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Current news
DIAGNOSTIC IN SPORT 2009
International Scientific Conference – Prešov, Slovakia
The organiser of the International Scientific Conference
“Diagnostic in Sport 2009”, held on 24-25 June 2009 in Prešov
in Slovakia, was the Department of Sport of the University of
Prešov in collaboration with the Faculty of Physical Education
of University of Rzeszow, Poland and the Slovak Scientific Society for Physical Culture.
The function of chairperson of the organizing committee
was assumed by Prof. Terézia Slančová, while the members of
this committee included: Iveta Boržíková, Juraj Mihalčín Marcel Nemec, Vincent Lafko, Pavel Ružbarský and Róbert Kandráč. In turn, the head of the Scientific Committee was Prof.
Ján Junger Dean of the Faculty of Sport (Prešov, Slovakia), also
including Prof. Michal Belej of Prešov, Milan Turk, Tomáš
Stejskal and Rudolf Horváth and Bunce Vaclav (Prague, Czech
Republic), Miroslav Holienka (Bratislava, Slovakia), Dusan Tomajko (Olomouc, Czech Republic), Michal Charvát (Brno,
Czech Republic), and from Poland Prof. Kazimierz Obodyński
Dean of the Faculty of Physical Education (University of Rzeszow) and Vladimir Ljach (Academy of Physical Education in
Katowice). The main aim of the conference was the presentation of the latest research results and the theoretical concepts
and methodological implementations aimed to help to optimise
the process of sports training at both competitive sport, professional and recreational exercise of widely different ages and
social groups, ranging from elementary school right to people
in retirement age.
The conference was officially opened by Chancellor of the
University of Prešov Prof. Rene Matlovič and the Dean of the
Local Department of Sport, Prof Ján Junger and Dean of the
Faculty of Physical Education of the University of Rzeszów
Prof. Kazimierz Obodyński. In the plenary session, chaired by
Prof. Viera Bebcakova the ordered introductory lectures for
each section were presented by Prof. Vaclav Bunce from the
Czech Republic on the role of predispositions in sports training,
Prof. Karel Fromel also from the Czech Republic on various
forms of control in school physical education, Prof. Euglen
Laczo of Slovakia on diagnostic procedures in elite sport, and
Prof. Ján Junger on sociological factors, diagnosis, mental and
movement skills in physical activity in old age. On this day
plenary sessions took place in three other sections. The first
one “Diagnostics in school physical education” was chaired by
Prof. Marianna Bratkowa and Prof. Wojciech Cynarski, the
second one on “Diagnostics in a competitive and professional
sport” was headed by Prof. Viera Bebcakov, while the third one
on “Diagnostics in sport for everyone” was chaired by Prof.
Wojciech Czarny and Prof. Bibiana Stefankova. In each section, the chairpersons gave a short introduction of the speakers.
After the first day of deliberations a meeting was held of all the
participants at the magnificent resort SPA Šariš Park on the
outskirts of Prešov, where, in addition to conference to the
behind the scenes talks, each participant could try regional
dishes typical to Slovak cuisine and make use of various forms
of fitness. The next day a poster session was held in the corresponding sections, just as on the previous day, and so Section
I “Diagnostics in school physical education” was chaired by
Prof. Iveta Borkom and Prof. Karol Lukáč, Section II “Diagnostics in competitive and top level sport” was chaired by Prof.

Pavel Ružbarský and Prof. Viktor Bielik, Section III “Diagnostics of non-sporting population” was chaired by Prof. Claudia
Zusková and Prof. Marcel Nemec. The 45 poster presentations
were supplemented by an interesting substantive discussion of
the people gathered there from seven different universities in
Slovakia, the Czech Republic and Poland.
At the end of the round-table discussions, the Dean of the
Local Faculty of Sport, Prof. Ján Junger and also chairman of
the Scientific Committee summarising the two-day deliberations, said that it was necessary to seek new methods to optimise both the process of control in sports training at different
levels, as well as in school physical education and physical
recreation of various age groups, which should in the future
contribute to a better design curriculum for PE, physical recreation programs and training plans for athletes. Concluding, Prof.
Junger thanked all participants for taking part in the conference and stated that it was the first international conference
under this title, and invited everyone for the next two years.
Materials from the conference were published by the organisers in the university journal “Acta Universitatis Facultatis
Exercitationis Corporis Presoviensis”.
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DIAGNOSTIC IN SPORT 2009
Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Prešov, Słowacja
Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Diagnostic in Sport 2009”, która odbyła się w dniach 24-25
czerwca 2009 r. w Preszowie w Słowacji był Wydział Sportu,
Uniwersytetu w Preszowie przy współpracy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu w Rzeszowie i Słowackiego
Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej.
Funkcję przewodniczącej komitetu organizacyjnego pełniła
prof. Terézia Slančová zaś członkami tego komitetu byli: Iveta
Boržíková, Juraj Mihalčín, Marcel Nemec, Vincent Lafko, Pavel
Ružbarský i Róbert Kandráč. Z kolei na czele komitetu naukowego stał prof. Ján Junger dziekan Wydziału Sportu (Preszow,
Słowacja), a w jego skład wchodzili również prof. z Preszowa
Michal Belej, Milan Turek, Tomáš Stejskal i Rudolf Horváth
oraz Václav Bunc (Praga, Czechy), Miroslav Holienka (Bratysława, Słowacja), Dušan Tomajko (Ołomuniec, Czechy) Michal
Charvát (Brno, Czechy), zaś z Polski prof. Kazimierz Obodyński
dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego (Uniwersytet
Rzeszowski) i Włodzimierz Ljach (AWF Katowice). Głównym
zamierzeniem konferencji była prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i koncepcji teoretycznych oraz wdrożeń metodycznych mających się przyczynić do optymalizacji
procesu treningu sportowego na poziomie zarówno sportu
wyczynowego, profesjonalnego i szeroko pojętej rekreacji ruchowej różnych grup wiekowych i społecznych, począwszy
od uczniów szkoły podstawowej a skończywszy na ludziach
w wieku emerytalnym.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor uniwersytetu w Preszowie prof. Rene Matlovic oraz dziekan tamtejszego
Wydziału Sportu prof. Ján Junger i dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego z Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Kazimierz Obodyński. W sesji plenarnej, której przewodniczyła
prof. Viera Bebcakova zamówione referaty wprowadzające do
każdej z sekcji wygłosili prof. Vaclav Bunc z Czech nt. roli
predyspozycji w treningu sportowym, prof. Karel Fromel także
z Czech nt. różnorodnych form kontroli w szkolnym wychowaniu fizycznym, prof. Euglen Laczo ze Słowacji nt. procedur
związanych z diagnostyką w sporcie na najwyższym poziomie
(elite sport) oraz prof. Ján Junger nt. diagnozy czynników
socjologicznych, psychicznych i motorycznych w aktywności
fizycznej osób w starszym wieku. Tego dnia w sesji plenarnej
obrady odbywały się jeszcze w trzech sekcjach. W pierwszej
„Diagnostyka w szkolnym wychowaniu fizycznym” przewodniczyli prof. Marianna Bratkowa i prof. Wojciech Cynarski,
w drugiej „Diagnostyka w sporcie wyczynowym i profesjonalnym”, której przewodniczyła prof. Viera Bebcakova, zaś trzeciej „Diagnostyka w spocie dla wszystkich” prof. Wojciech
Czarny i prof. Bibiana Stefankova. W każdej sekcji przewodniczący po krótkim wprowadzeniu oddawali głos prelegentom.
Po pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie towarzyskie
wszystkich uczestników konferencji we wspaniałym ośrodku
SPA Šariš Park na obrzeżach Preszowa, gdzie poza rozmowami
kuluarowymi z konferencji każdy z uczestników mógł spróbować regionalnych dań typowych dla słowackiej kuchni oraz
skorzystać z różnych form odnowy biologicznej. Następnego
dnia odbyła się sesja posterowa w analogicznych sekcjach jak
dnia poprzedniego i tak sekcji I-szej „Diagnostics in school
physical education” przewodniczyli prof. Iveta Borkom i Karol
Lukáč, II-giej „Diagnostics in competitive and top level sport”
prof. Pavel Ružbarský i prof. Viktor Bielik, zaś III-ciej „Diagnostics of non-sporting population” prof. Klaudia Zusková prof.
Marcel Nemec. Uzupełnieniem 45 prezentacji posterowych

była interesująca merytoryczna dyskusja osób tam zgromadzonych z siedmiu różnych ośrodków akademickich ze Słowacji
Czech i Polski.
Na zakończenie przy obradach okrągłego stołu dziekan tamtejszego Wydziału Sportu prof. Ján Junger i jednocześnie przewodniczący komitetu naukowego podsumowując dwudniowe
obrady, stwierdził, iż niezbędne jest poszukiwanie nowych
metod optymalizujących zarówno kontrolę procesu treningu
sportowego na różnych jego poziomach, jak i w szkolnym wychowaniu fizycznym oraz rekreacji fizycznej różnych grup wiekowych, co powinno w przyszłości przyczynić się do lepszej
konstrukcji programów nauczania w zakresie wf, programów
z zakresie rekreacji fizycznej oraz planów treningowych dla
sportowców. Kończąc prof. Junger podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w konferencji i stwierdził, iż była to
pierwsza międzynarodowa konferencja pod tym tytułem i zaprasza za dwa lata na następną. Organizatorzy materiały
z konferencji wydali w uniwersyteckim journalu „Acta Facultatis Exercitationis Corporis Universitatis Presoviensis”.
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