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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Matej Chren, Mgr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1981, Trenčín 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2000 – 2005 

Štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity 

Komenského v Bratislave ukončené obhajobou a štátnou 

záverečnou skúškou v študijnom odbore Telesná výchova 

a šport; špecializácia trénerstvo: tanec 

2005 

Udelený akademický titul magister (Mgr.) 

2005 – 2008 

Doktorandské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave 

2008 

Získanie vedeckej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.) 

Priebeh zamestnaní 
2008 – 2009  

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave; odborný asistent 

2009 – 2014 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave; vedecko-výskumný pracovník 

2014 – súčasnosť 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 

v Bratislave; odborný asistent 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského: 

• Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov 

• Prednášky a cvičenia z predmetov: 

- Teória a didaktika športovej špecializácie III, IV, V, VI – 

tanečný šport (bakalársky študijný program, 2 hodiny 

týždenne LS aj ZS) 

- Teória a didaktika športovej špecializácie II – tanečný 

šport, tanečné disciplíny IDO, akrobatický rock and roll, 

tance (ľudové tance a iné) (bakalársky študijný program, 

2 hodiny týždenne ZS) 

- Športová špecializácia I, II, III, IV – tanečný šport 

(magisterský študijný program, 1 hodina týždenne LS aj ZS) 

- Športová špecializácia III, IV – Tance (ľudové tance 

a iné) (magisterský študijný program  1 hodina týždenne 

LS aj ZS) 

- Tance a rytmická príprava (magisterský študijný program 

LS aj ZS, 2 hodiny týždenne) 

- Koordinačné schopnosti (bakalársky študijný program LS, 

2 hodiny týždenne) 

- VP Tanečný šport – latinskoamerické tance (bakalársky 

aj magisterský študijný program LS alebo ZS, 2 hodiny 

týždenne) 

- VP Tanečný šport – štandardné tance (bakalársky 

aj magisterský študijný program LS alebo ZS, 2 hodiny 

týždenne) 

- Gymnastika pre školskú TV (bakalársky študijný program 

LS, 2 hodiny týždenne) 



• Prednášky a semináre v rámci ERASMUS: 

- Latin American Dances (ZS a LS 2 hodiny týždenne) 

- Ballroom Dances (ZS a LS 2 hodiny týždenne) 

• Prednášky a semináre v rámci externého štúdia trénerov 

I., II. a III. stupňa 

- hlavný koordinátor externého vzdelávania a spolupráca 

so zväzom 

Odborné alebo umelecké zameranie 
- Z odborného zamerania dominuje u mňa oblasť tanečného 

športu. Tejto oblasti sa venujem vo svojich prednáškach 

na fakulte, ako aj na vedeckých a odborných 

konferenciách, seminároch, workshopoch doma 

i v zahraničí. 

- Člen rady ŠVOUČ 2010/2011-2018/2019 

- Svoju odbornú činnosť v zahraničí som začal v roku 2008 

- 2011 ako vedúci tanečnej akadémie v najprestížnejšej 

letnej škole na svete v Anglickom Millfielde 

- od roku 2005 som pôsobil ako hlavný tréner 

latinskoamerických tancov v tanečnom klube Uni Dance 

Bratislava 

- od roku 2008 som pôsobil ako hlavný tréner 

latinskoamerických tancov v tanečnom klube Interklub 

MADIT Bratislava 

- od roku 2012 som viedol vlastnú tanečnú školu Dancecool 

- v roku 2016 som sa stal členom VŠK FTVŠ UK a založil 

v ňom sekciu tanečného športu 

- som majiteľom tanečného štúdia Mateja Chrena 

- od 2011 člen vzdelávacieho úseku SZTŠ 

- od 2017 vedúci vzdelávacieho úseku SZTŠ 

- člen prezídia a viceprezident pre vzdelávanie SZTŠ 

- člen rady SZTŠ 

- reprezentačný tréner SZTŠ 

- medzinárodný rozhodca (v roku 2019 som rozhodoval 

MS v štandardných tancoch) 

- tancoval som v 4. sériách tanečnej televíznej show 

Let‘s Dance 

- víťaz Let‘s Dance 5 so športovou moderátorkou Janou 

Hospodárovou 

- vystupoval som v divadelnej tanečnej show Just Dance v 

divadlách Nová scéna a Istropolis 

- Niekoľkonásobný Majster Slovenska v štandardných 

a latinskoamerických tancoch  

- Majster Slovenska Profesionálov 2007 

v latinsko-amerických tancoch 

 - Majster Slovenska v Show -Dance Profesionálov 

za rok 2007 

 - Akademický Majster Slovenska 2007 

v latinsko-amerických tancoch 

 - Vicemajster Českej Republiky Profesionálov 2007 

v latinsko-amerických tancoch 

 - Profesionálny reprezentant SR v latinsko-amerických 

tancoch 

 - Dvakrát majster SR v latinskoamerických tancoch 

 - Trikrát majster SR v 10 tancoch 

 - Finalista a semifinalista svetových súťaží 

 - Najlepšie umiestnenie v svetovom rebríčku  39. miesto 



z viac ako 1500 párov 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 

1. 

AAB01 Chren, Matej [UKOTVKGF] (100% [4,52 AH]) : 

Biomechanická analýza a pohybová výkonnosť v 

tanečnom športe. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská 

vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020. - 

107 s. [4,52 AH] [print] 

Úplný text 

Lit.: 70 zázn. 

ISBN 978-80-89075-92-8 

AAB02 Chren, Matej [UKOTVKGF] (100% [5,54 AH]) : 

Úroveň somatických, funkčných a rovnováhových 

ukazovateľov v tanečnom športe. - 1. vyd. - Bratislava : 

Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a 

šport, 2020. - 123 s. [5,54 AH] [print] 

Úplný text 

Lit.: 81 zázn. 

ISBN 978-80-89075-93-5 

2. 

ACB01 Mačura, Peter [UKOTVKSH] (15% [2,60 AH]) - 

Bartík, Pavol (11% [1,90 AH]) - Čaplová, Petra 

[UKOTVKGF] (2% [0,35 AH]) - Chren, Matej 

[UKOTVKGF] (3% [0,52 AH]) - Kandráč, Róbert (7% 

[1,20 AH]) - Labudová, Jana [UKOTVKPP] (3% [0,52 

AH]) - Nemček, Dagmar [UKOTVKEH] (11% [1,90 

AH]) - Olej, Peter [UKOTVKGF] (1% [0,17 AH]) - 

Pach, Martin [UKOTVKPP] (2% [0,35 AH]) - 

Peráčková, Janka [UKOTVKEH] (9% [1,56 AH]) - 

Peráček, Pavol [UKOTVKSH] (1% [0,17 AH]) - 

Potočníková, Jana [UKOTVKEH] (2% [0,35 AH]) - 

Rychtáriková, Helena [UKOTVKEH] (9% [1,56 AH]) - 

Sakáčová, Zuzana [UKOTVKEH] (2% [0,35 AH]) - 

Slančová, Terézia (2% [ 0,35 AH]) - Stašková, Katarína 

(1% [0,17 AH]) - Strešková, Elena [UKOTVKGF] (3% 

[0,52 AH]) - Šimonek, Jaromír, ml. (3% [0,52 AH]) - 

Kotyrová, Gabriela [UKOTVKEH] (1% [0,17 AH]) - 

Tománek, Ľubor [UKOTVKSH] (2% [0,35 AH]) - 

Vencúrik, Tomáš (1% [0,17 AH]) - Zapletalová, Ludmila 

[UKOTVKSH] (7% [1,20 AH]) - Zemková, Erika 

[UKOTVKKA] (2% [0,35 AH]): English for Slovak 

sports experts. - 1.vyd. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu v 

spolupráci s vysokoškolskými pracoviskami, 2013. - 420 

s. [17,30 AH] 

Lit. 37 zázn. 

ISBN 978-80-223-3493-8 

POZNÁMKA: 

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta 

telesnej výchovy a športu v spolupráci s 

vysokoškolskými pracoviskami, 2014 . - ISBN 978-80-

223-3710-6 

ACB02 Chren, Matej [UKOTVKGF] (100% [6,15 AH]) : 

Teória a didaktika tanečného športu. - 1. vyd. - Bratislava 

: ICM Agency, 2015. - 123 s. [6,15 AH] 

Lit. 60 zázn. 



ISBN 978-80-89257-68-3 

3. 

BCI01 Chren, Matej [UKOTVKGF] (18% [1,17 AH]) - 

Strešková, Elena [UKOTVKGF] (25%) - Hižnayová, 

Kristína (19%) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] 

(6%) - Luptáková, Jana [UKOTVKGF] (4%) - Olej, Peter 

[UKOTVKGF] (2%) - Rupčík, Ľuboš [UKOTVKGF] 

(7%) - Štefanovský, Miloš [UKOTVKGF] (11%) - 

Kraček, Stanislav [UKOTVKEH] (4%) - Číž, Iľja 

[UKOTVKGF] (4%): Gymnastika, tance a úpoly v 

ISCED 1 - 3. - 1. vyd. - Bratislava : X print, 2013. - 130 

s. [6,50 AH] 

Lit. 87 zázn. 

ISBN 978-80-970490-2-7 

BCI02 Chren, Matej [UKOTVKGF] (100% [4,60 AH]) : 

Tanečný šport. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2015. 

- 92 s. [4,60 AH] 

Lit. 26 zázn. 

ISBN 978-80-89257-67-3 

POZNÁMKA: 

Vyšlo aj v angličtine - Dance sport : Textbook for 

institutes of higher education. - 1. vyd. - Týn nad Vltavou 

: Nová Forma, 2019. - 114 s. [5,41 AH] [print] ISBN 

978-80-7612-147-8 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 4 z toho 

2 [o3]  

2 [o4]  

Ocenenia a uznania  Top 30 absolventov (1982 – 2012) – športové gymnázium 

Trenčín 

Najlepší pracovník v kategórií odborný asistent za rok 2016 

FTVŠ UK Bratislava 

Kontaktná adresa  

 

 

   

V Bratislave 7.9.2020  

 

  Mgr. Matej Chren, PhD. 


