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Členovia akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry  

vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu  

pre nové päťročné funkčné obdobie 2014-2018 

 

 

 

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. 

predseda akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry 

V súčasnej dobe pracuje ako docent na Katedre športových hier, je predsedom komisie pre 

štátne záverečné skúšky na magisterskom štúdiu FTVŠ UK, členom vedeckej rady FTVŠ UK 

v Bratislave a je hlavným riešiteľom výskumnej úlohy v rámci VEGA.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Fakultou 

telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu predsedu 

akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom 

období.  

 

Mgr. Igor Andrejkovič, PhD. 

V súčasnej dobe pracuje ako metodik pre školenie a vzdelávanie trénerov Slovenského 

zväzu ľadového hokeja a ako video-tréner pre reprezentačné družstvo seniorov a juniorov 

U20. Je členom trénerskej komisie IIHF a v období rokov 2008 – 2011 bol členom odbornej 

pracovnej skupiny zameranej na prípravu medzinárodných trénerských seminárov 

organizovaných IIHF počas MS v ľadovom hokeji.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Slovenským 

zväzom ľadového hokeja a je novým členom akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 

 

Mgr. Pavel Bílik 

 V súčasnosti pôsobí ako sekretár pre domáce športové podujatia, šport mládeže 

a rozvoj na Slovenskom zväze telesnej postihnutých športovcov. Za člena akreditačnej 

komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Slovenským paralympijským výborom 

a je novým členom akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 

 

PaedDr. Roman Buček 

V súčasnej dobe pracuje na Slovenskom olympijskom výbore. Za člena akreditačnej 

komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Slovenským olympijským výborom a je 

novým členom akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 
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Mgr. Žaneta Csáderová, PhD. 

 V súčasnosti je zamestnaná ako samostatný odborný pracovník v Národnom 

športovom centre, v predchádzajúcom období pracovala ako odborná asistentka na 

Antidopingovom výbore SR a ako odborná asistentka na Katedre telesnej výchovy a športu 

MtF STU v Trnave.  

Za členku akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bola nominovaná Národným 

športovým centrom a je novou členkou akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 

 

Ing. Miroslav Haviar 

V súčasnej dobe pôsobí ako viceprezident Európskej kanoistickej asociácie a je 

medzinárodným rozhodcom kanoistiky. V období rokov 1994 – 2000 bol členom Technickej 

komisie Medzinárodnej kanoistickej asociácie a v období rokov 2004 až 2008 bol 

prezidentom Slovenskej kanoistickej asociácie.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Slovenským 

zväzom rýchlostnej kanoistiky  a je novým členom akreditačnej komisie pre oblasť telesnej 

kultúry. 

 

PhDr. Zdenko Kríž 

V súčasnej dobe pôsobí na poste generálneho sekretára Konfederácie športových zväzov 

SR, je členom výkonného výboru Slovenského olympijského výboru a predsedom mediálnej 

komisie SOV.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný sekciou štátnej 

starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR a funkciu člena akreditačnej komisie pre oblasť 

telesnej kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom období.  

 

PaedDr. Jana Labudová, PhD. 

V súčasnosti je predsedníčkou Slovenského zväzu synchronizovaného plávania 

Slovenskej plaveckej federácie. Pracuje na Katedre športov v prírode a plávania na Fakulte 

telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou Akademického 

senátu Univerzity Komenského v Bratislave a členkou Rady Slovenskej plaveckej federácie.  

Za členku akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bola nominovaná Slovenskou 

plaveckou federáciou a je novou členkou akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 

 

Mgr. art. Ivana Motolíková 

V súčasnej dobe pracuje na Slovenskom olympijskom výbore ako riaditeľka oddelenia 

olympizmu. Je medzinárodná rozhodkyňa v Medzinárodnej gymnastickej federácii, členka 

výkonného výboru Slovenského zväzu modernej gymnastiky, predsedníčka komisie 

rozhodkýň.  

Za členku akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bola nominovaná sekciou 

štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR a funkciu členky akreditačnej komisie pre 

oblasť telesnej kultúry zastávala aj v predchádzajúcom funkčnom období.  
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PaedDr. Zsolt Pakusza, PhD. 

V súčasnosti pôsobí ako manažér vzdelávania trénerov Slovenského futbalového zväzu. 

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Slovenským 

futbalovým zväzom a je novým členom akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry. 

 

PaedDr. Peter Petrovič, PhD. 

V súčasnej dobe pracuje ako odborný asistent na Fakulte telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej 

kultúry bol nominovaný Slovenským streleckým zväzom a funkciu člena akreditačnej komisie 

pre oblasť telesnej kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom období. 

 

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. 

V súčasnej dobe pôsobí vo funkcii dekana Fakulty športu Prešovskej univerzity 

v Prešove. Je predsedom Vedeckej rady Fakulty športu PU v Prešove a členom Vedeckej rady 

Prešovskej univerzity v Prešove, Vedeckej rady Fakulty sportovních studií Masarykovej 

univerzity v Brne a Vedeckej rady Fakulty telesnej výchovy Rzeszowskej univerzity 

v Rzeszowe. Je členom grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. Aktívne pracoval ako 

metodik v Slovenskej plaveckej federácii a vykonáva trénerskú činnosť v TJ Slávia PU 

Prešov. 

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný rektorom 

Prešovskej univerzity v Prešove a funkciu člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej 

kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom období. 

 

prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. 

V súčasnej dobe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na mieste profesora na Pedagogickej 

fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je členom vedeckej rady Pedagogickej 

fakulty UKF v Nitre, vedeckej rady FTVŠ UK v Bratislave, šéfredaktorom metodického 

časopisu Športový edukátor.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný sekciou štátnej 

starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR a funkciu člena akreditačnej komisie pre oblasť 

telesnej kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom období.  

 

Mgr. Ľubor Tománek, PhD. 

V súčasnej dobe pôsobí ako študijný prodekan pre magisterské štúdium, informačný 

a komunikačný systém a ďalšie formy vzdelávania na Fakulte telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Je vysokoškolským učiteľom, odborným asistentom na 

Katedre športových hier – úsek basketbalu. Bol členom organizačného výboru 8. Európskeho 

kongresu FIEP.  

Za člena akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bol nominovaný Fakultou 

telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a funkciu člena akreditačnej 

komisie pre oblasť telesnej kultúry zastával aj v predchádzajúcom funkčnom období.  
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Mgr. Katarína Mravíková  

tajomníčka akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry 

Je pracovníčkou odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe na  Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Za tajomníčku akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry bola nominovaná sekciou 

štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR a funkciu tajomníčky akreditačnej komisie 

pre oblasť telesnej kultúry zastávala aj v predchádzajúcom funkčnom období.  

 

 


