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Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul 

Viktor Bielik, rodné priezvisko Bielik, doc. RNDr. PaedDr. 

PhD. 

Dátum a miesto narodenia 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 v Bratislave udelený akademický titul 

philosophiae doctor (PhD.) 

2015 - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave, udelený akademický titul doktor prírodných vied 

(RNDr.) 

2016 - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity 

Komenského v Bratislave udelený akademický titul docent 

Ďalšie vzdelávanie 1998 osvedčenie o odbornej spôsobilosti – masér 

2003 odborné školenie v rehabilitácii a fitness 

2007 osvedčenie o vzdelaní – Manažment a manažérske 

zručnosti  

2004 - 2020 krátkodobé pracovné pobyty v zahraničí (Levi, 

Fínsko; Ramsau, Rakúsko; Paríž, Francúzsko, Szeged, 

Maďarsko; Ploče, Chorvátsko, Stirling, Škótsko) 

Priebeh zamestnaní 1996 – 1997 Základná vojenská služba, Piešťany 

2003 – súčasnosť Fakulta telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave, toho času funkčné 

miesto docent 

2004 – 2008 Národné športové centrum, vedúci oddelenia 

športovej diagnostiky 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v 

Bratislave 

2003 – 2006 doktorand (vedenie seminárov a cvičení 

z Fyziológie človeka a Športovej masáže) 

2006 – 2016 odborný asistent (vedenie seminárov, cvičení 

a prednášok z Fyziológie človeka a  Regenerácie v športe) 

2016 – súčasnosť docent (vedenie prednášok z fyziológie 

človeka, Regenerácie v športe a Sports regeneration) 

od 2018 predseda skúšobnej komisie v študijnom programe 

bakalárskeho štúdia: šport pre zdravie, šport pre zdravie a 

učiteľstvo telesnej výchovy 

od 2019 predseda skúšobnej komisie Wellness pracovník 

masérske služby 
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Odborné alebo umelecké 

zameranie 
Prevencia chronických neprenosných ochorení (oblasť 

diagnostiky telesnej zdatnosti, výživy a skúmania ľudského 

črevného mikrobiómu) 

2017- súčasnosť odborný garant projektu „Hýbsa Slovensko“ 

TV Markíza 

Ocenenia 2020 Udelenie Bronzového odznaku prezidentom 

Slovenského olympijského a športového výboru za dlhodobú 

prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu  

2019 Ocenenie rektora Univerzity Komenského za zásluhy 

o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov 

2014 Poďakovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky za dlhoročnú prácu so športovo 

talentovanou mládežou  

2013 Čestné uznanie primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy  za výborné výsledky práce s mládežou 
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a kategórie evidencie 
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1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich  

vydavateľstvách  

3 [spolu 16,50 AH] 

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách   

2 [spolu 7,50 AH] 

 

BCI Skriptá a učebné texty 

1 [spolu 6,15 AH] 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (12) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch (5) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (30) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (61) 
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