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Stanovisko inauguračnej komisie k vymenovaniu 

doc. PaedDr. Oľgy Kyselovičovej, PhD. 

za profesora v odbore športová edukológia 

 

Dňa  02.05.2022 si doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., vysokoškolská učiteľka vo funkcii 

docenta na Katedre gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov FTVŠ UK, podala žiadosť o začatie 

vymenovacieho konania za profesora v odbore športová edukológia. Vzhľadom na skutočnosť, že 

žiadosť obsahovala všetky predpísané súčasti a materiály špecifikované v nateraz platnom 

dokumente „Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenovacieho konania za 

profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ z r. 2003 ako aj rámcových kritérií Vedeckej 

rady UK z r. 2004, bola prijatá a predložená na prerokovanie VR FTVŠ UK. 

 VR FTVŠ UK na svojom zasadnutí 16.06.2022 schválila inauguračnú komisiu v zložení: 
 

Predseda:  prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. (FTVŠ UK Bratislava) 

Členovia:  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (PF KU Ružomberok) 

  prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (FTK UP Olomouc) 

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (PF UKF Nitra) 

Náhradník: prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. (FŠ PU Prešov) 

 

Následne schválila oponentov inauguračného konania: 
 

prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. (FF UMB Banská Bystrica) 

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)  

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (VŠTVS PALESTRA Praha) 

Náhradník:  prof. PaedDr. Michal Lehnert, Ph.D. (FTK UP Olomouc) 

 
 

Inauguračná komisia preskúmala všetky predložené materiály (overené kópie originálov vedeckých 

a odborných publikácií). Pri posudzovaní publikačnej činnosti a jej zaradení sa komisia riadila 

obsahom  a charakterom príspevkov a Vnútorným predpisom č.10/2019 Smernica rektora UK          

v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti. 

Komisia porovnala predložené publikácie s inauguračnými kritériami FTVŠ UK schválenými na 

VR UK dňa 3.03.2014 a konštatovala, že tieto kritériá uchádzač plní. 

Zároveň posúdila pedagogickú, vedeckovýskumnú a organizátorskú prácu doc. PaedDr. Oľgy 

Kyselovičovej, PhD.  

 

Pedagogická činnosť a jej plnenie: 

Na FTVŠ UK pedagogicky pôsobila od roku 1990 do roku 2008 ako odborná asistentka na Katedre 

gymnastiky a od roku 2008 – doteraz ako docentka v odbore športová edukológia na Katedre 

gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov.  
 

Základné ukazovatele pedagogického pôsobenia: 

      

Oblasť činnosti Minimálne kritériá  Plnenie 

Kontinuálna vzdelávacia činnosť v 

odbore 

3 roky od udelenia 

titulu docent 
14 

Vedenie ukončených záverečných prác 

študentov 
20 99 

Školiteľstvo doktorandov 
1 ukončený a 1 po 

dizertačnej  skúške 

7 ukončených/1pred dizertačnou 

skúškou 

Tvorba študijných materiálov 
1 vysokoškolská 

učebnica 
1 učebnica/7,59 AH 

Učebné texty (učebnice/učebné texty) 9 AH 27,36 AH 
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Prehľad pedagogického pôsobenia: 

 

Aktuálna pedagogická činnosť 

- Estetika pohybovej činnosti - 3. stupeň, prednáška 

- Osobitosti športovej prípravy detí a mládeže - 3. stupeň, prednáška 

- Didaktika špecializácie - 1.a 2. stupeň štúdia, prednáška, seminár 

- Teória a didaktika športovej špecializácie - 1.a 2. stupeň štúdia, prednáška, seminár 

- Teória a didaktika fitnes - 1.a 2. stupeň štúdia, prednáška, seminár 

- Zdravotne orientované pohybové aktivity a psychomotorika - 2. stupeň štúdia, prednáška, 

seminár 

- Koordinačné pohybové aktivity vo fitnes - 2. stupeň štúdia, prednáška, seminár 

- Aeróbne a posilňovacie aktivity vo fitnes - 2. stupeň štúdia, seminár 

- Základy odbornej terminológie, 1. stupeň štúdia, prednáška 

Predchádzajúca pedagogická činnosť 

- Úvod do štúdia - 1.stupeň, prednáška 

- Gymnastika 1,2 - 1.stupeň, 1996/1997 – 2008/2009, prednáška, cvičenia 

- Didaktika špecializácie – 1.a 2. stupeň štúdia, 1996/1997 – 2012/2013, prednáška, seminár, 

cvičenia 

- Teória a didaktika športovej špecializácie - 1.a 2. stupeň štúdia, 2008/2009 - 2012/2013,  

prednáška, seminár 

- Theory and didactics of fitness – Erasmus+ program pre zahraničných študentov, prednáška 

- Sports terminology – Erasmus+ program pre zahraničných študentov, prednáška 

 

Vysokoškolské učebnice a skriptá: 

 

ACB 01 Kyselovičová, Oľga (100% [7,59 AH]) : Teória športového aerobiku [elektronický 

dokument] : vysokoškolská učebnica pre študentov FTVŠ UK. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská 

vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2021. - 91 s. [7,59 AH] [online] Lit.: 259 zázn. 

ISBN 978-80-8251-005-1 URL: https://lnk.sk/boro 

 

BCI 01 Zrubák, Anton... Kyselovičová, Oľga (20% [2,70 AH]) [et al.]: Fitnis. - 1. vyd. - Bratislava 

: Univerzita Komenského v Bratislave, 1999. - 145 s. [13,50 AH] Lit.: 100 zázn. ISBN 80-223-

1366-1 40  

POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002 . - ISBN 80-223-

1713-6.  

Publikácia má 113 ohlasov.  

 

BCI 02 Kyselovičová, Oľga (100% [5,20 AH]) : Základy terminológie telesných cvičení : 1. 

Historické a teoretické východiská. - 1. vyd. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - 104 s. [5,20 AH] 

Lit.: 16 zázn. ISBN 978-80-89257-53-9  

Publikácia má 4 ohlasy. 

 

BCI 03 Kyselovičová, Oľga (60% [4,20 AH]) - Kraček, Stanislav (30% [2,10 AH]) - Labudová,  

Jela (10% [0,70 AH]): Zdravotne orientovaný fitnes : 1. Charakteristika pojmov zdravie – fitnes –  

wellness. - 1. vyd. - Bratislava: END ; Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,  

2015. - 126 s. [7,00 AH] [print], Lit.: 256 zázn. ISBN 978-80-89324-15-6 

Publikácia má 2 ohlasy 

 
 

 

https://lnk.sk/boro
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Hodnotenie pedagogickej činnosti uchádzača 

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. začala svoju pedagogickú činnosť na Fakulte telesnej 

výchovy a športu v roku 1987 ako asistentka v rámci študijného pobytu na Katedre gymnastiky                 

(v súčasnosti Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov FTVŠ UK). V septembri 1990 nastúpila 

na miesto odbornej asistentky na tej istej katedre. V počiatočnej etape svojho pedagogického 

pôsobenia sa venovala najmä predmetom Základná gymnastika, Kondičná gymnastika, Aeróbna 

gymnastika, Úvod do štúdia, Fitnes, Aerobik v športovej a kondičnej príprave, Aerobik v školskej 

a rekreačnej telesnej výchove. Od  apríla 2008 je docentkou na Katedre gymnastiky, tancov, fitnes 

a úpolov FTVŠ UK s pracovným úväzkom 100 %, kde pedagogicky pôsobí v rámci všetkých 

stupňov štúdia.  

Za obdobie svojej pedagogickej činnosti bola vedúcou 99 úspešne obhájených záverečných prác: 

bakalárskych (34), diplomových (56), rigoróznych (2) a dizertačných (7). Od roku 2010 je členkou 

komisie pre magisterské štátne skúšky v študijnom programe Trénerstvo a Trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy (kondičný tréner a individuálne športy). Od roku 2014 pôsobí vo funkcii 

spolugarantky, resp. členky odborovej komisie v študijnom programe športová edukológia (FTVŠ 

UK v Bratislave, FŠ PU v Prešove, PF UKF v Nitre). Od roku 2016 je predsedníčkou  komisie pre 

bakalárske štátne skúšky v študijnom programe Trénerstvo a Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 

výchovy (individuálne športy). 

 

 

Vedecká produktivita: 

Publikačná činnosť a ohlasy 

Prehľad a plnenie kritérií  

     

Oblasť činnosti Minimálne kritériá  Plnenie 

Granty 
4 ukončené, z toho 2x ako 

vedúci 

20 

ukončených z toho 2x 

ako vedúci 

Monografie a štúdie charakteru vedeckej 

monografie 
2 vedecké monografie 3 (8,08 AH) 

Vedecké práce/z toho zahraničné 35/10 44/18 

evidované vo WoS alebo Scopus alebo 

CC s IF >0,10 
3 10 

Ohlasy  60 z toho 20 v zahraničí 767/114 

evidované vo WoS alebo Scopus 5 296 

 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 302, z nich je v prehľade uvedených 68):  
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)  
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách (1)  
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1)  
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)  
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1)  
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)  
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7)  
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (10)  
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (8)  
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1)  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (7)  
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (1)  
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4)  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (2)  
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2)  
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BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1)  
BCI Skriptá a učebné texty (10)  
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (1)  
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)  
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)  
 
Štatistika ohlasov (767):  
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (281)  
[n1] Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (15)  
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (112)  
[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach okrem citačných indexov (2)  
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (357)  
 
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 234, práce nezahrnuté v prehľade záznamov):  
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (7)  
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6)  
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (27)  
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (10)  
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (40)  
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (15)  
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (9)  
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (4)  
BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (2)  
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (22)  
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)  
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (10)  
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (9)  
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) (1)  
CAG Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej produkcii alebo koprodukcii (1)  
CAH Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii (3)  
EAJ Odborné preklady publikácií (1)  
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (35)  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy ...) (13)  
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)  
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (17) 

 

Najvýznamnejšie ohlasy 

• [o1] 2021 Maak, S. - Norheim, F. - Drevon, C. A. - Erickson, H. P.: Progress and challenges 

in the biology of FNDC5 and irisin. In: Endocrine reviews, roč. 42, č. 4, 2021, s. 436-456 - 

SCI ; SCOPUS 

 

• [n1] 2022 Ji, T. - Li, Y. - Ma, L.: Sarcopenic obesity : an emerging public health problem. 

In: Aging and disease, roč. 13, č. 2, 2022, s. 379-388, art. no. 379 - SCI 

 

• [o1] 2021 Baak, M.A. - Pramono, A. - Battista, F. - Beaulieu, K. - Blundell, J.E. - Busetto, 

L. - Carraca, E.V. - Dicker, D. - Encantado, J. - Ermolao, A. - Farpour-Lambert, N. - 

Woodward, E. - Bellicha, A. - Oppert, J.-M.: Effect of different types of regular exercise on 

physical fitness in adults with overweight or obesity : systematic review and meta-analyses. 

In: Obesity reviews, roč. 22, č. May, 2021, s. 1-11, art. no. e13239- SCI ; SCOPUS 

 

• [o1] 2020 van Nispen, R.M.A. - Virgili, G. - Hoeben, M. - Langelaan, M. - Klevering, J. - 

Keunen, J.E.E. -van Rens, G.H.B.: Low vision rehabilitation for better quality of life in 

visually impaired adults. In: Cochrane database of systematic reviews, roč. 2020, č. 1, 2020, 

s. 1-46, art. no. CD006543 - SCI ; SCOPUS 
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• [o1] 2017 Struzik, A. - Pietraszewski, B. - Kawczynski, A. - Winiarski, S. - Juras, G. - 

Rokita, A.: Manifestations of proprioception during vertical jumps to specific heights. In: 

Journal of strength and conditioning research, roč. 31, č. 6, 2017, s. 1694-1701 - SCI ; 

SCOPUS 

 

Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

• AAB Somorovský, I. - Kyselovičová, O. (2017). Diferencované pohybové programy: 

účinnosť na vybrané somatické, funkčné a biochemické charakteristiky vysokoškoláčok. 1. 

vyd. - Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 112 s. ISBN 

978-80-89075-59-1. 

Jednou z významných  oblastí vedeckého bádania je problematika úrovne a rozvoja 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti študentiek na rôznych stupňoch škôl. 

Pedagogickým experimentom bolo overované pôsobenie rôznych intervenčných pohybových 

programov.  Výsledky sledovaní vyústili do publikovania vedeckej monografie. 

 

• ADC Kurdiová, T. - Baláž, M. - Vician, M. - Máderová, D. - Vlček, M. - Valkovič, L. - 

Srbecký, M. - Imrich, R. - Kyselovičová, O. - Belan, V. - Jelok, I. - Wolfrum, Ch. - Klimeš, 

I. - Krššák, M. - Zemková, E. - Gašperíková, D. - Ukropec, J., & Ukropcová, B. (2014). 

Effects of Obesity, Diabetes and Exercise on Fndc5 Gene Expression and Irisin Release in 

Human Skeletal Muscle and Adipose Tissue: In Vivo And in Vitro Studies. The Journal of 

Physiology, 592(5), 1091-1107. 

Ohlasy (291) 

Štúdia bola zameraná na skúmanie génu Fndc5 a irisínového proteínu v dvoch klinických 

štúdiách, a to ako prierezová štúdia (účinky diabetu 2. typu -T2D) u mužov, ktorí predtým 

neužívali lieky a ako intervenčná štúdia (účinky cvičenia na osoby so sedavým zamestnaním 

a osoby s nadváhou/obezitou). Hodnotila sa glukózová tolerancia a citlivosť na inzulín. 

Pred a po tréningu bola meraná maximálna aeróbna kapacita a svalová sila. 

Prostredníctvom magnetickej rezonancie sme zistili zloženie tela, t.j. % tuku vo svaloch a 

pečeni (1H-magnetická rezonancia spektroskopia - MRS) a svalový metabolizmus in vivo 

(32P-MRS). Kostrový sval a vzorky podkožného abdominálneho tukového tkaniva boli 

odobraté nalačno a počas euglykemickej hyperinzulinémia (tukové tkanivo) pred/po 

kombinovanom záťažovom  tréningu (silový/aeróbny). Zistili sme,  že svalová Fndc5 mRNA 

bola zvýšená v skupine pre-diabetes, ale nie v skupine T2D. Dospeli sme k záveru, že odlišné 

vzorce Fndc5/irisínu vo svaloch, tukovom tkanive a obehu, a zhodná in vivo regulácia v 

T2D naznačuje, že irisín môže rozlišovať metabolické zdravie a chorobu. I keď cvičenie 

neovplyvnilo Fndc5/irisín, bolo však pozitívne spojené so svalovou hmotou, silou a 

metabolizmom, poukazujúc na spoločné regulačné faktory a/alebo potenciál irisínu 

modifikovať svalový fenotyp. 

 

• ADM Kyselovičová, O. - Lukina, S. M. - Lamošová, A. - Péliová, K. - Krnáčová, A. 

(2019). Relationship of Kinematic Variables of Selected Aerobic Gymnastic Leap 

(Kinematic Characteristics of Switch Split Leap). Teoriya i Praktika Fizicheskoy 

Kultury, 64(6), 26-28. 

Štúdia je jednou z prvých v športovom aerobiku, ktorá analyzuje vzťahy kinematických 

charakteristík vybraných cvičebných tvarov obťažnosti, konkrétne skoku „Switch Split Leap 

1/1 Turn to Split“ (skok s prešvihnutím dolných končatín a obratom o 360° s následným 

doskokom do rozštepu bočného) v kulminačnej fáze. Hodnotením kinematických 

charakteristík pomocou 3D analýzy sme dokázali identifikovať chyby pri vykonávaní 

konkrétneho cvičebného tvaru obťažnosti, ako aj jeho kľúčových fáz. Spearmanova analýza 

potvrdila vysoký stupeň závislosti medzi uhlom dolných končatín (roznoženie) a rýchlosťou 

pri kulminácii (r = 0,829). Naopak, korelácia medzi veľkosťou uhla v maximálnom 

roznožení  a výškou ťažiska sa prejavila ako stredne významná (r = -0,441). Analýza 
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výsledkov umožnila odhaliť chyby v technike vybraného cvičebného tvaru. Okrem toho 

uľahčuje identifikáciu kľúčových fáz, pohybu končatín a ťažiska, čo vedie k zlepšeniu 

technickej prípravy. 

 

 

Vedecká škola 

- úspešne obhájené dizertačné práce  
 

1. Lamošová Anita 2019 - športová edukológia 

Efektívnosť spätnej väzby v procese nácviku cvičebných tvarov športového aerobiku 

The effect of different types of feedback on learning of aerobic gymnastics elements 

 

2. Ladecká Petronela – 2018 - športová edukológia 

 Vplyv špeciálneho tréningového zaťaženia na športovú výkonnosť bežcov na stredné vzdialenosti 

Effect of special training load on middle distance runners’ performance 

 

3. Péliová Katarína – 2017 - športová edukológia 

Vplyv pohybového programu s využitím minitrampolín na somatické a motorické parametre detí 

s nadmernou telesnou hmotnosťou 

Influence of mini trampoline training program on somatic parameters and functional fitness of 

children with overweight  

 

4. Somorovský Igor 2016 - športová edukológia 

Účinnosť diferencovaných pohybových programov na vybrané somatické, funkčné a biochemické 

charakteristiky vysokoškoláčok 

Effectiveness of training programs on selected somatic, functional and biochemical characteristics 

in female university students 

 

5. Špánik Milan – 2014 - športová kinantropológia  

Rozdiely kinematickej štruktúry tanečných figúr párov s rôznou úrovňou výkonnosti 

The differences in kinematic structure of dance figures in couples with different levels of 

performance 

 

6. Nagyová Lenka – 2014 - športová kinantropológia 

Vzťah medzi objektívnym a subjektívnym hodnotením intenzity zaťaženia vo vybraných druhoch 

aeróbnych pohybových aktivít 

Relationship between objective and subjective evaluation of the load intensity in selected types of 

aerobic physical activities 

 

7. Lörincziová Drahomíra – 2011 - športová edukológia 

Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané somatické, motorické a funkčné 

parametre študentiek Ekonomickej Univerzity 

Effect of differentiated aerobic programs on selected somatic, motor and functional parameters of 

students of the University of Economics 

 

- v súčasnosti: 

1. Chlapcová Adéla - športová edukológia 

Vplyv pohybového programu na vybrané fyziologické a motorické parametre tanečníkov 

akrobatického rokenrolu 

The influence of the exercise program on selected physiological and motor parameters of acrobatic 

rock and roll dancers 
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Ďalšie preukázateľné oblasti vedeckej (umeleckej) činnosti 

 

1. Členstvo v radách a komisiách   

Národná úroveň: 

• Členka komisie č. 1 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA) 

s účinnosťou od 1.5. 2021 

• Predsedníčka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport (2011 – 2015) 

• Členka Vedeckej rady FTVŠ UK v Bratislave (2010 – doteraz) 

• Šéfredaktorka medzinárodného, multidisciplinárneho časopisu Acta Facultatis Educationis 

Physicae Universitatis Comenianae  - vydavateľ  FTVŠ UK a SCIENDO (od r. 2011 – 

doteraz) 

• Členka redakčnej rady časopisu Telesná výchova a šport (2008 – doteraz) 

• Lektorka Národného projektu pre vzdelávanie učiteľov telesnej a športovej výchovy (2013 - 

2014)                

• Predsedníčka technickej komisie pre gymnastické športy Slovenskej asociácie univerzitného 

športu (2012- doteraz) 

• Podpredsedníčka Slovenskej gymnastickej federácie (2010 - 2022) a predsedníčka Sekcie 

športového aerobiku (1997 - 2022) 

• Člen komisie Žena a šport Slovenského olympijského a športového výboru SR (2009 - 

2022) 

 

Medzinárodná úroveň: 

• Členka komisie Vedy (Scientific Committee) Medzinárodnej gymnastickej federácie – FIG 

(2015 – 2018) 

• Členka Vedeckej rady FSS Masarykova univerzita, Brno, Česká republika (2014 – 2018) 

• Členka Technickej komisie športového aerobiku Európskej gymnastiky (predtým Európskej 

gymnastickej únie, 2000 – doteraz) 

• Expertka Medzinárodnej gymnastickej federácie pre vzdelávanie trénerov -  FIG Coaches 

Academy Expert (2008 – doteraz) 

• Členka European College of Sport Science ECSS 

• Členka organizačného výboru 4. Európskeho kongresu FIEP "Telesná výchova a šport - 

príprava a uplatnenie učiteľov v Európe", Bratislava 29. - 31.8.2008  

• Členka organizačného výboru 8. Európskeho kongresu FIEP 2013 "Physical Education and 

Sports Perspective of Children and Youth in Europe", Bratislava 29.8. - 1.9.2013  

• Členka vedeckého výboru International scientific conference Kinesiology, SPLIT 2012 

• Predsedníčka organizačného výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie SPAH 2014 

(Sport, Physical Activity and Health), Bratislava 11. – 13.8.2014 

 

2. Krátkodobé pracovné pobyty: 

• INEFC Lleida (2008), Španielsko 

• School of Social and Health Sciences, Halmstad University (2009), Švédsko 

• University of Worcester (2011), Spojené kráľovstvo  

• FTVS UK, Praha (2012), Česká republika 

• Lithuanian Sports University (2013), Lotyšsko 

• Universidad de A Coruña (2016), Španielsko 
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Vzdelávacie pobyty v rámci expertíznej skupiny Medzinárodnej gymnastickej federácie 

(FIG): 

• Tampere (Fínsko, 2010); Alžír (Alžírsko, 2012); Lisabon (Portugalsko, 2012); Haiphong  

(Vietnam, 2012); Manila (Filipíny, 2013 a 2015); Baku (Azerbajdžan, 2017 a 2019), 

Cotonou (Benin, 2015, 2017 a 2019) 

 

Účasť na významných športových podujatiach  - členka realizačného tímu, resp. členka 

Technickej komisie športového aerobiku Európskej gymnastiky (AER TC EG): 

• Svetové hry 1997 – Lahti (Fínsko) 

• Európske hry 2015 – Baku (Azerbajdžan) 

• Európske hry 2019  - Minsk (Bielorusko) 

 

 

Trénerská, lektorská a rozhodcovská činnosť: 

- Osobná trénerka reprezentantky SR Barbary Vadovičovej – 3. miesto na Svetových hrách – 

športový aerobik v roku 1997 (Lahti, Fínsko) a 10. miesto na Majstrovstvách sveta 

v športovom aerobiku FIG 1997 (Perth, Austrália) 

- Osobná trénerka reprezentantky SR Anity Lamošovej – 14. miesto na Majstrovstvách 

Európy v športovom aerobiku (2013 - Arques, 2019 - Baku) 

- Osobná trénerka reprezentantky SR Aleny Učňovej – 3. miesto na Svetovom pohári FIG 

2022 – športový aerobik (Canthanede, Portugalsko) a 12. miesto na Majstrovstvách sveta 

v športovom aerobiku FIG 2022 (Guimaraes, Portugalsko). 

- Zodpovedná trénerka pre reprezentačné úseky junioriek a senioriek v športovom aerobiku 

Slovenskej gymnastickej federácie (2012 – doteraz) 

- Prednášková a lektorská činnosť v zahraničí v rámci vzdelávania trénerov gymnastiky FIG 

Coaches Academy (Fínsko, Portugalsko, Alžírsko, Vietnam, Filipíny, Azerbajdžan,  Benin) 

- Dlhoročná lektorka medzinárodných kurzov pre trénerov v rámci Európskej gymnastiky – 

športový aerobik  

- Od roku 1996 medzinárodná rozhodkyňa v športovom aerobiku s aktívnou účasťou na 

významných podujatiach: 

o Svetové hry (1997 – Lahti)  

o 1. a 2. Európske hry (2015 – Baku, 2019 – Minsk) 

o Africké hry mládeže (2018 - Alžírsko) 

o Majstrovstvá sveta (13 x) 

o Majstrovstvá Európy (11 x) 

o Majstrovstvá Afriky (2018 – Kongo) 

 

Mimofakultné ocenenia  (5) 

• Ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru Bronzový odznak  (2019)          

• Ocenenie Slovenskej gymnastickej federácie za osobný prínos pre rozvoj gymnastiky na 

Slovensku (2013) 

• Ocenenie Medzinárodnej gymnastickej federácie „FIG Judges Award 2005-2008“ (2009) 

• Ocenenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave (2014) 

• Ocenenie Európskej gymnastickej únie - European Gymnastics: „Honorary Judge“ (2021)            

 

 

Odporúčaná téma inauguračnej prednášky: 

 

Trendy vývoja športového aerobiku v kontexte vedeckých poznatkov 
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Záver o plnení kritérií  

Inauguračná komisia konštatuje, že doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. spĺňa všetky 

pedagogické, vedecké, publikačné, citačné ako aj osobnostné kritériá FTVŠ UK požadované pre 

udelenie titulu profesor na UK a odporúča pokračovať v inauguračnom konaní.   

 

 

Predseda: prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  ...................................................... 

 

Členovia:  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. ...................................................... 

            

 

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.  ..................................................... 

 

 

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. ..................................................... 

 

 

 

 

Bratislava 22.08.2022 


