
  
 

 

Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2018 

 

Vážení priaznivci atletiky, Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre organizuje 29. novembra 2018 

medzinárodnú vedeckú konferenciu Atletika 2018 zameranú na vedeckú a odbornú problematiku zo športového 

výkonu a tréningu v atletike, atletiky v školskej telesnej výchove a rekreačnej atletike, kondičnej prípravy a 

kondičnej prípravy v atletike a v iných športoch. 

Za posledný štvorročný olympijský makrocyklus zaznamenala svetová atletika progresívny rast športovej 

výkonnosti vo všetkých mužských a ženských atletických disciplínach. Konkurencia v atletike je všeobecne 

veľmi silná.  Za úspechmi  športovcov stoja nielen tréneri, realizačné tými, rodiny, manažéri, sponzori či 

fanúšikovia, ale aj výskumný a vedecký pracovníci. Preto, ak chceme dosahovať úspechy v atletike v 

medzinárodnom rozsahu, je nevyhnutný pokrok, napredovanie, hľadanie nových ciest ako dosahovať lepšie 

výsledky, výkony.  

Stalo sa už dobrou tradíciou, že jeden krát do roka sa stretávajú atletickí odborníci na jednom z 

vysokoškolských pracovísk v Českej alebo Slovenskej republike. Doposiaľ sa mali možnosť podieľať na 

„atletickej štafete konferencií“ univerzity v mestách Praha, Brno, Bratislava, Nitra a Banská Bystrica. 

Konferencie sa tradične zúčastňujú tréneri, učitelia a výskumní pracovníci z Česka, Rumunska, Maďarska, 

Poľska a zo Slovenskej republiky.  

Tentokrát sa máme možnosť stretnúť na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Pod záštitou Katedry telesnej výchovy a športu a Slovenského atletického zväzu budeme mať možnosť si 

vypočuť zaujímavé príspevky zaoberajúce sa problematikou športového tréningu a zvyšovania výkonnosti v 

atletike, problematikou vyučovania atletiky na školách a využitia atletiky v kondičnej príprave v iných športoch.  

 

Hlavné prednášky prednesú zahraniční lektori na tému: 

 

Prof. Dr. BOGDAN VASILE: „The parameters of the effort and the need to pause in the training sessions" 

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Babeș-Bolyai University  v Rumunskom Kluži. 

 

Dr. PIOTR BORA: „The technical training of a top class long jumper" 

Doktor telesnej výchovy, tréner majstrovskej triedy v atletike. Tréner-lektor Poľskej atletickej asociácie. 

 

Ďalšie príspevky budú prednesené v oblastiach: 

1. Športový tréning a výkon v atletike 

2. Atletika v systéme školstva a rekreačná atletika 

3. Uplatnenie atletiky v kondičnej príprave športovcov 

4. Prezentácia knihy „Detská atletika“ a praktické ukážky využitia pomôcok atletickej súpravy detskej 

atletiky 

 

Organizátori terajšieho stretnutia si uvedomujú potrebu výmeny poznatkov a skúseností, predovšetkým z 

pohľadu hlbšieho prepojenia teórie s praxou. A preto veríme, že aj v tomto roku prinesie konferencia zaujímavé 

príspevky, výsledky, informácie a podnety pre ďalšiu prácu trénerov, učiteľov, výskumných pracovníkov, príp. 

aj pre ďalších činovníkov v atletike.  

 

Športu zdar a atletike zvlášť! 

 

Peter Korčok 

predseda Slovenského atletického zväzu 

doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD. 

za vedecký výbor konferencie 

 

 

 

Informácie pre publikujúcich 

Program konferencie bude zverejnený v novembri 2018. 


