad obhajovaných prác v jednotlivých vedných, resp. študijných odboroch 

a programoch 

Denná forma štúdia 

Študijné programy 

K 31.8. 2009 štúdium ukončilo 11 doktorandov obhájením práce:  

denní doktorandi Mgr. Raábová, Nasr Aghel, Mgr. Ghadi, Mgr. Masaryková, Mgr. Hanus, 

Mgr. Slyško, Mgr. Jurkovič, Mgr. Priklerová, Mgr. Buzgó, Mgr. Mičuch, Mgr. Majerík  

1 doktorand  (Mgr. Kolárik) prácu neobhájil.  

1 doktorand (Mgr.  Bódi) prácu stiahol 

Externá forma štúdia 

Študijné odbory 

Dizertačné práce obhájili 4 doktorandi: Mgr. Nemček, Mgr. Feltlová, Mgr. Ioriová, dr. Buček. 

Študijné programy 

 Dizertačnú prácu obhájil 1 doktorand:  dr. Argaj 

 

b) Dizertačné práce odovzdané na obhajobu 

V ak. roku 2008/09 predložilo prácu na obhajobu 5 doktorandov. Vo všetkých prípadoch išlo 

o doktorandov externej formy štúdia, ktorí študovali v študijných odboroch (Mgr. Číž, Mgr. 

Rupčík, Mgr. Šipoš, Mgr. Melichárek, Mgr. Böhmer ) 

 

c) Zmeny formy štúdia, prerušenia, zanechanie štúdia a vylúčenia 

Prerušenie  – Michal Mašek – od 1.9.2008 na jeden rok  (tréningová činnosť) 

Zanechanie štúdia  (Mgr. Kravec, Mgr. Šimko, Mgr. Kuchár, Mgr. Urbánek, – externá forma 

štúdia Mgr. Herényiová – denná forma štúdia)  
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5. Školiteľská kapacita k 31.8.2009 

Meno školiteľa (bez titulov) 
Študijné 

odbory 

Študijné 

programy 

Bobrík Miroslav 1 5 

Ďurech Miroslav 1  

Hamar Dušan 1 2 

Hellebrandt Vladimír 2 3 

Holienka Miroslav 1 1 

Kampmiller Tomáš 1 3 

Kasa Július  1 

Koštial Ján 2  

Kutlík Dušan 1 1 

Kyselovičová Oľga 1 2 

Labudová Jela 1* 5 

Laczo Eugen  5 

Lednický Anton 1 1 

Leška Dušan 1 2 

Lipková Jana  3 

Macejková Yvetta 0 5 

Medeková Helena 1 1 

Moravec Roman 1 3 

Oborný Josef 1 4 

Peráček Pavol 1 3 

Peráčková Janka 1 2 

Sedláček Jaromír 2 2 

Scholzová Alica 2*  

Strešková Elena 2 5 

Šelingerová Marianna  2 

Štulrajter Vojtech  1 

Vanderka Marián  3 

Zapletalová Ludmila 2 2 

Zemková Erika 1* 5 

Žídek Jaroslav 0 0 

* Odovzdaná práca 
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ŠVOČ 

- Na fakultnej konferencii v sekcii doktorandov, ktorá bola v anglickom jazyku, vystúpili 

len 3 doktorandi: Mgr. Pělucha, Mgr. Križan, Mgr. Gallová 

- Na organizácii a realizácii konferencie sa podieľalo 30 doktorandov dennej formy štúdia 

a svojou činnosťou značne prispeli k jej úspešnému priebehu  

Členovia Rady ŠVOČ: Mgr. Miroslav Huntata, Mgr. Veronika Adamská 

Členovia porôt a organizační pracovníci: (Mgr.) Lenka Potočárová, Gabriel Buzgó, 

Lucia Kvetáková, Miroslav Huntata, Michal Tokár, Pavol Macko, Igor Remák, Marián 

Nincz, Michal Slyško, Peter Hanus, Jana Kalčoková, Stanislav Kraček, Martin Vlašič, 

Martin Vaváček, Dušan Holas, Gabriela Mlsnová, Jozef  Majerík, Peter Zagyi, Tatiana 

Lopušniaková, Ľubica Pistlová, Milan Mičuch, Lucia Chalmovská-Bundová, Vladimír 

Polívka, Ladislav Bódi, Radka Vlasáková, Anežka Turanová 

Škola v pohybe – zapojenie doktorandov 

- Lektori: Mgr. Lucia Chalmovská- Bundová, Mgr. Miroslav Huntata , Mgr. Robin 

Pělucha, Mgr. Igor Remák, Mgr. Michal Slyško, Mgr. Stanislav Kraček, Mgr. Gabriela 

Mlsnová, Mgr. Marián Nincz  

- Organizačný výbor a podporné tímy: Mgr. Alexander Gejmovský, Mgr. Lenka 

Potočárová, Mgr. Jaroslav Hančák, Mgr. Tomáš Mihalík, Mgr. Dušan Holas, Mgr. Matej 

Vlašič, Mgr. Robin Pělucha, Mgr. Anežka Turanová, Mgr. Ľubica Pistlová, Mgr. Michal 

Tokár, Mgr. Vladimír Polívka 

OFDMS  (Deň detí v rámci Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska): Mgr. Jozef 

Majerík, Mgr. Jana Kalčoková, Mgr. Robin Pělucha 


