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Správa o činnosti za rok 2021 
 

 

        Športová činnosť v roku 2021 bola podobná predošlým pandemickým rokom.  
Neobišla ani obrovské obmedzenia a výpadky v športovej činnosti na celom svete.  
Športovci spoločne s funkcionármi oddielov a klubov našej TJ robili všetko možné, 
aby aspoň v obmedzenom, čiže dovolenom režime, mohli fungovať v súťažiach 
alebo zúčastňovať sa podujatí športu pre všetkých. 
        Niektorým sa to darilo viac, iným menej alebo nevykonávali žiadnu činnosť. 
TJ Slávia v roku 2021 mala zastúpených svojich členov v 8 oddieloch, 3 kluboch 
a v oddelení Šport pre všetkých, v celkovom počte 946 členov.  Z tohto počtu je 546 
vysokoškolákov,  celkove tento počet činí 57,70 %  členskej základne TJ.   
Počet žiakov a študentov  stredoškolákov do 18 rokov je 198, čo je o 28 menej ako 
vlani.  
       V našej TJ je aj naďalej zachovaný trend práce s mladými športovcami. Mládež, 
t.j. VŠ spoločne s členmi do 18 rokov tvorí 78,60 %, čo predstavuje počet 744 členov. 
V rámci vysokoškolských TJ riadených SAUŠ je naša TJ v hodnotení tohto kritéria 
stále na 2. mieste.     

             Je naďalej veľmi želateľné a dobré, že oddiely a kluby, ktoré sa starajú o svoj   
      výkonnostný rast, nezabúdajú ani na výchovu svojich mladých zverencov.   
      V našej TJ k takýmto oddielom a klubom patria: basketbal, šach, bedminton,   
      karate,  taekwondo a tenis.  
      Žiaľ, baseballový klub (vznik 1997), ktorý pôvodne vznikol zo  softballového  
      oddielu (vznik 1987), v našej TJ, v roku 2021 definitívne zanikol.    
      Príčin je viacero, no jednou z najväčších je, že klub nemal svoj vlastný stánok na 
      vykonávanie športovej činnosti. Ďalšou príčinou je veľká fluktuácia aktívnych 
      členov tohto klubu, ktorý v časoch úspešného fungovania, vychoval množstvo  
      reprezentantov Slovenska. 
 
 
        Súhrn štatistiky členskej základne za rok 2021:  

1. Celkove mládež do 28 rokov: do 18 rokov + VŠ = 744 → 78,60 % z členskej základne TJ 

2. Počet VŠ = 546 → 57,70 % z členskej základne TJ 

 

 

      Zaužívané hodnotenie dosiahnutých výsledkov našich športovcov za rok 2021 
v tejto správe vynecháme zo známych dôvodov. Uvedieme informácie z oddielov 
a klubov, ktoré nám ich funkcionári poslali. 
 
 
 
      



 
 SÚŤAŽIVÉ ODDIELY A KLUBY 

 
 

 BASKETBAL – predseda Ing. Harčarik Andrej – počet členov = 64, VŠ = 

10, do 18 rokov = 37, ostatní = 17, 
 
Názov klubu:  ŠŠK TYDAM KOŠICE  - registrovaný na MV SR  
Marketingový názov klubu:  TYDAM UPJŠ KOŠICE - používaný v zápasoch 
                                          družstiev  
Prezident klubu: Ing. Andrej Harčarik  
Počet členov v družstvách:  uvedený vo formulári koncom roka 2021 odoslaný  
                                                 vedeniu Slávie UPJŠ Košice.  
 
Počet družstiev v súťažiach:  
 
- 1.liga ženy + Junioriek U19 + U23: tréner: A. Harčarik  
                                                             asistent: J. Verešpej   
- Juniori U19 - tréner:  R. Nuber, asistent: O. Vilner, 
- Mladšie žiačky - tréner: M. Sabol,  
- Staršie mini žiačky U12: M. Sabol 
- Mladšie mini žiačky U11: A Harčarik 
- Mikro U10: M. Sabol + J. Škapinec 
 
       Družstvá hrávajú  súťaže vo svojej vekovej kategórii, ktoré sú uvedené vyššie. 
Tieto súťaže sú pravidelné, organizované a vedené Slovenskou basketbalovou 
asociáciou ukončené Majstrovstvami republiky na konci sezóny. 
Všetky družstvá majú svoj pravidelný tréningový proces. 
       Klub usporadúva aj  jednorazové akcie, alebo sa ich zúčastňuje na Slovensku a v 
zahraničí. Sú to turnaje  (Bardejov, Rožňava, Poprad, Žilina, Budapešť, Ostrava). 
Zúčastňujú sa aj streetballových turnajov (Košice, KSL,  Michalove, Humenné, 
Spišská Nová Ves, Svit, Lučenec a pod.). 
Uskutočňujú aj akcie pre širokú športovú verejnosť (Alpinka, Memoriál G. Dobroviča, 
Kapustnica, basketbalové campy pre deti, sústredenia, Košická streetballová liga, 
Tydamácky streetballový turnaj a pod.). 
Nakoľko sa nižšie súťaže a regionálne súťaže nedohrávali (po skončení opatrení 
koronavírusu) - umiestnenie družstiev nebolo možné určiť. 
        Zúčastňovali sa aj turnajov (streetbalových, basketbalových a pod.) - 
KSL  -  3. miesto,  Poprad U11 - 3. miesto, Rožňava - tréningový turnaj, Bardejov - 
tréningový turnaj, Humenné U19 - 4. miesto, viaceré streetballové turnaje - kde hrali 
zmiešané družstvá z vlastných hráčok a hráčov, nie klubové družstvá. 
Pretože oficiálne turnaje sa nekonali (boli zakázané), organizovali sa len tréningové 
turnaje. 
V roku 2021 v klube nemali žiadneho reprezentanta alebo reprezentantku. 
 
 



 
Organizačná štruktúra klubu: 
 
1. Valné zhromaždenie klubu. 
2. Prezident klubu 
3. Predstavenstvo klubu   
4. Trénerská  rada klubu 
5. Kontrolór klubu  
 

 
 BEDMINTON – predseda Mgr. Majerník Marcel - počet členov = 35, VŠ = 

24, do 18 rokov = 3, ostatní = 8, 
 
Organizácia oddielu 

o Bedmintonový oddiel nebol súčasťou žiadnych podujatí, keďže sa 

nehrala liga 

o Momentálne sme si nepodali prihlášku do 3. ligy, keďže v družstve 

chýbajú hráčky. Minimálne však už máme dostatočný počet mužov, 

ktorí by oddiel vedeli na rôznych súťažiach či akciách zastupovať.  

 

Informácie o oddiele 

- V oddiele majú vlastne rovnakých členov, ako tomu bolo po iné roky, akurát sa 

mení ich veková štruktúra. To znamená, že bývalí VŠ študenti sa zaraďujú do 

kategórie ostatných - dospelých. 

- Od ďalšieho školského roka sa budú musieť snažiť prilákať nových študentov, 

zvýšiť počet členov klubu, najmä dievčat a žien, keďže bez nich, podľa 

pravidiel, sa žiadna majstrovská súťaž nedá hrať. Je potrebné bedminton viac 

spropagovať aj medzi tými študentami, ktorí už na bedminton chodia v rámci 

výuky, ale o oddiele nevedia (plagáty, návšteva vyučovacích hodín, spolupráca 

s ÚTVŠ a pod.). 

- Aj keď sa po minulé roky nehrala liga, oddiel zvykol organizovať aspoň rôzne 

akcie a podujatia, ale vlani kvôli silným pandemickým vlnám ich 

neorganizovali vôbec.  

 
 

 KARATE -  predseda Ing. Vancák Rudolf - počet členov = 35, VŠ = 0, do 18 
rokov = 22, ostatní = 13, 
 

       Tréningový proces bol zabezpečovaný štyrmi kvalifikovanými trénermi 

v priestoroch telocvične UPJŠ na Paru Angelinum 9. 

Celý proces, tak ako aj proces súťaží, bol ovplyvnený pandemickou situáciou, ktorá 

negatívne ovplyvnila jednak prípravu nových a aj pokročilých cvičencov. 



V tejto situácii nebolo možné usporiadať pravidelné skúšky technickej vyspelosti, tzv. 

„páskovanie“ na konci školského roka 2020/21. 

Tréningový proces zabezpečovali štyria kvalifikovaní tréneri: 

- Ing. Rudolf Vancák a Mgr. Peter Váczy sa podieľali na príprave A družstva 

a reprezentantov,  

- Ing. Milan Korenko sa podieľal na príprave B družstva  

- Mgr. Emil Bugoš sa podieľal na príprave začiatočníkov (kurz). 

V priebehu celého roka sme sa zúčastňovali rôznych súťaží - či už regionálnych, 

celoslovenských, tak aj medzinárodných v režime, ktorý nám dovolila pandemická 

situácia. 

Zoznam jednotlivých súťaží a umiestnenie našich cvičencov sú uvedené v tabuľkovej 

prílohe. 

Počas roka 2021 sme mali v širšej reprezentácii SR troch cvičencov: 

- Bugoš Adam, 
- Papp Zoltán, 
- Váczy Anna. 

 
           Členovia reprezentácie SR sa zúčastňovali celoslovenských a medzinárodných 

súťaží s mnohými úspechmi, ktoré sú uvedené v tabuľkovej prílohe reprezentácie. 

Po ukončení sezóny 2020/2021 počas školských prázdnin sa oddiel zameriaval 

na letnú kondičnú prípravu cvičencov, ktorú tvorili rôzne behy a posilňovanie. Pre 

tréning obratnosti a zlepšenie reakcií cvičencov sa hrali rôzne loptové hry. 

Pred otvorením novej sezóny 2020/2021 zorganizovali cvičenci, rodičia 

a priatelia klubu svojpomocné generálne upratovanie telocvične a zároveň bolo 

uložené nové tatami na podlahu v modro-žltej farbe. 

Začiatkom školského roka 2021/2022 sme zorganizovali nábor nových 

cvičencov - kurz, ktorého sa zúčastňovala prevažne školopovinná mládež v počte 19 

cvičencov.  

Od roku 2019 funguje aj nová internetová stránka oddielu www.karate.upjs.sk, 

na ktorej sú uvedené všetky informácie o Karate klub Slávia UPJŠ Košice. Priebežne 

sú na túto stránku pridávané všetky činnosti oddielu a výsledky súťaží, ktorých sa 

zúčastnili naši cvičenci. 

 
Prehľad výsledkov členov Karate klubu UPJŠ Košice: 

 

HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX - BUDAPEST 2021   

30.10.2021, Budapešť, Maďarsko   

http://www.karate.upjs.sk/


Miesto Súťažiaci Kategória 

3. Anna Váczy,    kumite juniorky +59kg 

3. Peter Váczy jr.,kumite U14 -55kg   

POLISH OPEN 2021   

15.10.2021, Poľsko, Bielsko Biala   

Miesto Súťažiaci Kategória 

3. Anna Váczy kumite juniorky +59kg 

 Papp Zoltán kumite juniori -61kg, 

 Bugoš Adam kumite starší juniori U21 -60kg, 

 Bugoš Adam kumite seniori -60kg   

KARATE CROATIA OPEN 2021   

08.10.2021, Chorvátsko, Rijeka   

Miesto Súťažiaci Kategória 

3. Anna Váczy KUMITE INDIVIDUAL FEMALE JUNIORS +59 KG 

5. Adam Bugoš KUMITE INDIVIDUAL MALE SENIORS -60 KG 

9. Zoltán Papp KUMITE INDIVIDUAL MALE JUNIORS -61 KG   

KARATE1 YOUTH LEAGUE - ISTANBUL 2021   

17.09.2021, Turecko, Istanbul   

Miesto Súťažiaci Kategória 

7. Anna Váczy JUNIOR KUMITE FEMALE 59+ KG   

24TH BUDAPEST OPEN   

11.09.2021, Maďarsko, Budapešť   

Miesto Súťažiaci Kategória 

 Papp Zoltán  JUNIOR KUMITE MALE +61kg, 

5.  Peter Váczy ml. U14 KUMITE MALE -55kg, 

 Adam Bugoš  U21 KUMITE MALE -60kg a SENIOR KUMITE MALE -

60kg, 

 Anna Váczy  JUNIOR KUMITE FEMALE +59kg 

48. ME JUNIOROV, KADETOV A U21 – TAMPERE - FÍNSKO   



18.08.2021, Fínsko, Tampere   

Miesto Súťažiaci Kategória 

2. kolo Anna Váczy  JUNIOR KUMITE FEMALE +59kg   

41ST GRAND PRIX SLOVAKIA - 17.07.2021   

17.07.2021, Slovensko, Bratislava   

Miesto Súťažiaci Kategória 

2. Adam Bugoš KUMITE INDIVIDUAL MALE SENIORS -60 KG 

3. Zoltán Papp KUMITE INDIVIDUAL MALE JUNIORS -61 KG 

3. Peter Váczy jr.KUMITE INDIVIDUAL MALE U14 -50 KG 

7. Anna Váczy KUMITE INDIVIDUAL FEMALE CADETS +54 KG 

KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2021   

02.07.2021, Chorvácko, Poreč   

Miesto Súťažiaci Kategória 

 Papp Zoltán  KUMITE MALE +63kg, 

7.  Anna Váczy  KUMITE FEMALE +54kg   

KARATE1 YOUTH LEAGUE - LIMASSOL 2021   

04.06.2021, Cyprus, Limassol   

Miesto Súťažiaci Kategória 

 Papp Zoltán  KUMITE MALE +63kg 

 Anna Váczy  KUMITE FEMALE +54kg     

MAJSTROVSTVÁ GOJU RYU KARATE - 07.05.2021   

07.05.2021, Slovensko   

Miesto Súťažiaci Kategória 

1. Adam Bugoš Kumite seniori do 60kg 

1. Milan Ház Kumite juniori 16-17 rokov do 61kg 

1. Anna Váczy Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59kg 

1. Peter Váczy jr.Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg 

2. Zoltán Papp Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg 

2. Michal Šoltész, Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg 



3. Richard Papp, Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 

3. Samuel Soltész, Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg     

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SENIOROV 2021 - 17.04.2021  

04.04.2021, Slovensko,   

Miesto Súťažiaci Kategória 

5. Adam Bugoš Kumite seniori do 60kg     

2 . KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK VIDEO ONLINE SEZÓNA 2020 - 

2021 - 02.04.2021   

02.04.2021, Slovensko   

Miesto Súťažiaci Kategória 

1. Anna Váczy Kumite ženy 16+ BRH 

1. Peter Váczy jr.Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg pokročilí 

2. Adam Bugoš Kumite muži 16+ BRH 

2. Zoltán Papp Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg 

2. Samuel Soltész Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 

2. Michal Šoltész Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg začiatočníci 

3. Milan Ház Kumite muži 16+ BRH 

3. Richard Papp Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 

     

GRAND PRIX ŽILINA 2021 - 25.03.2021   

25.03.2021, Slovensko, Žilina   

Miesto Súťažiaci Kategória 

1. Adam Bugoš Kumite muži +18 rokov Open 

1. Anna Váczy Kumite juniorky 16-17 rokov nad 55kg 

3. Zoltán Papp Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg   

1. KOLO ŽIACKEJ LIGY VÚKABU A TAÚK VIDEO ONLINE SEZÓNA 2020 – 

2021    

07.03.2021, Slovensko   

Miesto Súťažiaci Kategória 

1. Peter Váczy j. Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg pokročilí 



1. Anna Váczy Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg 

2. Zoltán Papp Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg 

2. Richard Papp Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg 

   

Reprezentanti a ich výsledky: 

Vaczy Anna Junior KARATE1 YOUTH LEAGUE - ISTANBUL 2021 - 7. miesto 

  48. ME juniorov, kadetov a U21 – Tampere – Fínsko -postup do 2. kola         

  CROATIA OPEN 2021 - 3. miesto 

  KARATE1 YOUTH LEAGUE - LIMASSOL  

  KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2021 - 7. miesto 

  24TH BUDAPEST OPEN  

Bugoš Adam Junior/Senior  -  24TH BUDAPEST OPEN  

  CROATIA OPEN 2021 - 5. miesto 

  41ST GRAND PRIX SLOVAKIA - 2. miesto 

  MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SENIOROV 2021 - 5.  

                        miesto 

  GRAND PRIX ŽILINA 2021    - 1. miesto 

Papp Zoltán Junior KARATE1 YOUTH LEAGUE - LIMASSOL  

  CROATIA OPEN 2021   - 9. miesto 

  KARATE1 YOUTH LEAGUE - POREC 2021  

  24TH BUDAPEST OPEN  

 
 ŠACH -  predseda prof. Pandula Blažej, počet členov = 68, VŠ = 10, do 18  

rokov = 17, ostatní = 41, 
 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ODDIELU  

Šachový oddiel má osem družstiev: Extraliga 1 družstvo; 1. liga 1 družstvo; 2. liga 2 

družstvá; 3. liga 1 družstvo; 4. liga 2 družstvá; Mládežnícka liga 1 družstvo 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY   

 Pravidelné súťaže: 

 

 extraliga - 6. miesto 



 liga – 2. miesto 

 2. liga – 2. a 8. miesto 

 3. liga – 1. miesto 

 4. liga – 2. a 4. miesto 

 Mládežnícka liga - 2. miesto 

 

Trénermi mládeže sú Mgr. Imrich Jurčišín a Ing. Oto Pejko. 

- viacerí mládežníci si platia trénerov individuálne. Tréningy prebiehajú on 

line. 

 

 Individuálne súťaže: 

 

 Na Majstrovstvách Slovenska mládeže v Starej Ľubovni mesto Košice 

reprezentovalo 5 mladých hráčov z TJ Slávia UPJŠ Košice.  

 Majstrovstvá SR 2021 mládeže jednotlivcov chlapcov a dievčat v kategóriách do 
8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov - Stará Ľubovňa v dňoch 26.6.-3.7.2021 

 kategória chlapci do 8 rokov 
o Ryan Mazák  -    1. z 13 účastníkov – majster Slovenska na rok 2021 
 kategória chlapci do 16 rokov 
o Ondrej Turis   -   18. z 29 účastníkov 
 kategória chlapci do 20 rokov 
o Lukáš Varga   -    5. z 32 účastníkov 
o Viktória Nadzamová   -   10. z 32 účastníkov pozn. dievčatá môžu hrať v 

súťaži chlapcov 
o Martin Popovič   - 22. z 32 účastníkov. 

 
 Hráči oddielu sa zúčastnili aj ďalších významných turnajov s týmito 

výsledkami: 
 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu uzavreté Modra 21.9.-29.9.2021 
o Martin Neugebauer  - 1. z 10 účastníkov sa stal majstrom Slovenska na 

rok 2021 
 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky v bleskovom šachu Košice 24.7.2021 
o Martin Neugebaue  -   4. z 57 účastníkov 
o Martin Popovič     22. z 57 účastníkov 
o Jakub Antal      26. z 57 účastníkov 
o Erik Amer      35. z 57 účastníkov 
o Ryan Mazák      38. z 57 účastníkov 
o Andrej Kokavec     44. z 57 účastníkov 
o Rebeka Nadzamová    45. z 57 účastníkov 

 
 Majstrovstvá Slovenska mládeže v zrýchlenom šachu chlapcov a dievčat do 6, 

8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov Nitra 11.9.2021 
 kategória chlapci do 8 rokov 



o Ryan Mazák   2. z 25 účastníkov 
 

 LJ SLOVAK OPEN 2021 Liptovský Ján  17.6.-20.6.2021 
o Jakub Antal   9. zo 110 účastníkov 
o Lukáš Varga  15. zo 110 účastníkov 
o Ryan Mazák  71. zo 110 účastníkov 

 
 Skalický šachový festival Skalica 21.8.-29.8.2021 
 ENERGY GROUP SLOVAK OPEN 

o Martin Popovič 45. zo 66 účastníkov 
 

 Košický víkenďák 2021 Košice 16.7.-18.7.2021 
o Ryan Mazák  26. zo 71 účastníkov 
o Rebeka Nadzamová 32. zo 71 účastníkov 
o Erik Amer  38. zo 71 účastníkov 
o Andrej Kokavec 39. zo 71 účastníkov 
o Ondrej Turis  43. zo 71 účastníkov 

 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu amatérov OPEN Topoľčany 6.8.-

9.8.2021 
o Viktória Nadzamová 33. zo 144 účastníkov 
o Jakub Antal  48. zo 144 účastníkov 
o Martin Popovič 71. zo 144 účastníkov 
o Ryan Mazák  103.zo 144 účastníkov 

 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu amatérov v zrýchlenom šachu 

Topoľčany 7.8.2021 
o Martin Popovič  9. zo 118 účastníkov 
o Viktória Nadzamová 55. zo 118 účastníkov 

 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v šachu amatérov bleskový turnaj 

Topoľčany 8.8.2021 
o Jakub Antal  28. z 88 účastníkov 
o Viktória Nadzamová 31. z 88 účastníkov 
o Martin Popovič 52. z 88 účastníkov 
o Ryan Mazák  73. z 88 účastníkov 

 
 Polemag OPEN v zrýchlenom šachu sprievodná akcia pri MSR v bleskovom 

šachu Košice 25.7.2021 
o Martin Neugebauer  5. z 59 účastníkov 
o Lukáš Varga  12. z 59 účastníkov 
o Martin Popovič 20. z 59 účastníkov 
o Viktória Nadzamová 22. z 59 účastníkov 
o Andrej Kokavec 32. z 59 účastníkov 
o Jakub Antal  38. z 59 účastníkov 
o Ryan Mazák  40. z 59 účastníkov 



o Erik Amer  45. z 59 účastníkov 
 

 PREŠOV OPEN 2021 Prešov 29.07.-01.08.2021 
o Ryan Mazák  33. zo 71 účastníkov 
o Andrej Kokavec 38. zo 71 účastníkov 

 
 XI. MEMORIÁL LADISLAVA KOTÁNA Košice 13.8.-20.8.2021 

o Viktória Nadzamová  6. zo 42 účastníkov 
o Lukáš Varga  13. zo 42 účastníkov 
o Ondrej Turis  36. zo 42 účastníkov 
o Ryan Mazák  37. zo 42 účastníkov 
o Erik Amer  40. zo 42 účastníkov 

 
 OPEN Tatry 2021 Tatranská Lomnica 2.10.–09.10.2021 

o Ryan Mazák  109. zo 134 účastníkov 
 

 European Youth Chess Championship 2021 - Open 08 hybrid (čiastočne 
prezenčne čiastočne cez internet) 15.10.-21.10.2021 

o Ryan Mazák  35. z 80 účastníkov 
 

REPREZENTANTI 

 Ryan Mazák 
European Youth Chess Championship 2021 - Open 08 hybrid (čiastočne 
prezenčne čiastočne cez internet) 15.10.-21.10.2021 
  35 miesto. z 80 účastníkov 

 Viktória Nadzamova sa zúčastnila Prague International Chess Festival – 
Futures a reprezentovala Slovenskú republiku na uvedenom podujatí. 
 

POTVRDENIE:  

          Slovenský šachový zväz týmto potvrdzuje, že  Ryan Mazak sa zúčastnil 

European Youth Chess Championship 2021 - Open 08 a reprezentoval Slovenskú 

republiku na uvedenom podujatí. 

http://chess-results.com/tnr582072.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30 

 

Slovenský šachový zväz týmto potvrdzuje, že Viktória Nadzamova sa zúčastnila 

Prague International Chess Festival – Futures a reprezentovala Slovenskú republiku 

na uvedenom podujatí. 

 

https://chess-results.com/tnr563936.aspx?lan=1&art=4&turdet=YES&flag=30 

 

Slovenský šachový zväz týmto potvrdzuje, že menovaní športovci sú reprezentanti 

Slovenskej republiky. 
 

 

http://chess-results.com/tnr582072.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
https://chess-results.com/tnr563936.aspx?lan=1&art=4&turdet=YES&flag=30


INFORMÁCIE O ODDIELE.  

- tajomník oddielu - Mgr. Imrich Jurčišin - jurcisin.imrich2@atk.sk, 

- oddiel má dispozícii šachovú miestnosť, kde prebieha aj výučba študentov, 

ktorí si ako športovú aktivitu vybrali šach, 

- taktiež sa tam konajú tréningy a zápasy 3. a 4. ligy. Zápasy extraligy, 1. a 2. 

ligy sa uskutočňujú v CAM klube alebo jedálni na Medickej 4. 

 

   TAEKWONDO – predseda Mgr. Švec Mário – počet členov = 90, VŠ = 4, 
do 18 rokov = 76, ostatní = 10, 

 

       Klub KORYO TKD Slávia UPJŠ Košice v roku 2021 podobne ako v 2020 

(vzhľadom na pandémiu COVID-19), absolvoval len obmedzené množstvo podujatí, 

no napriek tomu sme sa snažili vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sme zabezpečili 

adekvátnu športovú prípravu našich športovcov a predovšetkým reprezentantov, 

ktorí boli a stále ostávajú v príprave na vrcholové podujatia. 

       Veľkým problémom bolo znemožnenie účasti už len na tréningovom procese, 

kvôli LOCKDOWNu. 5 týždňov sme čakali na priznanie štatútu účastníkov OH 

kvalifikácie a pridelenie štatútu OH reprezntanta, aby naši reprezentanti mohli vôbec 

trénovať. 

          Z mája roku 2020 sa preložila OH kvalifikácia na rok 2021, kde v nominácii boli 

traja SR reprezentanti a z toho dvaja reprezentanti z nášho klubu: Gabriela 

Briškárová -49kg a Filip Švec -68kg. 

Bohužiaľ tvrdý lockdown a výrazné obmedzenia v činnosti priniesli ,,očakávaný 

neúspech“ a ani jednému sa nepodarilo kvalifikovať na OH v Tokiu. 

          V lete sa nám podarilo zorganizovať spoločné klubové sústredenie na Zlatej 

Idke a začali sme prípravu na ME do 21 rokov v Estónskom Talline. 

Nominovaní boli 5ti naši reprezentanti: Michaela Kaminská, Damién Frgolec, Simona 

Pernischová, Miroslav Frgolec a Gabriela Briškárová z celkovo 6tich reprezentantov 

SR. Pričom sa nám podarilo získať 3x 5.miesto (Briškárová, Pernischová, Kaminská) 

a 2x 9.miesto (Frgolec D. a Frgolec M.). 



          Gabriele Briškárovej sa po ťažkých pandémických peripetiách podarilo koncom 

novembra 2021 vycestovať na 10 dňové sústredenie v Salt Lake City/USA v rámci, 

ktorého absolvovala aj turnaj LAS VEGAS OPEN, ktorý vo svojej seniorskej kategórii 

-53kg suverénne vyhrala. 

          Ako jedinému klubu na Slovensku sa nám v októbri 2021 podarilo 

zorganizovať turnaj CASSOVIA OPEN 2021 za prísnych protipandémických 

opatrení a len za účasti slovenských klubov, čo ale považujeme za veľký úspech 

a sme radi, že sme neprerušili kontinuitu tohto významného Košického ale aj 

Slovenského podujatia. 

V súčasnosti patri klub k najúspešnejším na Slovensku, o čom svedčí aj počet 

reprezentantov, kde z celkovo 4 juniorských reprezentantov v SR sú 3 z nášho klubu 

a z 3 seniorov sú 2 naši reprezentanti. 

Celkový pokles reprezentantov je spôsobený aj opatreniami, ktoré znemožňovali 

zúčastňovať sa turnajov, zbierať body a kvalifikovať sa do rankingu. 

 

Juniori:  
1. Michaela Kaminská 

2. Simona Pernischová 

3. Damién Frgolec 

Seniori: 
1. Gabriela Briškárová 

2. Miroslav Frgolec 

     Teší nás aj fakt, že Gabriela Briškárová je zaradená v Slovenskom olympijskom 

TOP tíme a spolu s Miroslavom Frgolcom sú zaradení aj v podpore Národného 

športového centra. 

 

 



 TENIS -  – predseda Ing. Sedlaček Radovan, počet členov = 62, VŠ = 8, do 
18 rokov = 28, ostatní = 16, 

 
 
VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA: 

 
 Vekové kategórie:  - HTO do 10 rokov (Chlapci + dievčatá) 

                                              - ml.žiactvo (CH + D) 
                                              - st.žiactvo (CH+D) 
                                              - dorast (CH + D) 
                                              - dospelí (muži + ženy) 
                                              - seniori 
 

 Tréneri: - Ing. Sedlaček Radovan (oficiálne = platná trénerska licencia) 
                           - Ing. Mucha Tomáš (oficiálne = platná trénerska licencia) 
                           - Novák Jaroslav (oficiálne = platná trénerska licencia) 
                           - Hudáček Ivan (neoficiálne = neplatná trénerska licencia) 
 

 Asistenti: - Kötelesová Barbora 
                             -  Chren Erik 
 

 Súťaže:  
 

a) družstvá za rok 2021: - detský Fed Cup (oblastné kolo)  
                                           -  st.žiačky (2.trieda) 
                                           - dorastenky 2 družstvá (1. trieda, 2.trieda) 
                                           - dorastenci (2.trieda) 
                                           - muži (2.liga - Východ) 
                                           - ženy (2.liga) 
                                           - seniori 65+ (majstri SR) 
 
družstvá na rok 2022:    - detský Fed Cup (oblastné kolo)  
                                          - ml.žiačky (2.trieda) 
                                          - st.žiačky (2.trieda) 
                                          - dorastenky 2 družstvá (1. trieda, 2.trieda) 
                                          - dorastenci (2.trieda) 
                                          - muži (1.trieda) 
                                          - ženy (1.liga) 
                                          - seniori 35+ 
             
b) jednotlivci: - regionálne majstrovstvá 
                          - majstrovstvá SR 
                          - celoštátne turnaje (kategórie A, B, C, D) 
                          - medzinárodné turnaje 
 
 
 



DOSIAHNUTĚ VÝSLEDKY: 

  
Sezóna 2020/2021 
 

 družstvá: - ženy (postup do 1.ligy) 
                              - muži (vypadnutie z 2.ligy - Východ do 1.triedy) 
                              - dorast (3.miesto v 2.triede) 
                              - dorastenky (6.miesto v 1.triede) 
                              - st. žiačky (2.miesto v 2.triede) 
                              - seniori 65+ (majstri SR) 
 

 jednotlivci:  
 

Jalčová Diana (2007) - staršia žiačka 
rebríček: 11. miesto v SR (celoštátny) 
 
- semifinále vo dvojhre a víťazstvo vo štvorhre na Majstrovstvách regiónu  
- semifinále vo dvojhre, výhra vo štvorhre CT Tenisová akadémia Prešov kategórie A 
- semifinále vo štvorhre CT TK Slávia STU Bratislava kategórie A 
- finále vo dvojhre, výhra vo štvorhre CT TK Žilina kategórie B 
- finále vo dvojhre, výhra vo štvorhre CT TK Baník Prievidza kategórie A 
- finále vo dvojhre, výhra vo štvorhre CT TC BASELINE Banská Bystrica kategórie B 
- finále vo dvojhre na medzinárodnom turnaji v Banskej Bystrici 
 
Poznámka: Turnaje kategórie A sú ako grand slamy, sú iba 4 v roku!!! 
___________________________________________________________________________ 
Vasky Jakub (2008) - starší žiak 
rebríček: 33. miesto v SR (celoštátny) resp. 15. miesto v SR (oficiálny) 
 
- semifinále vo štvorhre na Majstrovstvách regiónu 
- semifinále vo štvorhre CT TKM Betliar kategórie C 
- semifinále vo štvorhre CT TJT MIchalovce kategórie B 
- semifinále vo dvojhre CT TC 92 Levoča kategórie C 
- semifinále vo štvorhre CT TK Slovan Galanta kategórie C 
- semifinále vo štvorhre CT Tenisový klub Dúbravka BA kategórie C 
- semifinále vo štvorhre CT TC BASELINE Banská Bystrica kategórie B 
 
___________________________________________________________________________ 
Cvanciger Lilly (2005) - dorastenka 
rebríček: 33. miesto v SR (celoštátny), resp. 28. miesto v SR (oficiálny) 
 
- finále vo štvorhre na Majstrovstvách regiónu 
- víťazka vo dvojhre a finále vo štvorhre na CT MŠK Poprad-Tatry kategórie C 
- víťazka vo dvojhre a finále vo štvorhre na CT TK 1901 Spišská N. Ves kategórie C 
- semifinále vo dvojhre na CT TK Slovan Bratislava kategórie A 
- víťazka vo dvojhre a víťazka vo štvorhre na CT TKM Betliar kategórie C 
- semifinále vo dvojhre na Majstrovstvá regiónu (ženy) 



- finále vo štvorhre na medzinárodnom turnaji v Humennom 
___________________________________________________________________________ 
Knapová Tamara (2002) - žena 
rebríček: 27. miesto v SR 
 
- víťazka vo dvojhre na halových Majstrovstvách regiónu 
- semifinále vo dvojhre na Majstrovstvách regiónu 
- finále vo dvojhre na CT TC 92 Levoča kategórie A 
- semifinále vo dvojhre na CT TK Ružomberok kategórie A 
 
Ako hráčka na hosťovaní v družstve MŠK Poprad-Tatry pomohla k postupu do 
Extraligy! 
 
INFORMÁCIE O ODDIELE. 
 

       Klub má v pláne, po odsúhlasení výkonným výborom TJ, sa pretransformovať na 
samostatné občianske združenie pod rovnakým názvom ako vystupuje doteraz a 
súčasne za zachovania spolupráce s TJ. Z tohoto dôvodu web stránka, facebook  a 
email ešte nie sú dostupné. 

 

 VOLEJBAL -  predsedníčka Hudecová Mária, počet členov = 12,  
 

- družstvo hrá v Mestskej lige Košice, ktorá sa 2 roky nehrala, 
- káder družstva pozostáva z bývalých výborných hráčok, ktoré teraz hrajú pre svoje 

potešenie. Do družstva pribudli 2 mladšie hráčky, ktoré oživili hru družstva, 
- v roku 2021 sa súťaž oficiálne neuskutočnila, avšak na svojich tréningoch, 

pravidelne hrávali priateľské stretnutia s družstvami z košickej mestskej ligy, 
- na oplátku zase naše volejbalistky chodili k súperkám do ich telocviční, taktiež na 

priateľské zápasy, 
- v tomto roku sa zúčastnia pravidelného Mix mega turnaja na TU Košice, za účasti 

aj zahraničných družstiev, 
- sú pravidelnými účastníčkami Majstrovstiev SR veteránov v Kežmarku a tohto 

podujatia sa v roku 2022 taktiež zúčastnia (2 roky sa neorganizoval). 
 
 

 NESÚŤAŽIVÉ ODDIELY 
 

 ODDIEL AEROBIKU A FITNES – predsedníčka Mgr. Horbacz Agata, 
PhD.                                   
- kondičné posilňovanie = 11 cvičeniek, ďalšie cvičenky sú evidované     

  v oddelení ŠPV,      
- cvičenie senioriek má v našej TJ veľkú tradíciu a je u žien veľmi obľúbené, 
- na cvičenie využili všetky povolený termíny, ktoré dovolila pandémia, 
- preto v roku 2021 trávili seniorky v telocvični viac času ako rok predtým, 
- členky oddielu zorganizovali Memoriál Věry Medveďovej, keď sa im podarilo 

využiť štátom povolené športové aktivity, 



- skupina kondičného posilňovania taktiež nezaháľala a vlani sa im podarilo 
viackrát zúčastniť cvičení, ako rok predtým. 

                       
 VODÁCKY ODDIEL – bez predsedu, počet = 34, VŠ = 6, do 18 rokov = 10, 

ostatní = 18,  
 

       Ináč, tradične veľmi aktívny oddiel, ktorého členovia  sa zúčastňovali 
v priemere na okolo 27 vodáckych akcií ročne (v časoch povolených športových 
aktivít), žiaľ, už druhý rok neodovzdali žiadne podklady o svojej športovej 
a oddielovej činnosti.  
Bývalý predseda oddielu sa kvôli zdravotným problémom vzdal funkcie, no nik 
ďalší z oddielu neprejavil záujem organizačne viesť a riadiť tento oddiel. Zároveň, 
stráca sa aj komunikácia medzi oddielom a vedením TJ Slávia UPJŠ Košice. 
Dúfame, že členovia oddielu si zvolia spomedzi seba kolegu, ktorý by viedol, aj 
s pomocou našej TJ, tento oddiel.  

 
 ODDIEL PEŠEJ TURISTIKY – predseda MUDr. Dombrovský Peter,  počet 

= 49, VŠ = 15, do 18 rokov = 5, ostatní = 29, 
 

Uvádzame priamo komentár predsedu oddielu: 
 
        Oproti predchádzajúcemu roku (vtedy 6 podujatí) sa nám v roku 2021 podarilo 
zrealizovať 9 akcií (predstavuje to asi polovicu zo zvyčajného počtu podujatí). (Spolu 
81 účastníkov;  13 VŠ). 
Zorganizovali sme: 
 6 jednodňoviek, najmä tradičných:   25. r. "Za medvedím cesnakom"; "Potulky 
košickým chotárom"; "Rudohorská dvadsiatka" (TJ Ferona-Magnezit);   "23. pietne 
stretnutie na Lajoške" (KRTKO - Klub rodinnej turistiky); "23. memoriál manželov 
Hynkovcov z TJ Metropol" (KRTKO v súčinnosti s nami). 
Jedno 4-dňové podujatie:   "Potulky Gemerom-Malohontom" s možnosťou zapojiť sa 
na rôzne dlhú dobu. 
2 víkendovky:  "Jesenná Gáborka 2021" (120. podujatie na Klippbergu-Gáborke) a 
"Jubilejné 50. oddielové stretnutie - Mikuláš 2021". 
      Aby sme obišli koncoročnú a predvianočnú hektiku, organizujeme od roku 2018 
oddielové Mikuláše na Ernesta v januári nasledujúceho roku. V januári v roku 2021 
(Mikuláš za jubilejný rok 2020) sme túto možnosť nemali, preto sme sa stretli 50.-krát 
až v januári 2022. V rekreačnom stredisku školstva na Čingove si na svoje prišlo 20 
účastníkov. 
     Júnové mestské "Letné stretnutie KTMK", ktoré 15 rokov organizuje na Diane náš 
oddiel, bolo odvolané. Stretnúť by sme sa mali 4. júna 2022. 
     Polojubilejné "15. medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči" sa ani v 
roku 2021 neuskutočnilo. S dvojročným posunom bude 23. apríla 2022. 
     Jubilejné stretnutia oddielu usporadúvame každých päť rokov vždy v lete po 
ukončení jubilejného roku. Stretnutie pri príležitosti 50. výročia vzniku oddielu bolo 
v roku 2021 tiež odvolané. Na stretnutie sa tešíme 25. a 26. júna 2022 v účelovom 
zariadení UPJŠ v Danišovciach... 



     Tradičná letná spolupráca s Gymnáziom na Šrobárovej ulici sa v roku 2021 
nerozvinula. V januári 2021 sa neuskutočnil ani "Zážitkový kurz prežitia pre 
študentov UPJŠ. 
     V zimnom semestri akad. roku 2021/2022 sa však do výberového predmetu 
športové aktivity - turistika zapojili dvaja študenti UPJŠ. 
 

 HOROLEZECKÝ KLUB – predseda Ing. Mikloš Stanislav, počet = 47, VŠ 
= 20, ostatní = 27, 
 

- horolezecký klub funguje v našej TJ už 6 rokov a vyznačuje sa rozličnými 
aktivitami, 

- jedným z kladov jeho organizačnej štruktúry je dať možnosť vysokoškolákom 
aktívne pracovať v tomto klube a tým aj zvyšovať ich lezecké zručnosti, 

- ako aj mnoho športových klubov, tak aj tento veľmi postihla pandemická blokáda 
možnosti športovať, 

- v roku 2021 sa im podarilo zorganizovať jednu akciu - Tour de skalky – júl 2021 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA KLUBU.  

 

 Inštruktor horolezectva 3. kvalifikačného stupňa - lezenie vo vysokohorských a 

veľhorských terénoch: 3, Milan Veščičík, Štefan Brižek, Peter Tomko st. 

 Inštruktor horolezectva 2. kvalifikačného stupňa - lezenie v skalných oblastiach 

neveľhorských terénov: 3, Patrik Berta, Jonatán Perašin, Peter Tomko ml. 

 Inštruktor horolezectva 1. kvalifikačného stupňa - lezenie na umelých stenách 

a lanové prekážky: 3, Romana Bodnárová, Maroš Kovaľ, Richard Staňa 

INFORMÁCIE O KLUBE.  

 

 hkupjske@gmail.com 

 https://horolezci.upjs.sk/ 

 https://www.facebook.com/HKupjsKE/ 

 Mgr. Patrik Berta patrik.berta@upjs.sk, 0918554061 

 

 
 ŠPORT PRE VŠETKÝCH (ŠPV) – evidenčne zabezpečuje PaedDr. Staško  

 
- základom oddelenia Šport pre všetkých, je masový šport na univerzite, 
- materiálne a finančné zabezpečenie týchto podujatí funguje na spolupráci 3 

zložiek, ktoré sú navzájom prepojené po línii: SAUŠ – TJ Slávia UPJŠ – ÚTVŠ UPJŠ,  
- z pravidelných každoročne organizovaných 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, 

- pre rok 2021 SAUŠ schválila finančnú podporu pre 5 športových akcií na 
Univerzitné podujatia (UP) UPJŠ, ktoré sa aj uskutočnili, 

mailto:hkupjske@gmail.com
https://horolezci.upjs.sk/
https://www.facebook.com/HKupjsKE/
mailto:patrik.berta@upjs.sk


- študenti ÚTVŠ UPJŠ odboru Šport a rekreácia, sa významným spôsobom podieľajú 
na organizačnom zabezpečení MMM v Košiciach, kde pôsobia, podľa potreby 
hlavného organizátora tejto celosvetovej akcie, na rôznych úrovniach pomoci,  

- vlani sa uskutočnil aj 19. ročník Aerobik maratónu (89 VŠ účastníkov), jeden 
z najstarších tradičných podujatí, organizovaných TJ Slávia UPJŠ a ÚTVŠ UPJŠ 
Košice, 

- v oddelení ŠPV bolo v roku 2021 evidovaných 449 vysokoškolákov v desiatich 
športových sekciách. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Členská základňa TJ Slávia UPJŠ Košice v jej oddieloch a kluboch – 2021 

Skutočnosť k 20. máju 2022 

 

P.č. Oddiel, klub Do 18 rokov VŠ Ostatní Spolu 

1. Basketbal 37 10 17 64 

2. Bedminton 3 24 8 35 

3. Karate 22 0 13 35 

4. Tenis 28 8 16 52 

5. Taekwondo 76 4 10 90 

6. Šach 17 10 41 68 

7. Volejbal 0 0 12 12 

8. Aerobik a fitnes – 
kondičné posilňovanie 

0 0 11 11 

9. Horolezci 0 20 27 47 

10 Turisti 5 15 29 49 

11. Vodáci 10 6 18 34 

12. Šport pre všetkých (ŠPV) 0 449 0 449 

 SPOLU 198 546 202 946 

 

Súhrn:  

3. Celkove mládež do 28 rokov: do 18 rokov + VŠ = 744 → 78,60 % z členskej základne TJ 

4. Počet VŠ = 546 → 57,70 % z členskej základne TJ 

 

 

 
V Košiciach 20.05.2022    Vypracoval:               PaedDr. Imrich Staško 
                výkonný tajomník TJ Slávia UPJŠ Košice 


