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Košice 13. apríl 2018 

 

 

Ústav telesnej výchovy a športu diskutoval na tému zdravia a zlepšenia kvality života 

 

Rekreačný šport, zdravie, kvalita života - pod týmto názvom zorganizoval v dňoch 12. 

– 13. apríla 2018 Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

už 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Jej cieľom bolo nadviazať na vedomosti a 

skúsenosti získané v priebehu predchádzajúcich ročníkov a poukázať na nezastupiteľný 

význam pohybovej aktivity a rekreačného športu na kvalitu života a zdravie obyvateľstva. 

 

Konferencie sa zúčastnilo celkovo 72 účastníkov z  Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, 

Maďarska a Slovenskej republiky. Konferenciu otvorila v Historickej aule UPJŠ v Košiciach 

riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach Mgr. Alena Buková, PhD., ktorá v rámci úvodného slova 

privítala prítomných účastníkov. 

 

Na druhý deň pokračovala konferencia spoločným rokovaním v štyroch sekciách - 

Životný štýl a zdravie, Diagnostika v rekreačnom športe a pohybovej rekreácii, Šport a 

pohybová rekreácia v teórii a praxi a Šport a výživa. Paralelne s posterovou časťou  začala aj 

piata pod názvom História športu a turistiky, ktorá mala klasickú formu pozostávajúcu z ústnej 

prezentácii príspevku s následnej diskusii. 

 

Po skončení rokovaní v sekciách v rámci záverečného hodnotenia konferencie vystúpil 

predseda vedeckého výboru prof. PaedDr. Ján Junger, CSc., ktorý poukázal na význam 

pravidelne sa opakujúcej konferencie s rovnakým tématickým zameraním. Vyzdvihol 

najzaujímavejšie  poznatky, ale aj množstvo a kvalitu príspevkov. 
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V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Alena Buková, PhD. 

e-mail: alena.bukova@upjs.sk 

tel.: +421 905 742 905 

 

   

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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