
  

 
 

Pozývame Vás  
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou 

účasťou organizovanú  
na počesť 80. narodenín 

doc. PhDr. Miroslava Ďurecha, CSc. 
„Úpoly v minulosti a v súčasnosti“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum konania:  
28. 06. 2018  

 
Organizátori: 

Univerzita Komenského v Bratislave,  
Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Katedra gymnastiky 
a 

Slovenský zápasnícky zväz 
 



  
Organizačný výbor 

 
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. – garant úpolov, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 
telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky 
Mgr. Dušana Čierna, PhD. – člen technickej komisie Európskej federácie karate a odborná 
asistentka na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra 
atletiky  
Mgr. Katarína Longová, PhD. – odborná asistentka, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky  
Mgr. Lenka Matejová – doktorand, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej 
výchovy a športu, Katedra gymnastiky  
Mgr. Tomáš Pupkay – doktorand, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej 
výchovy a športu, Katedra atletiky  
Mgr. Róbert Ollé – doktorand, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy 
a športu, Katedra atletiky  
Mgr. Agata Strzelczyk – Slovenský zápasnícky zväz 
 

 
Vedecký výbor 

 
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. – dekan fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta telesnej výchovy a športu 
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. – vysokoškolský profesor, expert v oblasti vedy a výskumu 
na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 
kinantropológie 
Mgr. František Seman, PhD. – prodekan pre magisterské štúdium, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 
Mgr. Peter Olej, PhD. – vedúci na Katedre gymnastiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta telesnej výchovy a športu  
  
 

Konferenčný sekretár 
 
p. Elena Sulovská – e-mail kontakt: elena.sulovska@uniba.sk telefón: +421 2 20669926 
  

 
Ciele konferencie 

 
     Pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. Miroslava Ďurecha, CSc., prezentovať najnovšie 
vedecké poznatky v oblasti základných, športových úpolov, sebaobrany, úpolov v školskej 
telesnej a športovej výchove, ako aj úpolov v silových a ozbrojených zložkách.  
 
 
  



  
Orientačný program konferencie 

 
08.15 – 08.45 hod. – registrácia 
09.00 – 09.15 hod. – otvorenie konferencie 
09.20 – 09.35 hod. – pozvaná prednáška: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, PhD. 
09.45 – 12.00 hod. – prezentácie v sekciách 
12.10 – 13.15 hod. – obedová prestávka 
13.30 – 16.00 hod. – prezentácie v sekciách 
16.00 – 16.15 hod. – záver konferencie 
 

Témy konferencie 
 

 Úpoly v kontexte minulosti 
a súčasnosti 

 Kondičná príprava úpolových 
športovcov 

 Psychologické aspekty prípravy 
v úpoloch 

 Technicko-taktická príprava v 
úpoloch 

 Biomechanické zákonitosti 
uplatňované v úpoloch 

 Diagnostika trénovanosti 
úpolových športovcov 

 Periodizácia športovej prípravy 
v úpoloch 

 Epidemiológia zranení a chorôb 
v úpoloch 

 Úpoly v ozbrojených a silových 
zložkách 

 Sbaobrana a úpoly  
 Úpoly v školskej telesnej 

a športovej príprave 
 Úpoly v rekreačnej telesnej výchove 
 Iné výskumy týkajúce sa výhradne 

úpolov

Všeobecné informácie 
 
     Konferencia s medzinárodnou účasťou je zameraná na prezentáciu vedeckých výsledkov 
v rôznych oblastiach úpolov a úpolových športov. 
  
     Pozvaný prednášateľ: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, PhD., Masarykova Univerzita v 
Brne, Fakulta sportovních studií.  
 
     Všetky príspevky budú riadne recenzované a po akceptovaní aj následne uverejnené 
v tlačenom konferenčnom zborníku.   
 
Rokovacie jazyky: slovenský a český jazyk 
 
Prezentácie: ústne prezentácie + PowerPoint. Dĺžka prezentácie 10 min + 5 min diskusia. 
  
     Účastnícky poplatok: 20,00 €. Za každý ďalší uverejnený príspevok v zborníku 20,00 €. 
Maximálne však 2 príspevky. V cene konferenčného poplatku je zahrnuté: občerstvenie, obed, 
tlačený zborník.  
 
     Príspevky je nutné poslať najneskôr do 30. apríla 2018 na adresu konferenčného 
sekretára p. Elene Sulovskej.  



  
Úhrada konferenčného poplatku na účet: 
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0008 2669 
Variabilný symbol: 2018150 
Správa pre prijímateľa: „konferencia Úpoly“ + vaše meno a priezvisko 
 
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 30. mája 2018 
 
 

Miesto konania konferencie 
 
     Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská 
republika, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69. Po vstupe do budovy sledujte informačné 
tabule, ktoré Vás nasmerujú do registračnej miestnosti. 
  
     V prípade potreby ubytovania alebo ďalších informácií ku konferencii kontaktujte: 
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD. e-mail kontakt: milos.stefanovsky@uniba.sk 


