
ROZVRH HODÍN ZS 2017/2018 – Mgr. Andrej Kolárik, PhD. 
 

Pondelok 
 

Aktivita: KONDIČNÝ TRÉNING (muži aj ženy) 

 Cvičenie zamerané na zvýšenie kondície a výbušnej sily prostriedkami 

vytrvalostného charakteru. Cvičenia budú prebiehať v závislosti od počasia 

v interiéry a exteriéry.Prvá hodina bude prebiehať v telocvični PraF Uk, 

v suteréne NB. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 10.30 – 12.00 

Miesto: Plaváreň Pasienky 

 

Aktivita: CARDIO FITNES  ( muži aj ženy) 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení na jednotlivé 

svaly s dôrazom na proporcionálny rozvoj svalov a ich estetický vzhľad. 

Hodina má charakter HIIT –„High intensity interval training“- vysoko 

intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 15.15 –16.45 

Miesto: Posilňovňa PraF UK, suterén NB 

 
Aktivita: CARDIO FITNES  ( muži aj ženy) 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení na jednotlivé 

svaly s dôrazom na proporcionálny rozvoj svalov a ich estetický vzhľad. 

Hodina má charakter HIIT –„High intensity interval training“- vysoko 

intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 16.45 –18.15 

Miesto: Posilňovňa PraF UK, suterén NB 

 

 

Utorok 
 

Aktivita: CARDIO FITNES  ( muži aj ženy) 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení na jednotlivé 

svaly s dôrazom na proporcionálny rozvoj svalov a ich estetický vzhľad. 

Hodina má charakter HIIT –„High intensity interval training“- vysoko 

intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 15.15 –16.45 

Miesto: Posilňovňa PraF UK, suterén NB 

 

Aktivita: FLORBAL (začiatočníci) 

netradičná športová hra, jednoduché pravidlá a bezkontaktnosť sú hlavnou 

výhodou tejto obľúbenej športovej hry určenej pre mužov i ženy 

Počet:  25 študentov 

Termí: 16.45 – 18.15 

Miesto: telocvičňa PraF UK, suterén NB 



 

Aktivita: FLORBAL (pokročilí) 

Cieľom cvičení je zdokonalenie útočného a obranného herného systému v hre. 

Zapisujú sa študenti, ktorí majú potrebné zručnosti a skúsenosti v tejto hre. 

Počet:  25 študentov 

Termí: 18.15 – 19.45 

Miesto: telocvičňa PraF UK, suterén NB 

 

Streda 
 

 

Aktivita: CVIČENIE PRE ZDRAVIE (muži aj ženy) 

Cvičenie bude zamerané na rozvoj oslabených svalových partií, pre ľudí so          

zhoršeným držaním tela, svalovou disbalanciou, nerovnomernou lateralitou, 

problémami chrbta, kolien atď. Základom cvičení budú prvky z pilates, jogy, 

strečingu, balans fitnesu a fitnesu. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 11:00 – 12:30 

Miesto: Posilovňa PraF UK  

 

 

Aktivita: OUTDOOROVÉ AKTIVITY (muži aj ženy) 

Spojenie dvoch krásnych a dobrodružných aktivít, lezenia na umelej stene 

a kanoistiky. Počas semestra budeme v závislosti od počasia striedať 

„vegetenie“ v kanoe s s dobrodružstvom na lane. Liezť budeme na umelú stenu 

VERTIGO, kanoistiku absolvujeme na lodenici FTVŠ v karloveskej zátoke za 

internátom Družba. Každá z aktivít je spoplatnená. Prvá hodina bude prebiehať 

v telocvični PraF UK, suterén NB. 

Počet:  25 študentov 

Termín: 14.00 – 15.30 

Miesto:  lezecké centrum VERTIGO, lodenica FTVŠ UK karloveská zátoka 

 

 

 

 

 

 

 


