
SPRÁVA O PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI ÚSTAVU TELESNEJ VÝCHOVY 

A ŠPORTU UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH  

ZA AR 2020/2021 

 

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach úspešne realizuje bakalársky 

študijný program Šport a rekreácia. Hlavnou úlohou študijného programu je poskytnúť 

študentom  teoretické poznatky i praktické skúsenosti štúdiom predmetov v oblasti 

biologických a motorických aspektov športu a rekreácie, pedagogickej, sociálnej a 

psychologickej oblasti, ako aj predmetového kontextu odboru, akými sú napr. Tvorba 

pohybových programov, Kultúrno-umelecká a Spoločensko-zábavná animácia, Didaktika 

športu a rekreácie, Výživa a zdravie, Základy športovej prípravy a Manažment a marketing 

športu a rekreácie. Študenti absolvovaním bc. štúdia v študijnom programe Šport a rekreácia sú 

schopní sa v rekreačnom športe uplatniť napríklad ako tréneri, animátori a organizátori 

športových a spoločenských podujatí. Môžu pôsobiť ako lektori pri ďalšom vzdelávaní 

odborníkov v športe, pri programovaní, riadení, diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej 

činnosti. Ich devízou sa stáva schopnosť samostatne pripravovať, realizovať a kontrolovať 

účinnosť optimalizácie životného štýlu diferencovaných populačných skupín a jedincov, 

špecificky zámernými intervenčnými programami. Kladné odozvy o uplatnení našich 

absolventov evidujeme aj zo zahraničia. V priebehu štúdia dosahujú naši študenti výborné 

výsledky na slovenských a medzinárodných kolách v študentskej vedeckej, odbornej 

a umeleckej činnosti. Táto reprezentačná činnosť je okrem iného aj významnou súčasťou 

edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti na univerzite. Neodmysliteľnou a už dlhoročnou 

súčasťou Ústavu telesnej výchovy a športu je zastrešenie výučby slovenských aj zahraničných 

študentov všetkých fakúlt UPJŠ vo forme rôznych druhov pohybových aktivít v rámci 

predmetu Športové aktivity, ktoré sú dopĺňané o aktivity podľa najnovších trendov.  

V akademickom roku 2020/2021 bola prezenčná forma výučby zmenená a upravovaná 

podľa prijatých epidemiologických opatrení z dôvodu pandémie Covid-19. Výučbu sme 

zahájili  štandardnom režime, ale asi po mesiaci sme prešli na dištančné vyučovanie. Naplno 

sme využili možnosti elektronickej komunikácie a vyučovací proces sme viedli formou online 

videohovorov i videonahrávok prostredníctvom programu MS Teams a prostredníctvom LMS.  

Štátne skúšky boli realizované prezenčne za dodržania epidemiologických podmienok. 

Progres vo vyučovacom procese udržiava atraktívny certifikovaný interdisciplinárny blok IB1 

- Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax. Predmety ako „Biomedicínsky 

výskum a etika“ a „Bioetika v environmente“ sú súčasťou certifikovaného študijného programu 

pre všetky fakulty v rámci UPJŠ vo všetkých troch stupňoch štúdia. Novými poznatkami z 



oblasti etiky sa výrazne zlepší uplatnenie absolventov na trhu práce, a tým aj ich sociálno-

ekonomického postavenie, pričom ide o dlhodobý prospech, ktorý je možné neustále rozvíjať. 

Absolventom je udelený certifikát s medzinárodnou platnosťou.  

Možnosť uplatnenia teórie v praxi nám umožnila aj tohto roku Univerzita bez hraníc 

(UBH) UPJŠ v Košiciach. Realizovaná je ako denný tábor a väčšina popoludňajších činností 

bola v rámci rozvoja kalokagatie venovaná telesným aktivitám na Ústave telesnej výchovy a 

športu UPJŠ v Košiciach. Animátori – študenti druhého ročníka Šport a rekreácia, po 

absolvovaní predmetov Spoločensko-zábavná animácia a Kultúrno-umelecká animácia 

pripravili program a zabezpečili účastníkom z radov detí (5. a 6. ročník ZŠ) zážitky z tematicky 

spracovaných súťaží. Po ukončení týždennej praxe animačnými aktivitami v dennom tábore 

UBH získali študenti certifikát „Animátor voľnočasových aktivít pre deti“. 

 

AKTUÁLNY STAV ÚSTAVU TV A ŠPORTU 

1. PERSONÁLNY STAV 

Personálne zabezpečenie výučby realizujú vysokoškolskí učitelia na viacerých 

pozíciách, ktoré uvádza tab. 1. Na pracovisku v AR 2020/2021 v porovnaní s predchádzajúcim 

AR došlo k menším zmenám v kvalifikačnej štruktúre zamestnancov, nie však čo sa týka počtu 

zamestnancov. 

Tab. 1 Aktuálny stav personálnej štruktúry - AR 2020/2021 a porovnanie s AR 

2019/2020 

Pracovné zaradenie 

pedagogickí 

zamestnanci 

2019/20 2020/21 Pracovné zaradenie 

nepedagogickí 

zamestnanci 

2019/20 2020/21 

Profesor 1 1 Administratívny 

pracovník - sekretárka 

1 1 

Docent 2 2 Študijná referentka 1 1 

Odborný asistent 7 7 Iní pracovníci - 

upratovačka 

1 1 

Asistent 1 1  

Lektor 2 2 

 

2. EDUKAČNÝ PROCES: ŠPORT A REKREÁCIA 

V AR 2020/21 prejavilo záujem o štúdium v bakalárskom študijnom programe Šport a 

rekreácia 74 uchádzačov, prijatých bolo 65 (Tab. 2). Edukačného procesu v AR 2019/2020 (ZS 

a LS) sa zúčastnilo celkovo 86 študentov. Celkový počet študentov poberajúcich štipendium 

bol 8 (Tab. 3). 



Tab. 2 Počet záujemcov o štúdium a počet prijatých študentov 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 

2020/21 

Počet uchádzačov o 

štúdium 

76/11e. 71 60 50 71 74 

Počet prijatých 

uchádzačov 

62/9 58 52 42 59 65 

Tab. 3 Počet študentov ŠaR v ročníkoch 

 2018/19 2019/20 2020/21 

1.r.  2.r.   

3.r. 

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

Počet št. k 31.10. 49 26 17 92 59 12 19 90 55 21 10 86 

Sociálne štipendiá 1 1 2 4 1 0 1 2 0 0 0 0 

prospech. štipendiá - 7 7 0 - 2 1 3 - 6 2 8 

Napriek pandémii Covid-19 reprezentovali naši športovci pracovisko a UPJŠ na 

viacerých domácich i zahraničných podujatiach, aj keď v porovnaní s minulými AR v oveľa 

menšej miere (Tab 4) . 

Tab. 4 Úspechy športovcov z radu UTVŠ UPJŠ v akademickom roku 2020/2021 

MENO A 

PRIEZVISKO 

ŠPORT DOSIAHNUTÝ ÚSPECH 

Nikola Seničová Vzpieranie Reprezentantka SR 

 10. miesto - Majstrovstvá Európy vo vzpieraní 2021, 

Rusko – Moskva 

 1. miesto - XXXVIII. Grand Prix Košice a Memoriál 

Karola Gumana (15.3. 2020) 

 1.miesto - Majstrovstvá Slovenska, ženy, do 81kg 

(11.10.2020)  

 1. miesto - Medzinárodná veľká cena BOHUMÍNA, 

do 20rokov (4-5.9.2020) 

 

Silvia Kaliašová Atletika  1. miesto - Majstrovstvá Slovenska (MSR) 2021 v 

skoku do diaľky (ženy) 

 2. miesto - MSR 2021 v trojskoku (ženy) 

 1. miesto - MSR 2021 v skoku do diaľky 

(dorastenci) 

 1. miesto - MSR 2021 v trojskoku (dorastenci) 

 1. miesto - halové MSR 2020 v trojskoku (ženy) 

 1. miesto - MSR 2020 v trojskoku (ženy) 

 1. miesto - MSR 2020 skok do diaľky (dorastenci) 

 2. miesto - MSR 2020 v skoku do diaľky (ženy) 



Simona 

Horváthová 

Stolný 

tenis 

Reprezentantka SR 

 2x 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska 2020 v 

stolnom tenise (v kategórii jednotlivcov a štvorhra 

žien)  

 aktuálne pôsobenie: Nemecký klub NSU 

Neckarsulm Tischtennis 

Klaudia 

Šerfozoová 

 

Bedminton  1.miesto - II. liga zmiešaných družstiev dospelých 

SR súťažný ročník 2020 

Ema Martinková Voltíž  1.miesto - Majstrovstvá Slovenska 2020 

(jednotlivec) 

 4.miesto - Majstrovstvá Slovenska 2020 (dvojice) 

 1.miesto - Majstrovstvá Východoslovenskej oblasti 

(jednotlivec) 

 Nominovaná na Majstrovstvá Európy seniorov v r. 

2021 

Na reprezentácii pracoviska ÚTVŠ aj UPJŠ v Košiciach sa aktívne podieľajú aj ďalší 

študenti - športovci, ktorí nás reprezentujú v niektorom z kolektívnych či individuálnych 

športov. Významnou mierou pomáhajú reprezentácii Univerzity (Univerziáda, Univerzitné 

majstrovstvá a pod.) V AR 2020/2021 sa však z dôvodu pandémie Covid-19 väčšina športových 

akcií neuskutočnila. Zoznam športovcov ÚTVŠ so schváleným individuálnym plánom 

uvádzame v tab.5. 

Tab. 5 Športovci z radu ŠP ŠaR na UTVŠ 

MENO A PRIEZVISKO ROČNÍK ŠPORT 

Igor Gupko 1 Hokej 

Tamás Eschwig-Hajts 1 Vodné pólo 

Martin Frankovič 1 Aikido 

Simona Horváthová 3 Stolný tenis 

Silvia Kaliašová 2 Atletika 

Peter Kavka 1 Futbal 

Filippo Komloš 1 Futbal 

Jana Kurucová 2 Vodné pólo  

Ema Martinková 1 Voltíž 

Ervín Matta 1 Futbal  

František Pavúk 2 Futbal 

Jakub Rugolský 3 Futbal 

Nikola Seničová 1 Vzpieranie 

Klaudia Šerfozoová 2 Bedminton 

JindřichTesarčík 2 Volejbal 

Filip Tchúr 1 Basketbal 

František Vancák 2 Futbal 

Nikolas Wolf 1 Vodné lyžovanie 

 



Študentská vedecká a umelecká konferencia vo Vedách o športe 

Šesť študentov bakalárskeho odboru ŠaR (Rendošová Stefanie, Rugolský Jakub, Daniel  

Pastucha, Borovová Erika, Horváthová Simona a Ľudmila Kočišová) sa zúčastnilo 

Medzinárodnej Konferencie študentských vedeckých kruhov: „Zdravotné výzvy v modernom 

svete“, organizovanou Štátnou odbornou univerzitou v Podhalí v Nowom Targu, Zdravotným 

a lekárskym ústavom, Nowy Targ, 21.5.2021 (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół 

Naukowych, „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie” Nowy Targ,  21.05.2021). 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY NA UPJŠ V KOŠICIACH V AR 2020/2021 

 

ÚTVŠ UPJŠ v AR 2020/2021 ponúklo pre študentov jednotlivých fakúlt v predmete 

„Športové aktivity“ (ŠA), možnosť výberu z 24 druhov športov. Z dôvodu prijatých 

epidemiologických opatrení na základe príkazu rektora bola organizácia a podmienky výučby 

predmetu ŠA 2020/21 počas pandémie ochorenia COVID-19 upravená s cieľom zabezpečenia 

bezpečného prostredia a minimalizácie rizika infikovania sa na akademickej pôde. 

V ponuke ostali málo kontaktné a nekontaktné športy (SM systém, Joga, Volejbal, 

Aerobik, Tenis, Bedminton, Stolný tenis, Posilňovňa, Pilates, Body balance, Šach, Step 

aerobik), ktoré boli realizované online formou cez MSTeams a Zoom a outdoorové športy 

(Turistika, Cykloturistika, Nordic walking, Skalné lezenie), tie boli realizované počas víkendov 

prezenčne. Zrušili sa kontaktné športy a športy s rýchlym presunom miesta cvičenia (Futbal, 

Florbal, Basketbal, Aikido, Funkčný tréning, Plávanie). Pre študentov, ktorým nevyhovovala 

daná ponuka športov sme ponúkli pohybovú aktivitu dištančne prostredníctvom mobilnej 

aplikácie (free verzia aplikácie Strava) a absolvovaním pohybovej aktivity Geocaching. 

Na športové aktivity  v AR 2020/2021 sa prihlásilo v zimnom semestri 1801 študentov. 

V letnom semestri sa prihlásilo o 233 študentov viac (2034 študentov). Od športovania ich 

neodradila ani celosvetová pandémia Covid 19  a nastavenie nových podmienok im pomohlo 

pri ich absolvovaní. Najviac, 2736 študentov (spolu v ZS aj LS) sa prihlásilo na ŠA z Lekárskej 

fakulty. Najnižší záujem o ŠA malo 107 študentov študujúcich na FVS (Tab.6). 

 

 

 

 



Tab. 6 Počty študentov jednotlivých fakúlt zapísaných v zimnom semestri a letnom 

semestri na predmet ŠA v AR 2020/21 

Fakulta ZS 

2020/21 

Udelené 

hodnotenie 

Rozdiel LS 

2020/21 

Udelené 

hodnotenie 

Rozdiel 

Lekárska    

fakulta 

1283 1131 152 1453 1331 122 

Prírodovedecká   

fakulta 

130 93 37 120 99 21 

Právnická  

fakulta 

182 128 54 188 130 58 

Fakulta 

verejnej správy 

55 23 32 52 29 23 

Filozofická 

fakulta 

151 107 44 221 174 47 

Spolu 1801 1482 319 2034 1763 271 

 

Kvalitná prezentácia pracoviska pri stretnutí so študentmi z jednotlivých fakúlt na 

začiatku každého AR je z hľadiska propagácie Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ 

nevyhnutná a nadobúda mimoriadnu vážnosť. V rámci úvodných stretnutí sa študenti 

oboznamujú so samotnou činnosťou ÚTVŠ. Priamy kontakt referentov jednotlivých fakúlt 

z radov zamestnancov ÚTVŠ so študentmi je prvým, ale zároveň veľmi rozhodujúcim 

faktorom. Ich zoznam je uvedený na: https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-

vychovy/studenti-fakult-upjs/referenti-pre-fakulty/. Referenti pre jednotlivé fakulty svojou 

spôsobilosťou (správna komunikácia, reklama a pod.) a prostredníctvom power pointovej 

prezentácioe, môžu výrazným spôsobom ovplyvniť záujem študentov o ponúkané ŠA. Zároveň 

sú študentom z jednotlivých fakúlt nápomocní aj pri možnom výbere konkrétnej športovej 

aktivity. Študenti všetkých fakúlt majú na našom pracovisku možnosť odbornej konzultácie v 

oblasti tréningového procesu vo viacerých športoch. 

 

3. AKTIVITY ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV ÚTVŠ 

Z dôvodu prepuknutia pandémie Covid-19, boli aktivity zamestnancov a aj ich 

participácia na rôznych podujatiach obmedzené a pozastavené. Záujem o vysokoškolskú ligu 

zo strany študentov bol na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach veľký, ale v AR 2020/2021 vysokoškolská 

liga nebola realizovaná. 

 

 

 

 

https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/studenti-fakult-upjs/referenti-pre-fakulty/
https://www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/studenti-fakult-upjs/referenti-pre-fakulty/


Tab. 7 Podujatia ÚTVŠ, ktoré sa nekonali z dôvodu pandémie Covid-19 

Podujatie Dátum Počet 

študentov 

UPJŠ 

Počet 

ostatných 

účastníkov 

Hlavný 

organizátor 

Univerziáda SR 19.-20.12.2020 Zrušené pre Covid-19 SAUŠ 

MMM 04.10.2020 Zrušené pre Covid-19 Progress 

promotion 

Vysokoškolská liga 2020/2021 Zrušené pre Covid-19 ÚTVŠ UPJŠ 

Netradičná plavecká 

štafeta 

14.12.2020 Zrušené pre Covid-19 ÚTVŠ UPJŠ 

Mikulášsky silový trojboj 10.12.2020 Zrušené pre Covid-19 ÚTVŠ UPJŠ 

Univerzitné dni športu 

(zimné) 

09.11.-

12.11.2020 

Zrušené pre Covid-19 ÚTVŠ UPJŠ 

sPrávny beh 28.09.2020 Zrušené pre Covid-19 ÚTVŠ UPJŠ 

Nasledujúce tabuľky (tab. 8 – 10) prezentujú ďalšie aktivity na ktorých boli zamestnanci 

a študenti študijného programu ŠaR zúčastnení či už ako hlavní organizátori, resp. 

spoluorganizátori. 

Tab. 8 Podujatia kde ÚTVŠ bol ako hlavný organizátor v rámci daného podujatia 

Podujatie Dátum Počet 

študentov 

UPJŠ 

Počet 

ostatných 

účastníkov 

XVII. Ročník aerobik maratónu 28.09.2020 54 8 

Lezecký duatlon 3. ročník 28.09.2020 28 0 

Vyzvi srdce k pohybu, propagácia 

a spoluúčasť 

10.05.-01.08.2021 268 79 

Jesenný volejbalový turnaj - mix 22.09.2020 73 0 

Tab. 9 Podujatia, kde ÚTVŠ, resp. zamestnanec ÚTVŠ bol spoluorganizátor 

Podujatie Dátum Počet 

študentov 

UPJŠ 

Počet 

ostatných 

účastníkov 

Hlavný 

organizátor 

Školenie „Beyond the 

limits“ 

08.08 - 

17.08.2021 

0 24 Horolezecký 

klub UPJŠ 

Košice 

Tab. 10 Propagačné a iné aktivity ÚTVŠ 

Aktivita Dátum Hlavný 

organizátor 

Kam na vysokú online UNIPOkeC 

Deň otvorených dverí ÚTVŠ UPJŠ v 

Košiciach 

05.02.2021 ÚTVŠ 

Deň otvorených dverí UPJŠ v Košiciach 08.10.2020 UPJŠ 

 

V Košiciach, 9.9.2021 

Zapísala: Mgr. Z. Küchelová, PhD. 


