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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly Milan Sedliak, Mgr., LitT., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1977, Liptovský Mikuláš 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast november 2014 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa udelený 
Slovenskou akadémiou vied,  Spoločenské a humanitné 
vedy 
 
jún 2004 – máj 2009 Doktorandské štúdium na Katedre 
biológie pohybovej aktivity, Fakulta vied o športe a zdraví, 
Univerzita v Jyväskylä, Fínsko 
Názov dizertačnej práce “Nervovo-svalová a hormonálna 
adaptácia na silový tréning: so špeciálnym zameraním na 
vplyv času dňa“ obhájené s druhým najvyšším 
hodnotením “Eximia cum laude approbatur” 
 
1995 - 2000 Magisterské štúdium na Fakulte telesnej 
výchovy a športu a Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského, študijný odbor telesná výchova – biológia, 
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní od februára 2015 – prodekan pre vedecko-výskumnú 
činnosť a medzinárodné vzťahy Fakulty telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislava 
 
od mája 2009 – vedecko-výskumný pracovník na Katedre 
športovej kinatropológie a Katedre atletiky FTVŠ UK v  
medzinárodnom projekte “Mobilita v starobe”, financované 
v rámci projektu Interreg IV A, Európske štrukturálne 
fondy 
 
september 2003 – december 2003 – učiteľ na Fakulte 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 
predmety “Regenerácia” a “Klasická masáž ” 
 
január 2003 – jún 2003 – výskumný asistent vo vedecko-
výskumnom projekte “Efekty starnutia a pohybového 
tréningu na rýchlostné bežecké schopnosti” Katedra vied 
o zdraví, Univerzita v Jyväskylä, Fínsko. Vedúci projektu: 
profesor Harri Suominen 
 
1999 – 2000 – učiteľ telesnej výchovy na základnej škole 
Jesenského v Bratislave 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, 
celofakultné prednášky a semináre 

 
r.2010 – pokr. Doping v športe - prednáška 
r.2011 – pokr. Fyziológia telesných cvičení – seminár, 

prednáška, parciálny podiel 
r.2013 - Doplnky výživy a doping v športe - prednáška 
r.2015 – pokr. Doplnky výživy - prednáška 
r.2015 – pokr. Doping in sport - prednáška (Erasmus) 
r.2016 - Metodik - pedagogická a hospitačná prax - 

seminár, parciálny 
podiel 

r.2018 –  Fyziológia človeka – seminár 
r.2018 -  Výživa pre výkon a zdravie - prednáška 
  
 
  

Odborné alebo umelecké zameranie Športová fyziológia – Exercise Physiology 
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Profesijný životopis 
 
 
 
                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača 
 

 

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  

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách (1; 4,6AH) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách (2; 2,46AH) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
domácich vydavateľstvách (2; 2,4AH) 
BCI Skriptá a učebné texty (1; 3,42AH) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch (1AH) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov – 210 ohlasov celkom 
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 
citačných indexoch (199) 
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (6) 
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 
citačných indexoch (5) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  
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Kontaktná adresa Medzilaborecká 3, 821 01 Bratislava 


