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Aktivita:  CARDIO FITNES ( muži aj ženy)  

 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení zameraných 
na jednotlivé svalové celky 

  s dôrazom na ich funkčnosť a proporcionálny rozvoj. 

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

 intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  20 študentov 

Termín:  16.45 –18.10 

Miesto:  Posilňovňa PraF UK, suterén NB 

 

 

 

Utorok  
 

 
Aktivita: FUNKČNÝ TRÉNING  (muži+ženy) 

Cvičenie zamerané na zvýšenie kondície a výbušnej sily prostriedkami 

vytrvalostného tréningu. Cvičenia budú prebiehať v interiéry a exteriéry. Prvá 

hodina bude prebiehať v suteréne NB 

Počet:  20 študentov 

Termín: 12.15 – 13.40 

Miesto: posiľňovňa PraF UK, suterén NB 

Pondelo   

   

Aktivita:  PLÁVANIE ( muži aj ženy)  
                            

 

Počet: 

Termín: 

Miesto:     

Nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých štýlov prsia, kraul a 

kondičné plávanie s dôrazom na správnu techniku plávania, kompenzáciu 

jednostranného zaťaženia a rozvoj vyváženej svalovej laterality.  Aktivita je 

realizovaná v priestoroch mimo fakulty preto je potrebné počítať s 

finančnými výdavkami na vstup (cca 4 eurá na 1 hodinu). Prvá hodina bude 

prebiehať v hale PraF UK, v suteréne NB. 

20 študentov 

12.15 – 13.40 

Plaváreň Pasienky, 50 m bazén 

   

   

Aktivita:  CARDIO FITNES ( muži aj ženy)  

 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení zameraných 
na jednotlivé svalové celky 

  s dôrazom na ich funkčnosť a proporcionálny rozvoj. 

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

 intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  20 študentov 

Termín:  15.15 –16.40 

Miesto:  Posilňovňa PraF UK, suterén NB 



 

Aktivita: PILATES (muži+ženy) 

Pilates, cvičenie je orientované na budovanie a posilnenie bodycoru a strečing 

metódou PILATES 

Počet:  20 študentov 

Termín: 15.15 – 16.40 

Miesto: posiľňovňa PraF UK, suterén N 

 

Aktivita:  CARDIO FITNES ( muži aj ženy)  

 

Formovanie postavy prostriedkami aeróbnych a silových cvičení zameraných 
na jednotlivé svalové celky 

  s dôrazom na ich funkčnosť a proporcionálny rozvoj. 

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

 intenzívny intervalový tréning. 

Počet:  20 študentov 

Termín:  16.45 –18.10 

Miesto:  Posilňovňa PraF UK, suterén NB 

   

   
 

 

Aktivita: VOLEJBAL POKOČILÍ (muži+ženy) 

Nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca a herných kombinácií 

v hre. Pre hráčov na vyššej ako základnej úrovni (ideálne hráčov so súťažnými 

skúsenosťami)  

Počet:  20 študentov 

Termín: 18.30 – 20.00 

Miesto: hala PraF UK, suterén NB 

 

Streda 

 
 

 

 

Aktivita: 

 

 

 

 

Počet: 

Termín: 

Miesto: 

 

 

 

Aktivita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVIČENIE  PRE ZDRAVIE (muži aj ženy) 
Cvičenie bude zamerané na rozvoj oslabených svalových partií, pre ľudí s 

zhoršeným držaním  tela, svalovou disbalanciou, nerovnomernou lateralitou, 

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

strečingu, balans fitnesu a fitnesu. 

20 študentov 

10.45 – 12.10 

posiľňovňa  PraF UK, suterén NB 

 

 

 

CVIČENIE PRE ZDRAVIE (muži aj ženy) 

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

držaním tela, svalovou disbalanciou, nerovnomernou lateralitou, problémamy 



 

 

Počet: 

Termín: 

Miesto: 

 

 

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

balance fitnesu a fitnesu 

20 študentov 

12.15 – 13.40 

Posiľňovňa PraF UK, suterén NB 

 

 

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 dobrodružstvom na lane. Liezť budeme na umelej stene 

 VERTIGO, kanoistiku absolvujeme na lodenici FTVŠ v karloveskej zátoke za 

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

 v hale PraF UK, suterén NB. 

Počet:  20 študentov 

Termín:  15.15– 16.40 

Miesto:  lezecké centrum VERTIGO, lodenica FTVŠ UK karloveská zátoka  


