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Szakmai beszámoló  
 

A International Scientific Conference “Sport, Physical Activity and Health” 
nemzetközi konferenciáról   

Kajos Attila 

 

A pozsonyi Comenius University Testnevelés és Sporttudományi Kara (Faculty of Physical Education 

and Sports - http://www.fsport.uniba.sk/?633) és a Szlovák Testnevelési és Sporttudományi Társaság 

(Slovak Scientific Society for Physical Education and Sport), a szlovák Oktatási Minisztérium, a Szlovák 

Olimpiai Bizottság, a Fédération internationale d´éducation physique (FIEP EUROPE) és az Association 

for International Sport for All (TAFISA) támogatásával első  alkalommal rendezte meg “Sport, Physical 

Activity and Health” címmel nemzetközi konferenciáját. (http://www.spah2014.eu/) azzal a céllal, 

hogy bemutassa a sportedzés, valamint az egészségközpontú sporttevékenységek szerepét, 

kiemelten foglalkozva a sérült és fogyatékkal élők csoportjával. A konferencia részletes programja a 

www.spah2014.eu/uploads/program_SPAH2014.pdf linken érhető el. 

• A konferencia időpontja: 2014. szeptember 11-13. 
• Helyszíne: Comenius Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (814 69 Pozsony, 

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, SZLOVÁKIA) 

•  
A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a konferencia részvétel legfőbb célja a kutatási témám külföldi 

bemutatása, valamint a nemzetközi – elsősorban szlovák és cseh – kapcsolatok kiépítése, különös 

tekintettek az októberben megrendezésre kerülő saját WORKSHOP-unk előkészítésére, mivel arra a 

rendező Kar is meghívást kapott, amelyet el is fogadtak. A Workshopon részvételi szándékát jelezte a 

konferencia rendezőbizottságának elnöke Ol’ga Kyselovičová, a Kar dékánhelyettese és a konferencia 

főtitkára  Dagmar Nemček. Így a velük való találkozás és egyeztetés kiemelt fontossággal bírt. Ezen 

felül a kollégák számára potenciálisan érdekes témákat is figyelemmel kísértem. 

Konferencia és tudományos előadás 

A Konferencia első napján került sor a megnyitó ünnepségre, valamint a plenáris előadásokra, míg a 

második és harmadik napon zajlottak a szóbeli- és poszter prezentációk.  

 

A megnyitó során köszöntötte a résztvevőket a kar dékánja Miroslav Holienka, a konferencia 

főszervezője és a kar dékánhelyettese Ol’ga Kyselovičová, a TAFISA főtitkára Wolfgang Baumann, és 

a WHO képviseletében Darina Sedláková. 

A plenáris előadásokat Dušan Hamar, Wolfgang Baumann és Darina Sedláková tartották (sorrendben) 

az erőedzés fejlődéséről; a mozgás, mint életforma elterjesztésének lehetőségéről; és a mozgáshiány, 

mint egészségügyi probléma kérdésköréről. Vagyis a plenáris előadások eléggé eklektikusnak 

nevezhetők, ahogyan az megszokott egy ilyen eseményen. 
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A második napon kezdődtek meg a szóbeli- és poszter előadások. A szóbeli előadásokból összesen 33 

db hangzott el a két nap alatt, míg poszterből összesen 26-ot állítottak ki a konferencia egyetlen 

előadás helyszínéül szolgáló előadóterem közelében lévő tantermekben. A konferencia 

nemzetköziségét jelzi, hogy az előadók összesen több mint 12 országból érkeztek, leginkább a szláv 

nyelvterületről, de volt japán, török és olasz előadó is. Magyarországot egyedül volt szerencsém 

képviselni ezen az eseményen. 

A 33 előadást 4 szekcióba osztották (Health Orientated Sport Activities, New Trends in Sport Training, 

Slovak Section és Physical Activity of Healthy and Socially Disadvantage Groups). A szekciók 

egyensúlytalanságát jelzi, hogy az első szekcióban hangzott el az előadások fele (16 db), míg a többire 

szekciónként 5-6 előadás jutott.   

Előadásom, amely a „The Past, Present and Future of the Research and Academic Teaching of Sport 

Marketing in Hungary – An International Comparison” címet viselte, a konferencia második napján 

09.12-én, a Health Orientated Sport Activities szekció negyedik előadásaként hangzott el. Az előadást 

a korábbiakhoz képest mérsékelt párbeszéd követte. Többen egyetértettek vele, hogy a marketing - 

különösen a sport, mint aktivitásnak a lakosság irányába történő marketingje - elhanyagolt terület. 

A konferencia előadásanyagiból absztraktkötet készült. Az előadás-absztrakt bibliográfiai adatai: 

Kajos Attila (2014): The Past, Present And Future Of The Research And Academic Teaching 
Of Sport Marketing In Hungary: An International Comparison.  In: Buzgó Gabriel, Nemcek 
Dagmar (szerk.) International Scientific Conference Sport, Physical Activity and Health: 
Book of Abstracts. Konferencia helye, ideje: Bratislava, Szlovákia, 2014.09.11-2014.09.13. 
Bratislava: Comenius University , 2014. pp. 34-35. (ISBN:978-80-89075-43-0) 
 

Kapcsolatok és jövőbeli együttműködési lehetőségek 

Az Intézetünk, és különösen a Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék potenciális nemzetközi 

együttműködései kapcsán fontosak a prof.dr. Vaclav Bunc-cal, a prágai Károly Egyetem 

dékánhelyettesével folytatott beszélgetések, hiszen egyrészt a Károly Egyetem is elfogadta a 

Workshop meghívásunkat, másrészt a tudományterületet széles körben és kiemelkedő színvonalon 

képviseli a cseh intézmény. Kiemelten foglalkoztunk az ERASMUS és más kutatási együttműködések 

kialakításának gondolatával, amelyek kapcsán fel is vettük a kapcsolatot a nemzetközi kapcsolatokért 

felelős személlyel. 

Kutatási együttműködés kapcsán, a szintén a szekcióban elhangzott Pavol Šiška által előadott 

„Development of the Czech And Slovak Versions of the Youth Sport Environment Questionnaire” 

lehet érdekes, hiszen ezen kérdőívhez hasonló segítségével foglalkozik vizsgálataiban Paic Róbert 

kollégánk itt Magyarországon, valamint Szerbiában és Horvátországban. Az előadóval folytatott 

beszélgetés kapcsán meg is egyeztünk, hogy kapcsolatba lépünk az esetleges közös témakör kutatása 

kapcsán. 

Kajos Attila 
egyetemi tanársegéd 

PTE TTK STI 
Sportelméleti és Sportszervezési Tanszék 
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Fénykép mellékletek: 

Megnyitó ünnepség: 

 

 

 

Plenáris előadások 
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Wolfgang Baumann előadása 

 

 

 

Saját előadásom 
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Poszter szekció 
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Találkozás Wolfgang Baumannal 
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