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učiteľ telesnej výchovy 

2006/2007 – Koordinátor študentských mobilít v rámci 

programu ERASMUS na FTVŠ UK v Bratislave 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského: 

• 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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