I. Obal:

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Katedry telesnej výchovy a športu
za rok 2015

II. Úvodný list:

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Výročná správa
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Pedagogickej fakulty,
Katedry telesnej výchovy a športu
za rok 2015

Ružomberok, január 2015

2

III. Základné informácie o katedre KU:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej
výchovy a športu
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok,
Tel., fax, email
Vedúci katedry: PaedDr. Peter Krška, PhD.
zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
sekretariát katedry: meno a priezvisko
Štruktúra funkčných miest:
profesor:
prof. PeadDr. Jaromír Sedláček, PhD.
docent:
doc. PhDr. Ján Koštial, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Psalman, PhD.
odborný asistent:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
PaedDr. Peter Krška, PhD.
Odporúčajú sa uviesť aj akademické tituly, vedecko-pedagogické a vedecko-umelecké tituly.
Ak nastala v priebehu roka zmena, uvedie sa odkedy a dokedy daná osoba zastávala príslušnú
funkciu. Vysoká škola môže uviesť aj kontaktné údaje na danú osobu (telefón, email)
IV. Prehľad najdôležitejších udalostí katedry za uplynulý rok
Odporúča sa uviesť najdôležitejšiu/najzaujímavejšiu udalosť z pohľadu katedry za
daný mesiac, či už v rámci aktivít pre verejnosť, študentov, zamestnancov,
vzdelávacej činnosti (prednáška významnej osobnosti), výskumnej činnosti
(publikovanie významného objavu, štúdie, usporiadanie konferencie a pod.),
a prostredníctvom informácií o nej, či fotodokumentácie predstaviť/priblížiť život na
katedre, ústave, inštitúte.
Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou (max. 3)(VZOR)
Názov podujatia, Miesto , Dátum, Stručný obsah.

Vedecká konferencia: TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, PF KU
v Ružomberku, 6. 2. 2015. Cieľom konferencie bolo predstavenie aktuálnych problémov
v oblasti telesnej výchovy a športu. Oboznámenie sa s kurikulárnou prestavbou, aktuálnym
stavom, úrovňou a podmienkami vyučovania predmetu „Telesná a športová výchova“ na
školách; prezentovať výsledky výskumu v oblasti skúmania športového výkonu a športovej
prípravy mládeže a dospelých; šírenie myšlienok olympizmu na školách a v športovom hnutí.
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Účasť katedry na podujatí (VZOR)
Názov podujatia, Miesto , Dátum, Stručný obsah.

The 9th international conference in physical education, sport and physical therapy: Actualities
and perspectives in school and university physical education and sport. Iasi (Romania) 1314.11.2015
Členovia katedry vystúpili s príspevkom: General Motor Fitness and Somatic Parameters
Comparison between Former Population and Present Primary School Girls in Ruzomberok.
10th intermational conference on kinanthropology: Sport and quality of life, Brno (czech
Republic), 18-20.11.2015
Členovia katedry vystúpili s príspevkom: General Motor Fitness and Somatic Parameters
Comparison between Former Population and Present Primary School Girls in Ruzomberok

V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
V tejto časti katedra, inštitút, ústav (stručne) uvádza údaje týkajúce sa
vysokoškolského vzdelávania, pričom komentuje vývoj v danej oblasti medziročne,
prípadne za dlhšie časové obdobie, plnenie dlhodobého zámeru KU v tejto oblasti, či
vyhodnocuje výsledky opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie stavu v danej oblasti.
Kde je to možné a vhodné, uvedie sa odkaz na príslušnú tabuľku, či porovnanie
katedry/KS v slovenskom / medzinárodnom prostredí (v prílohe výročnej správy).
5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.
 Predškolská a elementárna pedagogika (predmety TVaŠ)
 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (predmety TVaŠ)
 Sociálna práca (predmety TVaŠ)
 Všeobecný základ (predmety TVaŠ)
VI. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci poskytovania
ďalšieho vzdelávania, najmä z pohľadu štruktúry zabezpečovaného vzdelávania,
štruktúry účastníkov, udelených certifikátov, a pod.
 Bc. Študijný program učiteľstvo telesnej výchovy v procese akreditácie
VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti katedry
V tejto časti katedra uvedie informácie o svojich aktivitách v rámci uskutočňovania
výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, najmä z pohľadu plnenia cieľov
stanovených pre túto oblasť v dlhodobom zámere KU, opatreniach na podporu tejto
oblasti a komentár o medziročnom vývoji, či vývoji za viac rokov.
7.1 Zameranie výskumu a vývoja
(VZOR)
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Na katedre telesnej výchovy a športu sa výskumné aktivity zaoberali




Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť detí a mládeže
Tréningové zaťaženie
Štruktúra športového výkonu

VIII. Podporné činnosti katedry
Odporúča sa uviesť výsledky a aktivity v podporných činnostiach katedry.
Organizácia športových podujatí pre žiakov základných škôl v Ružomberku
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