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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Marián Vanderka,  rod. Vanderka, doc. Mgr. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1972, Ružomberok 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

1990 -1994 študent denného štúdia, TV-trénerstvo, špecializácia Atletika,  
promoval s vyznamenaním, 
1994 -1997 študent doktorandského štúdia na Katedre atletiky, 
1998 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce získal titul PhD. 
1997 - 2008 odborný asistent na Katedre atletiky 
od 2009 docent v odbore športová edukológia  

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 
1997 - 2008 odborný asistent Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava 
od 2009 doposiaľ  docent v odbore športová edukológia Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

1997-2008 odborný asistent, 
Katedra atletiky, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava 
Vyučoval predmety: 
• Teória a didaktika športovej špecializácie Kondičný tréner I, III, V, VI  
• Teória a didaktika športovej špecializácie Atletika VII a VIII 
• Teória a didaktika športu I a II 
• Teória a didaktika Atletiky I-IV 
• Vyhodnocovanie pohybového zaťaženia 
• Biomechanická analýza pohybu 
2009 – 2017 docent v odbore športová edukológia s účinnosťou od 1.mája 2009; 
Katedra atletiky, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava 
Vyučoval predmety: 
• Teória a didaktika športovej špecializácie Kondičný tréner I, III, V, VI  
• Teória a didaktika športovej špecializácie Atletika  
• Teória a didaktika športu I a II 
• Teória a didaktika Atletiky  
• Evidencia a vyhodnocovanie pohybového zaťaženia 
• Základy metodológie vedy I a II 
• Biomechanická analýza pohybu, 
po komplexnej akreditácii z roku 2014 je garantom študijného programu „Kondičné 
trénerstvo“ a predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na prvom stupni VŠ 
štúdia, kde vyučuje predmety:  
• Aeróbna vytrvalosť 
• Anaeróbna vytrvalosť 
• Silové schopnosti 
• Rýchlostné schopnosti 
Na druhom stupni VŠ vyučuje predmet, ktorý je súčasťou štátnej záverečnej skúšky 
v troch študijných programoch (Trénerstvo, Kondičné trénerstvo a Šport pre 
zdravie): 

• Didaktika športového tréningu,  
tento predmet vyučuje aj v anglickom jazyku pre študentov v programe Erasmus. 
Na treťom stupni vyučuje predmety: 
• Výskum a rozvoj rýchlostných schopností 
• Výskum a rozvoj silových schopností 
• Športový tréning (externe na FSPS MUNI Brno) 

Odborné alebo umelecké zameranie 

• V rokoch 2004 – 2005 bol Členom odbornej skupiny generálneho riaditeľa Sekcie 
štátnej starostlivosti o šport MŠ SR pre vypracovanie Koncepcie vzdelávania v 
športe 

• Na FTVŠ UK sa spolupodieľal na rozvoji problematiky spojenej s biomechanickou 
analýzou pohybu 1995-2008 

• Aktívne sa zapájal do kongresov európskych atletických trénerov od kongresu v 
Budapešti v r. 1995. 

• Je Členom metodickej komisie SAZ- Slovenského atletického zväzu. 
• Je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky FTVŠ UK 
• V rokoch 2002 - 2007 bol spoluriešiteľom medzinárodného projektu AEHESIS v 

spolupráci s EU komisiou v oblasti zjednocovania európskych vysokoškolských 
štruktúr vo vedách o športe konkrétne trénerského vzdelávania (za SR v rámci 
spolupráce štátov EU – rokovací jazyk: anglický) 

• V rokoch 1995 - 2017 bol vedúci 2 a spoluriešiteľ 14 úspešne ukončených 
vedeckých grantových úloh VEGA  

• Od roku 2015 dekanom FTVŠ UK. 
• V roku 2016 zvolený za Člena exekutívy (výkonného výboru) SOV-slovenského 
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olympijského výboru (ako prvý „nezväzový“ zástupca akademickej sféry v 
histórii). 

• Člen vedeckých rád UK, Fakulty športu Prešovskej Univerzity, Fakulty sportovních 
studií MUNI v Brne. 

•  Recenzent a člen redakčnej rady Acta Facultatis Educationis Physicae 
Universitatis Comenianae, Journal of Athletic Enhancement, Telesná výchova a 
šport, Studia Sportiva. 

• Od roku 2015 garant študijneho programu Kondičné trénerstvo na 1. stupni VŠ 
štúdia. 

• V roku 2015 bol členom pracovnej skupiny, ktorá sa podieľala na tvorbe zákona o 
športe a príslušnej vyhlášky upravujúcej vzdelávanie v športe. Na jeho podnet 
prišlo k zmene v oblasti vzdelávania odborníkov v športe (trénerov a 
inštruktorov), ktoré musí byť v súčasnosti realizované v spolupráci s príslušnou 
fakultou. 

• Výsledky vedeckej práce ocenené okrem iného štyrmi pozvanými prednáškami 
na medzinárodnej úrovni, z toho v dvoch prípadoch v zahraničí, Cenou EAA a 
Olympijskej solidarity. 

• Absolvoval viaceré stáže v zahraničí (Maďarsko, Izrael, Nemecko, Kanada). 
• Od roku 2014 je zástupcom SR v asociácii profesionálnych trénerov a organizácií, 

ktoré sa podieľajú na ich vzdelávaní v EU (ICCE - International Council for 
Coaching Excellence)  

• Získal ocenenie European Athletics Innovation Awards 2012 

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  

Záznamov spolu 158, z nich je v prehľade uvedených 128: 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) -44,45 AH 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) - 3,43 AH 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (14) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (12) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 
Web of Science alebo SCOPUS (3) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (31) 
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (19) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (28) 
BCI Skriptá a učebné texty (3) - 3,9 AH 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (2) - 2,1 AH 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy) (1) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

Počet ohlasov (476): 
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (8) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 
(98) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (370) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

Ukončených: 5 
Školených: 4 

Kontaktná adresa  


