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Stanovisko oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní doc. RNDr. et 

PaedDr. Viktora Bielika, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v 

študijnom odbore Vedy o športe 

 

Listom VED 59/2020 C VI/2 prof. Mgr. Mariána Vanderku, PhD., dekana Fakulty 

telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, v zmysle uznesenia VR FTVŠ UK zo dňa 

22.10.2020 a v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, som bol 

menovaný za oponenta k vymenúvaciemu konaniu doc. RNDr. et PaedDr. Viktora Bielika, 

PhD., docenta Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK, za profesora v študijnom 

odbore Vedy o športe.   

K posúdeniu mi bol poskytnutý kompletný inauguračný spis uchádzača, zostavený v 

zmysle § 4 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.  

Stanovisko bolo vypracované v zmysle Kritérií FTVŠ UK v Bratislave na vyhodnotenie 

splnenia podmienok vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“.  

 

Kvalifikačné predpoklady (vysokoškolské vzdelanie, akademický rast, priebeh 

zamestnaní) 

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  

 

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  

 

2004 - 2020 krátkodobé pracovné pobyty v zahraničí (Levi, Fínsko; Ramsau, Rakúsko; Paríž, 

Francúzsko; Szeged, Maďarsko; Ploče, Chorvátsko; Stirling, Škótsko). 

Záver: požadované kritériá spĺňa. 



Pedagogická činnosť 

Kritériá pre vedecko-pedagogickú činnosť sú splnené vo všetkých bodoch   

- 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. 

Oceňujem vysoký počet ukončených záverečných prác študentov pod jeho vedením (53, 

bakalárske, magisterské, rigorózne). 

 

Vedecko-výskumná a grantová činnosť 

Vedúci riešiteľ - úspešne ukončené projekty a granty (2 projekty VEGA) 

Vedúci riešiteľ – aktuálne riešené projekty a granty (1 projekt APVV) 

Spoluriešiteľ - úspešne ukončené projekty a granty (vrátane 2 projektov VEGA, 1 

medzinárodného projektu) 

Spoluriešiteľ – aktuálne riešené projekty a granty (1 projekt VEGA) 

Záver: požadované kritériá spĺňa. 

 

V oblasti telesnej kondície vedecké výsledky a poznatky získavali a publikovali postupne 

v priebehu posledných 17 rokov. Z meraní zaznamenali a vo vzťahu k svetovej literatúre 

potvrdili negatívny trend najmä v úrovni vytrvalostných schopností. Výsledky z laboratórnych 

meraní a funkčných testov porovnávali s úspešnosťou športovcov na vrcholných podujatiach. 

Ďalší prínos vyplývajúci z vedeckých výsledkov bádania sa týka rekreačného vytrvalostného 

behu, pretože zvýšenie masy rekreačných športovcov je jedným z predpokladov ako zlepšiť 

vyššie spomínanú telesnú zdatnosť populácie. Vedecké výsledky za posledných päť rokov 

vychádzajú z výskumov týkajúcich sa aj v zahraničí relatívne novej témy tzv. črevného 

mikrobiómu. Za pomerne krátky čas sa výskumnému tímu podarilo získať presvedčivé dôkazy 

o priaznivom vplyve telesného pohybu a kondície na bakteriálnu flóru v hrubom čreve človeka. 

 

Publikačná činnosť 

Kritériá pre publikačnú činnosť sú splnené vo všetkých požadovaných bodoch. V štatistike 

publikačnej činnosti potvrdenej akademickou knižnicou FTVŠ UK je uvedených 106 

publikačných výstupov, z toho je:  

1. Autor a spoluautor troch vedeckých monografií (16,5 AH) 

2. Autor 2 vysokoškolských učebníc (13,65 AH) 



3. Prvý autor alebo spoluautor 40 vedeckých prác in extenso v domácich (z toho v 

16 zahraničných) recenzovaných vedeckých časopisoch. Z toho: 7 evidovaných vo WoS alebo 

Scopus alebo CC s IF > 0,10  

Svoje výsledky prezentoval na 7 pozvaných prednáškach.  

 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

Uchádzač má 108 ohlasov (z toho 30 zahraničných, z toho 17 evidovaných v databázach WoS, 

alebo Scopus) 

Záver: požadované kritériá spĺňa. 

 

Vedecká škola 

Uchádzač bol, resp. je školiteľom 1 doktoranda (ukončený) a 1 doktoranda po dizertačnej 

skúške. 

Záver: požadované kritériá spĺňa. 

 

Členstvo v Redakčných radách 

Reviewer for the Journal of sports Medicine and Physical Fitness (Minervamedica) 

 

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  

 

Doc. RNDr., PaedDr. Viktor Bielik, PhD. je vedeckou a pedagogickou osobnosťou v oblasti 

vied o športe nielen v celoslovenskom meradle ale taktiež v zahraničí.  

Po preštudovaní inauguračného spisu docenta Bielika som dospel k presvedčeniu, že všetky 

požadované kritériá FTVŠ UK v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore „Vedy o športe“ kandidát plní, a vo 

viacerých bodoch aj prekračuje.  

 

Dovoľujem si preto odporúčať inauguračnej komisii ako aj Vedeckej rade FTVŠ UK v 

Bratislave kladne zavŕšiť inauguračné konanie doc. RNDr. Viktora Bielika, PhD. a navrhnúť, 

aby predseda Vedeckej rady FTVŠ UK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave postúpil 

návrh na vymenovanie docenta Bielika za profesora vo vednom odbore Vedy o športe 

prezidentke SR.  

 

V Martine, 18. januára 2021      prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

oponent 


