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Výchovno-vzdelávacia činnosť v akademickom roku 2012/2013 

1. a 2. stupeň štúdia 

Zabezpečenie pedagogického procesu  

 Pedagogický proces zabezpečovalo šesť katedier fakulty. Vedúci katedier za 

koordinácie príslušných študijných prodekanov zabezpečovali kontrolnú, riadiacu činnosť a 

pravidelne hodnotia úroveň pedagogického procesu. Výsledky a zistenia sa prerokúvali na 

zasadaní Kolégia dekana. Vedúci katedier z pohľadu zabezpečenia pedagogického procesu 

vykonávali predovšetkým kontrolnú a hospitačnú činnosť. 

Zameranie kontrolnej činnosti je najmä na kontrolu: 

- prípravy podkladov pre ponuku predmetov pre tvorbu rozvrhu, 

- dodržiavania časovo-tematických plánov výučby a rozvrhu, 

- priebežného hodnotenia študentov, 

- zverejnenia kreditových požiadaviek a termínov overovania, 

- zapojenia študentov do ŠVOUČ na katedrách, 

- inovácie obsahu výučby a tém záverečných prác. 

Prodekani tiež priebežne vykonávali hospitačnú činnosť, pri ktorej boli zistené určité 

nedostatky, ktoré boli riešené v spolupráci s vedúcimi katedry. 

Možno konštatovať, že v prevažnej väčšine prípadov jednotlivé predmety garantovali 

skúsení učitelia – 7 profesori a 23 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 najmä vlastnej výskumnej činnosti. Tiež ostatní učitelia – 3 

lektori, vrátane 15 externých pedagogických pracovníkov zabezpečovali semináre a cvičenia. 

Vedúci katedier hodnotia úroveň výučby na svojich katedrách kladne, aj vďaka priebežnej 

modernizácii vybavenia učebných priestorov novou výpočtovou technikou. 

Výučba takmer všetkých praktických predmetov sa realizovala v priestoroch fakulty. 

Mimo fakulty (v športovej hale Elán) prebiehala výučba predmetov Katedry atletiky. Výučba 

povinného predmetu Hry VII a PVP Korčuľovanie a ľadový hokej sa realizovala na zimnom 

štadióne v Dúbravke. Mimo fakulty sa realizovala aj výučba povinných a povinne 

voliteľných predmetov Katedry športov v prírode a plávania (zimné kurzy: Chopok Juh - 

Trangoška, Chopok Sever – Jasná, Osrblie – Hronec, letné kurzy: Richňava, Piešťany -
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Sĺňava, Zuberec, Oravská Lesná, Karloveská zátoka – lodenica, Čunovo, Malé Karpaty, 

Bratislava okolie, Vysoké Tatry – St . Smokovec). 

V rámci skvalitnenia výučby povinných a povinne voliteľných predmetov Katedry 

športových hier na oboch stupňoch štúdia bol daný do užívania od akademického roka 

2012/2013 Futbalový areál doc. Kačániho. 

Ku skvalitneniu praktickej výučby výrazne prispeli najmä renovácia povrchu 

v športovej hale prof. Rovného, ako aj vybudovanie posilňovne pre výučbu športovej 

špecializácie kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Pre výučbu povinných 

predmetov Katedry gymnastiky sa využívali aj priestory GAC FTVŠ UK. Opakovane 

evidujeme problém s priestorovým zabezpečením výučby úpolových športov vo vzťahu 

k činnosti folklórneho súboru Gymnik v tom istom priestore. 

Pre zabezpečenie pedagogického procesu na 2. stupni štúdia je dostatok študijnej 

literatúry, skrípt a ďalších didaktických materiálov pre študentov. I v tomto smere dosahuje 

fakulta dobré výsledky, učebnice a skriptá sú v primeranej podobe aktualizované a pokrývajú 

hlavné oblasti výučby. V súčasnosti sa venuje zvýšená pozornosť vydávaniu študijnej 

literatúry pre študentov 1. stupňa štúdia. 

Nedostatkami ovplyvňujúcimi kvalitu výučby sú: 

- hlučnosť a znečistenie ovzdušia na atletickom štadióne, 

- zastarané náradie a náčinie v gymnastickej telocvični, 

- absencia špecializovaných moderných diagnostických laboratórií, 

-  nevyhovujúce priestory pre výučbu úpolových športov, 

- absencia šatní pre vyučovanie na vonkajších ihriskách (Futbal), 

- zvýšené a nerovnomerné zaťaženie vyučujúcich pri priamej pedagogickej činnosti 

(najmä na Katedre športov v prírode a plávania – Oddelenie športov v prírode), 

-  zvýšený počet študentov v študijných skupinách v prvom roku bakalárskeho štúdia, 

-  veľký počet bakalárov a diplomantov na jedného učiteľa v niektorých športových 

špecializáciách (futbal, ľadový hokej, kondičný tréner)... 

 

Zápis študentov sa realizoval v termíne od 03. do 13.09.2012 a z hľadiska organizácie 

bol využitý systém AiS2. 

Tvorba rozvrhu v akademickom roku 2012/2013 bola centrálne nasadená výučba 

povinných predmetov študentom 1. až 3. roku bakalárskeho štúdia a 1. a 2. roku 

magisterského štúdia. Študenti boli zaradení do jednotlivých krúžkov. Príprava centrálneho 

rozvrhu bola zabezpečená študijnými prodekanmi dr. Tománkom a dr. Cihovou. V tomto 
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akademickom roku sa už podarilo aj zosúladenie rozvrhu s kooperujúcimi fakultami – 

PRIF UK, FMFI UK, FM UK. 

Na rozšírenie vedomostí a zručností mimo povinných predmetov mali študenti 

možnosť výberu zo širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov (tab. 1). 

Vzhľadom na existenciu a nedostatočnú ponuku tzv. trsových PVP bolo nevyhnutné riešiť 

problémy študentov študijných programov šport a zdravie a šport a zdravie učiteľstvo telesnej 

výchovy z pohľadu splnenia podmienok na ukončenie štúdia. 

Tab. 1  Počet ponúkaných voliteľných predmetov (PVP a VP)  

v akademickom roku 2012/2013 podľa katedier 

 

Katedra Počet PVP a VP 

atletiky 14 

gymnastiky 32 

športových hier 27 

športovej edukológie a športovej humanistiky 48 

športovej kinantropológie 13 

3 
športov v prírode a plávania 32 

SPOLU (1. a 2. stupeň) 169 

 

V priebehu výučbovej časti semestra sa uskutočňoval aj predzápis predmetov pre 

nasledujúci semester s cieľom zabezpečiť dostatočnú ponuku aj pre študentov, ktorí si 

nezapisujú predmety v odporúčaných semestroch študijného plánu. 

Pedagogická prax sa realizuje ako povinný predmet v rôznych formách vo všetkých 

študijných programov. Na fakulte pôsobia traja koordinátori pedagogických praxí, ktorí 

zabezpečujú organizačne, obsahovo i personálne priebeh pedagogickej praxe pre jednotlivé 

študijné programy. Na úrovni katedier organizáciu pedagogických praxí zabezpečujú 8 

organizátori v spolupráci s metodikmi a cvičnými učiteľmi/trénermi, ktorí pôsobia na 

školách/v kluboch. Rezervy sú predovšetkým v evidenčnej činnosti organizátorov. Najväčším 

problémom je zabezpečenie pedagogickej praxe v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo 

a učiteľstvo telesnej výchovy pri športových špecializáciách s veľkým počtom študentov. 
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1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 

 

Termín konania: 

Štátne skúšky sa konali v nasledovných termínoch: 

 riadny termín:  prvá časť štátnej skúšky  17.06.2013 – 19.06.2013 

    druhá časť štátnej skúšky 24.06.2013 – 26.06.2013 

 opravný a náhradný termín:  

    prvá aj druhá časť štátnej skúšky 20.08. – 22.08. 2013 

 

Skúšobné komisie: 

V riadnom aj opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovalo nasledovných 

6 komisií: 

Predseda komisie Študijný program Špecializácia  

doc. PhDr. Eugen LACZO, PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

atletika, kondičný tréner 

prof. PhDr. Elena STREŠKOVÁ, PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

individuálne športy 

(okrem atletiky) 

doc. PaedDr. Vladimír PŘIDAL, PhD. 

Trénerstvo 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

basketbal, futbal, 

hádzaná, ľadový hokej, 

tenis, volejbal 

doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. 

Šport a zdravie 

Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 

aerobik, fitnes,  

šport pre všetkých,  

šport zdravotne 

oslabených, turistika 

doc. PaedDr. Branislav ANTALA, PhD. Športový manažment  

doc. PaedDr. Janka PERÁČKOVÁ, PhD. 
Učiteľstvo telesnej výchovy 

v kombinácii 
 

 

Počet študentov, ktorí sa zúčastnili štátnej skúšky: 

 v riadnom termíne sa štátnej skúšky zúčastnilo 92 študentov 1. stupňa štúdia.  

V tomto termíne bolo celkovo úspešných 88 študentov (95,7 % úspešnosť).  
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 v opravnom, resp. náhradnom termíne v auguste 2013 sa štátnej skúšky zúčastnilo 

43 študentov, z ktorých 39 študentov bolo úspešných (90,7 % úspešnosť).  

 z celkového počtu 135 absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 

2012/2013 malo 30 (22,2 %) celkové hodnotenie štátnej skúšky „prospel 

s vyznamenaním“. 

Tab. 2  Prehľad počtu študentov, ktorí sa zúčastnili štátnych skúšok v akademickom roku 

2012/2013 - 1. stupeň štúdia 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – riadny termín (jún 2013)  

Študijný program 

Počet 

zúčastnených 

študentov 

Počet 

absolventov 

Percentuálna 

úspešnosť 

Štátna skúška 

prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 30 29 96,6 % 10 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
33 32 96,9 % 10 

Šport a zdravie 7 7 100 % 2 

Šport a zdravie  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
9 8 88,8 % 2 

Športový manažment 7 6 85,7 % 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1 1 100 % 1 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 5 5 100 % 1 

SPOLU 92 88 95,43 % 27 

Vyhodnotenie štátnych skúšok – opravný, resp. náhradný termín (august 2013)  

Študijný program 

Počet 

zúčastnených 

študentov 

Počet 

absolventov 

Percentuálna 

úspešnosť 

Štátna skúška 

prospel 

s vyznamen. 

Trénerstvo 8 6 75,0 % 2 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
22 21 95,5 % 0 

Šport a zdravie 3 3 100 % 0 

Šport a zdravie  

a učiteľstvo telesnej výchovy 
2 1 50 % 0 

Športový manažment 1 1 100 % 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 2 2 100% 0 

Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 5 5 100% 1 

SPOLU 43 39 70,0 % 3 
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Personálne a organizačne zabezpečenie: 

Počas celého obdobia štátnych skúšok bola zabezpečená prítomnosť jednotlivých 

členov komisií tak, aby komisie boli uznášania schopné. Predsedovia komisií vo väčšine 

prípadov považujú zloženie komisií za vyhovujúce. Zloženie komisií možno hodnotiť ako 

opodstatnené, tak z hľadiska vyššieho počtu členov, ako aj ich odborného zamerania.  

Predsedovia komisii sa kladne vyjadrovali k materiálnemu a technickému 

zabezpečeniu počas štátnych skúšok. Aj keď sa vyskytli menšie nedostatky, tie však 

nenarušili plynulý priebeh štátnych skúšok. 

 

Poznatková úroveň študentov: 

Poznatková úroveň jednotlivých študentov bola dostačujúca. Za veľmi pozitívne považovali 

jednotliví predsedovia komisii zavedenie nového predmetu Seminár k záverečnej práci, čím 

sa zvýšila kvalita prezentovaných záverečných prác zo strany študentov. Za negatívne 

považovali účasť vedúcich prác a ich oponentov, ktorí sa nie vždy zúčastnili obhajoby. 

Prepracovanosť jednotlivých téz z predmetov bola lepšia, niektorí predsedovia komisii však 

považujú vypracované tézy z predmetu Pedagogicko – psychologický a sociálnovedný základ 

učiteľstva za neprimeraný. Výskyt v rozdielnosti hodnotenia záverečných prác vedúci – 

oponent už nebol taký častý. V tabuľke 3 je zverejnené vyhodnotenie štátnych skúšok. Na 

základe porovnania so štátnymi skúškami za AR 2011/2012 môžeme konštatovať mierne 

zlepšenie a to hlavne v kvalite predkladaných záverečných prác. Priemerná známka v AR 

2011/2012 bola z obhajoby záverečných prác 1,90 a v AR 2012/2013 1,57. Taktiež sa výrazne 

zlepšil aj prospech v jednotlivých predmetoch štátnej skúšky. Toto možno konštatovať tak za 

júnový termín štátnej skúšky ako aj za augustový termín štátnej skúšky. 
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Tab. 3  Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 – 1. stupeň štúdia 

Predmet ŠS 
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A 37 25 33 23 18 3 

B 24 19 18 15 12 4 

C 22 29 6 5 8 4 

D 3 5 4 4 5 1 

E 4 5 2 1 3 1 

FX 2 3 1 0 0 0 

spolu 92 86 64 48 46 13 

priemerná známka 1,57 1,75 1,43 1,42 1,60 1,73 

splnili 97,8% 96,5 % 98,4 % 100 % 100 % 94,3 % 

A 4 9 8 2 9 1 

B 8 8 5 14 9 2 

C 13 10 7 7 7 3 

D 6 3 4 3 2 1 

E 7 3 2 1 2 0 

FX 3 1 3 0 0 0 

spolu 41 34 29 27 29 7 

priemerná známka 2,19 1,81 1,98 1,76 1,63 1,79 

splnili 90,0 % 97,1 % 89,7 % 100 % 100 % 100 % 

 

Prijímacie konanie na akademický rok 2013/2014 – 1.stupeň 

 

FTVŠ UK ponúkala v roku 2013 záujemcom v bakalárskom štúdiu 9 študijných 

programov v dennej forme a 1 študijný program v externej forme štúdia so štandardnou 

dĺžkou štúdia 3 roky, v ktorých má fakulta priznané právo udeľovať príslušný titul. 

 Informácie o možnostiach štúdia na FTVŠ UK v Bratislave v akademickom roku 

2013/2014 v 1. stupni štúdia boli zverejnené na webovej stránke fakulty, na verejnej výveske 

fakulty, na portáli vysokých škôl a v publikácii Pred štartom na vysokú školu (vydavateľstvo 

Infopress). Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte sme zorganizovali 01.02.2013 Deň 

otvorených dverí, ktorý sa zo strany študentov stredných škôl (aj ich rodičov) stretol s veľkým 

záujmom. Uchádzačom boli ponúknuté v mesiacoch február až apríl aj prípravné kurzy a to 

predovšetkým z gymnastiky a plávania a 06.04.2013 mohli využiť aj záverečný prípravný 

kurz, kde si mohli overiť pripravenosť na prijímaciu skúšku aj zo zvolenej športovej hry.  
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Termín konania 1. časti prijímacej skúšky:  29.-30.apríla a 02.-03.mája 2013  

 

Počet prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2013/2014 – 

1. stupeň štúdia: 

 denná forma štúdia  689 uchádzačov  

  + 4 uchádzači o študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI 

UK  

  + 3 uchádzači o študijný program učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy – PdF UK 

 externá forma štúdia  45 + 5 dodatočne prihlásených uchádzačov 

(športové špecializácie: basketbal - 4, ľadový hokej – 24 + 5, stolný tenis - 17).  

 Z celkového počtu 689 prihlásených uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v akademickom 

roku 2013/2014 v dennej forme štúdia je 142 žien (20,6 %) a 552 mužov (79,4 %).  

 V porovnaní s plánovaným počtom prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia (280) 

je to pomer 1 : 2,38.  

 Záujem o štúdium na našej fakulte v dennej forme štúdia bol porovnateľný s počtom 

uchádzačov v predchádzajúcich akademických rokoch: (2008/2009 – 626 uchádzačov, 

2009/2010 – 643 uchádzačov, 2010/2011 – 635 uchádzačov, 2011/2012 – 718 uchádzačov, 

2012/2013 – 666 uchádzačov). 

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 377 

uchádzačov a maximálne možné tri študijné programy si uviedlo 80 uchádzačov (232 

uchádzačov uviedlo iba jeden študijný program). Prehľad počtu prihlásených uchádzačov 

uvádzame v tab. 5.  

Každý uchádzač pri vstupnej inštruktáži obdržal v zalepenej obálke čiarový kód. 

Pri písaní testu a zverejňovaní výsledkov boli použité kódy uchádzačov (nie ich mená).  
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Tab. 5  Prehľad počtu prihlásených uchádzačov o bakalárske štúdium na FTVŠ UK 

v akademickom roku 2013/2014 

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 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 76 62 11 149 (1:3,73) 

Trénerstvo a učiteľstvo  

telesnej výchovy 
80 139 38 7 184 (1:2,30) 

Trénerstvo (špecializácia kondičný 

tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe) 

40 221 97 12 330 (1:8,25) 

Šport a zdravie 20 49 71 15 135 (1:6,75) 

Šport a zdravie a učiteľstvo  

telesnej výchovy 
20 63 45 20 128 (1:6,40) 

Športový manažment 20 78 29 4 111 (1:5,55) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 15 5 2 22 (1:1,10) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 30 18 5 53 (1:2,65) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry 
10 14 8 4 26 (1:2,60) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry  
10 4 4 0 8 (1:0,80) 

SPOLU: 280 689 377 80 1146 

Externá forma štúdia 

Trénerstvo  20 50   50 (1:2,50) 

 

 

Počet zúčastnených uchádzačov na 1. časti prijímacej skúšky:  

 denná forma štúdia 602* uchádzačov  

 + 2 uchádzači o študijný program učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy – FMFI 

UK  

+ 2 uchádzači o študijný program učiteľstvo psychológie a telesnej výchovy – PdF UK 

*10 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia na študijný program trénerstvo 

bez prijímacej skúšky sa na prijímacej skúške nezúčastnili (športové špecializácie: ľadový 

hokej (2x), tenis (2x), volejbal (2x), basketbal (1x), veslovanie (1x), vodné pólo (1x), 

zjazdové lyžovanie (1x)). 
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 Takmer 87,4 % účasť uchádzačov (denná forma štúdia) na 1. časti prijímacej 

skúšky môžeme považovať za dobrú. 

Tab. 2   Prehľad plnenia podmienok 1. časti prijímacej skúšky 

(vyhodnotenie 602 uchádzačov, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky)  

 

 
Nastúpili na 

disciplínu 

a z toho  

Disciplína 

dosiahli 

0 – 10 bodov 

nesplnili 

štandard 
„vzdali“ 

Nenastúpili 

na disciplínu 

počet % počet % počet % počet % počet % 

beh na 50 m 581 96,5 564 97,1 17 2,9 0 0 21 3,5 

Cooperov test 580 96,3 564 97,2 16 2,8 0 0 22 3,7 

plávanie 576 95,7 472 82,0 86 14,9 18 3,1 26 4,3 

gymnastika 578 96,0 489 84,6 89 15,4 0 0 24 4,0 

športová hra 581 96,5 525 90,4 56 9,6 0 0 21 3,5 

 

Písomný test pozostávajúci zo 100 uzatvorených otázok (4 varianty odpovedí – z toho 

1, max. 2 správne odpovede) z biológie človeka (60 otázok), telesnej výchovy a športu 

(20 otázok), fyziky (10 otázok) a spoločenskovedného zamerania (10 otázok) písalo 

03.05.2013 o 8:30 hod. súčasne 485 uchádzačov o dennú formu štúdia (test písali iba 

uchádzači o štúdium študijných programov: trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy, šport a zdravie, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo – 

špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe).  

Uchádzači o štúdium v dennej forme štúdia v písomnom teste z maximálnych počtov 

25 bodov dosiahli od 3,75 do 20,50 bodov (priemerný počet získaných bodov bol 9,95). 

126 uchádzačov (26,0 %) 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 a na www stránke fakulty 

(www.fsport.uniba.sk). 
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Obr. 2  Grafické znázornenie plnenia štandardov (počet dosiahnutých bodov) z disciplín:  

beh na 50 m, Cooperov test (12 min. beh), plávanie, gymnastika, športová hra  

2. časť prijímacej skúšky sa konala v dvoch študijných programoch: 

 športový manažment  

2. časť prijímacej skúšky sa konala 17.05.2013 a 23.05.2013* na FTVŠ UK (*pre 

uchádzačov, ktorí sa nemohli zúčastniť prijímacej skúšky 17.05.2013 – maturitná skúška, 

zdravotné problémy,...). Bola zabezpečovaná Fakultou managementu UK a pozostávala 

z testu z anglického jazyka a matematiky. Z 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 56 uchádzačov (z 64 pozvaných 

uchádzačov). Kritériom na prijatie bol súčet bodov získaných v testoch z matematiky 

a anglického jazyka. 

 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry 

Po splnení podmienok 1. časti prijímacej skúšky (v pohybovej časti splniť všetkých 5 

štandardov a získať minimálne 15 bodov) postúpilo do 2. časti 11 uchádzačov. Z uvedeného 

počtu 7 uchádzačov splnilo podmienky prijatia bez 2. časti prijímacej skúšky (v externej časti 

maturitnej skúšky z anglického jazyka získali min. 65 %) a 4 uchádzači boli pozvaní na 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

plávanie 34 36 41 42 54 73 54 62 38 17 21

gymnastika 68 183 21 91 16 51 2 6 5 7 39

hry 7 19 31 52 42 52 56 65 64 50 87

beh na 50 m 3 16 49 91 143 139 51 40 18 8 6

12 min. beh 38 56 63 101 89 85 32 38 21 19 22
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prijímaciu skúšku z anglického jazyka, ktorá sa konala 12.06.2013 na Pedagogickej fakulte 

UK v Bratislave. 1 uchádzačka sa 2. časti prijímacej skúšky nezúčastnila.  

 

Uchádzači o  študijné programy: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie 

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

skúšky (na základe rozhodnutia dekana kooperujúcej fakulty – Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave). 

 

Uchádzači o  študijný program: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry 

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

skúšky (na základe splnenia podmienok stanovených kooperujúcou fakultou – Pedagogickou 

fakultou UK v Bratislave). 

Z poverenia dekana FTVŠ UK prof. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD. a na základe 

analýzy počtu uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a odporúčania 

Komisia pre prijímacie konanie študijní prodekani predložili 12.06.2013 AS FTVŠ UK na 

schválenie nasledujúci návrh počtu prijatých uchádzačov na dennú a externú formu 

bakalárskeho štúdia na akademický rok 2013/2014. 

Prehľad navrhovaného počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy 

s uvedením bodovej hranice na prijatie uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

Študijný program 

Plánovaný 
počet  prijatých 

uchádzačov 

Navrhovaný 

počet prijatých 
uchádzačov 

Počet bodov 

Denná forma štúdia 

Trénerstvo 40 
51 

(z toho 11 bez PS) 
37,50  

(z max. 100 – 37,5 %) 

Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
80 80 

27,00  
(z max. 100 – 27,0 %) 

Trénerstvo – špecializácia kondičný 

tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe 
40 61 

35,75  
(z max. 75 – 47,7 %) 

Šport a zdravie 20 20 
31,25  

(z max. 75 – 41,7 %) 

Šport a zdravie a učiteľstvo 

telesnej výchovy 
20 25 

26,75  
(z max. 75 – 35,7 %) 

Športový manažment 20 20 
56 

(z max. 200 v 2. časti) 
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Učiteľstvo telesnej výchovy 

a anglického jazyka a literatúry 
10 10 

87 
(z max. 300 v 2. časti) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a slovenského jazyka a literatúry 
10 

2 
(prijatí bez 2. časti) 

16  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a biológie 
20 

10 

(prijatí bez 2. 

časti PS) 

16  
(z max. 50) 

Učiteľstvo telesnej výchovy 

a geografie 
20 

18 

(prijatí bez 2. 

časti PS) 

15  
(z max. 50) 

SPOLU: 280 297  

Externá forma štúdia 

Trénerstvo 45 50 bez PS 

 

V nasledujúcich študijných programoch bolo navrhnuté vydať rozhodnutia o prijatí 

v rovnakom počte, ako bol uvádzaný predpokladaný počet prijatých v podmienkach 

prijímacieho konania:  

 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, 

 šport a zdravie, 

 športový manažment, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry. 

 

 

V študijných programoch: 

 učiteľstvo telesnej výchovy a biológie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a geografie, 

 učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry, 

 

bolo prijatých menej uchádzačov ako bol plánovaný počet. Dôvodom je skutočnosť, 

že všetky podmienky 1. časti prijímacej skúšky splnilo menej uchádzačov, ako bol plánovaný 

počet prijatých uchádzačov. 

 

Odôvodnenie návrhu zvýšenia počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: 

 

 študijný program trénerstvo v dennej forme štúdia (o 11 uchádzačov) – navýšenie 

počtu prijatých uchádzačov o počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia 

bez prijímacej skúšky, 

 študijný program trénerstvo (špecializácia kondičný tréner vo výkonnostnom 

a vrcholovom športe) (o 20 uchádzačov + 1 uchádzač z dôvodu rovnosti bodov) - 

v snahe o celkové navýšenie počtu prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia 

bolo navrhnuté zvýšenie počtu prijímaných uchádzačov v študijnom programe, 
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o ktorý bol výrazne najvyšší záujem, a v ktorom uchádzač na poslednom mieste 

na prijatie dosahuje %  najvyšší počet získaných bodov, 

 študijný program šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy (o 5 uchádzačov) – 

nenaplnili sa plánované počty prijatých uchádzačov na študijné programy 

v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, 

 študijný program trénerstvo v externej forme štúdia (o 5 uchádzačov) – 

predpokladaný počet uchádzačov (20) bol stanovený na základe rokovaní s 

príslušnými športovými zväzmi k termínu zverejnenia ďalších podmienok prijatia na 

štúdium (20.09.2012). Dopĺňaný bol v apríli tohto roka. Avšak v rámci špecializácie 

ľadový hokej sa objavili ešte záujemcovia v prebiehajúcom školení trénerov III. 

kvalifikačného stupňa, ktorí absolvovali záverečné skúšky do 31.8.2013. 

 

Uvedené navýšenie počtu prijatých uchádzačov bolo schválené v Akademickom 

senáte FTVŠ UK. 

 

Na základe stavu návratiek (informácie uchádzačov, či sa zapíšu na štúdium) dňa 

08.07.2013 dekan fakulty prof. Holienka podľa § 58 ods. 9 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 31 prípadoch zrušil rozhodnutie, ktorým 

nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý 

a vydal nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia dekana o neprijatí na FTVŠ UK podalo 78 

uchádzačov o štúdium v dennej forme. Vo väčšine prípadov uchádzači v žiadosti deklarovali 

veľký záujem o štúdium na našej fakulte, resp. žiadosť mala formálny charakter. Po preskúmaní 

všetkých dôvodov uvedených v žiadostiach uchádzačov neprijatých na štúdium a po vyjadrení 

zástupcu našej fakulty študijnej prodekanky Mgr. Ivety Cihovej, PhD. na zasadnutí komisie 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave na posúdenie žiadostí o preskúmanie rozhodnutí 

dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK v Bratislave na akademický rok 2013/2014 

(26.07.2013), rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. potvrdil rozhodnutia dekana FTVŠ 

UK o neprijatí na štúdium vo všetkých prípadoch. 
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Stav štúdia v akademickom roku 2012/2013 – 1.stupeň 

V akademickom roku 2012/2013 sa štúdium v 1. stupni realizovalo v 7 študijných 

programoch v dennej forme štúdia a v 1 študijnom programe v externej forme štúdia. Spolu 

v bakalárskom štúdiu študovalo 644 študentov v dennej forme (z toho 7 zahraničných 

študentov – 4 študenti z Českej republiky, 1 z Chorvátskej republiky, 1 z Japonska a 1 zo 

Srbskej republiky) a 41 študentov v externej forme štúdia (tab. 8). Z celkového počtu 685 

študentov 1. stupňa štúdia bolo 118 žien (17,2 %) a 567 mužov (82,8 %). 

Tab. 8  Počet študentov FTVŠ UK zapísaných v akademickom roku 2012/2013 

 na bakalárske štúdium (stav k 31.10.2012) 

  
Študijný program 

Počet študentov v jednotlivých rokoch štúdia 

1. 2. 3. 4. 5. spolu 

1. Trénerstvo 100+1* 56 41+1* 7+1* 1 205+3* 

2. Trénerstvo – externá forma štúdia 13 28 –– –– –– 41 

3. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 70 81 58+2* 4 2 215+2* 

4. Šport a zdravie 21 14 8 5 –– 48 

5. 
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej 

výchovy 
37+2* 17 14 –– –– 68+2* 

6. Športový manažment 18 15 9 –– –– 42 

7. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológia 5 8 3 1 –– 17 

8. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografia 21 11 8 2 –– 42 

  SPOLU 285+3* 230 141+3* 19+1* 3 678+7* 

Pozn.: * - zahraniční študenti 
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2. stupeň štúdia (magisterské štúdium) 

 

Stav štúdia v akademickom roku 2012/2013 – 2.stupeň 

Do prvého roka magisterského štúdia sa zapísalo v septembri 2012 126 študentov, do 

druhého roka 89 študentov a do tretieho roka 16 študentov (spolu 231, 165 mužov a 65 žien). 

Boli vylúčení 2 študenti. Štúdium zanechali 2 študenti. Štúdium prerušili 5 študenti. 

 

Tabuľka 11 Prehľad zapísaných študentov podľa rokov štúdia – magisterské štúdium 

Študijný program 1.rok 2. rok 3. rok Spolu 

Trénerstvo 34 34 6 74 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 46 17 3 66 

Šport a zdravie 14 15 4 33 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 22 15 3 40 

Učiteľstvo TV-BIO 3 3 - 6 

Učiteľstvo TV-GEO 6 4 - 10 

Učiteľstvo TV-AJ 1 - - 1 

Učiteľstvo TV-Ped - 1 - 1 

Stav k 31.10.2012 126 89 16 231 

 

Vyhodnotenie štátnych skúšok magisterského štúdia 

 Magisterské štúdium úspešne ukončilo v akademickom roku 2012/2013 v riadnom 

/jarnom/ termíne a v opravnom /letnom/ termíne 94 študentov (100%). V riadnom aj v 

opravnom termíne hodnotenie študentov zabezpečovali 4 skúšobné komisie. V riadnom 

termíne bolo vyskúšaných 77 študentov (úspešných 73 študentov, úspešnosť 94,8%) a v 

opravnom termíne bolo vyskúšaných 21 študentov (úspešných 21 študentov, úspešnosť 

100%). Z celkového počtu 94 študentov, ktorí sa štátnej skúšky zúčastnili, prospelo s 

vyznamenaním 20 absolventov magisterského štúdia (21,3 %). 

Závery hodnotenia štátnych skúšok sa v prípade jednotlivých skúšobných komisií rôznia, 

avšak možno nájsť určité spoločné črty: 

- mierne zlepšenie pripravenosti na obhajoby diplomových prác a na predmet Teória 

a didaktika špecializácie i Teória a didaktika športového tréningu, 

- problémom zostáva integrácia poznatkov v odpovediach, syntéza poznatkov 

z viacerých vedných odborov a ich tvorivá aplikácia, 
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- zlepšuje úroveň diplomových prác, avšak rezervy sú vo formálnej stránke prác. 

 

Tab.12  Prehľad počtu absolventov a úspešnosť na štátnych skúškach podľa jednotlivých  

študijných programoch: 

Študijný program zúčastnení absolventi úspešnosť 

Trénerstvo 42* 40 95,2% 

Trénerstvo a učiteľstvo TV 17* 16 94,1% 

Šport a zdravie 16 16 100% 

Šport a zdravie a učiteľstvo TV 14 14 100% 

Učiteľstvo TV a biológie 3 3 100% 

Učiteľstvo TV a geografie 4 4 100% 

Učiteľstvo TV a pedagogiky 2* 1 50% 

Spolu 98* / 94 94 95,9%* / 100% 

* 4 š tudent i  opakoval i  ŠS v  opravnom termíne  

Tab.13  Vyhodnotenie štátnych skúšok 2012/13 (všetky komisie) 

2013 Obhajoba TaD Špec. TaDŠT TaDŠTV TaDŠPV TeoZDR 

A 25 33 16 6 18 6 

B 25 19 9 8 4 7 

C 22 14 12 12 8 5 

D 14 13 13 7 16 7 

E 8 6 5 5 6 5 

FX 0 1 4 1 0 0 

spolu 94 86 59 39 52 30 

priemer 1,76 1,67 1,98 2,01 1,88 1,97 

splnili % 100% 99% 93% 97% 100% 100% 

A 26,6% 38,4% 27,1% 15,4% 34,6% 20,0% 

B 26,6% 22,1% 15,3% 20,5% 7,7% 23,3% 

C 23,4% 16,3% 20,3% 30,8% 15,4% 16,7% 

D 14,9% 15,1% 22,0% 17,9% 30,8% 23,3% 

E 8,5% 7,0% 8,5% 12,8% 11,5% 16,7% 

FX 0,0% 1,2% 6,8% 2,6% 0,0% 0,0% 

 

Legenda: 
TaD špec. Teória a didaktika športovej špecializácie 

TaDŠT  Teória a didaktika športového tréningu 

TaDŠTV Teória a didaktika školskej telesnej výchovy 

TaDŠPV Teória a didaktika športu pre všetkých 

TeoZDR Teória zdravia 
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Prijímacie konanie na magisterské štúdium 

 Fakulta zaevidovala v roku 2013 129 prihlásených uchádzačov (98 mužov, 31 žien) 

o magisterské štúdium na FTVŠ UK v akademickom roku 2013/2014 v 6 študijných 

programoch. 

Každý uchádzač mal možnosť podať na fakultu jednu prihlášku, v ktorej mohol uviesť 

nadväzujúci študijný program. Kritériá prijímania bez prijímacej skúšky splnili takmer všetci 

prihlásení uchádzači (125 - 96,9%), ktorí splnili aj ostatné náležitosti v termíne do 29. júla 

2013, resp. 31. augusta 2013 – tabuľka 9. Prijímacej skúšky sa zúčastnili 2 uchádzači, ktorí 

splnili kritériá prijatia. Podmienky prijímacieho konania nesplnilo 4 (3,1%) uchádzačov 

z dôvodu nesplnenia štátnej skúšky a VŠP. 

  

Tab. 9  Výsledky prijímacieho konania na FTVŠ UK na magisterské štúdium na akademický 

rok 2013/2014 

Študijné programy II. stupňa štúdia plán  prihlásení  prijatí 

1. Trénerstvo 50 41 39 

2. Trénerstvo a učiteľstvo TV 70 51 50 

3. Šport a zdravie 15 13 13 

4. Šport a zdravie a učiteľstvo TV  20 10 9 

5. Učiteľstvo TV a biológie 5 4 4 

6. Učiteľstvo TV a geografie  10 10 10 

 stav k 31.08.2013 170 129 125 

 

Z hľadiska športových špecializácií bol najväčší záujem uchádzačov o špecializáciu kondičný 

tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe (35) – tabuľka 10. 

Tab. 10  Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé športové špecializácie v rámci 

študijných programov trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu TV 

 

Športová špecializácia počet Športová špecializácia počet 

atletika 2 kulturistika, fitness a silový trojboj 2 

basketbal 2 ľadový hokej 8 

biatlon 1 plávanie 1 

bežecké lyžovanie 1 tance (ľudové a iné) 1 

cyklistika 2 tance IDO 2 

futbal 11 tenis 5 
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gymnastické športy 2 triatlon  1 

hádzaná 5 veslovanie 1 

judo 1 volejbal 1 

kanostika 5 vodné pólo 1 

kondičný tréner vo 

výkonnostnom a vrcholovom 

športe 

35 

 

Návrhy k vyhodnoteniu ŠS na 1.stupni: 

- Na základe podnetov od jednotlivých predsedov skúšobných komisii prehodnotiť a 

spracovať jednotlivé tézy k predmetu Pedagogicko – psychologický a sociálnovedný 

základ učiteľstva. 

- Na základe podnetov od jednotlivých predsedov skúšobných komisii konsolidovať čas 

na písomnú prípravu a samotnú odpoveď študenta z jednotlivých predmetov. 

 

Návrhy a pripomienky k ŠS na 2.stupni: 

- dodržiavanie metodologickej disciplíny od zadania cez vedenie až po prípravu 

prezentácie na obhajobu, 

- dôraznejšie vyžadovať kontrolu prezentácie vedúcim práce ešte pred obhajobou, 

- venovať pozornosť aplikácii poznatkov predmetov odborného základu a predmetovej 

špecializácie do komplexnejšieho prejavu na štátnej skúške, 

- dodatočná diskusia (preverenie) v prípade výraznej diferencie hodnotení posudkov (3-

4 stupne) na úrovni katedry, 

- odporučiť študentom na obhajobách mať výtlačok DP a posudkov DP. 
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3. stupeň (doktorandské štúdium) 

 

1. Priebeh doktorandského štúdia  

a) Akademický rok študentov doktorandského štúdia (3. stupňa) začal 1.9.2012. Zápis 

študentov, vyučovanie, dizertačné skúšky, obhajoby dizertačných prác, ako aj 

prijímacie skúšky na ak. rok 2013/14 sa uskutočnili podľa harmonogramu 

v plánovaných termínoch. 

b) Počet doktorandov: Celkovo študovalo na fakulte 37 denných doktorandov vrátane 

1 samoplatcu a 24 externých doktorandov vrátane 3 samoplatcov (tab. 1,2).  

c) Dizertačné skúšky (tab. 3) v ak. roku 2012/13 absolvovalo celkovo 10 doktorandov.  

 V jesennom termíne 15. - 19.10. 2012 sa dizertačných skúšok zúčastnili 2 

doktorandi.  

 V jarnom termíne 4. - 8.2. 2013 sa dizertačných skúšok zúčastnilo 8 doktoran-

dov.  

Skúška preverila  teoretickú a metodologickú pripravenosť doktorandov ako aj  

schopnosť komunikovať s členmi komisie. Dizertačná skúška sa skladala z dvoch 

častí: obhajoby projektu dizertačnej práce a teoretickej skúšky z metodológie 

príslušnej vedy o športe. V študijných programoch bola úroveň obhajovaných 

projektov dizertačných prác a poznatkov z metodológie rôzna. Vo väčšine prípadov 

bola uspokojivá. V niekoľkých projektoch sa objavili aj závažné nedostatky 

metodologického charakteru. 

d) Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s Vnútorným predpisom  č. 2/2008 

(Smernica rektora UK) „Organizácia doktorandského štúdia na Univerzite 

Komenského v Bratislave“ a v súlade dokumentu „Prijímacie konanie na FTVŠ UK na 

akademický rok 2013/2014 - 3. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) schváleného AS 

FTVŠ UK dňa 16.2.2012. v týchto  vopred stanovených termínoch: 

 8.1.3. športová edukológia – 19.6.2013  

 8.1.4. športová humanistika – 20.6.2013 

 8.1.5. športová kinantropológia – 18.6.2013 

 

Jednotlivé komisie zaznamenali mierne zvýšený záujem uchádzačov o doktorandské 

štúdium, celkovo 25 v porovnaní s predchádzajúcim ak. rokom (22). Na dennú formu 

doktorandského štúdia sa prihlásilo 20 uchádzačov a na externú 5 uchádzačov. 

Predsedovia  prijímacích komisií  študijných programov študijných odborov  predložili 

poradie uchádzačov vytvorené na základe protokolu hodnotenia (kvalita projektu 

a jeho obhajoba, poznatky z metodológie študijného odboru, publikačná činnosť 

a účasť na konferenciách, vážený študijný priemer, výsledky štátnej skúšky, skúška 

z anglického jazyka). Garanti konštatovali rozdielnu úroveň predkladaných projektov. 

Rezervy sú v oblasti koncipovania cieľov práce a výberu metód riešenia stanoveného 

problému, ktoré nemajú častokrát uchádzači ujasnené. Prehľad počtu prihlásených 

a prijatých v jednotlivých odboroch je v tab. 4. 
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      f) Obhajoby dizertačných prác. V ak. roku 2012/13 sa obhajovalo 26 dizertačných 

prác (16 záverečných prác doktorandov dennej formy a 10 záverečných prác 

doktorandov externej formy doktorandského štúdia). Celkovo bolo obhájených 25 

dizertačných prác. Prácu neobhájil jeden doktorand externej formy štúdia (PaedDr. 

Berlanský). Kým kvalita prezentácii prác sa zlepšila, predsedovia a členovia komisií 

pre obhajobu dizertačných prác vrátane oponentov v jednotlivých študijných 

programoch konštatovali nedostatky v metodike a tiež vo formulácii hypotéz a 

záverov práce.  

g) Školiteľskú činnosť zabezpečovalo 24 interných školiteľov a 2 externí školitelia (tab. 

5). 

h) Zapojenie doktorandov do  iných aktivít  

 Týždeň vedy a techniky 2012 – doktorandi boli aktívne zapojení do príprav 

a realizácie sprievodných akcií v rámci Týždňa vedy a techniky na 

jednotlivých katedrách. 

 ŠVOUČ 2013 – zapojenie sa realizovalo na jednej strane aktívnym vystúpením 

v sekcii doktorandov (Bartošová, Čierna, Hudečková, Chovanec, Ferková, 

Kopúň, Ortutayová, Pačesová, Pohanová, Rozboril, Štefániková, Zambová, 

Žamba) a v sekcii posterov (povinné pre všetkých študentov 1. roka štúdia) a 

na druhej strane pomocou pri organizácii fakultnej konferencie – členovia 

Rady ŠVOUČ, členovia komisií, podporný tím (Kopúň, Ortutayová, Rozboril, 

Štefan, Vitková, Žamba). Na celoštátnu konferenciu ŠVOUČ, ktorú 

organizovala PF UKF Nitra, postúpili 3 doktorandi (Hudečková, Chovanec, 

Zambová). V sekcii doktorandov získala Zambová 2. miesto a Hudečková sa 

umiestnila na 3 mieste.  

 Konferencia doktorandov UK 2013 – úspešne reprezentovali Štefániková, 

Chovanec. 

 8. EURÓPSKY KONGRES FIEP – do organizácie sa zapojili Argajová, 

Balga, Hudečková, Melek, Olosová, Oršulová, Zambová, Žuffová. 

 Pomoc pri prijímacích skúškach na bakalárske štúdium – aktívne sa 

podieľali všetci doktorandi katedry atletiky, športových hier, športov v prírode 

a plávania. Doktorandi z katedry športovej edukológie a športovej humanistiky 

a z katedry športovej kinantropológie pôsobili ako pedagogický dozor pri 

písomnom teste.  

 Administrátori na štátnych skúškach – vybraní doktorandi (prevažne 2. – 3. 

rok) pôsobili ako administrátori na bakalárskych a magisterských štátnych 

skúškach. 

 6. reprezentačný ples FTVŠ UK – pri prípravách a organizácii pomáhala 

doktorandka Štefániková (KŠK). 

 Športový deň pre BENI klub – deti ZŠ. Pri organizácii podujatia aktívne 

pomáhali nasledovní doktorandi: Gábriš, Kabát, Krasňaňová (všetci KA), 

Žamba, Žuffová (KŠH). 

 Cena dekana v atletike – podieľali sa doktorandi katedry atletiky. 
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 Ultramaratón – do organizácie boli zapojení doktorandi katedry atletiky -

Argajová, Čierna, Gábriš, Kabát, Longová. 

 Univerzitná regata – FTVŠ UK reprezentovala doktorandka Longová (KA). 

 Športové prázdniny FTVŠ UK 2013 – do organizácie a vedenia tréningov bol 

zapojený študent Vilman (KŠK).  

h) Grant mladých vedeckých pracovníkov (GUK) v roku 2013 získalo 9 doktorandov. 

(Gábriš, Horný, Kovárová, Kucsa, Longová, Potočníková, Šmela, Zelko, Žuffová).  

i) Mobilitný program LLP/Erasmus. Počas ak. roka do zahraničia vycestovali na 

študijnú stáž 2 doktorandi (Rozboril – ZS, Chovanec – ZS, LS). 

j) Zapojenie doktorandov do vyučovacieho procesu. V ak. roku 2012/13 bola väčšina 

doktorandov zapojená do vyučovacieho procesu v rozsahu 2 - 4 hodín týždenne aspoň 

v jednom zo semestrov. Niektorí doktorandi, ktorí nemali naplnený úväzok z rôznych 

dôvodov (Kovárová, Zelko, Jeleň, Ferková, Ollé, Rozboril, Štefániková) vypomáhali 

pri príprave materiálov na výučbu, meraniach, tvorbe a nahrávaní výskumných 

projektov, alebo pri príprave propagačných materiálov a zabezpečení webovej stránky 

DCpH.  

 

Opatrenia: 

a) Dôsledne zabezpečiť plnenie požiadaviek na aktivity doktorandov prijatých pred a od 

ak. r.  2012/13 a plnenie minimálnych požiadaviek končiacich doktorandov. 

Zodpovední: školitelia, prodekanka         Termín: priebežne 

 

b) V súvislosti s rôznou kvalitou dizertačných prác dodržiavať postup schvaľovania tém 

dizertačných prác prerokovaný VR FTVŠ UK (zápis 2/2011): 

 Pred zverejnením tém (2 mesiace pred prijímacím konaním): 

- návrh tém školiteľov so stručnou anotáciou 

- schválenie tém garantmi 

 

 Po prijímacom konaní: 

- prehlásenie školiteľov o nadväznosti tém na výskumné projekty 

- opakované prerokovanie tém 

- schválenie tém garantmi jednotlivých študijných odborov 

      Zodpovední: školitelia             Termín: priebežne 
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Prílohy  

1. Stav doktorandov k 31.8.2013 

V ak. roku 2012/13 študovalo celkovo 37 denných doktorandov, vrátane 1 samoplatcu (tab. 1)  

a 24 externých doktorandov, vrátane 3 samoplatcov (tab. 2).  

 

Tab. 1  Počet denných doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok.*  Spolu 

Športová edukológia 6 4 7 1 18 

Športová humanistika 3 1 3 0 7 

Športová kinantropológia 3 3 4 1+1s 12 

Spolu 12 8 14 3 37 

       *nadštandardná dĺžka štúdia; s = samoplatca 

 

Tab. 2  Počet externých doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia 

Študijný program 1. rok. 2. rok. 3. rok. 4. rok. 5. rok. 
6. rok 

a viac*   
Spolu 

Športová edukológia 2 1 2 3 1 0 9 

Športová humanistika 1 3 1s 0 0 3 8 

Športová kinantropológia 1 2 0 2s 0 2 7 

Spolu 4 6 3 5 1 5 24 

*nadštandardná dĺžka štúdia; s = samoplatca 

 

2. Dizertačné skúšky v ak. rok 2012/2013 

               Tab. 3  Dizertačné skúšky v ak. rok 2012/13 

Študijný program 
Jesenný termín 

15. - 19.10.2012 

Jarný termín  

4. - 8.2.2013 Spolu 

 denní externí denní externí 

Športová edukológia 1 1 3 1 6 

Športová humanistika 0 0 0 0 0 

Športová kinantropológia 0 0 3 1 4 

Spolu 1 1 6 2 10 
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3. Prijímacie skúšky na ak. rok 2013/14 

       Tab. 4  Počet prihlásených / prijatých na doktorandské štúdium        

Študijný odbor 
Počet prihlásených / prijatých 

Denná forma Externá forma Spolu 

Športová edukológia 9 / 5 3 12 / 8 

Športová humanistika 6 / 2 1 7 / 3 

Športová kinantropológia 4 / 2 2 6 / 4 

Spolu 19/ 11 6 / 6 25 / 15 

 

 

4. Ukončenie štúdia 

a) Obhajoby dizertačných prác 

 Denná forma štúdia 

K 31.8. 2013 štúdium ukončilo 16 doktorandov obhájením práce:  

Bartošová, Čierna, Ferková, Gurský, Chovanec, Hudečková, Kopúň, Kvetáková, Ollé,                                                                                                                                                                             

Ortutayová, Pačesová, Rozboril, Štefan, Štefániková, Vitková, Žamba.  

 

 Externá forma štúdia 

Dizertačnú prácu obhájilo 9 doktorandov: Bauer, Khalifa, Kubáň, Lackovič, Ludvig, Šagát, 

Važan, Vrchovecká, Zeißler  

1 doktorand prácu neobhájil: Berlanský    

 

b) Prerušenia, zanechanie štúdia 

prerušenie –  Horný, Májek, Mókus   

zanechanie – Bardiovský, Mikovičová, Zuzik 

 

5. Školiteľská kapacita k 31.8.2013 

Tab. 5 Školiteľská kapacita 

A. Interní školitelia Počet doktorandov 

1. Antala Branislav 4 – z toho 1 obhájené 

2. Hamar Dušan 4 – z toho 3 obhájené 

3. Hianik Ján**  1  

4. Holienka Miroslav 3 – z toho 2 obhájené, 1 prerušené 

5. Kampmiller Tomáš 4 – z toho 2 obhájené 

6. Kutlík Dušan 3 – z toho, 1 prerušené 
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7. Kyselovičová Oľga 3 

8. Labudová Jela 3 – z toho 1s*, 1 zanechané 

9. Laczo Eugen 3 – z toho 1 obhájené 

10. Lednický Anton 1 

11. Lipková Jana 3 – z toho 2 obhájené 

12. Macejková Yvetta 1 

13. Mačura Peter 4 – z toho 2 prerušené 

14. Medeková Helena 2  

15. Oborný Josef 4 - z toho 1  obhájené 

16. Peráček Pavol 1 – z toho 1  obhájené 

17. Peráčková Janka 3 – z toho 2  obhájené 

18. Přidal Vladimír 2 – z toho 1  obhájené 

19. Sakáčová Zuzana 0 

20. Strešková Elena 2 - z toho 1 obhájené 

21. Šelingerová Marianna 0 

22. Vanderka Marián 3 

23. Zapletalová Ludmila 2 

24. Zemková Erika 7 - z toho 4  obhájené 

B. Externí školitelia Počet doktorandov 

1. Bobrík Miroslav  1 - z toho 1  obhájené 

2. Zusková Klaudia 1  

s* - samoplatca 

** – od 1.9. 2013 externý školiteľ 

 

Spracovala:  doc. Kyselovičová 

  Mgr. Timková 

 


