TJ Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Správa o činnosti za rok 2018
TJ Slávia v roku 2018 mala zastúpených svojich členov v 7 oddieloch, 5
kluboch a v oddelení Šport pre všetkých v celkovom počte 988 členov, čo je oproti
roku 2017 o 47 členov viac. Z tohto počtu je 524 vysokoškolákov, čo je o 5 menej
ako v roku 2017, celkove tento počet činí 53,0 % členskej základne TJ.
Počet žiakov a študentov stredoškolákov do 18 rokov je 254, čo je o 39 viac
ako vlani. Počet ostatných členov oproti minulému roku stúpol o 13 na terajších
210. 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 78,7 %, čo
predstavuje počet 778 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, nezabúdali ani na výchovu svojich mladých zverencov.
V našej TJ k takýmto oddielom a klubom patria: basketbal, šach, bedminton,
karate, taekwondo a tenis.
Súhrn štatistiky členskej základne za rok 2018:
1. Celkove mládež do 28 rokov: do 18 rokov + VŠ = 778 → 78,7 % z členskej základne TJ
2. Počet VŠ = 524 → 53,0 % z členskej základne TJ

Naša TJ v spolupráci s ÚTVŠ UPJŠ je spoluorganizátorkou veľkého počtu
masových športových akcií, ktoré sú jedným z dôležitých kritérií hodnotenia
celoročnej činnosti VŠTJ a VŠK na Slovensku. Oddelenie Šport pre všetkých
v roku 2018 zaevidovalo v 89 športových, turistických, masových a iných akciách
3275 aktívnych účastníkov, z toho 886 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.
Výkonnostná úroveň a dosiahnuté výsledky našich súťaživých oddielov
a klubov v roku 2018 bola žiaľ nižšia, ako po iné roky. Jednoznačne najlepšie
výsledky dosiahli športovci z klubov taekwondo a karate. Ústup z bývalých
dobrých pozícií zaznamenali basketbal, baseball a bedminton. Na svojich
pozíciách ostali šach a tenis. Šachisti, ktorí vlani vypadli z extraligy, sa veľmi
dobre prezentujú v 1. lige Východ, keďže momentálne sú na 1. mieste. Tenisti
vďaka dobrej práci s mládežou a na základe dosiahnutých výsledkov, sú
podporovaní aj svojim zväzom.

V našej TJ máme 23 reprezentantov SR v rôznych vekových kategóriách,
ktorí sú z 3 klubov: taekwondo = 9, šach = 8, karate = 6.
Pokles výkonnosti, hlavne v kolektívnych športoch v našej TJ, sa odrazil aj na
celkovej dotácii zo strany SAUŠ pre našu TJ na rok 2019, ktorá za posledných 10
rokov je najnižšia. Na dotácii pre našu TJ sa svojimi výsledkami najviac zaslúžili
športovci v individuálnych športoch, potom akcie ŠPV (šport pre všetkých), počet
VŠ v našej TJ a pomer mládeže a VŠ k celkovej členskej základni TJ Slávia UPJŠ.
Poznámka: V samostatnej prílohe k tejto správe dostávate kritériá, podľa ktorých
SAUŠ rozdeľuje celkový príspevok MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR) pre vysokoškolské telovýchovné jednoty a športové kluby
na vysokých školách. Tento príspevok je viac-menej stabilný už niekoľko rokov,
a je vo výške 380.000 €. K ďalším kritériám na prerozdeľovanie príspevku
MŠVVaŠ SR je aj kategorizácia športov (viď nižšie).
Členská základňa v našej TJ (viď v prílohe) je pomerne stabilizovaná na
určitej úrovni počtu členov. V nasledujúcom období očakávame zvýšenie
výkonnostnej úrovne hlavne v kolektívnych športoch v našich oddieloch
a kluboch. Zároveň, v individuálnych športoch, musíme dbať na udržiavanie
a ďalšie skvalitňovanie ich výkonnostnej úrovne.
Nesmieme zabúdať, aby sme v našej TJ aj naďalej vytvárali priestor pre športovú
činnosť mládeže a vysokoškolákov.
Vedenie TJ Slávia UPJŠ Košice a sekretariát TJ je v pravidelnom kontakte
s oddielmi a klubmi, ktorý je udržiavaný prostredníctvom elektronickej pošty,
telefonicky alebo osobným kontaktom na sekretariáte TJ.
Pre informáciu, znovu uvádzame kritériá hodnotenia športových výsledkov,
ktoré vykonáva SAUŠ, vychádzajúc z kategorizácie športov.
Športy sú zadelené do týchto kategórií – uvádzame iba tie športy, ktoré sú
v našej TJ Slávia UPJŠ:
a) Kolektívne športy:
Kategória

A

B

Volejbal
Basketbal

C
Baseball

b) Individuálne športy:
Karate
Tenis

Bedminton

Taekwondo
Šach

Pozrime sa na stručný prehľad činnosti našich oddielov a klubov v roku
2018. Vychádzali sme z údajov, ktoré predsedovia oddielov a klubov zaslali vo
vyplnených formulároch podľa intencií SAUŠ.

 Súťaživé oddiely a kluby
Baseball - predseda Ing. Hudák Pavol - počet členov = 27 ; VŠ = 11, do 18
rokov = 1, ostatní = 15,
muži – účasť iba na 2 turnajoch – Praha a Topoľčany,
kadeti – nehrali súťažne,
niektorí mladí hráči pomáhali novému klubu v Martine,
družstvo absolvovalo sústredenie na Štrbskom plese,
v predošlom období (2017) mali 3 reprezentantov SR U18 – SR reprezentovali vo
Varaždíne Max Martin, Antony Martin a Alexander Janoško,
minulá sezóna sa vyznačovala minimom športových aktivít,
nemajú kvalifikovaného trénera,
deti sa do klubu už veľmi nehlásia, VŠ – vlastní odchovanci odchádzajú z klubu,
webová stránka: https://www.facebook.com/SEALSke/- je potrebná
aktualizácia tejto stránky.


-

Basketbal – predseda Ing. Harčarik Andrej – počet členov = 75, VŠ = 6, do
18 rokov = 56, ostatní = 11,
klub ustúpil z pozícií, ktoré ešte donedávna okupoval,
muži II. liga Východ – 9. miesto,
družstvo žien – po zrušení, znovu vytvorené v septembri 2018,
žiacke družstvá sú v ŠŠK,
v rámci ŠPV sa zúčastnili alebo organizovali 7 akcií s celkovým počtom 666
účastníkov, z toho 89 VŠ,
organizácia akcií: Mini basketbalová liga a Turnaj v streetballe – žiaci,
TYDAM je školský športový klub so zabezpečenou štruktúrou v klube.


-

Bedminton – predseda Mgr. Majerník Marcel - počet členov = 42, VŠ = 33,
ostatní = 9,
po vypadnutí z II. ligy nemohli pokračovať v súťaži družstiev III. ligy kvôli tomu,
že nemajú 3 ženské pretekárky,
nahradzovali to účasťou na turnajoch po Slovensku – Rožňava, Sabinov, Trenčín,
B. Bystrica, Trebišov,
vzhľadom na kádrové podmienky družstva (kvalita hráčov), vidieť stagnáciu v
kvalitatívnom raste,
umožňujú vstupovať do oddielu aj rekreačným hráčom, hlavne VŠ,


-

-

Športové aktivity oddielu:
Vianočný turnaj Rožňava, Kozák Cup 2018, Grand Prix turnaje A v Trenčíne,
Košiciach, B. Bystrici, Turnaj o pohár primátora Sabinova, Memoriál M. Tomčka,
Zúčastnili sa Oblastných majstrovstiev GRAND PRIX Východ,

-

V rámci ŠPV sa zúčastnili na 12 akciách s celkovým počtom 540 účastníkov,
z toho 149 VŠ.

Karate - predseda Ing. Vancák Rudolf - počet členov = 54, VŠ = 4, do 18
rokov = 35, ostatní = 15,
zameranie sa na výchovu svojich zverencov od žiackeho veku začína prinášať
ovocie, čo sa odráža vo výkonnosti a celkových výsledkov pretekárov všetkých
vekových kategórií v klube,
v klube sú 3 skupiny (pokročilí + reprezentanti, stredne pokročilí a začiatočníci),
ktoré vedú kvalifikovaní tréneri,
veľmi často sa zúčastňujú rôznych akcií na Slovensku aj v zahraničí,
Kormošová Zuzana – akademická reprezentantka SR aj s medzinárodnými
úspechmi.


-

-

Významnejšie úspechy členov klubu:
- 1x1. miesto, M SR GOJU RYU KARATE, kumite ženy 18 rokov a staršie do 50 kg,
- 1x1. miesto M SR GOJU RYU KARATE kata ženy 18 ročné a staršie,
- 1x3. m - M SR seniorov jednotlivcov a družstiev, kumite seniorky do 50kg,
- 1x3. m. - Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018, kumite seniorky do 50kg,
- 1x3. m. - Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018, kata seniorky.
Výsledky na významnejších turnajoch:
- 1x1. m., 1x2m. a 1x 3m. - Hungarian Open,
- 2x2. m., 2x3. m. a 2x5. m. - Majstrovstvá SR U21, juniori,
- 1x3. m. - 38TH GRAND PRIX SLOVAKIA,
- 1x1. m., 1x2. m., 1x5. m. - 14. ročník Otvorených M SR SHITO RYU KARATE,
- 5x1. m., 1x2. m. a 3x3. m. - Majstrovstvá SR GOJU RYU KARATE,
- 2x1. m., 1x2. m. a 2x3. m. - 7TH BOHEMIA OPEN,
- družstvo veteránov na MS v Moldavsku obsadilo 1. miesto.
Reprezentanti SR: Herditzká Muriel, Herditzká Vivien, Váczy Peter, Váczy Anna,
Papp Zoltán, Kormošová Zuzana,
- majú svoju webovú stránku: karate.upjs.sk – je potrebné aktualizovať.
Šach - predseda prof. Pandula Blažej, počet členov = 67, VŠ = 1, do 18
rokov = 27, ostatní = 39,
po vypadnutí z extraligy mužov je družstvo v I. lige momentálna na 1. mieste,
v II. lige – 12. miesto, III. liga – 1. miesto,
juniori I. liga – 1. miesto,
každoročne organizujú 2 súťaže pre VŠ študentov – na jar – Turnaj košických
vysokoškolákov a memoriál J. Karabu – na jeseň. Tieto turnaje sú súčasťou UDŠ


-

-

UPJŠ,
zaviedli turnajovú novinku „ Košický víkenďák“,
v rámci športových aktivít študentov UPJŠ, členovia šachového oddielu vedú
hodiny šachu,
v oddiele majú 7 družstiev (skupín),
spolupracujú s 2 košickými ZŠ,
v rámci ŠPV sa zúčastnili 4 akcií pri počte 201 účastníkov, z toho 92 VŠ.

Výsledky jednotlivcov:
- 1. miesto M SR – Repka Christopher,
- rapid šach M SR - 1.m. Repka, 2.m. Nayhebaver, ženy - 2.m. – Nadzamová,
- M EU v rapid šachu – 4. miesto Popovič Martin.
Reprezentanti SR:
Jakub Antal - do 14 rokov, junior – Majstrovstvá EU,
Martin Popovič - do 14 rokov, junior – M EU,
Viktória Nadzamová (11 r.) - juniorka – M EU,ME žien,
Martin Nayhebaver - reprezentant SR – olympiáda,
JUDr. Emil Klemanič – MS - riešenie šachových
problémov,
Matej Bidulský – junior - M EU,
Lukáš Varga – junior – M EU,
Christopher Repka – olympiáda, ME, MS jun.
Taekwondo – predseda Mgr. Švec Mário – počet členov = 80, VŠ = 2, do
18 rokov = 72, ostatní = 6,
klub, ktorý v rámci našej TJ a aj SR, dosahuje najväčšie úspechy,
majú bohatú základňu mladých adeptov so stále sa zvyšujúcou kvalitou
výkonnostnej úrovne,
stali sa najlepším klubom na Slovensku v kyorugi aj poomse,
v klube je 5 družstiev od detí až po seniorov,


-

Dosiahnuté najlepšie výsledky jednotlivcov:
- M SR dospelí - 1.miesto - 1x, 5.miesto - 1x,
- M SR juniori - 1.miesto - 4x, 2.miesto - 2x, 3.miesto - 1x,
- MS juniorov - 3. miesto,
- ME juniorov - 5.miesto,
- Dutch open – 1. miesto a 3. miesto,
- Slovenia open – 2. miesto,
- Austria open – 3. miesto,
Reprezentanti SR:
- kadeti - Matej Horváth, Frgolec Miroslav
- juniori - Juroš Adam, Briškárová Veronika, Briškárová Gabriela, Slanec Giovanni,
Briškár Gabriel, Švec Filip,

- senior -Lefkovitš Daniel,
-

-

predseda klubu Mgr. Mário Švec je zároveň aj reprezentačným trénerom,
v mesiaci máj pravidelne organizujú Medzinárodný turnaj Cassovia open za
veľkej účasti domácich a zahraničných pretekárov,
športovci klubu sa každoročne 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/- je potrebné
ju aktualizovať.
Tenis - – predseda Ing. Sedláček Radovan, počet členov = 77, VŠ = 9, do
18 rokov = 38, ostatní = 30,
v klube majú 8 skupín podľa veku a výkonnosti,
muži – hrali II. ligu,
dorastenci a dorastenky – I. trieda; dorastenky B a staršie žiačky – II. trieda, deti
do 10 rokov hrajú regionálne kolo. Ostatné 2 skupiny súťažne nehrajú,
oddiel pravidelne, ako to je v tenise zvykom, funguje v súťažiach družstiev
a neskôr jeho členovia vystupujú v súťažiach jednotlivcov na rôznych turnajov,
organizovali turnaje aj pod hlavičkou svojho klubu,
v spolupráci s ÚTVŠ organizujú turnaje pre vysokoškolákov,
tréningy vedú 2 kvalifikovaní tréneri,
aktívne získavajú sponzorov a osoby, ktoré darujú 2 % zo svojich daní,


-

Výsledky - jednotlivci:
- umiestnenia na celoštátnych turnajoch:
 1. miesto – 29x – dvojhra aj štvorhra
 2. miesto - 27x - dvojhra aj štvorhra
 3. miesto – 57x – dvojhra aj štvorhra
- umiestnenia na majstrovstvách regiónu:
- 1. miesto – 5x – dvojhra aj štvorhra
- 2. miesto – 3x – dvojhra aj štvorhra
- 3. miesto – 25x - dvojhra aj 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 – 7.
ročník, Masters class – 12. ročník, 8. ročník Memoriálu Věry Medveďovej, Aerobik
maratón – 18. ročník,
- kondičná kulturistika žien (KKŽ) pod vedením M. Vojtasovej – 2x v týždni,
- členky KKŽ sa stretávajú pravidelne na Ružíne – víkendové pobyty spojené
s cvičením a turistikou,
- cvičiteľky každoročne organizujú cvičenie pri mori v Chorvátsku a v Bulharsku –
jún, august,
- celú praktickú činnosť v oddiele majú na starosti 4 cvičiteľky,
- pod vedením Mgr. Horbacz, PhD., je veľmi úspešné cvičenie senioriek – 2x
týždenne, na ktorom sa zúčastňuje priemerne 40 – 50 cvičeniek.


-

-

-

Vodáci – predseda RNDr. Cechlár Ladislav, počet členov = 40, VŠ = 5, do 18
rokov = 13, ostatní = 22
tradične veľmi aktívny oddiel, ktorý usporiadal 27 svojich vodáckych akcií
a členovia oddielu sa zúčastňujú aj akcií iných vodáckych oddielov,
zorganizovali a zabezpečili veľmi cenené celoslovenské školenie vodáckych
inštruktorov,
už každoročne tradične pripravujú zahraničné akcie – splavy a kurzy - Poľsko,
Slovinsko a Rakúsko - 2 letné školy kanoistiky na rieke Salza, Jarný splav
tatranských riek, Splav rieky Bialka v Poľsku a rieky Soča v Slovinsku,
veľký úspech má tradičný Košický vodácky maratón, ktorý je sprievodnou akciou
MMM,
oddiel je spoluorganizátorom obľúbených pravidelných vodáckych akcií:
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 – stránka nie je
aktualizovaná (posledné veci sú z roku 2015).


-

-

Turisti – predseda MUDr. Dombrovský Peter, počet = 48, VŠ = 13, do 18
rokov = 10, ostatní = 25,
každoročne sa zúčastňujú na viac ako 25 podujatiach. Sú to predovšetkým vlastné
oddielové akcie, ďalšie, na ktorých sa členovia zúčastňujú, sú usporadúvané
inými oddielmi.
2 veľké akcie (Milič, Letné stretnutie KTMK) zvykne organizovať oddiel pre
širokú turistickú verejnosť,
spolupracujú so základnými školami Bukovecká a Park Angelinum – na
niektorých akciách sa zúčastňujú deti,
stále funguje spolupráca s maďarskou obcou Hollóháza,
na svojej „ kmeňovej chate „ Gáborke absolvujú svoje oddielové stretnutia 3x
ročne – letné, jesenné a zimné,
druhé najvýznamnejšie podujatie roka – Medzinárodné stretnutie turistov na
Veľkom Miliči – organizujú spoločne s maďarskými turistami,

-

niekoľko akcií, ktoré v minulosti neboli spomínané: Memoriál Hynkovcov,
Potulky košickým chotárom – Východ, Veľkonočná jednodňovka, Naprieč
hrebeňom Rudohoria – Mníšek, galmus – Biela skala, Zimný zraz KTMK, Na
medvedí cesnak do N. Hutky, Hornádske mosty a mostíky, Potulky Malohontom,
Silická planina a ďalšie,

-

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.

-


-

-

horolezecký klub funguje v našej TJ už 3 roky a vyznačuje sa aktívnou činnosťou,
neprestáva záujem o činnosť v tomto klube, najmä u VŠ,
pre účely tréningu ako aj pedagogického procesu študentov UPJŠ, je v prevádzke
pôvodne postavená horolezecká stena,
v roku 2018 klub zorganizoval viacero akcií, ako napríklad:
Kurz skalného lezenia, Tour de skaly Slovensko, Tradičné zimné stretnutie HK,
Paklenica – Chorvátsko –letné sústredenie, zahraničné sústredenie Grossglockner,
zimné sústredenie mládeže, Zamutovské skaly, Otváranie skál, zimné sústredenie
– pokročilí,
majú svoju webovú stránku – horolezci.upjs.sk,
klubový fanpage - https://www.facebook.com/HKupjsKE/


-

-

-

Horolezci – predseda Ing. Mikloš Stanislav, počet = 42, VŠ = 25, ostatní = 17,

Šport pre všetkých – evidenčne zabezpečuje Dr. Staško

základom oddelenia Šport pre všetkých, 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, akcie organizované mestom Košice a inými TJ alebo
oddielmi a klubmi,
priamo v tomto oddelení bolo v roku 2018 evidovaných 415 vysokoškolákov,
v roku 2018 sa uskutočnilo 89 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 3275 aktívne športujúcich, z toho bolo 886
študentov VŠ,
v porovnaní s vlaňajškom celkový počet aktívne zapojených športovcov stúpol
o 761, no počet VŠ klesol o 284,
boli zastúpené hlavne tieto športy: aerobik, basketbal, bedminton, florbal, futsal,
kondičná kulturistika, minifutbal, stolný tenis, šach, vodáctvo, volejbal, plávanie,
cykloturistika a turistika,

-

-

VŠ liga na UPJŠ pokračovala v 4 športoch – minifutbal, florbal, basketbal
a volejbal, s jarnou a jesennou časťou s celkovým počtom 203 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 02.05.2019

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

Členská základňa TJ Slávia UPJŠ Košice v jej oddieloch a kluboch - 2018

P.č.

Oddiel, klub

Do 18 rokov

VŠ

Ostatní

Spolu

1.

Baseball

1

11

15

27

2.

Basketbal

58

6

11

75

3.

Bedminton

0

33

9

42

4.

Karate

35

4

15

54

5.

Tenis

38

9

30

77

6.

Taekwondo

72

2

6

80

7.

Šach

27

1

39

67

8.

Volejbal

0

0

10

10

9.

0

0

11

11

10.

Aerobik a fitnes –
kondičné posilňovanie
Horolezci

0

25

17

42

42

Turisti

10

13

25

48

12.

Vodáci

13

5

22

40

13.

Šport pre všetkých (ŠPV)

0

415

0

415

254

524

210

988

SPOLU

Súhrn:
1. Celkove mládež do 28 rokov: do 18 rokov + VŠ = 778 → 78,7 % z členskej základne TJ
2. Počet VŠ = 524 → 53,0 % z členskej základne TJ

V Košiciach 02.05.2019

Vypracoval:

Dr. Imrich Staško
výkonný tajomník TJ Slávia UPJŠ Košice

