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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. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD.
funkčné miesto docent:
doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
doc. PeadDr. Anna Blahútová, PhD.
doc. PhDr. Michal Leško, CSc.
doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.
doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD. (spolupracovník z KPEP)
funkčné miesto odborný asistent:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, 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 katedry 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.),
a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na
katedre, ústave, inštitúte.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou
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Medzinárodná vedecká konferencia: Telesná výchova, a šport, PF KU
v Ružomberku, 20. 1. 2012. Cieľom konferencie bolo predstavenie aktuálnych
problémov v oblasti telesnej výchovy a športu.
Účasť katedry na podujatí

Congress.1r Congrés Catalá de l`educació Física i de l`Esport. Scientific
communications
of the 7th FIEP European Congress. Barcelona, Espana 7.6.-9.6.2012
XVI International Scientifi c Congress "Olympic Sports and Sport for All" and VI
International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” Sophia, Bulgaria 17–19
May 2012
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.
Členovia katedry participujú na zabezpečení študijných programov:
- Predškolská a elementárna pedagogika,
- Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie,
a zároveň zabezpečujú predmet telesná výchova vo všeobecnom základe
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.
-

rigorózne konanie v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

VII.

Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
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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)
Na katedre Telesnej výchovy a športu sa výskumné aktivity zaoberali



Športovou edukológiou
Športovou kinantropológiou

7.2 Uvedú sa podané projekty
Zahraničné
výskumné
Výška
finančný
ch
prostried
kov

Názov
programu/identifi
kačné číslo

Názov projektu

Vedúci
projektu

Spolu-riešiteila

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

EEIG-EU/PKr/11.62/12

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

Doc. PaedDr.
Jaromír
Sedláček,
PhD.

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

EEIGRUXELLES

680.000,€

2011 – 2014

3500,-€

2011 - 2013

EEIG-EU/PKr/11.63/12

Zistenie úrovne
pohybovej aktivity
(inaktivity) u vybraných
vekových skupín mužov a
žien v ČR.

Doc. PaedDr.
Jaromír
Sedláček,
PhD.

Fakulta Sportovních
Studií Brno,
Masarykova
univerzita.

Operačný
program:CZ.1.0
7, OP
vzdelávanie pre
konkurenciesch
opnosť;
terciálne
vzdelávanie,
výskum
a vývoj.

Développement de la
structure de la
performance sportive à
travers de l´exemple des
disciplines choisies de
l'athlétisme

PaedDr. Peter
Krška, PhD.

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

EEIGBRUXELLES

4300,-€

Doba trvania

2010 - 2012

Ostatné
Rozvojové projekty

Názov programu/
identifikačné číslo

Názov projektu

Vedúci
projektu

Spolu-riešiteila
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Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

Výška
finančn
ých
prostrie
dkov

Doba trvania

GAPF
6A/23/2011

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

Doc. PhDr.
Ján Koštial,
PhD.

PaedDr. Hubinák,
PaedDr. Krška

GAPF

4000,-€

2011

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.
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.

Názov programu/
identifikačné číslo

Názov projektu

Vedúci
projektu

Spolu-riešiteila

Grantová
organizácia/
podporujúca
inštitúcia

GAPF
6A/23/2011

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

Doc. PhDr.
Ján Koštial,
PhD.

PaedDr. Hubinák,
PaedDr. Krška

GAPF

Výška
finančn
ých
prostrie
dkov

Doba trvania

4000,-€

2011

XII. Medzinárodné aktivity katedry
Uvádza sa najmä pôsobenie katedry respektíve jej zamestnanca v medzinárodných
organizáciách a sieťach, respektíve ich výsledkov. (tab. Príloha č. 2)
prof. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD.
člen
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (FIEP)
(od 2000 doteraz),
Generálny sekretár FIEP Europe (od 2008 doteraz)
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
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XV. Prílohy
Uvedú sa prílohy a tabuľkové prílohy.
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