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Meno a priezvisko, tituly

Dagmar Nemček, Mgr., PhD.

Dátum a miesto narodenia

04.03.1977, Rožňava

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

1995 – 1999
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 zdravotná telesná výchova a šport
Udelený akademický titul magister (Mgr.)
1999 – 2002
Doktorandské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
2005
Získanie vedeckej hodnosti „philosophiae doctor“ (PhD.)

Ďalšie vzdelávanie

2006 Týždenný študijný pobyt európskeho projektu
Programme European Study visit the Netherlands „Sport
on the Move in Dutch Vet“ v Zwolle – Holandsko
2002 Semestrálny vedecko-výskumný pobyt na Fakulte
telesnej výchovy, Vrije Universiteit Brussel – Belgicko
(Department of Human Biometry and Biomechanics)
2001 Semestrálny študijný pobyt na Strednej nadstavbovej
športovej škole vo Viborgu – Dánsko (Gymnastik og
Idraetshojskolen ved Viborg – Denmark)
2001 Mesačný študijný pobyt na Fakulte telesnej výchovy
vo Wroclaw - Poľsko (Akademia Wychowania Fizycznego
we Wroclawiu – Poland)
2000 – VI. Flámsky medzinárodný letný kurz telesnej
výchovy a športu, Gent (Belgicko)
1998 Dvojtýždňový študijný pobyt „stretnutie mladých
účastníkov“ Medzinárodnej olympijskej akadémii
v Olympii - Grécko

Priebeh zamestnaní

1999 - doteraz Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent
2005/2006 - Spojená škola Mokrohájska 3 v Bratislave,
učiteľ telesnej výchovy
2006/2007 – Koordinátor študentských mobilít v rámci
programu ERASMUS na FTVŠ UK v Bratislave

Priebeh pedagogickej činnosti

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského:

(pracovisko/predmety)

• Prednášky z predmetov:
- šport zdravotne postihnutých (bakalársky študijný
program LS, 1 hod. týždenne)

- zdravotná a integrovaná telesná výchova (bakalársky
študijný program ZS a LS, 1 hod. týždenne)
- didaktika špecializácie I., II., III., IV., V., VI., VII, VIII.
(šport zdravotne postihnutých) (bakalársky a magisterský
študijný program ZS a LS, 1 hod. týždenne)
- integrovaný telovýchovný proces (magisterský študijný
program ZS, 1 hod. týždenne)
- edukológia zdravotnej telesnej výchovy (bakalársky
študijný program, 1 hod. týždenne)
- teória a didaktika športu zdravotne oslabených I., II.
(bakalársky a magisterský študijný program ZS a LS, 1 hod.
týždenne)
- teória a didaktika športu pre všetkých (bakalársky študijný
program ZS, 1 hod. týždenne)
• Semináre a praktické cvičenia z predmetov:
- šport zdravotne postihnutých (bakalársky študijný
program LS, 5-9 hod. týždenne)
- zdravotná a integrovaná telesná výchova (bakalársky
študijný program ZS a LS, 3-6 hod. týždenne)
- didaktika špecializácie I., II., III., IV., V., VI., VII, VIII.
(šport zdravotne postihnutých) (bakalársky a magisterský
študijný program ZS a LS, 1 hod. týždenne)
- integrovaný telovýchovný proces (magisterský študijný
program ZS, 1 hod. týždenne)
- teória a didaktika športu zdravotne oslabených I., II.
(bakalársky a magisterský študijný program ZS a LS, 1 hod.
týždenne)
- teória a didaktika športu pre všetkých (bakalársky študijný
program ZS, 2-3 hod. týždenne)
- základy psychomotoriky (výberový predmet, bakalársky
študijný program, 1 hod. týždenne)
- didaktika psychomotoriky (výberový predmet,
magisterský študijný program, 1 hod. týždenne)
- didaktika rope skipping (výberový predmet, bakalársky
študijný program, 1 hod. týždenne)
- šport špecifických skupín (bakalársky študijný program,
2-4 hod. týždenne)
- edukológia zdravotnej telesnej výchovy (bakalársky
študijný program, 3-6 hod. týždenne)
- pedagogická prax – organizátor pre SUT a SAZ
(bakalársky študijný program, ZS a LS)
• Prednášky a semináre v rámci ERASMUS:
- adapted physical activities (ZS a LS 2 hod. týždenne)
- adapted physical education (ZS a LS 2 hod. týždenne)
• Prednášky a semináre v rámci doplňujúceho
pedagogického štúdia:
-edukológia zdravotnej a integrovanej telesnej výchovy (2
hod. týždenne)
• Prednášky a semináre v rámci externého štúdia trénerov:

- šport zdravotne postihnutých (2 hod. týždenne)
Odborné alebo umelecké zameranie

Z odborného zamerania dominuje u mňa oblasť športu
zdravotne postihnutých, zdravotná telesná výchova, teória
a didaktika športu pre všetkých a v minulosti didaktika
skákania cez švihadlo (rope skipping). Týmto oblastiam sa
venujem vo svojich prednáškach na fakulte
a konferenciách, seminároch, workshopoch doma
i v zahraničí. Svoju odbornú činnosť v zahraničí som
prejavila ako vyučujúca:
2007 – Týždenný učiteľský pobyt na Univerzite vo
Worcestri vo Veľkej Británii – Anglicko (School of Sport
and Exercise Science, University of Worcester, Great
Britain - England) prednášajúca predmet Didaktika rope
skipping pre študentov a univerzitných učiteľov
2005 – Týždenný vzdelávací seminár Těloolomouc,
Tělíčkoolomouc 2005 Katedry sportů, Fakulty tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci (Česká
republika) lektor Didaktiky rope skipping pre učiteľov ZŠ,
SŠ a VŠ a tiež študentov VŠ.
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monografie vydané v domácich vydavateľstvách
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Labudová, J., Nemček, D. (40 %), Kraček, S. Teória športu
pre všetkých : netradičné náčinie a náradie. Bratislava: ICM
Agency, 2012, 188 strán, ISBN 978-80-89257-50-8,
kategória evidencie: ACB – vysokoškolské učebnice
vydané v domácich vydavateľstvách
2c.
Labudová, J., Nemček, D. (30 %), Bardiovský, M.,
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