
 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTAVU TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UPJŠ  

ZA AR 2015/2016 

 

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach realizuje už piaty rok 

na svojej pôde samostatný študijný program  Šport a rekreácia. Tento študijný program predstavuje 

nový, progresívny smer v oblasti vzdelávania, vzdeláva študentov v oblasti zdravého životného 

štýlu, špecialistov, schopných odborne viesť telovýchovný proces v rekreačnom športe, ale 

poskytuje aj bázu na uplatnenie sa ako tréneri v športe výkonnostnom a vrcholovom. Okrem toho 

pracovisko zabezpečuje študentom všetkých fakúlt UPJŠ kompenzáciu hypokinetického životného 

štýlu v podobe ponuky rôznych druhov pohybových aktivít.  

 

1. Personálny stav 

 

Ústav telesnej výchovy  športu pokračuje vo zvyšovaní kvalifikačnej štruktúry od   

ukotvenia študijného programu Šport a rekreácia. Aktuálne máme stále nedostatok docentov, čo sa 

prejavilo v obmedzení akreditácie na 2 roky. 

 

Aktuálny stav personálnej štruktúry k 1.10.2015: 

docenti: 3 

odborní asistenti: 6 

asistenti: 2 

lektori:2 

 

 Koncom akademického roka obhájila Mgr. Küchelová dizertačnú prácu s názvom: 

Vzťah vybraných psychických aspektov nadváhy a pohybovej aktivity adolescentov 

Dátum a miesto obhajoby: 27.6.2016, Bratislava, Univerzita Komenského, Fakulta telesnej 

výchovy a športu 

Dátum udelenia hodnosti: 28.10.2016, UK Bratislava 

 

Okrem pedagogických zamestnancov na ÚTVŠ pôsobia i 2 nepedagogické zamestnankyne – 

sekretárka a študijná referentka, 1 údržbár a 2 upratovačky. 

 

 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

a) Šport a rekreácia  

 

Ako prezentuje tab. 1, v  danom akademickom roku evidujeme približne identický záujem 

z radu študentov SŠ o študijný program Šport a rekreácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom 



Vzhľadom k tomu, že tento študijný program ešte nemá na Slovensku svoje stabilné postavenie, je 

tento stav nanajvýš potešiteľný.  

Tab. 1 Počet záujemcov o štúdium a počet prijatých študentov 

 

 2012/13 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/17 

Počet záujemcov 

o štúdium 
155/12 e. 131/22e 111 76/11e. 71 

Počet prijatých 

uchádzačov 
78/10 e. 91/12e 89 62//9 58 

 

Štúdium na ÚTVŠ je podmienené úspešným prijímacím konaním, ktoré pozostáva 

okrem  praktických skúšok i testu, kde zisťujeme úroveň teoretických vedomostí. 

 

Tab. 2 Počet študentov v ročníkoch 

 
              2013/2014                       2014/2015                           2015/2016 

 1.r. 2.r. 3.r. ∑ 1.r 2. r. 3.r. ∑ 1.r. 2.r. 3.r. ∑ 

Počet štud. k  31.10. 79 58 31 168 77 51 49 177 50 46 44 140 

Poberajúci soc.štip. 4 9 1 14 2 5 8 15 2 2 4 8 

Poberajúci prosp.štip.  5 6 11  4 7 11  6 3 9 

externisti 12 13 - 25 - 9 12 21 8 - 9 17 

 

b) Všeobecná TV 

 

Ústav TV a športu UPJŠ ponúka každoročne širokú paletu športových aktivít, ktoré sa 

realizujú na hodinách povinnej i výberovej telesnej výchovy. Poslucháči mali v tomto roku 

možnosť výberu programu z 13 pohybových aktivít: aerobik, basketbal, bedminton, body form, 

bouldering, Drop2sizes, florbal, frisbee, joga, pilates, plávanie, posilňovanie, ropes skipping, run 

for fit, sálový futbal, SM-systém, step aerobik, stolný tenis, šach, tenis a volejbal.  

Pri sledovaní počtu zapojených študentov do pohybovej aktivity zaznamenávame relatívne 

stabilný počet študentov, čo svedčí o ich neustálom záujme o niektorý z ponúkaných športov 

(tab.3). Jedným z pozitív je zjednotenie hodnotenia predmetu na jednotlivých fakultách a na 

vybraných fakultách ich ponuka i v magisterskom či doktorandskom štúdiu . Záujem, i keď v oveľa 

menšej miere,  je badateľný i počas skúšobného obdobia, kedy študentom ponúkame tri druhy 

športu – aerobik, bedminton a posilňovanie, o ktoré je počas semestra i mimo neho najväčší 

záujem. 

 

Tab. 3  Počty študentov zapojených do TV aktivít v akad. roku 2011/12 až /2015/16 

 ZS 

2011/12 

LS 

2011/12 

ZS 

2012/13 

LS 

2013/2014 

ZS 

2014/15 

LS 

2014/15 

ZS 

2015/16 

Lekárska fakulta 788 742 864 873 987 923 1180 

Prírodoved. fakulta 415 358 430 293 398 220 249 

Právnická fakulta 283 278 289 282 242 202 192 

F. verejnej správy 134 126 155 101 89 39 80 

Filozofická fakulta 573 527 578 551 404 322 311 

Spolu: 2193 2031 2316 2134 2120 1706 2012 

 



Akademický rok  2015/16 bol už tradične veľmi  bohatý na športové  súťaže. Je to aj vďaka 

neustávajúcej aktivite učiteľov ÚTVŠ, ktorí celoročne organizujú a riadia športové a telovýchovné 

akcie. Okrem tradičných športových akcií, ÚTVŠ aj v spolupráci s inými organizáciami bol 

organizátorom,  alebo spoluorganizátorom aj niektorých významných jednorazových podujatí. 

Prehľad akcií a účasť študentov na nich je prezentovaný v tabuľke 4.  

Celkovo za daný AR bolo na pôde UPJŠ zorganizovaných viacero športových akcií 

(UTVŠ organizátor, resp. spoluorganizátor akcie). Prehľad hlavných aktivít prezentuje príloha 1. 

Okrem vyššie uvedených aktivít naša univerzita stabilne ponúka súťaže tzv. vysokoškolské ligy 

v týchto športoch:  

                            Šport                 Vedúci súťaže      Počet účastníkov 

_______________________________________________________________________ 

 MINIFUTBAL                 STAŠKO   84 

 FLORBAL                           VALANSKÝ   122 

 BEDMINTON                    ŽIGALA                                                                   

 BASKETBAL                          ŠULC     43 

 VOLEJBAL   HORBACZ                             65 

SPOLU                                   

 

Tab. 6   Kurzy ponúkané zamestnancami ÚTVŠ UPJŠ 

 

Druh kurzu Miesto konania 

 

Dátum 

Účastníci 

počet 

štud/zam. 

Počet 

- iní 

Zimný kurz lyžovania Donovaly február 54 7 

Zimný kurz lyžovania Chopok január 34/2 2 

Zimný kurz lyžovania Lackenhof – Rakúsko január 0/7 16 

Kurz prežitia – survival Brezinky + Záhorany január 33/2 - 

Letné outdoorové aktivity Danišovce jún 55/0 - 

Cvičenie pri mori Bulharsko júl 5/6 21 

Splav rieky Tisza Maďarsko júl 25 13 

 

  

3. Športové úspechy študentov UPJŠ v AR 2015/16 

 

Európske univerzitné hry 2016 - Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reprezentovali 

študenti UPJŠ v 2 športoch: karate a taekwondo. V karate 2 študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v 

Košiciach Zuzana Schwartzová a Viktória Pillárová a študentka Ústavu telesnej výchovy a 

športu UPJŠ Marigona Mehmeti,  získali zlatú medailu v KUMITE TEAM ŽENY, Zuzana 

Schwartzová získala aj 3. miesto v KUMITE v kategórii do 55 kg. V taekwonde nás reprezentoval 

študent ÚTVŠ UPJŠ Boris Lieskovský, ktorý na hrách obsadil 7.miesto. 

Zimná univerziáda SR 2016 – reprezentácia UPJŠ v 5 športoch:  Futsal – 1. miesto, Florbal – 2. 

miesto, Karate – 1 x 1.miesto, 1 x 2.miesto, 3 x 3 miesto; Bedminton: 2 x 2.miesto, 3 x 3.miesto, 

lyžovanie – 1 x 1.miesto.  

Kvalifikácia na letnú univerziádu SR – postup do finále v dvoch športoch – futbal, basketbal. 

(Samotné finále sa uskutočnilo na začiatku AR 2016/17 – 4 - 9.9.2016 – obidva tímy – 1.miesto) 

Univerzitné majstrovstvá Európy (november 2015) v taekwondo - Boris Lieskovský – 3.miesto.  



Tab. 7   Úspechy športovcov z radu UTVŠ UPJŠ v ak. roku 2015/16 

 

P.č Meno Šport Úspech  

1. Dominika 

Škotková 

Streľba – vzduchová 

pištoľ 60 

LU (2015) – účasť 

MSR (2015) – 3. miesto 

MSR (2016) - 2. miesto 

2. Ján Krištovka Grappling MSR (2015) – 2. miesto 

3. Marigona 

Mehmeti 

Karate MSR (2015) – 3. miesto 

MSRJ (2015) – 2 x 1. miesto, 3. miesto 

4. Boris Lieskovský Taekwondo MS (2015) – účasť 

ME (2015)– 2 x 3.miesto 

LU (2015) – 17.  miesto 

MSR (2015)– 1. miesto 

UME (2015)– 3. miesto 

5. Kollárová 

Dominika  

zápasenie  MSR (2016) - 1. miesto,  juniorka, 55 kg 

Vysvetlivky:  

MS – Majstrovstvá sveta 

ME – Majstrovstvá Európy,  

MSR – Majstrovstvá SR 

LU – Letná Univerziáda 

UME – Univerzitné Majstrovstvá Európy 

 

 

Spolupráca pracoviska  s inštitúciami:  

 dohoda o spolupráci so Slovenským zväzom rekreačného športu  – udeľovanie 

trénerských licencií absolventom štúdia: tréner športu pre všetkých – II., III. a IV.  

kvalifikačného stupňa, 

 spolupráca so Športovým gymnáziom v Košiciach, 

 spolupráca s Magistrátom mesta Košíc, Oddelenie strategického rozvoja, Referát školstva, 

športu a mládeže, 

 vedecká a odborná spolupráca s FF UPJŠ v KE, katedrou pedagogickej psychológie 

a psychológie zdravia, LF UPJŠ v KE, 

 člen Rady športu pre všetkých od r. 2012, 

 odborný partner časopisu Svet športu. 

 

Spolupráca  zahraničie: spolupracujeme s „Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 

wydzal Pedagogyczny“ – v rámci  študijných programov Telesná výchova a Turistika a rekreácia 

(Erasmus mobility pre učiteľov). 

 

 

 

V Košiciach,  26.6.2016     Mgr. Alena Buková, PhD. 

                                                                                                riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ 


