
Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, tituly Oľga KYSELOVIČOVÁ, rod. Fraňová, doc. PaedDr. PhD. 

Rok a miesto narodenia 1963, Bratislava 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

1982 – 1987 FTVŠ UK v Bratislave 

vysokoškolské vzdelanie - učiteľ telesnej výchovy a všeobecnovzdelávacích 

predmetov / ruský jazyk; získanie titulu PaedDr. 

1995 – 1999 FTVŠ UK v Bratislave 

vysokoškolské vzdelanie – 3. st. (PhD.) v odbore športová edukológia 

2008 FTVŠ UK v Bratislave 

habilitácia v odbore športová edukológia 

Ďalšie vzdelávanie 1996 interkontinentálne školenie rozhodcu športového aerobiku (FIG, 

Holandsko) – opakovane v 4-ročných cykloch 

2001 medzinárodné odborné školenie vo fitnes (UKK Institute, Fínsko) 

2003 odborné školenie v rehabilitácii a fitnes  

2003 medzinárodné odborné školenie Pilatesovej metódy cvičenia (Česká 

republika) 

2008 medzinárodné odborné školenie v tréningu športového aerobiku 

(Medzinárodná gymnastická federácia – FIG Coaches Academy, Korea) 

Priebeh zamestnaní 1987 – 1990 študijný pobyt - Katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave 

1990 – 2008 odborná asistentka -  Katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave 

2008 – doteraz docentka v odbore športová edukológia Katedra gymnastiky, 

tancov, fitnes a úpolov FTVŠ UK v Bratislave 

2011 – 2015 prodekanka FTVŠ UK v Bratislave pre vedecko-výskumnú 

činnosť, doktorandské štúdium a zahraničnú spoluprácu 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Od 1.6.1990 – doteraz Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

Aktuálna pedagogická činnosť FTVŠ UK / predmety: 

Estetika pohybovej činnosti – 3. stupeň štúdia  

Osobitosti športovej prípravy detí a mládeže - 3. stupeň štúdia 

Didaktika špecializácie – 1.a 2. stupeň štúdia 

Teória a didaktika športovej špecializácie - 1.a 2. stupeň štúdia 

Teória a didaktika fitnes – 1.a 2. stupeň štúdia 

Zdravotne orientované pohybové aktivity a psychomotorika - 2. stupeň štúdia 

Koordinačné pohybové aktivity vo fitnes - 2. stupeň štúdia 

Aeróbne a posilňovacie aktivity vo fitnes - 2. stupeň 

Základy odbornej terminológie, 1. stupeň štúdia 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

Zdravotne orientovaný fitnes 

Skupinové aeróbne aktivity pre vybrané vekové kategórie  

Hodnotenie športového výkonu v gymnastických športoch 

Vybrané aspekty športového tréningu v gymnastických športoch  

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (AH) a 

kategorizácie evidencie 

(napr. AAB, podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 

Z.z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

1. monografia 

AAB – vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách - 2  

[5,08 AH] 

1. Antala, Branislav [UKOTVKEH] (41% [3,20 AH]) - Havlíček, Ivo 

[UKOTVKPD] (2% [0,16 AH]) - Moravec, Roman [UKOTVKKA] (1% [0,08 

AH]) - Labudová, Jela [UKOTVKEH] (1% [0,08 AH]) - Ďurech, Miroslav 

[UKOTVKGF] (1% [0,08 AH]) - Holienka, Miroslav[UKOTVKSH] (5% 

[0,40 AH]) - Zapletalová, Ludmila [UKOTVKSH] (1% [0,08 AH]) - Zaťková, 

Viera [UKOTVKSH] (1% [0,08 AH]) - Macejková, Yvetta [UKOTVKPP] 

(9% [0,70 AH]) - Lednický, Anton [UKOTVKLA] (5% [0,39 AH]) – 

Šelingerová, Mariana [UKOTVKKA] (1% [0,08AH]) - Medeková, Helena 

[UKOTVKEH] (1% [0,08 AH]) - Strešková, Elena [UKOTVKGF] (5% [0,40 

AH]) - Fialová, Emília [UKOTVKGF] (1% [0,08 AH]) - Argaj, Gustáv 

[UKOTVKSH] (5% [0,39 AH]) - Varga, Gabriel [UKOTVKGF] (1% [0,08 

AH]) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF](8% [0,60 AH]).....et al. : 

Hodotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. – Bratislava 

Peter Mačura - PEEM, 1997. - 156 s. [7,80 AH] [print] Lit.: 200 zázn. 

ISBN 80-88901-02-2 

2.Somorovský, Igor (20% [1,12 AH]) - Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] 



(80%[4,48 AH]): Diferencované pohybové programy [[elektronický 

dokument]] : účinnosť na vybrané somatické, funkčné a biochemické 

charakteristiky vysokoškoláčok. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská vedecká 

spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2017. - 112 s. [5,60 AH] [online] 

Úplný text. - Import UKO Lit.: 207 zázn. ISBN 978-80-89075-59-1 URL: 

https://lnk.sk/guh4 

ABB – štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 

vydané v domácich vydavateľstvách - 1 [3,00 AH] 

1. Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (100% [3,00 AH]) :  

u rozvoja telesnej zdatnosti dievčat na gymnáziu = Aerobic dance 

programmes and development of health related fitness in high school-aged 

girls . Lit.: 124 zázn. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis 

Comenianae, 41 [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita 

Komenského, 2000. - S. 5-61 [3,00 AH] [online]. - ISBN 80-223-1567-2 

URL: https://lnk.sk/cphs 

2. učebnice 

ACB – vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách – 1  

[7,59 AH] 

1. Kyselovičová, Oľga [UKOTVKGF] (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] ISBN 978-80 

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

ACD – kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách - 1 [1,62 AH] 

1. Perečinská, Květoslava (36% [1,08 AH]) - Kyselovičová, Oľga 

[UKOTVKGF] (54% [1,62 AH]) - Tomková, Petra (10% [0,30 AH]): 

Športový aerobik [elektronický dokument] Úplný text Lit.: 18 zázn. 

In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových 

športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-

časových aktivitách [elektronický dokument]. - Prešov : Fakulta športu, 2019. 

- S. [7-55] [3,00 AH] [DVD]. - ISBN978-80-555-2101-5 

3. skriptá 

BCI – skriptá a učebné texty - 10 [27,36 AH] 

BCK – kapitoly v učebniciach a učebných textoch - 1 [0,95 AH] 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

Štatistika ohlasov (767): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 

(281) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(112) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(357) 

[n1] Citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (15) 

[n2] Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných 

databázach okrem citačných indexov (2) 

Počet doktorandov:  

školených 

ukončených  

 

1 

7 

Kontaktná adresa  

 

https://lnk.sk/boro

