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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Viktor Bielik, rodné priezvisko Bielik, RNDr., PaedDr., 

PhD. 

Dátum a miesto narodenia 9.12.1977, Martin 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1998 - 2003 Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave, udelený akademický titul magister (Mgr.) 

2005 - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity 

Komenského v Bratislave, udelený akademický titul doktor 

pedagogiky (PaedDr.) 

2003 - 2006 Fakulta telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského udelený akademický titul 

philosophiae doctor (PhD.) 

2015 – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave, udelený akademický titul doktor prírodných vied 

(RNDr.) 

Ďalšie vzdelávanie 2007 Krátkodobý pobyt v Scottish Institute of Sport 

(Scottland)  

2006 Krátkodobý pobyt Institut Nationale Du Sport, De 

L´expertise Et De La Performance (Paris) 

Priebeh zamestnaní 2003 - doteraz Fakulta telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent 

2004 – 2008 Národné športové centrum, vedúci oddelenia 

športovej diagnostiky 

1996 – 1997 Základná vojenská služba, Piešťany 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského: 

• Prednášky z predmetov: 

- fyziológia človeka (bakalársky študijný program ZS a LS, 

1 hod. týždenne 

- regenerácia v športe (bakalársky študijný program ZS a 

LS, 1 hod. týždenne 

 

• Semináre a praktické cvičenia z predmetov: 

- Seminár z fyziológie človeka (bakalársky študijný 

program ZS a LS, 5-9 hod. týždenne) 

- Praktické cvičenia z regenerácie v športe  (bakalársky 

študijný program ZS a LS, 2-6 hod. týždenne)  

- Praktické cvičenia športová masáž  (voliteľný predmet  ZS 

a LS, 2 hod. týždenne)  

 

 



Trénerská činnosť Petra Fašungová, majsterka sveta v duatlone do 23 r 

(Ottawa, Kanada, 2013) 

Andrej Ján Čullý 2. miesto na MS juniorov (Liberec, CZE, 

2015) 

Publikačná činnosť (podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. učebnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Bielik, V. Laktát v športovom tréningu. Vydavateľstvo 

Sportdiag team, o.z., Senec v spolupráci so Slovenskou  

vedeckou spoločnosťou pre telesnú výchovu a šport, 
2014, 96 strán, ISBN: 978-80-970342-2-1, kategória 

evidencie: AAB - Vedecké monografie vydané v 

domácich  vydavateľstvách 

 

1b. Bielik, V. Neležme, bežme : všetko o tréningu pre 

pomalých aj rýchlych . Vydavateľstvo Sportdiag, o.z., 

Senec, 2010, 167 strán, ISBN 978-80-970342-0-7, 

kategória evidencie: AAB - Vedecké monografie vydané 

v domácich vydavateľstvách 

 

2a. Bielik, V. Regenerácia v športe: vysokoškolská 

učebnica. Vydavateľstvo Sportdiag team o.z., Senec, 

2014, 155 strán, ISBN: 978-80-970342-3-8, kategória 

evidencie: ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 

 

2b.Tóth et al. Ľadový hokej: vysokoškolská učebnica 

aplikovaných predmetov pre trénerov špecializácie v 

ľadovom hokeji. Vydavateľstvo TO-MI Ice Hockey 

Agency, Bratislava, 2010,  392 strán,  ISBN 978-80-

970545-0-2, kategória evidencie: ACB - Vysokoškolské 

učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  

Ocenenia a uznania  Poďakovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky za dlhoročnú prácu so športovo 

talentovanou mládežou 2014 
 

Čestné uznanie primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  za výborné výsledky práce 

s mládežou 2013 

Kontaktná adresa Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej 

výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 9, 814 69  Bratislava, E-mail: 

viktor.bielik@fsport.uniba.sk 

 

           

     


