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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Doc. PaedDr.   P a v o l   P E R Á Č E K, 

PhD. 

 

 

Dátum a miesto narodenia 7. 4. 1958 v Trenčíne 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 

2000 – obhajoba habilitačnej práce 

a habilitačná prednáška na FTVŠ UK. 

 

1988 – 1992   externá vedecká ašpirantúra na 

FTVŠ UK 

dizertačná práca obhájená v roku 1993 – 

získanie titulu CSc. /v súčasnosti – 

osvedčenie  na používanie titulu PhD./. 

 

1977 – 1982   Fakulta telesnej výchovy a 

športu Univerzity Komenského, Bratislava, 

SR – študijný odbor telesná výchova 

a geografia. 

Graduoval s červeným diplomom s titulom 

PaedDr. (doktor pedagogiky) a Cenou 

Ministra školstva SR za vynikajúce študijné 

výsledky a vedecko-výskumnú činnosť.  

 

Ďalšie vzdelávanie Najvyššie trénerské vzdelanie – diplomovaný 

tréner, špecializácia futbal. 

Licencia EURO PRO 

Priebeh zamestnaní 1982 – 2013  Fakulta telesnej výchovy a 

športu UK, Bratislava  

   

Od roku 2000 až do súčasnosti pracuje ako 

docent na Katedre športových hier. 

Od 1.1.2014 nastúpil do funkcie vedúceho 

Katedry športových hier. 

Vyučuje predmet Teória a didaktika 

špecializácie – futbal 1 - 10,  

predmet Teória pohybových a športových 

hier - prednášky, 

predmet Seminár k bakalárskej práci, 

predmet Hospitačná pedagogická prax, 

predmet Pedagogická odborná prax I, II. 

 Od roku 2013 člen pracovnej skupiny 

ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR pre tvorbu Zákona 

o športe. 

 Od roku 2012 člen komisie grantovej 

agentúry VEGA. 

 Od roku 2004 je predsedom 

Akreditačnej komisie pre 

špecializované činnosti v športe 
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MŠVVŠ SR (tri volebné obdobia). 

 Od roku 2004 je členom pracovnej 

skupiny Akreditačnej komisie vlády 

SR. 

 V rokoch 2004 – 2005 bol predsedom 

odbornej skupiny generálneho 

riaditeľa Sekcie štátnej starostlivosti 

o šport MŠ SR pre vypracovanie 

Koncepcie vzdelávania v športe. Je 

spoluautorom Jednotného 

vzdelávacieho systému v športe. 

 Od roku 1999 – 2004 bol členom 

Akreditačnej komisie pre 

špecializované činnosti v športe MŠ 

SR. 

 Je predsedom komisie pre štátne 

záverečné skúšky na magisterskom 

stupni štúdia FTVŠ UK. 

 Je člen  vedeckej rady FTVŠ UK. 

 V rokoch 2000 – 2010 bol člen 

spoločnej odborovej komisie pre 

športovú edukológiu. 

 Je garantom študijného programu 

trénerstvo v  bakalárskom stupni 

štúdia.   

 V rokoch 1993 - 2001  bol vedúcim 

Katedry hier FTVŠ UK. 

 V roku 2007 obhájil ako hlavný 

riešiteľ výskumnú úlohu v rámci 

KEGA. 

 V súčasnej dobe je hlavný  riešiteľ 

výskumnej úlohy v rámci VEGA. 

 Bol spoluriešiteľom a riešiteľom 13. 

vedeckých celoštátnych výskumov (aj 

v rámci ČSSR a ČSFR) 

 Je autorom a spoluautorom  171 

publikovaných vedeckých 

a odborných prác doma aj v zahraničí. 

 Je školiteľom v rámci doktorandského 

štúdia.  

 Bol školiteľom: viac ako 180 

záverečných prác – tréneri 2. triedy, 

 viac ako 150 záverečných prác – DŠT 

1. triedy, 

 viac ako 130 diplomových 

a bakalárskych prác, 

 25 rigoróznych prác, 

 7 doktorandských dizertačných prác. 
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1983 – 1986  Výskumný ústav telesnej 

kultúry pri FTVŠ UK, Bratislava, SR 

Odborný pracovník v oblasti športu 

Odborný pracovník zodpovedný za vedecký 

výskum v oblasti športu. 

Externý učiteľ na Katedre hier (výučba 

futbalu).  

 

1982 – 1983  Katedra hier – študijný pobyt 
 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Na Fakulte telesnej výchovy a športu pôsobí 

od roku 1982. 

V rokoch 1982 až 1983 bol na študijnom 

pobyte na Katedre hier a vyučoval predmet  

Teória a didaktika zvoleného športu futbal. 

V rokoch 1983 až 1986 pracoval na 

Výskumnom ústave telesnej kultúry a na 

Katedre hier vyučoval ako externý učiteľ. 

Vyučoval predmet Teória a didaktika 

zvoleného športu futbal a predmet Futbal. 

Od roku 1986 pracuje ako vysokoškolský 

učiteľ na tej istej katedre, ktorá sa dnes volá 

Katedra športových hier.  

Dnes vyučuje predmety: 

1. predmet Teória a didaktika 

špecializácie – futbal 1 – 10 – 

prednášky, semináre, cvičenia,  

2. predmet Teória pohybových 

a športových hier – celosemestrové a 

celoročníkové prednášky,  

3. predmet Seminár k bakalárskej práci - 

semináre,  

4. predmet Hospitačná pedagogická 

prax – metodik na praxi,  

5. predmet Pedagogická odborná prax I, 

II – organizátor pre prax. 

Prednáša aj na doktorandskom štúdiu: 

Predmety: Herný výkon (od roku 2000 do 

roku 2012). 

V súčasnosti: 

Predmety: Technická a taktická príprava 

v športových hrách. 

                  Teoretické a metodologické 

aspekty riadenia a plánovania tréningového 

procesu v športových hrách. 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Odborná činnosť v oblasti špecializácie 

 

Trénerská činnosť: 
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 Od roku 2009 do roku 2011 tréner SR 

19 (dvakrát postup do Elite Round). 

 Od roku 2004 člen realizačného tímu 

SR „A“. 

 (postup na MS 2010 Južná Afrika) 

 V roku 2003 člen realizačného tímu 

SR 20. (MS 20 – Spojené Arabské 

Emiráty – 9. miesto). 

 V roku 2002 člen realizačného tímu 

SR ´19.  (ME 19 – Nórsko – bronzové 

medaily). 

 Od roku 1995 do roku 2002 

reprezentačný tréner SR ženy. 

 Od roku 1993 do roku 1995 

reprezentačný tréner SR do 18, 19 

rokov.  

 Od roku 1989 do roku 1990 – člen 

podporného tímu ČSFR (postup na 

MS 1990 v Taliansku). 

 Od roku 1983 do roku 1992 tréner 

futbalu v SLOVAN CHZJD 

Bratislava. 

 

Vzdelávateľská a funkcionárska činnosť: 

 Od roku 2000 do roku 2011 technický 

riaditeľ SFZ Bratislava.  

 Od roku 1999 do roku 2011 bol 

hlavný garant vzdelávania vo futbale 

na Slovensku. 

 Od roku 2006 je technickým 

inštruktorom UEFA. 

 Od roku 2005 predseda komisie 

expertov pre vzdelávanie odborníkov 

v oblasti športu. 

 Od roku 2004 pravidelne prednáša na 

školeniach trénerov UEFA. 

 Od roku 2003 do roku 2005 predseda 

redakčnej rady časopisu PRO 

FUTBAL. 

 Rok 2003 hlavný autor dokumentu 

o vzdelávaní trénerov futbalu na 

Slovensku, ktorý bol uznaný  

Výkonným výborom UEFA 

a umožnil podpísať Slovenskému 

futbalovému zväzu Konvenciu UEFA 

o vzájomnom uznávaní trénerskych 

kvalifikácií v Európe. 

 V roku 2001 mal jeden z hlavných 

referátov na svetovom sympóziu 
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trénerov UEFT v Bratislave. 

 Od roku 1999 do roku 2004 predseda 

trénersko-metodickej komisie SFZ 

Bratislava.  

 Od roku 1999 do roku 2011 bol 

vedúcim učiteľom špecializácie futbal 

v rámci DŠT 1. triedy. 

 Od roku 1996 do roku 1999 predseda 

metodickej komisie SFZ Bratislava.  

 Od roku 1998 do roku 2003 člen 

redakčnej rady časopisu Telesná 

výchova a šport. 

 Od roku 1990 do roku  1996 

podpredseda metodickej komisie SFZ 

Bratislava.  

 Od roku 1989 do roku 1993 

podpredseda metodickej komisie 

ČSFA v Prahe.  

 Od roku 1986 do roku 1989 člen 

metodickej komisie SFZ Bratislava.  

 Od roku 1986 do roku 1988 člen 

metodickej komisie ČSFA v Prahe.  

 

 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 

171): 

 

AAB Vedecké monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách (2) – 15,2 AH 

Ohlasy na monografie 27, z toho 4 

zahraničné. 

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách (3) – 10,57 AH 

Ohlasy na vysokoškolské učebnice – 8. 

 

ADE Vedecké práce v ostatných 

zahraničných časopisoch (4) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch (12) 

AED Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (13) 

AEF Vedecké práce v domácich 

nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (2) 

AFA Publikované pozvané príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

AFB Publikované pozvané príspevky na 

domácich vedeckých konferenciách (3) 
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 Podpis uchádzača 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (12) 

AFD Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách (12) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

vedeckých konferencií (2) 

AFL Postery z domácich konferencií (1) 

AGI Správy o vyriešených 

vedeckovýskumných úlohách (4) 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v 

domácich vydavateľstvách (7) 

 

BCI Skriptá a učebné texty (5) – 11,22 AH 

Ohlasy na skriptá – 48, z toho 7 

zahraničných. 

 

BDE Odborné práce v ostatých zahraničných 

časopisoch (2) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch (52) 

BED Odborné práce v domácich 

recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (6) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (8) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, 

preklady noriem; odborné preklady v 

časopisoch, zborníkoch (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 

knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy ...) (3) 

GAI Správy (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (13) 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (205): 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (46) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (159) 

 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

1 
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Kontaktná adresa Bartókova 6 

811 02 Bratislava 


