
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko 
tituly 

Branislav Antala,  Doc., PaedDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 28.02.1963; Bratislava 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

1981 -1986 študent denného štúdia, TV-Biológia, FTVŠ 
UK, promoval s vyznamenaním, červený diplom 
a udelenie titulu PaedDr. 
1987 – 1988 odborný pracovník na Výskumnom ústave 
telesnej kultúry pri FTVŠ UK 
1988 – 2009 odborný asistent na FTVŠ UK 
1990 - 1994 študent externého doktorandského štúdia 
na FTVŠ UK, 
1994 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce získal titul 
CSc, (PhD.) 
od 2009 docent v odbore športová edukológia 
2009 – 2014 Visiting profesor na Fakulte Kineziológie, 
Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko 
od 2014 doposiaľ Meritorius profesor  na Fakulte 
Kineziológie, Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko   

Ďalšie vzdelávanie JASPEX (jazyková príprava expertov do zahraničia) 

Priebeh zamestnaní 

1987 – 1988 odborný pracovník na Výskumnom ústave 
telesnej kultúry pri FTVŠ UK   
1988 – 2009 odborný asistent na FTVŠ UK, Bratislava  
od 2009 doposiaľ  docent v odbore športová 
edukológia, FTVŠ UK, Bratislava 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

•  1988 – 2009 odborný asistent, 
Katedra pedagogiky, didaktiky telesnej výchovy 
a športu (dnes Katedra športovej edukológie 
a športovej humanistiky), FTVŠ UK, Bratislava 
Vyučoval predmety: Didaktika telesnej výchovy,  
Pedagogická prax, Základy podnikania, Manažment 
telovýchovných zariadení, Služby v cestovnom ruchu 
•  2009 – 2018 docent v odbore športová edukológia, 
Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky, 
FTVŠ UK, Bratislava 
Vyučoval predmety: Didaktika telesnej výchovy, Základy 
podnikania, Podnikanie v športe, Manažment 
športových objektov, Pedagogická prax (učiteľský smer 
štúdia), Physical Education Pedagogy and its 
International Aspects (ERASMUS+), Odborná prax 
(Organizácia a riadenie športu), Seminár k bakalárskym 
a diplomovým prácam. 
•  Po komplexnej akreditácii z roku 2014 je garantom 
študijného programu „Športový manažment“ a 
predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na 
prvom stupni VŠ štúdia. Na druhom stupni VŠ je členom 



komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom 
programoch „Organizácia a riadenie športu“ a 
„Trénerstvo, Trénerstvo a učiteľstvo TV a Kondičné 
trénerstvo a učiteľstvo TV“ 

Odborné alebo umelecké zameranie 

Na medzinárodnej úrovni: 
• Prezident Medzinárodnej federácie telesnej výchovy 

(FIEP) v Európe (od 2009 dodnes) 
• Medzinárodný Viceprezident FIEP World (od 2009 

dodnes)  
• Člen Exekutívy Medzinárodnej rady športovej vedy 

a telesnej výchovy (ICSSPE) (od 2011 do 2018) 
• V rokoch 2013 až 2016 bol predsedajúcim 

Medzinárodného výboru športovej pedagogiky (ICSP) 
pri ICSSPE 

•  Meritorius profesor  na Fakulte Kineziológie, 
Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko (od 2014 dodnes) 

 •  V rokoch 2009 až 2014 bol Visiting profesor na  
    Fakulte Kineziológie Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko 
 •  Člen redakčných rád a recenzent 15 vedeckých 

a odborných zahraničných časopisov: Kinesiology 
(Chorvátsko), FIEP Bulletin (Brazília), Gymnasium 
(Rumunsko), SportLogia (Bosna a Herzegovina), 
Croatian Journal of Education (Chorvátsko), Graduate 
Journal of Sport, Exercice & Physical Education 
Research (Veľká Británia),  Asian Journal of Exercice, 
Sports Science and Medecine  (USA), Research in 
Kinesiology (Macedónsko), Activities in Physical 
Education and Sport (Macedónsko), Theories and 
Applications The International Edition (Egypt), 
Montenegrin Journal of Sport Sciences and Medicine 
(Čierna hora), Physical Education and Sport through 
the Centuries (Serbsko), Educatione Fisica e Sport 
Nella Scuola (Taliansko), European Journal of Health 
and Science in Sports (Albánsko), Odgojno-obrazovne 
teme (Chorvátsko)  

• Absolvoval viaceré stáže v zahraničí (Veľká Británia, 
Francúzsko, Belgicko ai.). 

• Člen Vedeckej rady Fakulty sportovních studií MU 
v Brne (od 2018 dodnes) 

 •  Držiteľ množstva medzinárodných ocenení za 
vedeckú, pedagogickú a manažérsku prácu ako napr. 
FIEP International Gold Cross of Honor (Brazília, 
2007),  Medalha Sylvio Raso (Brazília, 2009), Zlatni 
džentleman (Srbsko, 2009), Aguila de Oro (Mexiko, 
2009) , Pico Bolivar Award (Venezuela, 2009), 
Diploma of Excellency (Rumunsko, 2010) , University 
of Banja Luka Award (Bosna a Herzegovina, 2011), 



Medalha Manoel Tubino (Brazília, 2013), National 
Sport Academy “V.Levski” Award (Bulharsko, 2014), 
Gold Plaque of Montenegrin Sports Academy (Čierna 
Hora, 2015), ASSA Award (Albánsko, 2017) 

• Výsledky jeho vedeckej práce boli ocenené aj 36 
pozvanými prednáškami na vedeckých podujatiach po 
celom svete 

• V rokoch 2017 - 2018 bol hlavným riešiteľom 
medzinárodného projektu ICSSPE 

 
Na domácej úrovni:   
• Člen Kurikulárnej rady Ministra školstva vedy, 

výskumu a športu SR (od 2018 dodnes) členom 
Kurrikulárnej rady bol aj v rokoch 2015 - 2016 

• V rokoch 2007 až 2016 bol predsedom Ústrednej 
predmetovej komisie telesnej výchovy pri ŠPÚ, 
v súčasnosti je jej členom 

• V rokoch 2013 až 2015 bol odborným garantom 
národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov 
telesnej a športovej výchovy“ spolufinancovaného zo 
zdrojov EU v podprograme Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť 

• Vedúci Katedry športovej edukológie a športovej 
humanistiky FTVŠ UK (od 2018 dodnes). 

• Člen Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK, Bratislava (od 2015 dodnes) 

• Predseda komisie pre štátne záverečné skúšky FTVŠ 
UK 

• Garant študijného programu Športový manažment na 
1. stupni VŠ štúdia. 

• V rokoch 1987 až 2018 bol vedúci 2 a spoluriešiteľ 7 
úspešne ukončených vedeckých grantových úloh 
VEGA a KEGA a vedúcim riešiteľom 1 
medzinárodného grantu ICSSPE a 1 medzinárodného 
projektu ERASMUS +  

•  Držiteľ viacerých domácich ocenení ako napr.  
Najlepší učiteľ v kategórii docent na FTVŠ UK (2017) 
alebo Bronzový odznak Slovenského olympijského 
výboru (2018) 

•  Organizátor dvoch Európskych kongresov FIEP 
v Bratislave (2007, 2013)   

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(AH) a začlenenia podľa smernice č. 
13/2008-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti, 
umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 

Záznamov spolu: 273, z nich je v prehľade uvedených 
83:  
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách (1) (2,82 AH) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (6) (12,44 AH) 



2. učebnica  
3. skriptá  

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách (2) (3,86 AH) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch (10)  
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 
(4)  
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS (4)  
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (6)  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (5)  
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách (7)  
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách (1)  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (6)  
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (2)  
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 
konferencií (2)  
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 
(1)  
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách (3)  
BCI Skriptá a učebné texty (4)  (11,44 AH) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (2) (3,30 
AH) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
(3)  
BED Odborné práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)  
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1)  
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1)  
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky, atlasy ...) (8)  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

Štatistika ohlasov (520):  
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 
citačných indexoch (33)  
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 
citačných indexoch (4)  



 
 
V Bratislave 11.10.2019     doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD. 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované 
v citačných indexoch (72)  
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (411) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

Ukončených: 6 
Školených: 0 

Kontaktná adresa 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej 
výchova a športu 
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 
814 69 Bratislava,  
branislav.antala@uniba.sk  

mailto:branislav.antala@uniba.sk

