Stanovisko habilitačnej komisie k vymenovaniu
PaedDr. Petra Polakoviča, PhD.
za docenta v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia

1. Dňa 05.02.2014 PaedDr. Peter Polakovič, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene,
z Drevárskej fakulty požiadal dekana FTVŠ UK prof. PaedDr. Miroslava Holienku, PhD.
o začatie habilitačného konania v študijnom odbore 8.1.3. športová edukológia.
Vzhľadom na to, že žiadosť obsahovala všetky zákonom stanovené náležitosti podľa
Vyhlášky
č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent
a profesor a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho
konania za profesora na UK a Rámcových kritérií Vedeckej rady UK zo dňa 16.02.2009
a Vnútorného predpisu č. 1/2012 dekana FTVŠ UK „Zásady habilitačného konania na
udelenie titulu docent...“ dekan prihlášku prijal.
2. VR FTVŠ UK na svojom zasadnutí dňa 12.06.2014 schválila habilitačnú komisiu v
zložení:
predseda
členovia

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. – FTVŠ UK Bratislava
prof. dr. hab. Jerzy Wolanin (Szkola Glovna služby Požiarnczej,
Varšava, Poľsko
prof. PaedDr. Karol Felix, CSc.

3. Habilitačná komisia preskúmala hodnovernosť, obsah a kvalitu predložených materiálov,
vrátane habilitačnej práce s názvom „Účinnosť silového tréningového zaťaženia hasičov
záchranárov z hľadiska špecifického výkonu“. Skontrolovala predložené originály a kópie
publikácií a ich zaradenie podľa vyhlášky MŠ SR 2008 o bibliografickej registrácii a
kategorizácii publikačnej činnosti ako aj Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. o centrálnej registrácii
publikačnej činnosti. Komisia zároveň posúdila pedagogickú, vedeckovýskumnú
a občiansku spôsobilosť uchádzača o habilitáciu a konštatovala, že PaedDr. Peter
Polakovič, PhD. plní všetky kritériá VR FTVŠ UK schválené VR UK dňa 16.2.2009 na
menovanie docentov.
4. Plnenie požiadaviek
23 rokov kontinuálnej vysokoškolskej pedagogickej praxe na Technickej univerzite vo
Zvolene na Ústave telesnej výchovy a športu ako odborný asistent a neskôr jej vedúci
a od r. 2011 na Katedre požiarnej ochrany ako jej vedúci so zameraním na predmet
Hasičský šport, Didaktika telesnej výchovy, Telesná výchova v ochrane pred požiarmi,
Psychohygiena hasiča záchranára, Odborná služobná fyzická príprava, Integrovaný
záchranný systém. Okrem toho sa zameriaval na problematiku telesnej prípravy hasičov,
diagnostiku ich pohybovej výkonnosti a tvorbu pohybových programov. Podieľal sa na

školení troch doktorandov vo funkcii školiteľ – špecialista, bol vedúci 23 diplomových
prác a 3 prác ŠVOUČ.
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PaedDr. Peter Polakovič, PhD. sa narodil 18.07.1951 v Dobrej Vode. Vysokoškolské
vzdelanie získal na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v aprobácii Telesná výchova – Branná výchova v roku 1980. V r. 1989 vykonal na uvedenej
fakulte štátnu rigoróznu skúšku v odbore „Teória vyučovania brannej výchovy.“ V rokoch
2002 – 2007 absolvoval doktorandské štúdium na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej
Bystrici a obhájil dizertačnú prácu na tému „Účinnosť pohybového programu na vybrané
kondičné a koordinačné schopnosti hasiča záchranára. Okrem toho je absolventom
postgraduálneho štúdia na PF UMB v Banskej Bystrici.
Má bohaté pedagogické skúsenosti, ktoré získal najprv ako učiteľ telesnej výchovy
v Sklárskom učilišti v Poltári, v ZŠ v Lučenci a na Vojenskom gymnáziu v Banskej Bystrici.
Od r. 1991 doteraz pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Technickej univerzite vo Zvolene.
V súčasnosti je vedúci katedry protipožiarnej ochrany. Prednáša predmety Didaktika telesnej
výchovy špeciálnych činností pri záchrane, Integrovaný záchranný systém, Psychohygiena
hasiča. Vedie cvičenia v predmetoch: Telesná výchova, Hasičský šport, Telesná výchova
v PO. Podieľa sa na práci skúškových komisií v rámci ŠS (Krízový manažment, Integrovaný
záchranný systém). Pripravoval materiály pre oblasť komplexnej akreditácie za svoje
predmety. Napriek tomu, že jeho špecializácia sa priamo nedotýka problematiky drevárstva,
doviedol k úspešnej obhajobe 23 diplomantov a podieľal sa aj na príprave doktorandov.
Jeho úspešnú pedagogickú prácu dopĺňa aj jeho trénersko-pedagogická činnosť
v oblasti hasičského športu. Je neúnavným propagátorom, funkcionárom, metodikom
a autorom materiálov, ktoré napomáhajú rozvoju tohto medzinárodne uznávaného športu.

Vedeckovýskumná činnosť
Túto oblasť charakterizuje 60 záznamov vedeckých a odborných publikácií,
z ktorých bola jedna v spoluautorstve publikovaná v karentovanom časopise. Na tieto
publikácie má uchádzač 32 ohlasov, z toho 1 registrovaný v citačnom indexe a 17 je
zahraničných. Je autorom piatich prednášok na pozvanie a zúčastnil sa šiestich krátkodobých
pobytov na zahraničných vysokých školách.
Vyriešil 4 grantové úlohy, z toho 2-krát ako vedúci riešiteľ VEGA, raz ako vedúci
riešiteľ KEGA a 1-krát ako zástupca vedúceho VEGA. Medzi najvýznamnejšie výsledky jeho
výskumnej činnosti patrí kvantifikovaný model štruktúry pohybového výkonu hasiča
záchranára. Za najdôležitejšie faktory výkonu stanovil maximálne silové, silovo-vytrvalostné
a rýchlostné schopnosti. V svojich ďalších prácach zistil nepriaznivý vplyv koncentrácie
dymu pri požiari na výkonové parametre hasičov. Preukázal zhoršenie nielen kondičných, ale
aj koordinačných schopností, najmä orientačnej. Vypracoval a overil metodiku nácviku
vyhľadávania osôb v simulačných trenažéroch a koordinoval jej zavedenie v krajinách
Višegrádskej štvorky. Preukázal vysokú účinnosť silových pohybových programov na
zvýšenie simulovaného hasičského výkonu prostredníctvom zvýšenia silového výkonu ako
súčinu hmotnosti a rýchlosti. Za najvýznamnejšiu prácu považujem monografiu „Trend
diagnostikovania pohybovej výkonnosti hasičov záchranárov.“ Autor overuje validitu
pohybových testov a výsledkom je systém diagnostikovania s normami, ktoré boli zostavené
na základe empirických výskumov a odporúčaní pre prax.
PaedDr. Peter Polakovič, PhD. je v svojej špecializácii považovaný za uznávaného
odborníka v regióne Strednej Európy, dosahuje primeranú vedeckovýskumnú produkciu
a reflexiu spoločenskej praxe. Dokazuje to aj jeho prednášateľská činnosť a účasť na
domácich a zahraničných konferenciách.
Pedagogickú a vedeckovýskumnú charakteristiku PaedDr. Petra Polakoviča, PhD.
dokresľuje jeho spoločenská aktivita nielen v komisiách vlastnej alma mater, ale aj v oblasti
funkcionárskych aktivít okolo hasičského športu v štruktúrach Slovenskej asociácie
vysokoškolského športu, v rozličných pracovných komisiách a v expertných komisiách
Integrovaného záchranného systému.
Patrí medzi zanietených propagátorov svojho odboru, významne motivujúc nielen
svojich kolegov, spolupracovníkov, ale aj študentov a celkovo môžeme vysloviť, že je
komplexnou osobnosťou, ktorá spĺňa osobnostné kritéria habilitanta.
Záver o splnení kritérií
Habilitačná komisia konštatuje, že PaedDr. Peter Polakovič, PhD. v súlade s § 12,
odst. 1, písm. e, zákona 131/2002 Z.z. a ďalších relevantných dokumentov spĺňa všetky
pedagogické, vedecké, publikačné, citačné, odborné a osobnostné kritériá na habilitačné
konanie a odporúča jeho ďalšiu realizáciu obhajobou habilitačnej práce: „Účinnosť silového
tréningového zaťaženia hasičov záchranárov z hľadiska špecifického výkonu“ a habilitačnou
prednáškou: „Motorické testy na zisťovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti a pohybovej
zručnosti hasičov záchranárov z hľadiska optimalizácie ich prípravy.“
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V Bratislave 10.07.2014

