PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
FAKULTA ŠPORTU
organizuje
celoslovenské kolo
s medzinárodnou účasťou

Teoretické sekcie:

Pohybové skladby:

- Sekcia doktorandov
- Športová edukológia
- Športová humanistika
- Športová kinantropológia

- Tanečná sekcia
- Športová sekcia

PROPOZÍCIE KONFERENCIE A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
TERMÍN KONANIA KONFERENCIE: 05. 05. 2015
MIESTO KONANIA KONFERENCIE
Fakulta športu, Prešovská univerzita v Prešove,
Ul. 17. Novembra 15
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7563180
e-mail: janka.bacenkova@unipo.sk
bližšie informácie na: http://www.unipo.sk/fakulta-sportu
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predseda: PaedDr. Iveta Boržíková, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Rút Lenková, PhD.
Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
PaedDr. Juraj Mihalčín, PhD.
Mgr. Janka Bačenková
Ing. Jana Šofranková
TERMÍNY
Zaslanie prihlášok do teoretických sekcií a sekcie pohybových skladieb: do 24. apríla 2015
Zaslanie príspevkov v elektronickej podobe: do 24. apríla 2015
Zaslanie námetových listov: do 24. apríla 2015
SEKCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE






Športová edukológia
Športová kinantropológia
Športová humanistika
Sekcia doktorandov (v cudzom jazyku - anglický, nemecký, ruský)
Sekcia pohybových skladieb (športová a tanečná sekcia)

PREDBEŽNÝ PROGRAM KONFERENCIE
08,30 – 09,30 hod
09,30 – 10,00 hod
10,00 – 10,15 hod
10,15 – 14,00 hod

Registrácia účastníkov
Porada komisií
Slávnostné otvorenie
Rokovania
v teoretických sekciách

10,30 – 13,00 hod Priestorové skúšky
pohybových skladieb
11,30 – 14,30 hod Obed
12,30 – 13,00 hod Porada komisie
pohybových skladieb
13,00 – 15,30 hod Súťaže pohybových
skladieb
15,30 hod
Vyhodnotenie a slávnostné
ukončenie

m. č. 223, Rektorát PU
dekanát FŠ
m. č. 223, Rektorát PU
m. č.223, 211, 212 R PU
P klub FŠ PU
ŠH PU, Športová ul. 10
ŠDJ PU
m. č. 41, ŠH PU
ŠH PU, Športová ul. 10
ŠH PU, Športová ul. 10

POKYNY PRE SPRACOVANIE PRÍSPEVKOV
Do 24.04.2015 príspevok zaslať e-mailom vo formáte WORD na adresu:
tomas.elias@smail.unipo.sk + pri prezentácii odovzdať 2x vytlačený (A4)
Max. počet strán:
Jazyk:
Formát:
Veľkosť:
Riadkovanie:
Nastavenie strany:

6 (vrátane obrázkov, tabuliek a použitej literatúry)
slovenský, český, anglický, nemecký (doktorandi)
MS Word
A4
jednoduché, zarovnanie na pravý aj ľavý okraj
hore, dole, vpravo, vľavo 2,5 cm

Štruktúra príspevku:
Názov príspevku: všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 13, zarovnanie na stred
Meno autora:
všetky písmená veľké, rez písma tučným, veľkosť 11, zarovnanie na stred
Pracovisko autora: normálne, veľkosť 11, zarovnanie na stred
Abstrakt:
normálne, veľkosť 11 – charakteristika príspevku
s údajmi o jeho obsahu a použitých metódach
Kľúčové slová:
kurzíva, veľkosť 11 (3-6 kľúčových slov)
Vlastný text:
PROBLÉM, METODIKA, VÝSLEDKY A DISKUSIA,
ZÁVERY A ODPORÚČANIA, LITERATÚRA
text veľkosť 11, zarovnanie vľavo
Názov v anglickom jazyku:
všetky písmená veľké, rez písma tučným,
veľkosť 13, zarovnanie vľavo
Abstrakt v anglickom jazyku:
normálne, veľkosť 11
Kľúčové slová v anglickom jazyku:
kurzíva, veľkosť 11
Bibliografické odkazy:
Príklady citovania podľa novej citačnej normy ISO 690: 2012
TEORETICKÉ SEKCIE
1.
2.

3.

4.

Športová edukológia – didaktika telesnej a športovej výchovy, šport pre všetkých, šport zdravotne
oslabených, sezónne pohybové činnosti, športový príprava, výkonnostný a vrcholový šport.
Športová kinantropológia – štruktúra, diagnostika pohybových schopností a zručností v závislosti od
biologických a sociálnych činiteľov – antropomotorika, biomechanika, kineziológia a príslušné biologické
odbory.
Športová humanistika - interakcie človeka a spoločenského okolia, psychologické, sociologické, historické,
právne, ekonomické, filozofické oblasti telesnej výchovy a športu, manažment, marketing, organizácia
a riadenie.
Sekcia doktorandov - všetky témy so športovej edukológie, kinantropológie a humanistiky.

Prezentácia príspevku (7min) + diskusia, otázky a pripomienky (5min).
Po ukončení všetkých prezentácii komisia určí poradie jednotlivých prác.
POHYBOVÉ SKLADBY
A- športová sekcia – prostriedky športovej a modernej gymnastiky, základnej, kondičnej a rytmickej
gymnastiky, športovej akrobacie, športového aerobiku, akrobatického rock and rollu.
B- tanečná sekcia - prostriedky ľudového, moderného a džezového tanca, klasického tanca, štylizovaných
druhov tanca, tanečného športu, tanečného aerobiku a tanečných disciplín IDO.
Súťaž sa bude konať v ŠH PU, Športová ul. 10, vzhľadom k objektívnejšiemu hodnoteniu v dvoch kolách:
1. kolo o 13,00 hod.
2. kolo o 14,00 hod.

1.

2.

Do súťaže sa prijímajú pôvodné pohybové kompozície študentov (minimálne štvorica študentov),
vytvorené na zvolený hudobný sprievod, nemôže to byť plagiát. Autorom skladby môže byť jednotlivec
alebo kolektív študentov, ktorí musia byť riadnymi študentmi denného a externého štúdia,. Povoľuje sa
súťažiť študentom, ktorí v danom športe aktuálne dosahujú výkonnosť, resp. v ňom súťažia.
Spolu s prihláškou autor zašle vyplnený podľa predlohy námetový list na e-mailovú adresu:

beata.ruzbarska@smail.unipo.sk.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skladba musí obsahovať minimálne 5 priestorových zmien.
Dĺžka skladby: športová pohybová skladba: 2 – 3 min, tanečná pohybová skladba: 2 min 30 s – 4 min
Hudobný sprievod nahratý na CD tvorí inštrumentálna nahrávka, vokálne alebo hovorené slovo.
Priestor, v ktorom sa skladby predvádzajú, má rozmery 12 x 12 metrov a je vyznačený páskou.
Nástup na plochu a odchod z nej môže, ale nemusí byť súčasťou skladby (v duchu tohto ustanovenia sa
meria aj dĺžka skladby).
Zjednocujúce oblečenie si určia autori skladby.
Pohybový program hodnotia hodnotiace komisie v každej sekcii podliehajúce hlavnému rozhodcovi.
Rozhodovať nesmie autor skladby.

Kontakt pre teoretické sekcie: tomas.elias@smail.unipo.sk
Kontakt pre sekciu „Pohybové skladby“: beata.ruzbarska@smail.unipo.sk

CELOSLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VO VEDÁCH O ŠPORTE
Prešov
05. máj 2015

Z á v ä z n á p r i h l á š k a pre teoretické sekcie:

Meno a priezvisko:
Školiteľ:
Pracovisko:
Adresa:
Mobil / Telefón / fax:
E-mail:
Názov príspevku:

Anotácia:

Kontakt: tomas.elias@smail.unipo.sk

CELOSLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VO VEDÁCH O ŠPORTE
Prešov
05. máj 2015

Z á v ä z n á p r i h l á š k a pre člena hodnotiacej komisie:

Meno a priezvisko, tituly:
Pracovisko:
Adresa:
Sekcia (podčiarknite):







Športová edukológia
Športová kinantropológia
Športová humanistika
Sekcia doktorandov
Sekcia pohybových skladieb:

Kontakt: janka.bacenkova@unipo.sk

športová

tanečná

CELOSLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VO VEDÁCH O ŠPORTE
Prešov
05. máj 2015

Z á v ä z n á p r i h l á š k pre sekciu pohybové skladby:

Meno a priezvisko autora:
Vedúci pedagóg skladby:
Škola:
Adresa:
Mobil / Telefón / fax
E-mail:
Názov pohybovej skladby:

Sekcia (podčiarknite):

tanečná

Kontakt: beata.ruzbarska@smail.unipo.sk

športová

CELOSLOVENSKÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VO VEDÁCH O ŠPORTE
Prešov
05. máj 2015

N á m e t o v ý l i s t pre sekciu pohybové skladby:

Sekcia:
Názov skladby:
Meno autora:
Vedúci pedagóg skladby:

Mená interpretov (ročník + fakulta):

Trvanie skladby:
Oblečenie interpretov:

Pohybový obsah:

Choreografický zámer autora:

Priestorové zmeny:

Kontakt: beata.ruzbarska@smail.unipo.sk

