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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. Andrej Hubinák, PhD. 

zástupca vedúceho katedry: nie je 

sekretariát katedry:  Viera Kleinová 

 

Štruktúra funkčných miest: 

 

profesor: 

prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. 

 

docent: 

doc. PhDr. Ján Koštial, PhD. 

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD. 

doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD. 

 

odborný asistent:  

PaedDr. Peter Krška, PhD. 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 

Mgr. Mária Hulinková, 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 

 

Organizované najvýznamnejšie podujatie katedrou 
 

 

V rámci katedry telesnej výchovy a športu sa konala v piatok 8.2.2019 v poradí VIII.. 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, ktorá je pod záštitou dekana PF 

KU Ružomberok. Názov konferencie TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT 

A OLYMPIZMUS 
Cieľ a zameranie konferencie: Oboznámiť 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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V. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Katedra telesnej výchovy a športu zabezpečuje od roku 1997 na pedagogickej fakulte 

KU predmety z telesnej výchovy na zabezpečenie študijného bakalárskeho aj 

magisterského programu predškolskej a elementárnej pedagogiky a učiteľstva pre 

primárne vzdelávanie. Od roku 2019 je možné študovať na našej katedre bakalársky 

študijný program telesnej výchovy jednoodborovej ako aj v kombinácii. Katedra 

zabezpečuje predmety rekondično –relaxačné cvičenia, kondičná príprava (sezóne 

zručnosti – turistika, plavecký kurz, záchrana topiaceho, lyžiarsky kurz) pre študijný 

bakalársky program fyzioterapie. Pre študijný bakalársky program urgentnej 

zdravotnej starostlivosti predmet kondičnej prípravy. Tieto sa realizujú na fakulte 

zdravotníctva KU. Taktiež zabezpečujeme aj predmety voliteľnej telesnej výchovy, 

ktorá sa realizuje pre všetkých študentov KU. V spolupráci s UPaC KU je to 

spolupráca na realizácii niektorých športových turnajoch v priebehu roka. 

 

5.1 Študijné programy, ktoré zabezpečuje katedra.  

- bakalársky študijný program telesnej výchovy jednoodborovej 

- bakalársky študijný program telesnej výchovy v kombinácii 

 

 

7.1 Zameranie výskumu a vývoja 

 
Na Katedre telesnej výchovy a športu sa výskumné aktivity zaoberali: 

 MOBAK výskum zameraný na zisťovanie základných motorických kompetencií 

a zručností v materských a základných školách 

 Štruktúra športovej výkonnosti v atletických disciplínach 

 Telesná a pohybová zdatnosť detí mladšieho a staršieho školského veku 

 

V roku 2020 sa výskum zameria na riešenie vedecko-výskumných úloh v oblasti  

 MOBAK realizovanom výskum zameranom na zisťovanie základných 

motorických kompetencií a zručností v materských a základných školách.  

 
7.2 Uvedú sa podané projekty 

 

 

Domáce 

 výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 
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Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA 1/0280/19 

Základné 

pohybové 

kompetencie a 

zručnosti 

žiakov a žiačok 

základných 

škôl vo vzťahu 

k pohlaviu, 

veku a 

pohybovým 

aktivitám 

PaedDr. Peter 

Krška, PhD., 

V roku 2019 bol projekt schválený, Finančné prostriedky z 

dotácie na rok 2019 boli použité na nákup techniky pre 

potreby riešiteľov projektu. 

2751 2020-2022 bez uvedenia 

KEGA 
013KU-

4/2020 

Nové prístupy 

k hodnoteniu 

základných 

pohybových 

kompetencií a 

zručností 

v materských a 

základných 

školách 

PaedDr. Peter 

Mačura, PhD., 
V roku 2019 bol podaný projekt neschválený. 14 529,42 2020-2022 bez uvedenia 

 

7.3 Uvedú sa riešené projekty 

 

Domáce výskumné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2020v 

EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita 

v hodinách 

pre rok 2020 

VEGA 1/0280/19 

Základné 

pohybové 

kompetencie a 

zručnosti 

žiakov a žiačok 

základných 

škôl vo vzťahu 

k pohlaviu, 

veku a 

pohybovým 

aktivitám 

PaedDr. Peter 

Krška, PhD., 

V roku 2019 bol projekt schválený, Finančné prostriedky z 

dotácie na rok 2019 boli použité na nákup techniky pre 

potreby riešiteľov projektu. 

2751 2020-2022 bez uvedenia 

  

 

 ostatné 

Grantová 

agentúra 

Číslo 

projektu 

Názov 

projektu 
Hlavný riešiteľ 

Zhodnotenie a najdôležitejšie výsledky projektu za rok 

2019 

Pridelené 

finančné 

prostriedky 

na rok 2009 

v EUR 

Doba 

trvania 

projektu 

Plánovaná 

riešiteľská 

kapacita v 

hodinách 

VEGA PP/09/22 

Šport ako 

súčasť inklúzie 

študentov 

so špecifickými 

potrebami 

vo 

vysokoškolsko

m prostredí 

PaedDr. Peter 

Krška, PhD., 

V rámci projektu sme dovybavili 5 učební audivizuálnou  

technikou, čím sa zlepšili pracovné a študijné podmienky pre 

našich študentov. Bola zrealizovaná upgradácia zariadení na 

prac. miestach s výpočtovou technikou a doplnenie knižnice 

inštitútu manipulačnou a skladovacou technikou. 

97000 2019 bez uvedenia 

 

 

 

 

 

 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anna.zilova@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anna.zilova@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anna.zilova@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=anna.zilova@ku.sk
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VI. Podporné činnosti katedry 
Organizácia stolnotenisového turnaja v spolupráci s UPaC KU pre pracovníkov a študentov 

KU Ružomberok 25.3.2019 v hale ŠKST v Ružomberku 

 

VII. Rozvoj katedry 

- Projekt realizácie rehabilitačno-rekondičnej outdoorovej zóny v rámci 

Univerzity  

- Projekt výstavby multifunkčného ihriska pre potreby výučby katedry, i pre 

potreby športového vyžitia študentov v rámci UPaC KU 

- Príprava projektu  realizácie pohybového štúdia v rámci pedagogickej fakulty 

KU 

 

VIII. Medzinárodné aktivity katedry 

Katedra telesnej výchovy a športu je súčasťou medzinárodnej siete riešiteľov BMC-

EU (Základné motorové kompetencie - Európska únia) spolufinancovaných 

programom Erasmus + Európskej únie. 

 


