
TJ Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Valné zhromaždenie - Správa o činnosti za roky 2009 – 2015. 

 

        Pred tromi rokmi naša TJ oslavovala 50. výročie vzniku, kde sme bilancovali 
činnosť za celé toto obdobie. Dnes sa opäť pozeráme do minulosti, no do oveľa 
kratšej. Od posledného VZ TJ Slávia UPJŠ uplynulo 7 rokov a doba nás núti 
vyhodnotiť toto obdobie a zároveň dať si nové ciele v športovej aj organizačnej 
oblasti v činnosti našej TJ. 
Nemalú mieru v tomto zohráva nový Zákon o športe, ktorý nám jednoznačne káže 
zakomponovať do našej činnosti veci, ktorými sa doteraz telovýchovné a športové 
hnutie, nevenovalo vôbec alebo len okrajove. Všetky tieto potrebné zmeny sú 
zaradené do nových Stanov našej TJ, ktoré na dnešnom VZ budeme schvaľovať. 
      Od roku 2009 prešla naša TJ, ktorú prezentujú oddiely a kluby a oddelenie Šport 
pre všetkých, výraznými športovo-výkonnostnými a organizačnými zmenami. 
Od spomínaného roku sa naša TJ rozrástla o 3 kluby, a to v roku 2009 o basketbalový 
klub Tydam Slávia UPJŠ, v roku 2010 o klub Koryo taekwondo Slávia UPJŠ a len 
teraz nedávno v decembri 2015 sme zobrali pod naše krídla horolezecký klub, ktorý 
kedysi u nás veľmi úspešne fungoval v rokoch 1963 – 1992, no v TJ Slávia UPJŠ 
potom zanikol.         
       Výraznými zmenami prešla členská základňa nielen rapídnym zvýšením 
celkového počtu členov v TJ, ale aj vekovým zložením a nárastom mládeže do 18 
rokov, a čo je veľmi dôležité,  hlavne počtom vysokoškolákov. Vzhľadom k tomu, že 
naša TJ je VŠTJ, ktorú MŠVVaŠ SR financuje prostredníctvom SAUŠ, tak tieto 
inštitúcie si vyžadujú, aby vo  VŠTJ bolo, čo najvyššie percento VŠ študentov a spolu 
s nimi aj mládeže do 27 rokov, t.j. minimálne 50% celkovej členskej základne TJ.        
      Počet členov našej TJ v roku 2015 sa dostal na hodnotu 876, čo je v porovnaní 
s rokom 2009 (390) o 486 viac. Čo je však omnoho viac potešiteľné je, že postupne sa 
zvyšoval aj počet vysokoškolákov a mládeže do 18 rokov. Opäť, ak porovnáme počty 
v sledovaných rokov, tak počet VŠ bol v roku 2009 = 64, no a v roku 2015 = 457, čo je 
o 393 viac. Pri mládeži do 18 rokov bolo v roku 2015 o 135 členov viac (248) ako 
v 2009 roku (113). V rámci VŠTJ Slovenska je naša TJ v počte členov na 5. mieste, no 
v percentuálnom vyjadrení počtu mládeže do 27 rokov k počtu členov našej TJ je na 
2. mieste:  
       

1. Celkove mládež do 27 rokov = ZŠ + SŠ + VŠ = 705, čo činí 80,48 % z členskej 
základne našej TJ. 

2. Počet VŠ = 457, čo činí 52,17 % z členskej základne našej TJ 
 

        Dôležité je hlavne to, že v našej TJ je aj naďalej zachovaný trend práce s mladými 
športovcami.  
       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 = 30), karate,  taekwondo (najvyšší počet 
členov do 18 rokov = 81) a tenis.  

       K dobrému hodnoteniu našej TJ prispieva aj veľký počet masových športových 
akcií, ktoré je jedným z dôležitých kritérií hodnotenia celoročnej činnosti VŠTJ a VŠK 
na Slovensku. Tieto športové aktivity má na starosti oddelenie ŠPV, o ktorom sa 
zmienime v závere tejto správy.  

       Všetky vyššie spomínané skutočnosti (zloženie členskej základne, účasť VŠ na 
masových akciách, šport pre všetkých), ale aj športová výkonnosť družstiev 
a jednotlivcov, majú vplyv na celkové každoročné hodnotenie našej TJ, ktoré 
v konečnom dôsledku je rozhodujúce na pridelenie výšky ročnej finančnej dotácie 
pre TJ. Túto už v posledných dvoch rokoch ovplyvnila nová kategorizácia športov 
prednesená vedením SAUŠ na Rade SAUŠ v roku 2014, podľa ktorej sa výrazne 
zmenilo hodnotenie dosiahnutých výsledkov v kolektívnych aj individuálnych 
športoch.  

       Pre viacero našich oddielov a klubov to značí hodnotenie iba v jednej kategórii. 
Predtým boli výsledky akceptované v oboch kategóriách (kolektívne aj individuálne 
športy, u nás v TJ to sú – tenis, šach, bedminton, taekwondo).  
Pre informáciu uvediem, v ktorých kategóriách figurujú naše oddiely a kluby. 
 
Nová kategorizácia športov týkajúca sa klubov a oddielov TJ Slávia UPJŠ: 

 
        a)    Kolektívne športy: 

 
Kategória                  A   B               C 
 
       Volejbal                      Baseball  
       Basketbal   
   

        b)  Individuálne športy: 
 
 Kategória              A                                B                               C       

       Karate     Bedminton      Bojové umenia (Taekwondo)
       Tenis                                         Šach 
 
Tu sú uvedené iba tie športy, ktoré máme v TJ Slávia UPJŠ Košice.  

 

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

 na slovenských súťažiach 
 na vrcholných svetových a európskych súťažiach 

      TJ Slávia UPJŠ má k dnešnému dňu zastúpenie svojich členov v 7 oddieloch, 5 
kluboch a v oddelení Šport pre všetkých.   
      Oddiely a kluby v TJ Slávia UPJŠ 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 nový horolezecký klub. Oddelenie Šport pre všetkých plní svoje 
špecifické úlohy.  



      V nasledujúcom období v práci našej TJ ostáva stabilizácia členskej základne, 
zvyšovanie kvality a výkonnostnej úrovne v jednotlivých oddieloch a kluboch. 
Zároveň musíme dbať o to, aby sme v oddieloch a kluboch vytvárali priestor pre 
zaraďovanie vysokoškolákov. V tejto úlohe je potrebné viac využívať možnosti 
prezentácie svojich športových činností a rôznych aktuálnych informácií  hlavne 
prostredníctvom webovej stránky Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ.  
Oddiely a kluby by mali viac využívať potenciál ÚTVŠ a jeho študentov 
študijného odboru Šport a rekreácia. Markantným príkladom je zloženie členov 
nového horolezeckého klubu, ktorého vyše 50 % tvoria študenti ŠaR.  
 
     Pozrime sa na stručný prehľad činnosti našich oddielov a klubov v rokoch 
2009 - 2015: 

 

 Baseball  - predseda Ing. Hudák Pavol - počet členov = 46 ; VŠ = 11, do 18 
rokov = 26, ostatní = 9 

     Klub, ktorý vznikol v roku 1997 hneď po zániku softbalového klubu, sa do 
dnešného dňa borí s problémom vlastného ihriska, ktorý sa mu nedarí získať. 
Pôsobili  v extralige aj interlige Slovensko-Maďarská. Sústredili sa na prácu 
s mládežou, čo im prinieslo úspechy v účasti hráčov v rôznych kategóriách 
reprezentácie SR. 
Teraz družstvo mužov hrá v I. lige.  Družstvo kadetov sa zúčastňuje rôznych 
turnajov. V súťažiach vystupujú pod názvom Seals Slávia UPJŠ. 
- reprezentanti – žiaci: Blandon, Kelbel, Smutelovič, 

                         - kadeti: Holko, Martin, 
                         -  juniori : Textóris Pavol, Kuchár Jerguš, Kuchár Peter                            

-    majú svoju www. stránku 
     Žiaľ, účasť členov tohto klubu na zasadnutiach VV TJ je za sledované obdobie, 
zarážajúco nízka. 
 

 Basketbal – predseda Ing. Harčarik Andrej – 48 členov, VŠ = 20, do 18 
rokov = 12, ostatní = 16 

Klub bol do našej TJ prijatý v roku 2009 ako Tydam ŠŠK (Školský športový klub). Od 
vstupu do TJ Slávia v súťažiach vystupuje pod názvom Tydam Slávia UPJŠ. 
- o našej TJ vstupoval s družstvom mladších žiačok, kadetov a žien, 
- súťaže začínali s družstvom žien a juniorov, 
- členovia klubu riešili inováciu basketbalovej konštrukcie v T3,4, 
- vytvorili družstvo „ mladých žien “, ktoré začínalo hrať v II. lige, 

- klub priebežne mával   reprezentantky SR v mládežníckych družstvách,  
- v roku 2013 už mali 5 súťažných družstiev – juniori v klube skončili, ženy – 1. a 2. 

liga, dorastenky - dorastenecká liga, nové - 2. liga muži a družstvo kadetov. 
Vytváranie nových družstiev v kluboch, bez predošlej konzultácie s členmi VV TJ 
a vedením ÚTVŠ, nie je dobrým riešením zo strany klubov, pretože z ich strany je 
tým vytvorený tlak na obsadzovanie Tv objektov. 
- družstvá klubu sa zúčastňujú rôznych turnajov aj medzinárodných a sami sú 

usporiadateľmi 2 memoriálov – J. Bombica a G. Dobroviča, 
- usporiadali 1 krát mesačne turnaje pre 2 kategórie detí, 



- zorganizovali 6 turnajov ml. dorastencov 5 turnajov st. dorastencov, 
- reprezentácia SR: - Blanárová Denisa – U 17. 

 Bedminton – predseda Mgr. Žigala Marián, 41 členov, VŠ = 30, ostatní = 
11 

      Oddiel sa po 23 ročnej odmĺke,  v roku 2003 opäť stal členom našej TJ. Vznikol na 
základe veľkého záujmu študentov UPJŠ, najprv ako nesúťaživý.  
Súťaživým oddielom sa stal v roku 2010, kedy začal hrať v II. lige. Hráči oddielu boli 
bez väčších hráčskych skúseností, no postupne začali vnikať do tajov športového 
bedmintonu. 
- veľká väčšina členov oddielu sú vysokoškoláci, 
- pre svoju činnosť majú vytvorené výborné podmienky - v telocvični T3,4, majú 

k dispozícii 6 ihrísk,  
- piaty rok sú v súťaži II. liga Východ, 
- 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 študentom, 
- úspechy študentov UPJŠ na Zimnej univerziáde 2016, ktorí získali 2x – 2. miesto 

a 3x – 3. miesto. 

 Karate -  predseda Ing. Vancák Rudolf, 73 členov, VŠ = 7, do 18 rokov = 
51, ostatní = 15 

- od 2. polovice roka 2009 klub má k dispozícii telocvičňu T1 iba pre svoju činnosť, 
čo sa hneď prejavilo na veľkom záujme mládeže o vstup do klubu, 

- zamerali sa na výchovu svojich zverencov od žiackeho veku,  
- pri momentálnej intenzívnej práci s mládežou predpokladáme, že v budúcnosti sa 

zvýši kvalita a postupne sa členovia budú zúčastňovať súťaží, na ktorých  získajú 
späť staré dobré meno karate klubu našej TJ, 

- pravidelne sa zúčastňujú turnajov mládeže a práca s mládežou sa už prejavuje 

v zisku množstva medailových umiestnení na rôznych turnajoch. Dokonca sa 

v roku 2014 zúčastnili aj na MS v Štetíne, 

- často sa zúčastňujú súťaží detí, kadetov a juniorov, 

- predseda a zároveň tréner klubu Ing. Rudolf Vancák sa zúčastňuje na súťažiach 

seniorov, kde dosahuje výborné výsledky– 1. miesto ME seniorov + družstvo 3. 

miesto, 

- v klube majú 2 násobnú medailistku zo ZU 2016 – 1. a 3. miesto,  

- klub má svoju www. stránku. 

    Šach -  predseda prof. Pandula Blažej, počet členov = 60, VŠ = 3, do 18   
   rokov = 31, ostatní = 26 

     Oddiel, ktorý má, ako dlhoročný účastník Slovenskej extraligy, najvyššie ambície, 
nezabúda ani na výchovu mládeže. Niekdajší majster SR sa v tabuľkách každoročne 
pohybuje na čelných miestach, 
- členovia oddielu sa aktívne zapojili do výučby šachu študentov UPJŠ v rámci 

športových aktivít, čo prispelo k získaniu viacerých VŠ do svojho oddielu, 
- pravidelne organizujú turnaje pre vysokoškolákov (Prešov, Košice), 
- v centre mesta na pešej zóne organizujú turnaj – Šach pre všetkých, 



- niekoľko rokov sú organizátormi Majstrovstiev Košíc v šachu, 
- o dobrej práci s mládežou svedčí aj to, že M SR sa z oddielu pravidelne 

zúčastňuje 16 žiakov a dorastencov, 

- družstvo juniorov v I. lige obsadilo 1. miesto a jednotlivci získali viacero 
popredných umiestnení, 

- členom oddielu je aj JUDr. Emil Klemanič, ktorý je dlhoročným reprezentantom 
v riešení šachových problémov, 

- oddiel pre svoju činnosť má vytvorené veľmi dobré podmienky tým, že v budove 
ÚTVŠ majú pre seba k dispozícii šachovú miestnosť. 

 
 Taekwondo – predseda Mgr. Švec Mário – počet 92, VŠ = 6, do 18 rokov = 

81, ostatní = 5 
      Tento klub, ktorý vystupuje pod názvom Koryo Slávia UPJŠ, je našim členom od 
roku 2010, čiže patrí k najmladším klubov v našej TJ. Počas svojho pôsobenia, od 
svojho vzniku, sa vyprofiloval na najúspešnejší klub na Slovensku. 
- je pravidelným dodávateľom športovcov do rôznych tímov štátnej reprezentácie 
- majú bohatú základňu mladých adeptov so stále sa zvyšujúcou kvalitou 

výkonnostnej úrovne, 
- športovci klubu sa každoročne zúčastňujú množstva turnajov a to tak v zahraničí     

(účasť na vyše 30 podujatiach), ako aj na Slovensku, jednak v športovej     
olympijskej disciplíne kyorugi – športový zápas a tiež v disciplíne poomse –  
formy, 

- v nedávnej minulosti mali vo svojom strede dvoch excelentných pretekárov – 
Marca Columbyho a Tomáša Kališku, ktorí na svojom konte majú niekoľko 
titulov majstra SR, ČR a ďalšie medaile z medzinárodných majstrovstiev 
viacerých krajín. Druhý menovaný dosiahol vynikajúce výsledky na svetovej 
akademickej pôde ako účastník akademických ME, MS a SLU, 

- predseda klubu Mgr. Mário Švec je zároveň aj reprezentačným trénerom, 
- v mesiaci máji 2016 zorganizovali 3. ročník medzinárodného turnaja Cassovia 

open za účasti 400 pretekárov zo 7 krajín, kde získali 2 zlaté medaily, 
- Kristína Kokošková – reprezentantka na LSU 2015 v Južnej Kórei, 
- Vo svojich radoch majú ďalších reprezentantov – Briškárová, Schreiberová, Švec, 

Briškár, Lefkovitš, Kališka, Mihely, 
- majú svoju www stránku. 
 

 Tenis -  predseda Ing. Sedlaček Radovan, počet = 67, VŠ = 11, do 18 rokov 
= 28, ostatní = 28 

      Tenisový oddiel patrí prakticky medzi zakladajúce oddiely našej TJ. Jednotlivé 
družstvá pravidelne fungovali v krajských súťažiach, niekedy aj druhej lige.  
Práve od roku 2009 môžeme hovoriť o začínajúcej koncepcii práce v tomto oddiele, 
keď neskoršou fúziou dvoch subjektov v ňom, vznikol jeden.  
     Boli dohodnuté práva a povinnosti a taktiež kompetencie všetkých zložiek. 
Cieľom bolo úspešné napredovanie a fungovanie tenisového klubu ako celku. 
- v roku 2010 bolo rozhodnuté o výstavbe šatní a sociálnych zariadení pre tenistov, 
- za sledované obdobie pravidelne organizovali celoštátne turnaje, výborná bola 

recipročná spolupráca s tenistami z Békéscsaby, 



- príchodom jednej zložky do oddielu, začala sa činnosť v práci s deťmi 
a mládežou, 

- usporiadali sa podmienky prenájmu tenisových ihrísk vo vzťahu UPJŠ versus TJ 
Slávia UPJŠ, 

- v roku 2013 muži v 2. lige obsadili 5. miesto, čo bolo považované za veľký 
úspech, 

- tribúnka pri tenisových kurtoch bola oplotená, čím sa znemožnilo 
neprispôsobivým občanom sa tam zdržiavať,  

- v marci roku 2015 – zmena predsedu - Radovan Sedláček, 
- v roku 2016 budú mať družstvo mužov v 2. lige – aj s niekoľkými VŠ, ďalších 

súťaží sa zúčastnia družstvá dorasteniek, dorastencov a žiakov, 
- na záver sezóny oddiel tradične organizuje handicap turnaj. 
 

 Volejbal -  predsedníčka Hudecová Mária, počet členov = 10, VŠ = 1,  
      Kedysi veľmi úspešný oddiel našej TJ, vznikol v roku 1965. Zlaté časy oddielu, 
keď ženy hrali v II. SNL a bojovali o postup do I. ligy, sú dávno preč. Už aj kvôli 
takejto histórii volejbalového oddielu, nám pripadá  jeho činnosť a fungovanie viac 
ako nedôstojné. Trvá to už viac rokov a v najbližšej budúcnosti musí VV TJ riešiť 
tento stav a hľadať možnosti progresu v tomto oddiele. Veď volejbal spoločne 
s basketbalom kedysi patrili medzi základné a nosné športy na vysokých školách 
a VŠTJ. 
      Aj dnes, v kategorizácii kolektívnych športov v SAUŠ, sú oba športy v A kategórii 
a dobré dosiahnuté výsledky sú preto hodnotené najvyššie.  
- 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,                                   
- kondičné posilňovanie = 11 cvičeniek,  

- úlohou tohto oddielu je poskytovanie služieb, študentom, zamestnancom UPJŠ a  
verejnosti rôznymi formami pohybových aktivít, 

- cvičiteľky oddielu organizujú okrem pravidelných týždenných cvičení rôzne 
akcie, z ktorých medzi najvýznamnejšie patria:  Fitness day – v poslednom čase si 
pozývajú  cvičiteľky zo zahraničia, Masters class, Memoriál Věry Medveďovej, 
Aerobik maratón a iné nepravidelné a niektoré nárazové akcie, 

- v oddiele existuje „ komorná skupina“ cvičeniek v počte okolo 11, ktoré už viac 
rokov 2 krát týždenne sa v posilňovni venujú kondičnej kulturistike, 

- v oddiele organizujú aj víkendové pobyty v blízkom okolí Košíc spojené 
s cvičením a turistikou, 

- cvičiteľky každoročne organizujú pre záujemcov relax a cvičenie pri mori 
v Chorvátsku a Bulharsku – jún, august, 

- veľmi úspešné je cvičenie pre seniorky, ktorého sa dámy zúčastňujú 2 krát 
týždenne vo veľmi vysokom počte okolo 40 – 50 cvičeniek, 



- dve skupiny cvičeniek sa stretávajú v telocvični T2, kde ich vedú ďalšie cvičiteľky 
oddielu aerobik a fitnes. 
Moderný spôsob života sa prejavuje na hodinách cvičenia aj v materiálnom 
a technickom vybavení audio technikou, bez ktorej by nemohla napredovať 
veľmi záslužná práca našich cvičiteliek.      

 

  Oddiel pešej turistiky – predseda MUDr. Dombrovský Peter, počet = 40,   
VŠ = 14, do 18 rokov = 8, ostatní = 18 

- každoročne sa jeho členovia zúčastňujú na 18 – 25 podujatiach. Sú to 
predovšetkým vlastné oddielové akcie,  ďalšie boli usporiadané inými oddielmi 
a niektoré organizoval oddiel v spolupráci s inými oddielmi, väčšinou 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 štvrtý rok bol i spoluorganizátorom zimného kurz prežitia pre 

študentov UPJŠ, ktorý má u študentov veľmi dobrý ohlas,  
-  na svojej „ kmeňovej chate „ Gáborke absolvujú svoje tradičné oddielové  
      stretnutia, 
- druhé najvýznamnejšie podujatie roka – X. Medzinárodné stretnutie turistov na 

Veľkom Miliči – spoločne s maďarskými turistami, 
- zapájajú sa aj do cyklopotuliek a cykloturistiky, kde objavujú možnosti presunov 

väčšinou po cestách II. a III. tried. 
Z vedenia TJ Slávia UPJŠ ponúkame tomuto agilnému oddielu spropagovanie 
svojich akcií, ale aj nábor študentov UPJŠ do svojho oddielu, a to na webových 
stránkach UPJŠ.   

  

 Oddiel vodnej turistiky – predseda RNDr. Cechlár Ladislav, počet členov = 
37, VŠ = 2, do 18 rokov = 11, ostatní = 24 

- ročne absolvujú okolo 25 akcií – jednak vlastné oddielové a zúčastňujú sa akcií  
iných vodáckych oddielov,  

- je sympatické, že nový rok začínajú oddielovou Novoročnou lyžovačkou a vo 
februári lyžiarskym výcvikom, 

- spolu s Prešovčanmi organizujú Vodácky ples, 
 
- zúčastňujú sa akcií v rámci 100 jarných kilometrov – Torysa, Veľkonočná 

turistika, 
- stretávajú sa na 1. mája v lodenici, 
- pripravili viacero zahraničných akcií – 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. 



-  na konci roka sa stretávajú na silvestrovskej zábave, 
-  žiaľ, stále nie je vyriešená otázka fungovania lodenice, ktorá stojí na pozemku   

 obce  Ťahanovce,  
-  majú svoju www. stránku. 
 

 Šport pre všetkých – evidenčne zabezpečuje Dr. Staško  
 
- oddelenie Šport pre všetkých bolo v našej TJ zriadené v roku 2010 ako potrebná 

súčasť organizácie, evidencie a realizácie masových športových podujatí pre 
študentov UPJŠ, členov TJ Slávia UPJŠ ako aj verejnosť, ktoré SAUŠ, na základe 
žiadostí, dotuje prostredníctvom TJ Slávia UPJŠ,  

- po 3 – 4 rokoch práce s touto agendou, sme si mohli povedať, že ŠPV je skoro 
každodennou súčasťou aktívneho človeka v jeho rôznej športovej realizácii, 

- základom je masový šport na univerzite, z ktorých je hodno spomenúť: UDŠ 
(Univerzitné dni športu), VŠ liga – v 4 druhoch športov, pravidelné a jednorazové 
fakultné a univerzitné športové akcie ako aj akcie oddielov TJ Slávia UPJŠ, 

- medzinárodný nádych organizácie  má Týždeň pohybu – Move Week, ktorý naša 
univerzita zorganizovala vlani už tretíkrát, 

- VŠ liga na UPJŠ pokračovala v 4 športoch – minifutbal, florbal, volejbal, basketbal 
s jarnou a jesennou časťou s celkovým počtom 251 aktívnych športovcov – 
študentov,  

- v roku 2015 bolo zaevidovaných 3523 aktívnych účastníkov, z toho 2972 
vysokoškolákov. Väčšinu týchto akcií registrujeme v spolupráci s ÚTVŠ UPJŠ, 
kde učitelia sú organizátormi a so študentmi aj realizátormi Move Week 
športových akcií. Nemalou mierou akcií a účastníkov však prispievajú hlavne aj 
nesúťaživé oddiely, 

- v poslednej dobe vznikla veľmi dobrá a úzka spolupráca s Magistrátom mesta 
Košice, s ktorým ÚTVŠ spolupracuje na organizácii tradičných aj jednorazových 
športových akciách. Výrazne sa to prejavuje hlavne v tomto roku, keď mesto 
Košice je Európskym hlavným mestom športu, 

- praktická spolupráca s mestom sa prejavila v pomoci študentov UPJŠ, konkrétne 
študijného odboru ŠaR,  pri organizovaní MMM a Plaveckej štafete mesta Košice, 

- ďalšiu, taktiež rozrastajúcu sa spoluprácu, je badať s OŠG (Osemročné športové 
gymnázium), s ktorým v spolupráci pri organizovaní a realizovaní športových 
akcií, vidíme spoločné záujmy,  

- organizátori vyššie spomínaných športových podujatí sa snažia aj o zachovanie 
spoločenskej stránky podujatí, keď jednotlivci a kolektívy sú oceňovaní pohármi, 
medailami, diplomami a vecnými cenami. 
Napokon, všetci aktívne športujúci študenti, budú mať pekné spomienky na 
vysokoškolské štúdium, keď okrem štúdia dokázali zvládnuť a ukázať aj svoje 
športové majstrovstvo. 
 
 

 
V Košiciach 19.05.2016     Vypracoval :      PaedDr.. Imrich Staško 
                   tajomník TJ Slávia UPJŠ Košice 


