
TJ Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Správa o činnosti za rok 2016 
 

 

      TJ Slávia v roku 2016 mala zastúpených svojich členov v 7 oddieloch, 5 
kluboch a v oddelení Šport pre všetkých v celkovom počte 938 členov, čo je oproti 
roku 2015 o 62 členov viac.  Z tohto počtu je 493 vysokoškolákov, čo je o 36 viac 
ako v roku 2015, celkove tento počet činí 52,56 %  členskej základne TJ. Tento 
nárast sa nám podarilo dosiahnuť zaevidovaním študentov VŠ, ktorí sú aktívni 
v 10 športoch a sú evidovaní v oddelení Šport pre všetkých.  
      Počet žiakov a študentov  stredoškolákov do 18 rokov je 235, čo je o 13 menej 
ako vlani. Počet ostatných členov oproti minulému roku stúpol o 39 na terajších 
210. Dôležité je hlavne to, že v našej TJ je aj naďalej zachovaný trend práce 
s mladými športovcami. Mládež, t.j. VŠ spoločne s členmi do 18 rokov v TJ Slávia 
tvorí 77,6 %, čo predstavuje počet 728 členov. V rámci vysokoškolských TJ 
riadených SAUŠ je naša TJ v hodnotení tohto kritéria na 2. mieste.     
       Je naďalej veľmi želateľné a dobré, že oddiely a kluby, ktoré sa starajú o svoj 
výkonnostný rast, nezabúdajú ani na výchovu svojich mladých zverencov, ktorí 
potom postupne nahradia odchádzajúcich alebo výkonnostne slabších jedincov. 
K oddielom a klubom, ktoré na to nezabúdajú a myslia do budúcna patria: 
baseball, basketbal, bedminton (najvyšší počet VŠ = 31, horolezci = 30), karate,  
taekwondo (najvyšší počet členov do 18 rokov = 81) a tenis. Viac-menej sa oddiely 
a kluby tejto povinnosti zhostili striedavo a to tak, že ak mali málo VŠ 
kompenzovali to vyšším počtom mládeže do 18 rokov a naopak.  

            V decembri 2015 sme zobrali pod naše krídla horolezecký klub, ktorý   

      v rokoch 1963 – 1992 u nás veľmi úspešne fungoval, no v TJ Slávia UPJŠ potom    

      zanikol. Čiže má za sebou ročnú činnosť v našej TJ.        

        Súhrn štatistiky členskej základne za rok 2016:  

1. Celkove mládež do 27 rokov: do 18 rokov + VŠ = 728 → 77,6 % z členskej základne TJ 

2. Počet VŠ = 493 → 52,56 % z členskej základne TJ 

       K dobrému hodnoteniu našej TJ prispieva aj veľký počet masových 
športových akcií, ktoré sú jedným z dôležitých kritérií hodnotenia celoročnej 
činnosti VŠTJ a VŠK na Slovensku. Oddelenie Šport pre všetkých v roku 2016 
zaevidovalo v 38. športových, turistických, masových a iných akciách 4505 
aktívnych účastníkov, z toho 1934 vysokoškolákov.  
      Oddiely a kluby v TJ Slávia naďalej evidujeme ako súťaživé a nesúťaživé. 
Medzi súťaživé patria: baseball, basketbal, bedminton, karate, šach, taekwondo, 
tenis a volejbal. K nesúťaživým patria oddiely: aerobiku a fitnes, pešej turistiky, 
vodácky oddiel a horolezecký klub. Samostatnou súčasťou TJ Slávia UPJŠ je 
oddelenie Šport pre všetkých, ktorý má svoje špecifické funkcie. 



      Ciele a úlohy našej TJ už výrazne ovplyvňuje nová kategorizácia športov 
prednesená vedením SAUŠ na Rade SAUŠ ešte v roku 2014, podľa ktorej je 
výrazne zmenené hodnotenie dosiahnutých výsledkov v kolektívnych 
a individuálnych športoch. Pre väčšinu našich oddielov a klubov to značí 
hodnotenie iba v jednej kategórii (napr. iba v individuálnych športoch). Predtým 
boli výsledky akceptované v oboch kategóriách (kolektívne aj individuálne športy 
– tenis, šach, bedminton, taekwondo).  

 
Nová kategorizácia športov: 

 
        a)    Kolektívne športy: 

 
Kategória                  A   B               C 
 
       Volejbal  Plážový volejbal     Baseball  

       Basketbal  Futbal       Freesbe 
       Futsal  Hokej       Vodné pólo 
       Florbal  Hádzaná      Iné 
 
Hrubým sú vyznačené športy, ktoré máme v TJ Slávia UPJŠ 
 

        b)  Individuálne športy: 
 
                                 A                                  B                               C       
       Karate  Bedminton     Bojové umenia (Taekwondo)
       Tenis                                         Šach 
 
Tu sú uvedené iba tie športy, ktoré máme v TJ Slávia UPJŠ.  

 

 Taktiež bola vypracovaná bodová škála pre súťaže rôznych športových 
odvetví podľa kategorizácie športov za umiestnenie: 

 na slovenských súťažiach 
 na vrcholných svetových a európskych súťažiach 

 
             Podrobnejšie informácie o kategorizácii a bodovom hodnotení sa záujemcovia   
      môžu dozvedieť z webovej stránky SAUŠ:  www.saus.sk  

      V roku 2016 sa uskutočnilo Valného zhromaždenie našej TJ, ako najvyššieho 
orgánu TJ Slávia UPJŠ. Úspešné zasadnutie delegátov z jednotlivých oddielov 
a klubov za prítomnosti milých hostí bolo zavŕšené schválením nových Stanov TJ 
Slávia UPJŠ Košice, čo bolo vlastne podmienkou splnenia úlohy vychádzajúcej 
z nového Zákona o športe. Medzitým, naše nové Stanovy, už boli aj schválené 
Ministerstvom vnútra SR. 
Ďalej na VZ TJ Slávia UPJŠ bol zvolený nový 9 členný Výkonný výbor (VV) TJ 
Slávia UPJŠ. Následne VV TJ zo svojho stredu zvolil svojich štatutárov takto: 

 predseda TJ – Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 

 výkonný tajomník – PaedDr. Imrich Staško 

 ekonómka – RNDr. Cecília Sláviková 



       V nasledujúcom období v práci našej TJ ostávajú tie isté úlohy ako aj 
v predošlom období. K ním patrí stabilizácia členskej základne, zvyšovanie 
kvality a výkonnostnej úrovne v jednotlivých oddieloch a kluboch. Zároveň 
musíme dbať na to, aby sme v oddieloch a kluboch vytvárali priestor pre 
vysokoškolákov.  
        Niektoré oddiely a kluby vôbec nevyužívajú možnosti prezentácie svojich 
športových akcií, výsledkov a zaujímavostí o svojej činnosti, hlavne 
prostredníctvom webovej stránky Ústavu telesnej výchovy a športu. Táto stránka 
je využiteľná aj pri náboroch vysokoškolákov do svojich oddielov a klubov, ako aj 
pri oznamoch o chystaných akciách. 
        Nie všetky oddiely a kluby využívajú možnosť dotácie z rozpočtu mesta 
Košice, kde je vyhradená určitá finančná čiastka na športovú činnosť a jednotlivé 
športové podujatia. Ide o podporu mesta hlavne klubom, ktoré majú viac 
mládeže alebo mládežnícke družstvá. V našej TJ by mohli na tieto dotácie 
reflektovať ešte karate klub a tenisový oddiel. 
        Ak už oddiel alebo klub uvažuje v budúcnosti za potrebné doplniť členskú 
základňu, jeho základnou úlohou, na ktorú musí neustále myslieť,  je podľa 
uznesenia SAUŠ, dodržiavanie povinnosti mať v našich oddieloch a kluboch 
minimálne 50 % mládeže do 28 rokov.   
 
        Pozrime sa na stručný prehľad činnosti našich oddielov a klubov v roku 
2016. Vychádzali sme z údajov, ktoré predsedovia oddielov a klubov zaslali 
tajomníkovi TJ vo vyplnených formulároch podľa intencií SAUŠ. 
 

 Súťaživé oddiely a kluby 
 

 Baseball  - predseda Ing. Hudák Pavol - počet členov = 46 ; VŠ = 13, do 18 
rokov = 24, ostatní = 9 

- extraliga muži – 4. miesto,  
- kadeti do 15 rokov – 4. miesto,   
- juniori do 18 rokov – 4. miesto, 
- reprezentanti: 

kadeti do 15 rokov: Alex Blandón, Martin Anthony, Jakub Olejník                          
-    majú svoju webovú stránku: https://www.facebook.com/SEALSke/ 

 
 Basketbal – predseda Ing. Harčarik Andrej – 42 členov, VŠ = 13, do 18 

rokov = 14, ostatní = 11 
- I. liga ženy - 5. miesto,  
- II. liga muži - 6. miesto, 
- mladší žiaci SBA – východ – 8. miesto, 
- pred začiatkom súťažného obdobia absolvovali turnaje a Slovenský pohár,  
- v januári organizujú Memoriál J. Bombica, 
- organizácia turnajov: Turnaj minibasketbalovej ligy a Turnaj nádejí,  
- TYDAM je školský športový klub so zabezpečenou štruktúrou v klube, 
- družstvá vedú kvalifikovaní tréneri, 

 



                                   
 Bedminton – predseda Mgr. Žigala Marián, 42 členov, VŠ = 31, ostatní = 

11 
- 5. miesto v II. lige Východ, 
- 6. rok v súťaži  – oproti vlaňajšku klesli o jedno miesto, 
- získavajú skúsenosti v pravidelnej súťaži, 
- vzhľadom na kádrové podmienky družstva (kvalita hráčov) je vidieť kvalitatívny 

rast, 
- umožňujú vstupovať do oddielu aj rekreačným hráčom, hlavne VŠ,  
- dosiahli úspechy na ZU SR 2017, 
 

 Karate -  predseda Ing. Vancák Rudolf, 52 členov, VŠ = 4, do 18 rokov = 
29, ostatní = 19 

- od 2. polovice roka 2009 klub má k dispozícii telocvičňu T1 iba pre svoju činnosť 
→ zamerali sa na výchovu svojich zverencov od žiackeho veku,  

- Kormošová Zuzana – 1. miesto Záhreb - Európske univerzitné hry, 
-                                      - ZU SR 1. miesto– kata, 3. miesto – kumite do 50 kg,    
- 2. miesto M SR juniorov a dorastencov - V. Herditzká ml. dorky do 45 kg, 
- veteráni – Vancák – ME 1. miesto, MS Dublin – Ház 3. miesto, Václavík – 

Taliansko ME 3. miesto, M SR – Múdry 3. miesto,  
- na rôznych turnajoch získali: 

14 x 1. miesto, 10 x 2. miesto, 13 x 3. miesto, 
- v tomto roku začnú s budovaním prístavby šatní pri telocvični T1 Park 

Angelinum, 
- majú svoju webovú stránku:  karate.upjs.sk    
 

 Šach -  predseda prof. Pandula Blažej, počet členov = 83, VŠ = 6, do 18 
rokov = 34, ostatní = 43 

-  v tomto oddiele sa veľmi často menia počty členov v jednotlivých vekových   
      kategóriách. Opäť stúpol počet v kategórii ostatní, čo je presne opačný postup   
      o aký v našej TJ máme záujem, 
- každoročne organizujú 2 súťaže pre VŠ študentov – na jar – Turnaj košických 

vysokoškolákov a memoriál J. Karabu – na jeseň. Sú súčasťou UDŠ UPJŠ, 
- turnaj Šach pre všetkých – 5. ročník, v centre mesta Košice – okolo 100 účastníkov.  
 
Výsledky v kolektívnych súťažiach: 
-     extraliga – 4. miesto 
- II.. liga – 2. miesto,  
- III.. liga = 1. a 3. miesto, 
- I. jun. liga  – 1. miesto, 

 
Výsledky jednotlivcov: 
- MS jun. – Batumi, Nadzamová Viktória (10 ročná) 3. miesto,  
- M SR juniorov – 4. miesto Martin Najhebawer   
- M SR juniori – 1 x 1., 1 x 2., 1 x 3. – sestry Nadzamové Viktória, Sofia, Rebeka 
- reprezentanti SR:  



 JUDr. Emil Klemanič – riešenie šachových problémov, 

 Martin Najhebawer – junior do 18 rokov, 

 Viktória Nadzamová – žiaci do 10 rokov  
 

 Taekwondo – predseda Mgr. Švec Mário – počet 90, VŠ = 4, do 18 rokov = 
81, ostatní = 5 

- klub, ktorý dosahuje v rámci našej TJ a SR najväčšie úspechy, 
- majú bohatú základňu mladých adeptov so stále sa zvyšujúcou kvalitou 

výkonnostnej úrovne, 
- stali sa najlepším klubom na Slovensku v kyorugi aj poomse, 
Výsledky jednotlivcov: 

 
- MS juniori Kanada – Gabriela Briškárová 3. miesto, najväčší úspech člena klubu, 
- ME U21 – 9. miesto, 
- M SR dospelí – 1 x 1. miesto, 1x 3. miesto,  
- M SR jun. - 3 x 1. a 3 x 2. miesto,  
- predseda klubu Mgr. Mário Švec je zároveň aj reprezentačným trénerom, 
- v mesiaci máj uskutočnili 3. ročník medzinárodného turnaja Cassovia open za 

veľkej účasti domácich a zahraničných pretekárov,  
-     každoročne sa športovci klubu zúčastňujú množstva turnajov a to tak v zahraničí     
      (účasť na okolo 30 podujatiach) ako aj na Slovensku, jednak v športovej  
      olympijskej disciplíne kyorugi – športový zápas a tiež v disciplíne poomse –  
      formy. 
-     majú svoju webovú stránku:  http://www.koryo-taekwondo.sk/ 
 
Reprezentanti SR: 
 
Veronika Briškárová  - športový zápas, poomse - kadetka 
Gabriela Briškárová - športový zápas, poomse - juniorka 
Gabriel Briškár - športový zápas - junior 
Filip Švec - športový zápas - junior 
Daniel Lefkovitš - športový zápas - senior 
Martin Mihely - športový zápas - senior 
Kristína Kokošková - poomse - seniorka 
Kamil Valko - športový zápas - kadet 
Adam Juroš - športový zápas - kadet 
Matej Horváth - športový zápas - kadet 
Marek Úrek - športový zápas - junior 

         
 Tenis -  – predseda Ing. Sedláček Radovan, počet = 71, VŠ = 11, do 18 

rokov = 29, ostatní = 31 
- oddiel fungoval v súťažiach družstiev a neskôr jeho členovia vystupovali 

v súťažiach jednotlivcov na rôznych turnajov,  
- organizovali turnaje aj pod svojou hlavičkou, 
- v spolupráci s ÚTVŠ organizujú turnaje pre vysokoškolákov 



- aktívne získavajú sponzorov a osoby, ktoré darujú 2 % zo svojich daní 

Výsledky - kolektívy:  
- M SR juniorky – 6. miesto dorasteniek 
 
Výsledky - jednotlivci: 
- umiestnenia na turnajoch M SR a ostatných celoštátnych  turnajoch:  

 1. miesto – 6x dvojhra, 7x štvorhra, 

 2. miesto - 20x dvojhra, 11x štvorhra, 

 3. miesto – 27x dvojhra, 24x štvorhra   
 

 Volejbal -  predsedníčka Hudecová Mária, počet členov = 10,  
- družstvo hrá v Mestskej súťaži Košice, 
- káder družstva pozostáva z bývalých výborných hráčok, ktoré teraz hrajú pre 

svoje potešenie. 
 

 Nesúťaživé oddiely a  Šport pre všetkých 
 

 Oddiel aerobiku a fitnes – predsedníčka Mgr. Horbacz Agata, PhD.                                   
- kondičné posilňovanie = 11 cvičeniek,                               

-  oddiel zorganizoval 15 akcií – medzi najvýznamnejšie patrili : Welnes day – 5.   
   ročník, Masters class – 10. ročník, 6. ročník Memoriálu Věry Medveďovej,  Aerobik   
   maratón – 16. ročník,      
-  kondičná kulturistika žien ( KKŽ ) pod vedením M. Vojtasovej – 2x v týždni, 
-  členky KKŽ sa stretávajú pravidelne na Ružíne  – víkendový pobyt spojený 
   s cvičením a turistikou, 
-  cvičiteľky každoročne organizujú cvičenie pri mori v Chorvátsku – jún, august,     
-  celú praktickú činnosť v oddiele majú na starosti 4 cvičiteľky, 
-  veľmi úspešné je cvičenie senioriek – 2x týždenne.  
 

 Vodáci – predseda RNDr. Cechlár Ladislav, počet členov = 37, VŠ = 3, do 18 
rokov = 12, ostatní = 22 

- ročne absolvujú okolo 25 akcií – jednak vlastných oddielových a zúčastňujú sa 
akcií  aj iných vodáckych oddielov,  

- už každoročne tradične pripravujú  zahraničné akcie – splavy a kurzy - Grécko, 
Poľsko, Slovinsko a Rakúsko - 2 letné školy kanoistiky na rieke Salza, Splav 
gréckych riek, Splav rieky Bialka a rieky Soča v Slovinsku, 

-  sú spoluorganizátormi známych vodáckych akcií: Košický vodácky maratón,     
 Nočné vodácke orientačné preteky na Ružíne, Letná škola kanoistiky na Dunajci,   
 Zraz mladých vodákov – Dunajec, Splav Hornádu pre deti, Prielom Hornádu   
 a Hnilca, Splav veteránov a iné. 

-  v oddiele naplno využívajú možnosť poukázania 2% dane z príjmu, 
-  majú svoju webovú stránku:  http://www.vodaciupjs.sk 
 

 Turisti – predseda MUDr. Dombrovský Peter,  počet = 43, VŠ = 10, do 18 
rokov = 12, ostatní = 21 



- každoročne sa zúčastňujú viac ako 25 podujatí. Sú to predovšetkým vlastné – 
oddielové akcie, ďalšie sú usporiadané inými oddielmi. Dve (Milič, Letné 
stretnutie) zvykne organizovať oddiel  pre širokú turistickú verejnosť, 

- okrem tradičných dlhoročných akcií, sú organizátormi aj jednorazových akcií, 
- spolupracujú so základnými školami Bukovecká a Park Angelinum – na 

niektorých akciách sa zúčastňujú deti, 
- stále funguje spolupráca s maďarskou obcou Hollóháza, 
- predseda OPT už niekoľko rokov je aj spoluorganizátorom zimného kurz prežitia 

pre študentov UPJŠ, ktorý má u študentov veľmi dobrý ohlas,  
-     na svojej „ kmeňovej chate „ Gáborke absolvujú svoje oddielové stretnutia 2x   
      ročne - jesenné a zimné, 
- druhé najvýznamnejšie podujatie roka – Medzinárodné stretnutie turistov na 

Veľkom Miliči – organizujú spoločne s maďarskými turistami, 
- začiatkom júna usporiadali svoje tretie podujatie v roku pre širokú turistickú 

verejnosť mesta Letné stretnutie KTMK,  
- ďalšie významnejšie akcie:  „Za medvedím cesnakom do Kojšova“, Výstup na 

Parustan dolinou bývalej konskej lesnej železnice,  Pietna spomienka na Lajoške,  
- zapájajú sa aj do cyklopotuliek a cykloturistiky, kde objavujú možnosti presunov 

len po cestách II. a III. tried, 
 

 Horolezci – predseda Ing. Mikloš Stanislav, počet = 47, VŠ = 30, ostatní = 17, 
 

- pod názvom Horolezecký klub, bol do našej TJ prijatý v decembri 2015, 
- hneď od založenia klubu bol veľký záujem najmä u VŠ, 
- pre účely tréningu ako aj pedagogického procesu študentov UPJŠ, bola pri 

telocvični T3,4 postavená lezecká stena, 
- pre svojich členov v roku 2016 zorganizovali viacero akcií, ako napríklad:  

o  sústredenie pri Zelenom plese s lezením mixových ciest v oblasti    
o  Kežmarského štítu, 
o  otváranie skál – Turniská, 
o  3. ročník Romaninho pochodu s lezením na Jánošíkovej skale, 
o  september v Chorvátsku v lezeckej oblasti Paklenica, 
o  letné sústredenie mládeže na Popradskom plese – lezenie vo Voliej veži, 

- majú svoju webovú stránku – horolezci.upjs.sk, 
- klubový fanpage - https://www.facebook.com/HKupjsKE/ 
 

 Šport pre všetkých – evidenčne zabezpečuje Dr. Staško  
 
- základom je masový šport na univerzite, z ktorých je hodno spomenúť: UDŠ 

(Univerzitné dni športu), VŠ liga – v 5 druhoch športov, pravidelné a jednorazové 
fakultné a univerzitné športové akcie ako aj akcie oddielov TJ Slávia UPJŠ, akcie 
organizované mestom Košice a inými TJ alebo oddielmi a klubmi, 

- v tomto oddelení bolo v roku 2016 evidovaných 374 vysokoškolákov, 
- v roku 2016 sa uskutočnilo 36 významnejších masových športových akcií 

organizovaných ÚTVŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ. Do tejto činnosti 
musíme taktiež započítať akcie usporadúvané našimi oddielmi a klubmi. 
Niektoré akcie organizačne zabezpečujú iné kluby a oddiely, avšak na týchto sa 



zúčastňujú aj naši študenti alebo členovia oddielov a klubov TJ Slávia UPJŠ 
Celkove sa týchto akcií zúčastnilo 4505 aktívne športujúcich, z toho bolo 1934 
študentov VŠ, 

- v porovnaní s vlaňajškom celkový počet aktívne zapojených športovcov o niečo 
klesol, 

- boli zastúpené hlavne tieto športy: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, futsal, 
kondičná kulturistika, minifutbal, stolný tenis, šach, vodáctvo, volejbal, plávanie, 
cykloturistika a turistika, 

- rok 2016 bol rokom univerziád – zimnú organizovala TU Košice – významné 
úspechy študentov UPJŠ na ZU SR: 

 1. miesto – futsal, Kantorová – obr. slalom, Šepeľová – 2x tanečný šport, 
Kormošová – karate kata, 

 2. miesto – florbal, Šepeľová – tan. šport, Korpová a Kurzynski – bedminton, 
Schwartzová – karate – kumite, 

 3. miesto – 4x bedminton – Korpová, Garaj, Kurzynski, 3x karate – Mehmeti, 
Pillárová, Kormošová   

                                                           
 
                                                       - letnú organizovala STU Bratislava – významné 
 úspechy študentov UPJŠ na LU SR: 

 1. miesto – futbal a basketbal –ženy, 
 

- študenti UPJŠ sa pravidelne aktívne zapájajú v pomoci pri organizovaní MMM,  
- VŠ liga na UPJŠ pokračovala v 5 športoch – minifutbal, Fb, Be, Ba a Vo s jarnou 

a jesennou časťou s celkovým počtom 239 aktívnych športovcov – študentov,  
- spoločenská stránka a celková organizácia jednotlivých akcií je tiež na vysokej 

úrovni, keď najlepší jednotlivci a kolektívy boli oceňovaní pohármi, medailami, 
diplomami a vecnými cenami. 

 

 
 
 
V Košiciach 23.03.2017  
 
 
 Vypracoval :                    Dr.. Imrich Staško 
    výkonný tajomník TJ Slávia UPJŠ Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Členská základňa TJ Slávia UPJŠ Košice v roku 2016 

 

P.č. Oddiel, klub Do 18 rokov VŠ Ostatní Spolu 

1. Baseball 24 13 9 46 

2. Basketbal 14 17 11 42 

3. Bedminton - 31 11 42 

4. Karate 29 4 19 52 

5. Tenis 29 11 31 71 

6. Taekwondo 81 4 5 90 

7. Šach 34 6 43 83 

8. Volejbal - - 10 10 

9. Aerobik a fitnes –  
kondičné posilňovanie 

- - 11 11 

10. Horolezci - 30 17 47 

11. Turisti 12 10 21 43 

12. Vodáci 12 3 22 37 

 
 
 
 
 
13. 

 
 
 
 
 
Šport pre všetkých 

Sálový futbal 71 - 71 

Cykloturistika 33 - 33 

Aerobik 41 - 41 

Pešia turistika 27 - 27 

Basketbal 22 - 22 

Florbal 65 - 65 

Kanoistika 27 - 27 

Volejbal 49 - 49 

Bouldering 14 - 14 

Šach 25 - 25 

 SPOLU 235 493 210 938 

 
 

Súhrn:  

1. Celkove mládež do 27 rokov: do 18 rokov + VŠ = 728 → 77,61 % z členskej základne TJ 

2. Počet VŠ = 493 → 52,56 % z členskej základne TJ 

 

 


