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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. 

 

Vedecký a organizačný výbor konferencie: 
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prof. Dr. Georghe Balint, PhD. 

associate professor Nela Tatiana Balint, PhD.  
doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD. 

doc. PhDr. Ján Koštial, PhD. 

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD. 

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD. 

PaedDr. Peter Krška, PhD. 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 

Mgr. Mária Tepličancová, PhD 

 

Príspevky a prezentácia: 

 pri písaní príspevku dodržiavajte uvedené pokyny  

 trvanie prezentácie príspevku je 10 minút a 5 minút je vyhradených na diskusiu 

 rokovací jazyk: slovenčina, čeština, poľština, ruština 

 

Poplatky: 

 konferenčný poplatok je 15 € na osobu 

 potvrdenie o zaplatení konferenčného poplatku zašlite spolu s príspevkom 

 poplatok uhraďte výlučne bankovým prevodom na účet: 

 IBAN:   SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

 SWIFT:   SUBASKBX 

 variabilný symbol:  130 370 

 v cene konferenčného poplatku je zahrnutý zborník vo forme CD s recenzovanými 

vedeckými príspevkami, obed a občerstvenie, 

 v prípade, že konferenčný poplatok nebude uhradený v určenom termíne, nebude 

príspevok zaradený na CD. 



 ak niekto bude potrebovať vystaviť faktúru, treba nám oznámiť vopred fakturačné 

údaje účastníka (meno, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH). 

Stravovanie: 

 obed je v cene konferenčného poplatku  

 počas priebehu konferencie zabezpečí usporiadateľ pre účastníkov menšie 

občerstvenie 

Ubytovanie: 

 Pre účastníkov konferencie, ktorí o to požiadajú do 27.01.2018 zabezpečí usporiadateľ 

ubytovanie v blízkosti miesta konania konferencie. Náklady spojené s ubytovaním si 

hradia samotní účastníci. 

 

 

 

Program konferencie: 

 9:00 registrácia účastníkov – učebňa A 114 na 1. poschodí 

 9:30 otvorenie konferencie  

 9:40 1. blok prezentácie príspevkov  

 12:30 obedňajšia prestávka 

 13:30 2. blok prezentácie príspevkov  

 15:30 ukončenie konferencie 

 podľa počtu a zamerania príspevkov si usporiadateľ vyhradzuje právo uskutočniť 

rokovanie osobitne v sekciách TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS 

  



POKYNY NA TVORBU PRÍSPEVKOV 

Z príspevkov bude vydané CD s recenzovanými príspevkami, ktoré dostane každý 

prispievateľ v deň konania konferencie alebo poštou, ak sa nebude môcť konferencie 

zúčastniť. 

 

 Predpokladaný rozsah príspevku 6 - 10 strán, vrátane anglického „summary“, tabuliek 

a zoznamu citovanej literatúry. 

 Štruktúra a úprava príspevku: 

 Nastavenie strany: 

 ľavý okraj: 2,5 cm 

 pravý okraj: 2,5 cm 

 horný okraj: 2,5 cm 

 dolný okraj: 2,5 cm 

 Typ písma: Arial 

 Riadkovanie: jednoduché 1,0 

 Vynechajte riadok pred a za názvom jednotlivých častí príspevku. 

 Na celý dokument použite normálny štýl písania, teda aj písanie nadpisu, podnadpisu, 

autora, katedry, fakulty, školy. 

 Tabuľky a obrázky vkladajte priamo do textu a zašlite ich aj osobitne ako prílohu 

v pôvodnom programe. 

 

 Názov príspevku: veľkosť písma 14, veľké, tučné, zarovnanie na stred. 

 Mená autorov: veľkosť písma 12, malé, tučné, zarovnanie na stred. 

 Pracovisko – adresa: veľkosť písma 12, malé, zarovnanie na stred. 

 Názvy jednotlivých častí príspevku (kľúčové slová, súhrn, úvod, cieľ, metódy, 

výsledky, závery, literatúra, summary, vrátane anglického názvu príspevku 

a kľúčových slov: veľkosť písma 12, tučné, zarovnanie vľavo. 

 Odkazy a citácie uvádzajte priamo v texte (nie pod čiarou). 

 

 

 Príspevky zasielajte v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku. 

 Príspevky zasielajte do 19.01.2018 na adresu: andrej.hubinak@ku.sk 

 Podmienkou uverejnenia príspevku je dodržanie termínu odovzdania príspevku a úhrada 

konferenčného poplatku 

 Príspevky zasielajte e-mailom ako prílohu a tú označte svojím menom. 

 Spolu s príspevkom pošlite svoju kontaktnú korešpondenčnú e-mailovú adresu a telefónne 

číslo. 
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Vzor príspevku  
 

Osobitosti štruktúry pretekovej pohybovej činnosti atletických 
skokanských disciplín 

 

Ján Koštial – Peter Krška 
 

Katedra telesnej výchovy a športu PF KU Ružomberok 
 

Kľúčové slová: atletika, skokanské disciplíny, preteková pohybová činnosť, 
kinematické a dynamické ukazovatele 
 
Abstrakt 
 
Porovnanie vybraných kinematických a dynamických ukazovateľov pretekovej 
pohybovej činnosti v dvoch horizontálnych (skok do diaľky a trojskok) a........ 
   
Úvod 
 
Slúži na vyvinutie optimálne najvyššej rýchlosti, t.j. takej, pri ktorej je skokan schopný 
vykonať efektívny odraz (Koštial, 2002; Krška, 2003; Čillík, 2009). Dôležitou 
požiadavkou ........................... 
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SPECIFICITIES OF COMPETITIVE MOVEMENT ACTIVITY STRUCTURE OF 
ATHLETIC JUMPING EVENTS 
 
Key words: athletics, jumping events, competitive movement activity, kinetic and 
dynamic parameters 
 
Summary 
 
Comparison of selected kinetic and dynamic parameters of competitive movement 
activity in two horizontal ................ 
 

 

 


