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Ružomberok, január 2011

III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej
výchovy a športu
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: PaedDr. Peter Krška, PhD.
zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
sekretariát katedry: meno a priezvisko
Štruktúra funkčných miest:
funkčné miesto profesor:
prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.
funkčné miesto docent:
Doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
Doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
Doc. PhDr. Michal Leško, CSc.

spolupracovníci z iných pracovísk KU:
Doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.

externí spolupracovníci:
Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)

IV. Prehľad najdôležitejších udalostí KTVŠ za uplynulý rok
Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za
daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov,
vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti
(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.),
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a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na
katedre, ústave, inštitúte.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
Vedecko odborný seminár: Výkon a príprava v športe, PF KU v Ružomberku, 3. 6. 2011.
Cieľom seminára bolo prezentovať výsledky výskumov v oblasti športového výkonu a športovej
prípravy pretekárov rôznych vekových kategórií.

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa
vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne,
prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či
vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti.
Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie
katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí (v prílohe výročnej správy).
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
5.2 Komentovaný prehľad úspechov, ktoré dosiahli študenti na národnej, či
medzinárodnej úrovni (aktívna účasť na významnom podujatí za vysokú školu,
umiestnenie v rámci súťaže vysokoškolákov, a pod.).
5.3 Komentované ocenenia študentov v rámci katedry, inštitútu, ústavu.
5.4 Študentská vedecká, umelecká a odborná činnosť.
VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci poskytovania
ďalšieho vzdelávania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdelávania,
štruktúry účastníkov, udelených certifikátov, a pod.

VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania
výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov
stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto
oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
(VZOR)
Základné oblasti výskumu Katedry telesnej výchovy a športu sú vymedzené
v rámci vied o športe: športová edukológia, športová kinantropológia a športová
humanistika.
Činnosť katedry sa sústreďuje okrem iného aj na odbornú pomoc pri príprave
učebníc a učebných pomôcok. Katedra nadviazala spoluprácu s katedrami telesnej
výchovy a športu na iných vysokých školách a so športovými zväzmi v Slovenskej
republike a v zahraničí, hlavne Poľskej republike, Českej republike, Rumunsku, Maďarsku
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a na Ukrajine. Členovia katedry sa aktívne zapájajú aj do činnosti nevládnych
medzinárodných organizácií: Féderation International d’Education Physique (FIEP),
European Physical Education Associations (EUPEA) a iných.

7.2 Uvedú sa podané projekty
Zahraničné
Výskumné
Vedúci
projektu

Spoluriešiteila

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Doc.
PaedDr.
Jaromír
Sedláček,
PhD.

Doc. Koštial,
Doc. Leško,
Doc.
Blahutová,
PaedDr.
Pistlová,
PaedDr.
Hubinák,
PaedDr.
Krška

EEIGRUXELLES

Prof.
Sedláček,
Doc. Koštial,
Doc. Leško,
PaedDr.
Hubinák

EEIGBRUXELLES

Názov
programu/identifikačné
číslo

Názov projektu

EEIG-EU/P-Kr/11.62/12

Activités physiques:
changements à
l’égard du
développement
physique
et des performances
sportives des jeunes
de 14 à 18 ans

EEIG-EU/P-Kr/11.63/12

Développement de
la structure de la
performance
PaedDr.
sportive à travers de
Peter
l´exemple des
Krška, PhD.
disciplines choisies
de l'athlétisme

Výška finančných prostriedkov Doba trvania

4300

2010 - 2012

3500

2011 - 2013

Ostatné
Rozvojové projekty
Názov
programu/
identifikačné
číslo

GAPF
6A/23/2011

Názov projektu

Vedúci
projektu

Spoluriešiteila

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov

Obnova a budovanie
atletickej
infraštruktúry pre
zabezpečenie výučby,
tréningu
a voľnočasových
pohybových aktivít

Doc. PhDr. Ján
Koštial, PhD.

PaedDr.
Hubinák,
PaedDr. Krška

GAPF

4000

Doba trvania

2011

7.3 Uvedú sa riešené projekty
GAPF
Názov programu/
identifikačné
číslo

GAPF 1/08/2009

Názov projektu

Vedúci
projektu

Spoluriešiteila

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Výška
finančných
prostriedkov

Vplyv cvičení
projektu BUBO na
pohybovú
výkonnosť detí.

PaedDr.
Peter
Krška, PhD.

Doc.
Novotná,
PaedDr.
Hubinák

GAPF

800
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Doba trvania

2009 - 2010

VIII. Kvalifikačný rast pracovníkov katedra, inštitútu, ústavu
V tejto časti sa uvedú informácie o zvyšovaní kvalifikácie vedeckopedagogických
pracovníkov o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na vymenúvanie
profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách, informácie o zmenách
v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod.
VZOR
a) DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (uskutočňované)
Katedra biológie a ekológie
Ing. Jana Valaská - doktorandské štúdium na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, ukončenie v r.
2010. Téma dizertačnej práce: Vplyv vedomostí z chémie na formovanie postojov žiakov ZŠ k
environmentálnemu zdraviu, školiteľ: doc. Ing. Jozef Prst, PhD.
b) PHILOSOPHIAE DOCTOR (ukončené štúdium v roku 2011)
Katedra katechetiky a praktickej teológie
ThDr. Anton Vitko, PhD. – doktorandské štúdium ukončené na PF KU v Ružomberku. Dátum obhajoby
12.5.2010 v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy
c) HABILITAČNÉ KONANIE
Katedra pedagogiky a psychológie
ukončené habilitačné konanie: doc. PhDr. Ing. Ján Vajda, PhD. V študijnom odbore 3.1.13 Sociálna psychológia
a psychológia práce, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, dňa
10.6.2010. Téma habilitačnej práce, Téma habilitačnej prednášky
d) INAUGURAČNÉ KONANIE
Katedra informatiky prebiehajúce inauguračné konanie: doc. Ing. Radoslav Oprchal. Téma inauguračnej
prednášky: Informačné technológie – evolučný aspekt rozvoja dopravných systémov na VŠB. Prírodovedecká
fakulta, Centrum aplikovanej informatiky UPJŠ Košice, 12.8.2010

IX. Zamestnanci na katedre
V tejto časti sa odporúčajú uviesť údaje o mobilitách zamestnancov (tab. Príloha č. 1)
X. Podporné činnosti katedry
Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry.
XI. Rozvoj katedry
Odporúča sa uviesť rozvojové projekty, ktoré katedra uskutočňovala v danom roku.
Pri jednotlivých projektoch sa odporúča uviesť ich ciele, stav realizácie a dosiahnuté
výsledky s ohľadom na dlhodobý zámer KU.
XII.

Medzinárodné aktivity katedry
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Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných
organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov. (tab. Príloha č. 2)
Členstvo v národných a medzinárodných výboroch v oblasti výskumu
Meno
zamestnanca

Názov projektu/konferencie

Miesto
konania

Dátum konania

Jaromír Sedláček
[A]

Sport and the Quality of Life

Rumunsko
Tirgu Jiu

08. - 09.04.
2011

Jaromír Sedláček
[A]

TEN YEARS OF RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION AND
SPORTS

Rumunsko
Galati

26. – 27.05. 2011

Jaromír Sedláček
[A]

50 years of higher education
”Achievements and prospects in the field of physical education
and sports within the interdisciplinary European education
system"

Rumunsko
Bacau

27. – 28.05. 2011

XIII. Sumár (Executive summary)
Obsahuje súhrn základných informácií o výsledkoch a činnosti katedry za uplynulý
rok z jednotlivých častí výročnej správy, v rozsahu max. 2 A4.
XIV. Obsah – uvedie sa obsah správy
XV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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