
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 

www.fsport.uniba.sk 

 

1 
 

Opis odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

1.Vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania  

Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865 

Názov fakulty: Fakulta telesnej výchovy a športu 

Sídlo fakulty: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
 
Názov odboru habilitačného a inauguračného konania: Športová edukológia 

Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0 

Text rozhodnutia: Priznanie bez časového obmedzenia 

obsahované vymedzenie: Športová edukológia v sebe zahŕňa poznatky s afinitou na princípy, štruktúru, funkciu 

a interakciu jednotlivých súčastí vied o športe. Je východisko na riešenie problémov: 

- Sociálno-vedných aspektov vied o športe a športového hnutia, ku ktorým patria najmä aspekty 

filozofické, historické, právne a ekonomické. Ďalej aspekty sociálneho vývinu a socializácie človeka, 

organizačné aspekty k problematike riadenia športového hnutia, a epistemologické a metodologické 

aspekty z hľadiska poznania, vrátane ich súvislostí. K uvedeným aspektom radíme ešte aspekty športu 

vo vzťahu k udržaniu a podpore zdravia prostredníctvom pohybových aktivít a ku kvalite života 

a v neposlednom rade k životnému prostrediu. 

- Pedagogických a psychologických aspektov vied o športe, ku ktorým patria najmä biologické 

a psychologické poznatky vývinu človeka, motorické a fyzikálne princípy pohybovej činnosti človeka, 

ktoré preukázateľne vedú k vyššej kvalite života, k upevneniu zdravia a k prevencii civilizačných 

ochorení. Ďalej aj pedagogické a psychologické základy výchovy a vzdelávania v športe vrátane teórie 

a praxe výchovy, vzdelávania a športovej prípravy. K uvedenému radíme aj štrukturálne, vývinové, 

systémové, diagnostické a didaktické poznatky pohybovej činnosti z hľadiska vplyvu na formovanie 

osobnosti človeka, športovej výkonnosti, psychomotorických princípov ľudskej pohybovej činnosti. 

- Predmetových aspektov biologického a motorického vývinu človeka, výberu talentov pre šport,  

periodizácie tréningového zaťaženia, didaktiky športu a špeciálnych didaktík teórie športu, didaktiky 

športového tréningu a základov metodológie výskumu v telesnej a športovej výchove. 

udeľovaný titul: docent (doc.); profesor (prof.) 

priradenie k študijnému odboru/odborom: Vedy o športe 

V rámci študijného odboru vedy o športe má FTVŠ UK akreditovaný študijný program 3. stupňa: 

Vedy o športe. 

 

2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania 

osoby zodpovedné za HIK: 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. 

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. 

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

Link na zloženie vedeckej rady: 

Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/ 

Vedecká rada fakulty: https://fsport.uniba.sk/veda/vedecka-rada-ftvs-uk/ 
 

Sprístupnenie výstupov tvorivých činností 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vanderka-hai/ 

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD. 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/zemkova-hai/  

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
https://fsport.uniba.sk/veda/vedecka-rada-ftvs-uk/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vanderka-hai/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/zemkova-hai/
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https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kyselovicova-hai/  

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD. 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/bielik-hai/  

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/sedliak-hai/  

 

3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent 

Odkaz na aktuálne kritériá:  

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_

a_profesor.pdf 

Konkrétne kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej 

výchovy a športu 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_s

chvalene.pdf  

 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf 

 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od  

1.4.2014: 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-

docentov-a-menovanie-profesorov/ 
 

4. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor 

Odkaz na aktuálne kritériá:  

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_

a_profesor.pdf 

Konkrétne kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej 

výchovy a športu 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_s

chvalene.pdf  

 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od 

1.4.2014 do 31.8.2022: 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-

docentov-a-menovanie-profesorov/  
 

5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania 

Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť: 

Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk) 

Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti: 

Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a 

vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK 

https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kyselovicova-hai/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/bielik-hai/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/sedliak-hai/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_schvalene.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_schvalene.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-docentov-a-menovanie-profesorov/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-docentov-a-menovanie-profesorov/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_a_profesor.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_schvalene.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FTVS_UK_HIK_krite__ria____sportova_edukologia_schvalene.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-docentov-a-menovanie-profesorov/
https://fsport.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/kriteria-vr-pre-habilitaciu-docentov-a-menovanie-profesorov/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf
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v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf 
 

6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022: 

Inauguračné konania: 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-

konania/vymenuvacie-konania-2018/, vymenovanie za profesora 19.09.2018 

Doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/, 

vymenovanie za profesora 14.07.2020  

 
Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD., (športová kinantropológia, príbuzný odbor) https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-

vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/, čaká sa na vymenovanie za profesora prezidentkou SR 

 

 

Habilitačné konania: 

Mgr. Dagmar Nemček, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/habilitacne-konania-2020/, udelenie titulu docent od 01.06.2020 

Mgr. Matej Chren, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/habilitacne-konania-2021/, vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

športová edukológia, účinnosť od 01.05.2021 

 
RNDr. Viktor Bielik, PhD., (športová kinantropológia, príbuzný odbor) https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-

konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2016/, udelenie titulu docent s účinnosťou od 01.09.2016 

 
 

7. Linky na prebiehajúce konania 

Inauguračné konania: 

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-

konania/, dátum začatia žiadosti o inauguračné konanie 02.05.2022 

 

Habilitačné konania: 

PaedDr. Pavol Horička, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/, 

dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2022 

 

 

Poznámka: Neúspešné konania 

Inauguračné konania: 

Doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD., https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-

konania/neukoncene-vymenuvacie-konania/, Vedecká rada UK neschválila dňa 08.06.2020 návrh Vedeckej rady 

FTVŠ UK 

 

Habilitačné konania: 

Mgr. Alena Buková, PhD.,  https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-

konania/neukoncene-habilitacne-konania/, neudelenie vedecko-pedagogického titulu docent (2020) 

Mgr. Alena Buková, PhD.,  neudelenie vedecko-pedagogického titulu docent (2022) 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2018/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania-2018/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2020/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2021/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2016/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/habilitacne-konania-2016/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/neukoncene-vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/vymenuvacie-konania/neukoncene-vymenuvacie-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/neukoncene-habilitacne-konania/
https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/habilitacne-konania/neukoncene-habilitacne-konania/

