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Bratislava, 7.9.2018 

 

Konferencia pre trénerov a športových odborníkov 

Téma: Psychologická príprava a mentálny koučing v športe 
PROGRAM 

 

8:00 – 8:45 Prezentácia účastníkov 
8:45 – 9:00 Otvorenie podujatia: Mgr. Boris Čavajda, riaditeľ NŠC 

Prednášky a diskusie: 

9:00 – 10:45                       Mentální koučink v praxi 
PhDr. Marian Jelínek, PhD. – hokejový tréner a kouč vrcholových športovcov 

Je garantom programu manažérskej psychológie na Newton College. Venuje sa 
predovšetkým psychológii športu. Je mentálnym koučom Karolíny Plíškovej, Petra Mrázka, 
spolupracoval s Jaromírom Jágrom. 

 
10:45 – 11:15              Coffee Break 

11:15 – 11:55        Princípy aplikácie mentálnej prípravy v tíme a praktická ukážka 
z mládežníckej reprezentácie 

Zuzana Pšenáková - SportMind HDTS s.r.o.  
Získala titul Master of Science v zahraničí na University of Edinburgh v odbore Performance 
Psychology (Psychológia výkonu). ,  

Norbert Javorčík – hokejový tréner, držiteľ najvyššej trénerskej licencie 

V sezóne 2016/2017 bol hlavným trénerom SR U18 na domácich majstrovstvách sveta v 
Poprade a Spišskej Novej Vsi. 
 

11:55 – 12:35        Možnosti zvyšovania účinnosti tréningového zaťaženia pri rozvoji 
špeciálnej trénovanosti športovca 

Prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD. – HDTS Group, FTVŠ UK Bratislava –uznávaný 

odborník v oblasti teórie a didaktiky športového tréningu 

 
12:35 – 13:15             Obedová prestávka 

13:15 – 13:55        Práca s prehrou a psychickým zlyhaním v športe 
Mgr. Petra Pačesová PhD. – FTVŠ UK Bratislava, Katedra šport. eduk. a šport. 
Humanistiky 
Vzdeláva budúcich trénerov a učiteľov v oblasti psychológie.  
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13:55 – 14:35        Kognitívne a mindfulness techniky v mentálnej príprave športovcov 
Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC - športový psychológ, mentálny tréner a kouč  
Je viceprezident SAŠP (Slovenská asociácia športovej psychológie) a medzinárodne 
certifikovaný kouč ICF. 

 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
 

ZÁKLADNÉ: 
Organizátor:  NŠC (www.sportcenter.sk) v spolupráci s FTVŠ (www.fsport.uniba.sk )  
Termín:  5. októbra (piatok) od 8:00 do 15:00 
Miesto:  Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
Moderátor:  PhDr. Igor Machajdík 
Účastníci:   športoví odborníci, tréneri, doktorandi, študenti 
Zabezpečené: Občerstvenie (coffee break) 

Videozáznam konferencie s výnimkou prvej a fotodokumentácia. 
Dress Code: voľný spoločenský odev 
 

Prihláška: na e-mailovú adresu: nemeckova@sportcenter.sk; (s uvedením mena a priezviska, 

zväzu/organizácie, funkcie, osobný mail, mobil, obed Á/N). Registrácia je do limitu 203 miest 
v aule. Odpoveď o rezervácii miesta dostanete do 24 hodín. Ak nie, ihneď reklamujte na 
nemeckova@sportcenter.sk alebo 0918 201 108. 
 
DOPLNKOVÉ: 
Registrácia: Registrácia je platná iba odpoveďou od organizátora – POTVRDENÁ registrácia  
Dôležité: V prípade, že sa Vám pracovný kalendár zmenil a na konferenciu nemôžete prísť, prosím 
o informáciu. 
 
Prezencia:  Prezentačný stôl sa otvára 5.10. o 8:00 h vo foyer auly. Mená v prezenčných listinách budú 
zoradené podľa abecedy u pracovníčok NŠC.  
Prosba: Počítajte s možnými piatkovými dopravnými zápchami a príďte tak, aby sme mohli začať presne 

o 8:45 úvodným slovom.  

 

Prestávky:           
Coffee break je od 10:45 do 11:15 a počas nej Vám vo foyer auly bude poskytnuté občerstvenie a nápoje. 

Obedová prestávka je od 12:35 do 13:15 v jedálni FTVŠ UK. Obed si účastník konferencie hradí sám. Pri 

registrácii je potrebné nahlásiť rezerváciu obeda pre kuchyňu FTVŠ: Á-áno, kúpim si stravenku; N-nie, 

nekúpim si stravenku. 

Možnosti: 
a) Jedáleň FTVŠ, cena stravného lístka 3,60 EUR. Možnosť zakúpenia pri okienku pri vstupe do 

jedálne. Je možné zaplatiť aj gastrolístkom v hodnote 3,60 EUR. 
b) Bufet L Club vo dvore 
c) Reštaurácia oproti budovy FTVŠ UK 
d) Vlastné riešenie (bageta a pod.) 

Prosím účastníkov, aby dodržali časy vyhradené na prestávky, aby sme čas využili na odbornú diskusiu v rámci 

konferencie. 

http://www.sportcenter.sk/
http://www.fsport.uniba.sk/
mailto:nemeckova@sportcenter.sk
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Aktivity po konferencii: Z konferencie bude k dispozícii fotodokumentácia a videozáznam s prednáškami s 
výnimkou prednášky PhDr. Mariana Jelinka, PhD. na oficiálnej stránke Národného športového centra 
www.sportcenter.sk. 
 
Cestovné náhrady nepreplácame. 
 
Parkovanie je možné pod Mostom Lafranconi. 
 
 
 
 
 

 
Boris Čavajda 
riaditeľ NŠC 

http://www.sportcenter.sk/

