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Telesná a športová výchova, Výberový šport a zdravie,  kurzové formy telesnej výchovy 

a klubové formy, tvorili v akademickom roku 2016/2017 hlavnú orientáciu činnosti pracoviska 

Ústavu telesnej výchovy a športu, ktorý je dlhodobo orientovaný na plnenie pedagogickej 

činnosti pre všetky fakulty pôsobiace na TU vo Zvolene. Pracovisko je organizačne začlenené 

k ďalším organizačným súčastiam na TU. Predmet Telesná výchova na TU vo Zvolene je  

orientovaný na cieľavedomé telesné, funkčné zdokonaľovanie organizmu študentov. Svojou 

činnosťou a pohybovými aktivitami prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti, utvára pozitívny vzťah k pohybovej aktivite a športu, pomáha 

odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným študentom. Plní okrem iného významne 

kompenzačnú a motivačnú funkciu, poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať 

u študentov kondičné a koordinačné pohybové schopnosti, osvojovať si a zdokonaľovať 

pohybové zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú výkonnosť a trvalo dbať o svoje zdravie, ako 

základný predpoklad vysokej pracovnej výkonnosti. 

Na hodiny telesnej výchovy s možnosťou získania kreditu alebo zápočtu za absolvovanie 

predmetu sa v školskom roku zapísalo 783 študentov. Ďalšiu skupinu tvorili študenti bez 

možnosti získania kreditu za absolvovanie telesnej výchovy, zapojení do klubovej formy telesnej 

výchovy a študenti zapojení do súťaží organizovaných v podmienkach TU v počte 460 

študentov. Celkový počet aktívne pravidelne cvičiacich, ktorí využili možnosť športovať 

v podmienkach TU a súčasne boli zaevidovaní v UIS bol v sledovanom akademickom roku 1125 

študentov.   

   Pre študentov všetkých fakúlt boli pripravované a organizované rôzne športové súťaže, 

preteky a akcie v rámci našej univerzity (zaradené do športového kalendára TU), regionálnych 

majstrovstiev VŠ, celoslovenských podujatí, ale aj športových akcií v zahraničí (príloha č. 8). 

Športových akcií sa v školskom roku 2016/2017 zapojilo celkove 914 študentov a do akcií 

organizovaných pre zamestnancov TU sa postupne zapojilo 216 účastníkov. Naši výkonnostní 

pretekári – študenti, sa počas školského roku zúčastnili mnohých športových akcií na ktorých 

dosiahli významné umiestnenia, z ktorých vyberáme:  

Zimná univerziáda SR 2016 Osrblie 

Rudolf Michalovský– 3.miesto – bež. lyžovanie 15km  

Andrea Hôrčiková – 2.miesto – biatlon 7,5km 

Janka Maráková – 3.miesto– biatlon 7,5km 

Svetová zimná univerziáda 2017 Almaty 

Denis Nociar – hokej 



Radoslav Gábor - hokej 

Miroslav Šulek – 22.miesto - cross country 10km klasika 

Rudolf Michalovský- 40.miesto - cross country 10km klasika 

Eva Segečová –  32.miesto - cross country 5km klasika 

Andrea Hôrčiková - biatlon 

Zimná univerziáda SR Košice 2016 

Tomáš Novysedlák – 3.miesto – armwrestlig pravá ruka do 75kg 

Letná univerziáda SR Bratislava 2016 

Gabriel Hatala – 15.miesto-šach  

VOLEJBAL muži – 3.miesto - Erik Jankovič, Erik Barboriak, Matúš Kollár, Martin Kmeť, 

Patrik Kučera, Gregor Vilhanček. 

V oblasti starostlivosti o zverené objekty, ich údržbu, rekonštrukciu a výstavbu bol v októbri 

2016 inštalovaný kamerový systém v objekte ÚTVŠ – aeróbne centrum, posilňovňa, veľká 

telocvičňa, malá telocvičňa, horolezecká stena, vstupná chodba, v november 2016 sa zrealizovala 

rekonštrukcia osvetlenia v malej telocvični a v malom pohybovom centre. V apríli začali 

výkopové práce na uskladnenie kontajnerov na zachytávanie dažďovej vody vo dvore budovy 

knižnice a telocvični a v júni pred budovou ÚTVŠ. V súvislosti s usporadúvaním zimnej 

Slovenskej univerziády (február 2018), sa začali prípravné jednania na celkovú rekonštrukciu 

veľkej telocvične a vonkajšieho asfaltového ihriska.  

Prácu Ústavu telesnej výchovy a športu môžeme rozdeliť do 5. základných oblastí, v ktorých 

si pracovníci plnia svoje úlohy: 

1. oblasť pedagogická 

2. oblasť personálna 

3. oblasť vedecko – výskumná 

4. oblasť vysokoškolského športu v rámci VŠ TJ Slávia TU vo Zvolene 

5. oblasť ekonomická a podnikateľská 

 

1. OBLASŤ PEDAGOGICKÁ 

Ústav telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene, ponúka 

v oblasti telesnej výchovy a športu pre všetkých študentov TU dva samostatné výberové 

predmety, v ktorých môže po splnení kritérií získať 1 kredit: 

Bakalársky stupeň štúdia : 

Telesná a športová výchova – 1/kredit (TŠV) 

Výberový šport a zdravie     – 1/kredit (VŠZ) 



Inžiniersky stupeň štúdia : 

Telesná a športová výchova – 1/kredit (TŠV)  

Výberový šport a zdravie     – 1/kredit (VŠZ) 

Pre všetkých študentov, ktorí využívajú možnosť zapojenia sa do športovej činnosti na TU nad 

rámec kreditovanej TV, je k dispozícii TV3 – bezkreditová TV, ktorá je informatívna v rámci 

UIS. 

A  -  celkové počty študentov zaradených do jednotlivých foriem telesnej výchovy : 

Celkový počet študentov – prezenčné listiny vyučujúcich – zobrazujú všetkých študentov, 

ktorí absolvujú telovýchovné aktivity na ÚTVŠ v rámci kreditovanej Tv, bezkreditovej TV- 3, 

klubovej formy TV, prípadne navštevujú viac foriem telesnej výchovy u viacerých 

vyučujúcich na ÚTVŠ. 

Zapísaní v UIS – počet študentov (reálny počet), ktorí sú zapísaní v UIS do foriem telesnej 

výchovy predmetov: Telesná a športová výchova, Výberový šport a zdravie, Telesná výchova 

3. 

Študenti s možnosťou získania kreditu – počet študentov (reálny počet),  ktorí sú zapísaní 

v UIS do foriem telesnej výchovy predmetov: Telesná a športová výchova, Výberový šport 

a zdravie, s možnosťou získania 1 kreditu/ semester za aktívnu účasť na hodinách telesnej 

výchovy. 

Študenti TV 3 - bezkreditová TV- počet študentov (reálny počet), ktorí sú zapísaní v UIS do 

formy telesnej výchovy predmetu: Telesná výchova 3, bezkreditová telesná výchova. Študenti 

po absolvovaní kreditovanej Tv naďalej navštevujú hodiny telesnej výchovy, zdokonaľujú sa 

vo vybraných športov, prípadne absolvujú ďalšie výberové športy z ponuky predmetov ÚTVŠ, 

ale bez možnosti získania kreditu za absolvovanie predmetu. 

ÚTVŠ ďalej vytvára podmienky pre študentov cvičiacich v ďalších formách: 

Klubová forma TV – nad rámec školskej TV – všetci študenti TU, ktorí sa vo svojom voľnom 

čase venujú aktívnemu športovaniu v podmienkach ÚTVŠ, pričom využívajú aktívnu pomoc 

pedagógov ÚTVŠ pri metodickom vedení a konzultáciách, vedúcich k zvyšovaniu ich 

športového majstrovstva vo vybraných športoch.  ÚTVŠ ponúka klubovú formu v športových 

oblastiach: 

Florbal, volejbal, futbal, streetbasketbal, bedminton, posilňovanie, bouldering (lezenie na umelej 

horolezeckej stene), ranné cvičenie pre zamestnancov, aerobic pre zamestnancov, šach 

Kurzová forma telesnej výchovy – všetci študenti TU, ktorí si zvolili sezónnu formu pohybovej 

aktivity zameranú na zdokonaľovanie ich pohybových zručností a motorických  schopností, 

doplnenú o poznávaciu činnosť regiónu a prírody. ÚTVŠ ponúka kurzové formy: 



- lyžiarsky kurz – zameraný na získavanie teoretických poznatkov z oblasti zjazdového  

a bežeckého lyžovania, v spojení s praktickým zdokonaľovaním sa v zjazdovom lyžovaní 

a získavaní základov v bežeckom lyžovaní klasickou a korčuliarskou technikou. 

- víkend pohybových aktivít – kurz zameraný na prípravu stravy v podmienkach prírody, 

turistiku, poznávaciu činnosť, v spojení s aktívnym cvičením v prírode so zameraním na 

pohybové aktivity – stolný tenis, tenis, bedminton, speedminton, volejbal, florbal, aerobic, 

cykloturistiku a netradičné pohybové aktivity ako sú petang, záhradný kroket, fresbee. 

- kurz plážového volejbalu – kurz zameraný na zvládnutie základných herných činností pri hre, 

zdokonaľovanie všetkých motorických zručností ovplyvňujúcich hru, zvládnutie základných 

herných kombinácií a rozvoj základných motorických schopností. 

- kurz vodáckej turistiky (splav Hrona) – kurz zameraný na získanie praktických skúseností 

pri príprave stravy v prírode, kempovaniu v táborisku, zvládnutiu plavby na plavidlách (kajak, 

kanoe, pramica), na získanie teoretických vedomostí z problematiky vodnej turistiky, 

kempovania a dodržiavania bezpečnostných zásad pri splavovaní a pobytu vo voľnej prírode. 

- kurz pohybových aktivít pri mori – kurz zameraný na pohybové činnosti, ktorých 

vykonávanie súvisí s pobytom pri mori (plážový volejbal, vodné pólo, plážový futbal, stolný 

tenis, vodný aerobik, ranná rozcvička, šípky, boccia, streľba z luku, aerobic, aquagym a iné..).  

 

B – odpočet pedagogickej činnosti za akademický rok 2016/2017 

 (priama pedagogická činnosť- koeficient 1,5) 

   Študenti na TU vo Zvolene majú možnosť navštevovať v týždni viac vyučovacích hodín 

telesnej výchovy u rôznych vyučujúcich, preto sa aj celkový počet študentov odlišuje od počtu 

prihlásených do UIS. Pri ročnom odpočte pedagogického výkonu jednotlivých učiteľov berieme 

do úvahy celkový počet študentov, ktorí v jednotlivých formách telesnej výchovy navštevovali 

hodiny telesnej výchovy, pričom kredit získali len za jednu hodinu. 

Celkový počet študentov zapísaných na hodiny telesnej výchovy(možnosť absolvovať viac 

hodín týždenne) :                                           

                                                      ZS              –     587 

                                                      LS              –     538 

                                                  spolu:             –   1125   

ÚTVŠ  -  Zimný semester   880,80 hodín  – priama výučba bez prepočtu 

                                        1321,20 hodín –  priama výučba s prepočtom 

ÚTVŠ  -  Letný semester    806,40 hodín  – priama výučba bez prepočtu 

                                        1209,60 hodín – priama výučba s prepočtom 

 



SPOLU za školský rok 2016/2017 

                                        1 687,20  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        2 530,80  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa               562,40  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                           843,60   hodín – priama výučba s prepočtom 

C – nepriama pedagogická činnosť( koeficient 1) 

Absolvované kurzové formy TV, vysokoškolské ligy, Regionálne majstrovstvá VŠ 

                                             150    hodín – nepriama výučba bez prepočtu 

                                             150    hodín  - nepriama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa                   50    hodín –nepriama výučba bez prepočtu 

                                               50    hodín – nepriama výučba s prepočtom 

D – porovnanie odpočtu priamej pedagogickej činnosti s akademickými rokmi   

                                             2010/2011 

                                             2011/2012 

                                             2012/2013   

                                             2013/2014    

                                             2015/2016 

                                             2016/2017 

Odpočet bol urobený z celkového počtu študentov, ktorí absolvovali predmet telesná výchova, 

s možnosťou zapojenia sa do hodín Telesnej výchovy viac krát týždenne: 

2010/2011 

ÚTVŠ spolu                      2112     hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                         3168     hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa               528     hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                           792     hodín – priama výučba s prepočtom 

2011/2012 

ÚTVŠ spolu                      2184     hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        3276      hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa              636      hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                          954      hodín – priama výučba s prepočtom 

2012/2013 

ÚTVŠ spolu                      1755      hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        2632      hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa              585      hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                          877      hodín – priama výučba s prepočtom 



2013/2014        

ÚTVŠ spolu                     1816,50  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                       2724,75  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa             605,50  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                          908,25  hodín – priama výučba s prepočtom 

2014/2015        

ÚTVŠ spolu                     1 349,08    hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        2 023,20    hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa               449,70    hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                           674,50    hodín – priama výučba s prepočtom 

2015/2016        

ÚTVŠ spolu                      974,00  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                      1 461,00  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa             324,70  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                         487,10   hodín – priama výučba s prepočtom 

2016/2017 

ÚTVŠ spolu                   1 687,20  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                     2 530,80  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa            562,40  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                       843,60  hodín – priama výučba s prepočtom 

E - Počty študentov z jednotlivých fakúlt a percentuálny podiel pre fakulty: 

 

LF        ZS  -  140      LS   –134       spolu  274   –   24,36  % 

DF        ZS –  311      LS –  280       spolu  591   –   52,53  % 

FEE      ZS –    47       LS –   62       spolu  109  -       9,69  % 

FEVT   ZS  –   14       LS –   11       spolu    25  -       2,22  % 

CUP     ZS  –   75       LS -    51       spolu  126  -     11,20  % 

 

Spolu     ZS – 587      LS -  538      spolu 1 125-    100,00  % 

 

F - Metodika odpočtu pedagogickej práce učiteľov  ÚTVŠ TU vo Zvolene za   

      akademický rok 2016/2017. 

Po predchádzajúcej dohode z minulých rokov s prorektorom pre 

pedagogickú prácu RNDr. Andrejom Jankechom, PhD. predkladáme  verziu 

predbežného odpočtu: 



 

Na hodinách telesnej výchovy jednu skupinu tvorí 16 študentov. Počet je daný 

priestorovými a materiálnymi možnosťami, ako aj efektivitou činnosti, zameranou na konkrétne 

športové odvetvia.  

Pre výpočet sme použili nasledovný vzorec: 

celkový počet študentov : 16 študentov = počet skupín  x  2  = počet hodín v týždni  x  počet 

týždňov  výučby v školskom  roku( 12)  x koeficient 1,5 

Nepriama pedagogická činnosť pedagogických pracovníkov ÚTVŠ pozostávala z kurzovej 

formy telesnej výchovy prepočítaná s koeficientom 1 ( prikladáme činnosť v tabuľke č. 4 ). 

 

Prílohy: 

 

Tabuľka č. 1  Odpočet   výučby   a   priemerné   pedagogické  úväzky  za  akademický  rok                

                        2016/2017  ÚTVŠ – študenti zapísaní v UIS – (počet študentov z prezenčných   

                        listín 1125  ZS + LS ) 

 

Tabuľka č. 2  Plán  výučby  a priemerné pedagogické úväzky na akademický rok 2017/2018    

                        na ÚTVŠ 

 

Tabuľka č. 3  Odpočet   výučby   na  TU  vo  Zvolene  v   akademickom  roku    2016/2017 

                        – vyhodnotenie   za  Ústav  telesnej  výchovy  a športu  TU  vo   Zvolene-      

                        študenti  zapísaní v UIS – (počet študentov z prezenčných listín 1125 ZS +LS ) 

 

Tabuľka č. 4  Nepriama pedagogická činnosť pedagogických pracovníkov ÚTVŠ v  

                        akademickom roku 2016/2017 

 

Tabuľka č. 5 Počet   študentov   jednotlivých   fakúlt  za  ZS  +  LS  2016/2017  zapísaných   

                        v UIS  

 

Tabuľka č. 6 Počty študentov z prezenčných listín absolvujúcich predmet  telesná výchova  

                        na ÚTVŠ z jednotlivých fakúlt a CUP  všeobecnej  telesnej výchovy                                

                        v ZS 2016/2017 

 

Tabuľka č. 7 Počty študentov z prezenčných listín absolvujúcich predmet telesná výchova  

                        na ÚTVŠ  z jednotlivých fakúlt a CUP  všeobecnej telesnej výchovy 



                        v LS 2016/2017 

 

Tabuľka č. 8  Športové akcie pre študentov a zamestnancov TU v školskom roku 2016/2017,   

                         ktoré organizovali pracovníci ÚTVŠ, alebo sa na ich príprave aktívne   

                         zúčastnili. 



Tabuľka č. 1 

Odpočet výučby a priemerné pedagogické úväzky za akademický rok 2016/2017 

ÚTVŠ – študenti zapísaní v UIS – (počet študentov 1125  ZS + LS )  

 

                            

Výučba LF DF FEE FEVT CUP Spolu 

h prepoč. h prepoč. h prepoč. h prepoč. h. prepoč h prepoč. 

1. priama  

celkovo/ 

priemer na uč. 

411,20 616,80 885,60 1328,40 163,20 244,80 38,40 57,60 189,60 284,40 1687,20 2530,80 

137,10 205,60 295,20 442,80 54,40 81,60 12,80 19,20 63,20 94,80 562,40 843,60 

2.nepriama 

celkovo/ 

priemer na uč. 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00 150,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 

3. SPOLU 

celkovo/ 

priemer na  

 učiteľa 

441,20 646,80 915,60 1358,40 193,20 274,80 68,40 87,60 219,60 304,40 1837,20 2680,80 

147,10 215,60 305,20 452,80 64,40 91,60 22,80     29,20 73,20 104,80 572,40 853,60 

Výška pedag. 

úväzku na fak. 

% podiel 

24,36 

 

52,53 

 

9,69  2,22  11,20  100  

 

Tabuľka č. 2 

Plán výučby a priemerné pedagogické úväzky   

na akademický rok 2016/2017 na ÚTVŠ 

                            

Výučba LF DF FEE FEVT CUP Spolu 

h prepoč. h prepoč. h prepoč. h prepoč. h. prepoč h prepoč. 

1. priama  

celkovo/ 

priemer na uč. 

400,00 600,00 800,00 1200,00 350,00 525,00 200,00 300,00 250,00 375,00 2000,00 3000,00 

133,30 200,00 266,60 400,00 116,66 175,00 66,60 100,00 83,33 125,00 666,66 1000,00 

2.nepriama 

celkovo/ 

priemer na uč. 

70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 352,00  352,00 

23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 23,47 117,35 117,35 

3. SPOLU 

celkovo/ 

priemer na  

 učiteľa 

470,40 670,40 870,40 1270,40 620,40 895,40 270,40 370,40 210,40 280,40 2442,00 3487,00 

156,80 223,50 290,10 423,50 206,80 298,50 90,10 123,50 70,10 93,50 813,90 1162,50 

Výška pedag. 

úväzku na fak. 

% podiel 

19,3  35,7  25,3  11,1  8,6  100 

 

 

 

 



Tabuľka č. 3 

Odpočet výučby na TU vo Zvolene v akademickom roku 2016/2017 

 – vyhodnotenie za  Ústav telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene-  (počet študentov     

1125  ZS + LS ) 

                     

Kategória učiteľov Priama výučba Nepriama 

výučba 

prepočítaná 

Spolu (priama + nepriama) 

h prepočítana h prepočítaná 

Interní - 3 

 
1687,20 2530,80 150 1837,20 2680,80 

Ostatní - 0 

(prac. výskumu) 

     

Doktorandi - 0 

 

     

Spolu - 3 

 

1687,20 2530,80 150 1837,20 2680,80 

Externí - 0 

 

     

ÚTVŠ spolu - 3 1687,20 2530,80 150 1837,20 2680,80 

 

 

 

Tabuľka č. 4 

 

Nepriama pedagogická činnosť pedagogických pracovníkov. ÚTVŠ 

v akademickom roku 2016/2017 

 

Splav Hrona - 2 dni 

Príprava (hodiny) Vykonanie (hodiny) Spolu hodín Počet pg pracovníkov 

2 16 18 2 

Kurzové formy TV 

Príprava (hodiny) Vykonanie (hodiny) Spolu hodín Počet pg pracovníkov 

    Akademické súťaže a VŠ ligy 

Príprava (hodiny) Vykonanie (hodiny) Spolu hodín Počet pg pracovníkov 

5 127 132 3  

ÚTVŠ spolu hodín : 150 

  Priemer na 1 pg pracovníka : 50 

 



Tabuľka č. 5 

Počet študentov jednotlivých fakúlt za ZS + LS 2016/2017 zapísaných v UIS  

 

2016/2017 ZS LS Σ 

LF 101 86 187 

DF 244 227 471 

FEE 38 51 89 

FEVT 9 5 14 

CUP 

 
66 46 112 

TUZVO Σ 458 415 873 

 



Tabuľka č. 6 

Počty študentov absolvujúcich predmet telesná výchova na ÚTVŠ  

z jednotlivých fakúlt a CUP v  zimnom semestri školského roku 2016/2017 

  ZS – 2016/2017     telesná výchova – priama výučba 

LF Kružliak Baisová Azor 

50 1  roč. 18 17 15 

28 2  roč. 7 6 15 

19 3  roč. 2 6 11 

30 4  roč. 17 4 9 

13 5  roč. 9 2 2 

140   53 35 52 

DF       

112 1  roč. 25 36 51 

56 2  roč. 30 16 10 

49 3  roč. 17 21 11 

61 4  roč. 19 23 19 

33 5  roč. 5 12 16 

311   96 108 107 

FEE      

22 1  roč. 4 9 9 

16 2  roč. 13 2 1 

5 3  roč. 1 1 3 

2 4  roč. 0 0 2 

2 5  roč. 0 2 0 

47   18 14 15 

FEVT    

5 1  roč. 2 2 1 

3 2  roč. 1 1 1 

1 3  roč. 0 0 1 

1 4  roč. 0 0 1 

4 5  roč. 2 2 0 

14   5 5 4 

CUP        

34 1  roč. 12 13 9 

7 2  roč. 0 6 1 

10 3  roč. 5 3 2 

12 4  roč. 0 11 1 

12 5  roč. 1 9 2 

75   18 42 15 

587 Spolu TU 190 204 193 

Celkový počet študentov ZS 2016/2017 587 

 Zapísaných v UIS 458 

 Bez možnosti získania kreditu                                 214 

 
 



 

Tabuľka č. 7 

    Počty študentov absolvujúcich predmet telesná výchova na ÚTVŠ  

 z jednotlivých fakúlt a CUP v  letnom semestri školského roku 2016/2017 

  LS – 2016/2017     telesná výchova – priama výučba 

LF Kružliak Baisová Azor 

35 1  roč. 11 13 11 

53 2  roč. 10 8 35 

23 3  roč. 8 1 14 

15 4  roč. 12 2 1 

8 5  roč. 4 3 1 

134   45 27 62 

DF       

72 1  roč. 25 28 19 

78 2  roč. 28 23 27 

42 3  roč. 12 18 12 

78 4  roč. 23 33 22 

10 5  roč. 3 4 3 

280   91 106 83 

FEE      

32 1  roč. 6 6 20 

8 2  roč. 2 4 2 

5 3  roč. 1 3 1 

15 4  roč. 6 6 3 

2 5  roč. 0 1 1 

62   15 20 27 

FEVT    

4 1  roč. 1 2 1 

5 2  roč. 3 0 2 

0 3  roč. 0 0 0 

2 4  roč. 2 0 0 

0 5  roč. 0 0 0 

11   6 2 3 

CUP        

25 1  roč. 13 9 3 

4 2  roč. 1 2 1 

2 3  roč. 1 1 0 

10 4  roč. 5 5 0 

10 5  roč. 2 8 0 

51   22 25 4 

538 Spolu TU 179 180 179 

Celkový počet študentov LS 2016/2017 538 

 Zapísaných v UIS 415 

 Bez možnosti získania kreditu                                 246 

 
 



 

    Tabuľka č. 8 Športové akcie pre študentov a zamestnancov TU v školskom roku 2016/2017, 

ktoré organizovali pracovníci ÚTVŠ, alebo sa na ich príprave aktívne zúčastnili: 

 

P.č. Názov športového podujatia Termín konania 

 Počet  

účastníkov 

 1 Drevak Race 24.4.2017 12     Zvolen 

2 Majstrovstvá FEVT stolný tenis 8.2.2017 20     Zvolen 

3 Univerzitná florbalová liga šk. rok 2016/2017 102     Zvolen 

4 Florbalový turnaj Žilina 10.12.2016 12      Žilina 

5 Futbalový turnaj vysokoškolákov TUKE CUP 5.10.2016 15      Košice 

6 Univerzitná futbalová liga šk. rok 2016/2017 66     Zvolen 

7 Celoslovenský hokejový turnaj univerzít SR 3.11.2016 5  Bratislava 

  Športové popoludnia pre zamestnancov TU:     

8 so zameraním na bedminton a stolný tenis 16.1.2017 8     Zvolen 

9 so zameraním na volejbal 18.1.2017 10     Zvolen 

10 so zameraním na netradičné športy 23.1.2017 5     Zvolen 

11 so zameraním na basketbal 25.1.2017 6    Zvolen 

12 so zameraním na  florbal 30.1.2017 16    Zvolen 

13 so zameraním na lukostreľbu 1.2.2017 8    Zvolen 

14 Lyžiarsky kurz 30.1.-4.2.2017 8    Donovaly 

15 Športová olympiáda študentov U3V 15.-16.9.2016      Zvolen 

16 Regionálne majstrovská VŠ florbal 11.5.2017 12    Žilina 

17 Regionálne majstrovská VŠ volejbal muži 26.4.2017 8    Žilina 

18 Regionálne majstrovská VŠ volejbal ženy 27.4.2017 8    Zvolen 

19 Regionálne majstrovská VŠ futbal 4.5.2017 15    Zvolen 

20 Regionálne majstrovská VŠ futsal 15.4.2017 14    Žilina 

21 Letná slovenská univerziáda volejbal muži 5.9.-9.9.2016 10  Bratislava 

22 Letná slovenská univerziáda plážový volejbal ženy   2  Bratislava 

23 Letná slovenská univerziáda plážový volejbal muži   2  Bratislava 

24 Letná slovenská univerziáda šach   1  Bratislava 

25 Športový deň zamestnancov TU zima 26.1.2017 69   Zvolen 

26 Športový deň zamestnancov TU leto 22.9.2016 60   Tajov 

27 Celoslovenský futbalový turnaj študentov Trnava 9.5.2017 15   Trnava 

28 Vianočný turnaj v stolnom tenise 14.12.2016 6    Zvolen 

29 Vianočný turnaj v tenise 21.12.2016 12    Zvolen 

30 Turnaj v bedmintone 4-hry 9.11.2016 18    Zvolen 



31 Mikulášsky turnaj v bedmintone 7.12.2016 24    Zvolen 

32 Valentínsky turnaj v bedmintone   18    Zvolen 

33 Veľkonočný turnaj v bedmintone   21    Zvolen 

34 Súťaže pre študentov TU LS     

35 Streetbasketbal 12.4.2017 18    Zvolen 

36 Crossfit 11.4.2017 24    Zvolen 

37 Opakované brušáky 10.-12.4.2017 18    Zvolen 

38 Plankový trojboj 10.-12.4.2017 20    Zvolen 

39 Veľkonočný beh do schodov 10.-12.4.2017 18    Zvolen 

40 Strelecký dvojboj (vzduchovka, šípky) 11.4.2017 26    Zvolen 

41 Okresné majstrovstvá pre Jednotu dôchodcov Slov.        Zvolen 

42 Otvorené majstrovstvá TU v bedmintone 6.5.2017 24    Zvolen 

43 Regionálne majstrovstvá VŠ v bedmintone 16.11.2016 19    Zvolen 

44 Splav Hrona študenti 3.-4.6.2017 2 Hr.Dúbrava    

45 Splav Hrona zamestnanci 3.-4.6.2017 14 Hr.Dúbrava 

46 Šachová univerzitná liga  šk. rok 2016/2017 12     Zvolen 

47 Súťaže pre študentov TU ZS     

48 Volejbalový kolotoč dvojíc 15.11.2016 24     Zvolen 

49 Súťaž v boulderingu 29.11.2016 12     Zvolen 

50 Stolno-tenisový turnaj o pohár rektora TU 30.11.2016 12     Zvolen 

51 Súťaž o najsilnejšieho muža TU 26.11.2016 13     Zvolen 

52 Súťaž o najsilnejšiu ženu TU 26.11.2016 10     Zvolen 

53 Opakované zhyby na hrazde muži 21.-23.11.2016 15     Zvolen 

54 Výdrž v zhyboch ženy 21.-23.11.2016 13     Zvolen 

55 Futbalový turnaj zručnosti 21.11.2016 24     Zvolen 

56 Strelecký trojboj 15.11.2016 78     Zvolen 

57 Beh do schodov 24.-26.112016 19     Zvolen 

58 Plavecká štafeta 25.-26.10.2016 81     Zvolen 

59 Plankový trojboj 24.-26.11.2016 21     Zvolen 

      1130   

     

 

Celkový počet: zamestnanci TU -  216 

                        študenti TU       -  914 

   
 



2. OBLASŤ PERSONÁLNA 

V školskom roku 2016/2017 (jún) ukončila pracovný pomer pracovníčka Nadežda 

Stasilová, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. Na jej miesto nastúpi nová pracovníčka. Stav 

korešponduje s celkovou štrukturalizáciou pracovných miest na TU pre akademický rok 

2016/2017.  

Štruktúru pedagogických pracovníkov tvoria traja učitelia s ukončeným doktorandským štúdiom 

a ostatní administratívne- technickí pracovníci: 

A – pedagogickí pracovníci 

1. PaedDr. Martin Kružliak, PhD. – odborný asistent, vedúci ÚTVŠ, gestor predmetu TV 

2. Mgr. Karin Baisová, PhD.         – odborný asistent, zástupca vedúceho ÚTVŠ pre oblasť  

                                                      pedagogickú, predseda - štatutárny zástupca  

                                                      vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia TU  

                                                      Zvolen 

3. PaedDr. Stanislav Azor, PhD.   – odborný asistent, zástupca vedúceho v oblasti vedecko-  

                                                      výskumnej činnosti 

B – ostatní pracovníci 

1. Imrich Vida                        – technik, skladník, koordinátor podnikateľskej činnosti ÚTVŠ,   

                                              hmotne zodpovedný za sklad CO pre TU Zvolen 

2. Slavomíra Majorová          –  administratívny pracovník ÚTVŠ, zodpovedná za  

                                               ekonomickú administratívu ÚTVŠ, zodpovedná za  

                                                   ekonomické vedenie TJ Slávia TU vo Zvolene, administrátor  

                                               web stránky pracoviska 

C – pracovníci podieľajúci sa na chode ÚTVŠ, organizačne začlenení pod rektorát TU 

1. Nadežda Stasilová             – upratovačka 

2. Anna Tereňová                  – upratovačka 

3.Vladimír Šramel                 – správca budovy ÚTVŠ 

 



3. OBLASŤ  VEDECKO -  VÝSKUMNÁ 

V oblasti vedecko- výskumnej pracovníci ÚTVŠ riešili problematiku vysokoškolskej telesnej 

a športovej výchovy, v rámci projektu IPA (máj 2015- január 2016) ,, Sprístupnenie vybranej 

lokality záujmového územia VŠLP za účelom jeho rekreačného využitia“ a participoval na 

projekte VEGA (2016-2018) „Intervenčný program Bubo a rozvoj pohybových schopností 

žiakov ZŠ“ Č. 1/0714/14. Okrem toho bolo vydaných množstvo odborných článkov a prác. Boli 

vykonané 3 oponentské posudky. V septembri 2016 pracovníci ÚTVŠ zorganizovali v poradí bez 

prerušenia už 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,, Telesná výchova a šport 

- prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu´´. Zostavovací kolektív 

pracovníkov ÚTVŠ vydal zborník abstraktov z konferencie, ako aj recenzovaný zborník 

vedeckých prác. 

 

Pracovisko: Ústav telesnej výchovy a športu 

Rok vykazovania: 2016 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

1 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

8 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1 

Súčet  18 

 

Štatistika: skupiny kategórií publikačnej činnosti 

Skupina A2 Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, 

EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 

3 

Skupina D Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, 

AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, 

BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, 

BGH, CBA, CBB, CDE, CDF) 

15 

Súčet  18 



4. OBLASŤ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠPORTU V RÁMCI VŠ TJ SLÁVIA TU VO 

ZVOLENE 

         Telovýchovná jednota Slávia Technická univerzita Zvolen bola založená 6. augusta 1990. 

Je dobrovoľným združením občanov a zároveň športovou organizáciou, ktorej poslaním je 

vytváranie vhodných podmienok nielen pre športovanie študentov Technickej univerzity vo 

Zvolene ale aj pre širokú verejnosť. TJ organizuje, riadi a rozvíja univerzitný, výkonnostný 

a rekreačný šport a podporuje športovo-rekreačné aktivity všetkých vekových kategórií. Jej 

športová činnosť je metodicky riadená a usmerňovaná v jednotlivých športových oddieloch 

prostredníctvom predsedov oddielov a trénerov. Výkonnostný a rekreačný šport združuje v 13. 

oddieloch viac ako 600 členov. Činnosť TJ sa neorientuje len na študentov, ale aj na 

zamestnancov TU, pre ktorých priebežne pripravuje rôzne športové aktivity a podujatia. 

Výkonnostný šport sa sústredí v bedmintonovom, horolezeckom, kanoistickom, karatistickom, 

volejbalovom, šachovom oddiele, v Oddiele kondičného a rekreačného behu a v Klube 

technických športov. Rekreačný šport predstavujú oddiely aerobiku, tenisu, turistiky, kulturistiky 

a športu pre všetkých – športy, ktoré nemajú svoj vlastný oddiel (florbal, basketbal, hokej, futbal, 

lukostreľba...) 

TJ ponúka prioritne študentom TU možnosť využívať priestory pre športové aktivity aj mimo 

hodín TV prostredníctvom klubovej formy ako členom TJ za klubový príspevok 10 € za jeden 

semester.       

TJ je financovaná z niekoľkých zdrojov: 

- finančný príspevok z MŠ VV a Š prostredníctvom Slovenskej asociácie univerzitného 

športu (SAUŠ) – v rozpočte TU 

- finančné prostriedky z 2 % dane 

- finančný príspevok z MsÚ Zvolen (Komisia mládeže a športu) 

- členské a oddielové príspevky členov TJ 

Získané financie zo spomínaných zdrojov využívame na zabezpečenie chodu celej TJ, na mzdy 

ekonómky, tajomníka a správcov, na opravy a údržbu a modernizáciu priestorov, úhradu 

cestovného, na jednorazové športové akcie pre študentov, organizovanie a realizáciu súťaží pre 

študentov v rámci Koncentrovaných dní športu v zimnom semestri a iných súťaží a pretekov 

počas celého akademického roka. 

ÚTVŠ TU a TJ Slávia TU úzko spolupracuje so Slovenskou asociáciou univerzitného 

športu v oblasti: 

- prípravy a realizácie akademických súťaží v rámci SR 

- prípravy a realizácie regionálnych akademických súťaží 



- prípravy študentov – športovcov na akademické súťaže v rámci regiónu a v rámci SR 

(regionálne majstrovstvá vysokoškolákov, akademické majstrovstvá, Slovenská 

univerziáda, prípadne zahraničné preteky, turnaje) 

ÚTVŠ TU v spolupráci s TJ Slávia Technická univerzita vo Zvolene participuje na: 

- riadení TJ 

- metodickej činnosti v rámci oddielov TJ 

- lektorskej činnosti pri školení a doškoľovaní cvičiteľov – trénerov v spolupráci 

s jednotlivými športovými zväzmi 

- riadiacej činnosti v oddieloch TJ 

- organizovaní športových podujatí v rámci súťaží riadených športovými zväzmi 

a federáciami 

- vytváraní podmienok, technického a materiálneho zabezpečenia športovej a rekreačnej 

činnosti pre študentov a zamestnancov TU vo Zvolene 

Z najhodnotnejších výsledkov oddielov výkonnostných športov v sezónach 2015/2016 

vyberáme:  

BEDMINTON 

1.NAJLEPŠIE DOMÁCE VÝSLEDKY V SEZONE 2015/2016: 

M SR Žiackých družstien (do  15 rokov) 

Družstvo v zložení ANTOŠKA, PAVLÍK, PETROVIČ PETER, REMEŇOVÁ, REPISKÁ, 

VÝBOCHOVÁ  

        získalo              1.miesto  

M SR v kategórií do 11 rokov  

Richard PAVLÍK:   dvojhra:   1. miesto  

štvorhra:  1. miesto 

zmiešaná štvorhra: 1. miesto 

Peter PETROVIČ   dvojhra:   2. miesto  

štvorhra:  1. miesto 

zmiešaná štvorhra: 3.miesto 

Lea VÝBOCHOVÁ:  dvojhra:   1. miesto 

štvorhra:  3. miesto 

zmiešaná štvorhra: 1. miesto 

M SR v kategórií do 15 rokov  

Andrej ANTOŠKA:   dvojhra:   1.  miesto 

štvorhra:  1.  miesto 



zmiešaná štvorhra: 1.  miesto 

Alexandra REMEŇOVÁ: dvojhra:   3. miesto 

štvorhra:  3.  miesto 

zmiešaná štvorhra: 1.  miesto  

Zuzana REPISKÁ:   dvojhra:   3.  miesto 

    štvorhra:  3. miesto 

zmiešaná štvorhra: 3. miesto 

M SR v kategórií do 17 rokov  

Andrej ANTOŠKA:  dvojhra:   3. miesto  

štvorhra:  3. miesto  

zmiešaná štvorhra: 5. miesto 

Tomáš TIMKO:  dvojhra:   9. miesto 

štvorhra:  5. miesto 

zmiešaná štvorhra: 9. miesto 

Alexandra REMEŇOVÁ: dvojhra:   17. miesto 

štvorhra:  5. miesto  

zmiešaná štvorhra: 5. miesto 

Zuzana REPISKÁ:   dvojhra:   17. miesto  

štvorhra:  5. miesto 

zmiešaná štvorhra: 9. miesto 

M SR v kategórií do 19 rokov  

Andrej ANTOŠKA:  dvojhra:   9. miesto 

štvorhra:  5. miesto 

zmiešaná štvorhra: 9. miesto 

Adam MISTRÍK   dvojhra:   17. miesto 

štvorhra:  9. miesto  

Alexandra REMEŇOVÁ: dvojhra:   17. miesto 

štvorhra:  5. miesto  

zmiešaná štvorhra: 9. miesto 

 

M SR v kategórií dospelých 

Martina REPISKÁ:   dvojhra:   1. miesto 

    Štvorhra:  3. miesto     

 



Spoločné hráči a hráčky na MSR získali 18 medailí, z toho 9 zlatých, 1 striebornú  a 8 

bronzových. 

Výnimočný športový výkon jednotlivca 

V priebehu rokov 2008 – 2016 získala Martina Repiská 19x titul Majsterky Slovenska (dvojhra, 

štvorhra, zmiešaná štvorhra) a k tomu 4 tituly školskej Majsterky Slovenska. 

Výnimočný športový výkon jednotlivca 

V priebehu rokov 2011 – 2015 získal Andrej Antoška 17x titul Majster Slovenska (dvojhra, 

štvorhra, zmiešaná štvorhra). 

2. NAJLEPŠIE ZAHRANIČNÉ VÝSLEDKY V SEZONE 2015/2016: 

Martina REPISKÁ: 

- Yonex Slovak Open 2015  – 3. miesto v dvojhre 

- Victor Croatian International 2015  – 5. miesto v dvojhre 

- Babolat Bulgarian International 2015  – 9. miesto v dvojhre 

- Yonex Hungarian International 2015  – 17. miesto v dvojhre  

- Scottish Open 2015   – 17. miesto v dvojhre 

- Yonex Welsh International 2015 – 17. miesto v dvojhre 

- Italian International 2015   – 17. miesto v dvojhre 

- FZ Forza Prague Open 2015  – 17. miesto v dvojhre 

- Slovenia International 2016  – 17. miesto v dvojhre 

- Yonex Denmark Open   – 65. miesto v dvojhre 

Poradie v aktuálnom SVETOVOM rebríčku: 

150. miesto dvojhra žien - BWF World Rankings (12/5/2016) 

 

HOROLEZECKÝ ODDIEL 

Lukáš Petriľák, študent TU vo Zvolene a zároveň člen nášho oddielu, bol v r. 2016 zaradený do 

seniorského reprezentačného družstva Slovenskej republiky, na základe kvalitných výkonov v r. 

2015. Komisia alpinizmu Slovenského horolezeckého spolku JAMES mu udelila čestné uznanie 

za prelez cesty Triáda, 8c+, PP (Turniská), jednej z najťažších športových ciest na Slovensku.  

 

ODDIEL ORIENTAČNÉHO BEHU  

Športový oddiel obnovil svoju aktívnu organizátorskú aj pretekársku činnosť v roku 2015/2016. 

Svedčia o tom dosiahnuté výsledky ale aj noví členovia oddielu. TJ Slávia sa snaží podporovať 

aktívnych športovcov v pretekoch a pomáhať pri rôznych športových akciách ich organizátorom. 

Výsledkom je aktivita Nikoly Berčíkovej, ktorú delí len jedno umiestnenie do 10.miesta 

v pretekoch Tvrďák Race od postupu na Majstrovstvá sveta v Kanade 2016.  

http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=46309
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=41238
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=42023
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=42663
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=42850
http://bwfcontent.tournamentsoftware.com/ranking/tournament.aspx?id=8993&tournament=43203


Ďalší členovia OOB sú aktívni ako hlavní organizátori behu Šrégom nočným Zvolenom 

a Drevak Race ktorého 2.ročníky boli veľmi úspešné.  

NIKOLA BERČÍKOVÁ 

Tvrďák Race Košice      – 1.miesto 

Tvrďák Nitra                 – 6.miesto 

TvrĎák Race B.Bystrica – 2.miesto 

(postup na majstrovstvá Európy 2016, boj o postup na Majstrovstvá sveta – Kanada 2016) 

MAJSTROVSKTVÁ SVETA 2016 – Kanada Ontario  

OCR World Championship– 6. Miesto  

 

KANOISTICKÝ ODDIEL 

Na medzinárodnej úrovni sa členovia kanoistického oddielu (Kortišová, Porubský, Toncar) 

zúčastnili medzinárodných pretekov ECA Junior CUP, kde Martin Toncar obsadil celkové 

3.miesto K1M U14, Allan Porubský 8.miesto K1M U14 a Barbora Kortišová obsadila celkové 

4.miesto v kategórii K1Ž U 14 rokov.       

Ďalej máme silné obsadenie v mládeži a to konkrétne v žiackych kategóriách. 

(Porubský, Toncar, Kortišová ,Beňo, Saint – Maxent, Lieskovská členovia TSM ) 

 Klub dosiahol na M-SR  2015 v zjazde a šprinte  dospelých a dorastu  5 medailí  a to :    

        2 x 1.miesto /Toncar K1M šprint dm., Radler K1M zjazd 2 x dm., ds. /   

        3 x 2.miesto/  Porubský K1M zjazd, šprint, Kortišová šprint / 

Umiestnenie a úspechy v roku 2016: 

- zjazd, šprint,2 x 1.miesto Kortišová, 

- zjazd, šprint 2x2.miesto A.Porubský 

- zjazd 3xK1M 2.miesto Kortišová, Porubský, Toncar 

- šprint K1Ž 2x1.miesto Kortišová 

- zjazd K1Ž 2x1.miesto Kortišová 

- zjazd K1M 2x1.miesto Porubský 1x3.miesto Porubský 

- zjazd, šprint 2x2.miesto Toncar 

- šprint 3xK1M 1.miesto Kortišová, Toncar, Porubský 

- šprint K1M 2.miesto Porubský 

- slalom K1Z ds 1.miesto,K1Z dm 2.miesto Kortišová 

- slalom C1M dm 3.miesto Porubský, K1Mdm 2.miesto Porubský 

- slalom C1Ž dm 2.miesto Kortišová 

- K1M žs zjazd, šprint 2x1.miesto Porubský 

- C1M žs slalom 2.miesto, K1M žs 3.miesto Porubský  



- 3xK1Ž slalom 3.miesto S.-Maxent, Lieskovská, Beňová 

MS V ZJAZDE A ŠPRINTE BANJA LUKA ( BOSNA ) 

C2W šprint 1.miesto Kortišová - Kopúnová 

C2W zjazd 3.miesto Kortišová -  Kopúnová 

EURÓPSKY POHÁR JUNIOROV 

ECA JuniorCup C1M U 14  2.miesto Porubský 

ECA Junior Cup K1M U 14  3.miesto Porubský 

ECA Junior Cup K1Z U 16  3.miesto Kortišová 

                                   

VOLEJBALOVÝ ODDIEL 

Výsledky v sezóne 2015-2016: 

EXTRALIGA ŽENY – 6.MIESTO  

1.liga juniorky – 5.miesto 

II.TRIEDA KADETKY – 1.MIESTO - POSTUP DO VYŠŠEJ SÚŤAŽE 

II.trieda staršie žiačky – 3. miesto 

Mladšie žiačky 6kový – 7.miesto  

Mladšie žiačky 4kový – postup do semifinále majstrovstiev regiónu  

MSR v plážovom volejbale U18 – 2.miesto (Veronika Karlíková - Mária Kohútová) 

MSR v plážovom volejbale U20 – 5.miesto (Veronika Karlíková - Mária Kohútová) 

 

ODDIEL KARATE 

 Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 

1. František Kačík  - kata jednotlivci +55 rokov  1. miesto 

2. Juraj Nemček – kata jednotlivci +45 rokov   3. miesto 

3. Juraj Bobela – kata jednotlivci +55 rokov    3. miesto 

4. Miroslav Zemko - kata jednotlivci +45 rokov  5. miesto 

5. Ondrej Šoltés - kata jednotlivci +35 rokov    5.miesto 

 

 

 



5. OBLASŤ EKONOMICKÁ A PODNIKATEĽSKÁ  

 

A – ekonomická oblasť 

ÚTVŠ disponuje s účtami: 

- dotačný účet – v r. 2017                                         1 050,00 € 

- veda – výskum 2016                                576,00 € 

- R účet (zisk z podnikateľskej činnosti z predch. rokov +HV)             22 462,19 € 

- krúžková činnosť (športovo – záujmová čin. pre študentov) 2017                     500,00 € 

- fond reprodukcie                         7 204,45 € 

- mzdový fond pre r. 2017 – potreba mzdy 92%                                  50 258,00 € 

   

B – podnikateľská oblasť 

Príjmy    2016                                           15 855,22 € 

Náklady 2016                                                        8 313,55 € 

HV                                       7 541,67 € 

 

Plán  na rok 2017 

Príjmy   2017                               14 000,00 € 

Náklady 2017                               12 000,00 € 

HV plán 2017                                      2 000,00 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z podnikateľského účtu po položkách za rok 2016 za 

pracovisko ÚTVŠ TU vo Zvolene 

Náklady na prevádzku UTVŠ 2016: 

- energie                                 2 584,91 € 

- vodné stočné                                             518,04 € 

- všeobecný materiál                                                                                           786,46 € 

- mzda technik + odvody(  preúčtovanie. z P.Ú.)                                                 1 502,72 € 

- odpisy z PČ                                     592,31 € 

          

C – podnikateľská činnosť formou prenájmov 

C1 – dlhodobé prenájmy – zazmluvnené cez právne oddelenie TU – platba faktúrou 

- Súkromná umelecká škola                                          3    hod./týždenne   

- Súkromná tanečná škola Zuzana                                20   hod./týždenne 

-  súkromné osoby ( Kačáni) – basketbal                     1,5 hod./týždenne 



- súkromné osoby ( Trosky) – volejbal                   2    hod./týždenne 

- Spin centrum Halmo       231,69 €   /mesačne 

- obč. združ. Junior - tenis       3 hod./týždenne 

- súkromné osoby ( Václavík ) - floorbal                1,5 hod/týždenne 

C2 – krátkodobé prenájmy  - platba faktúrou  priebežne 

- HKM juniori, dorast krátkodobé prenájmy máj, jún                     500,- € 

- Repáková Joga                                                                       300,- € 

  

D- Modernizácia a rekonštrukcia ÚTVŠ    

    Plán na r. 2017 

- Práce súvisiace s usporiadaním ZSU 2018 

     Prioritné úlohy a ciele na rok 2016/2017 

- Výmena podlahy VT, rekonštrukcia tribúny a obloženia 

- zabudovať rohové bezpečnostné osvetlenie 

- údržba vonkajších a vnútorných priestorov ÚTVŠ 

- nákup športového materiálu 

- výstavba sociálnych zariadení na ihriskách ÚTVŠ ( v spolupráci s TIO  TU vo Zvolene) 

- riešiť údržbu lodenice TU a zavedenie vody do objektu 

- pripraviť podklady pre eventuálny projekt viacúčelového ihriska s umelým povrchom na 

asfaltovej ploche 

- riešiť s vedením TU opravu fasády vstupu ÚTVŠ 

- hygienické nátery soc. zariadení, šatní ÚTVŠ 

 

Výsledky hospodárenia ÚTVŠ za rok 2016 (v EUR) 

Názov OOS 

Plánovaný 

HV na rok 

2016 

Hlavná nedotačná činnosť (HNČ) Podnikateľská činnosť (PČ) 
Dosiahnutý 

HV 

Rozdiel 

HV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HV plán 
Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(4 = 2 – 3) 

Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(7 = 5 – 6) 

HV po 

zdanení 

(8 = 7*0,78) 

Spolu 

(9 = 4 + 8) 

Plán-

skutočnosť 

(10 = 9 – 1) 

1 950 1260 
 

1260 15 855,25 8 313,58 7 541,67 5 882,50 8 801,67 6 851,67 

- 

Podiel projektov zo ŠF EÚ na HV HNČ 

- 
Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(4 = 2 – 3) 

   

Pozn.: Zdanenie HV v podnikateľskej činnosti je 22  %. 

 

 

 



b) Plánovaný hospodársky výsledok ÚTVŠ v roku 2017 (v EUR) 

Názov OOS 

Hlavná nedotačná činnosť (HNČ) Podnikateľská činnosť (PČ) 

Plánovaný 

HV na rok 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(3 = 1 – 2) 

Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(6 = 4 – 5) 

HV po 

zdanení 

(7 = 6*0,78) 

HV plán 

(8 = 3 + 7) 

   12 000 9 500 2 500 1 950,- 1 950 

Podiel projektov zo ŠF EÚ na HV HNČ 

- 
Výnosy  

(V) 

Náklady  

(N) 

HV = V - N 

(3 = 1 – 2) 

   

Pozn.: Zdanenie HV v podnikateľskej činnosti je 21 %. 

 

 

 



PLÁN ROZVOJA ÚTVŠ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH. 

 

1. OBLASŤ PEDAGOGICKÁ 

     - optimalizovať počty študentov z jednotlivých fakúlt a zastaviť pokles aktívne cvičiacich 

študentov i napriek celkovému znižovaniu počtov nových študentov na jednotlivé študijné 

odbory v rámci štúdia na TU vo Zvolene 

   - kurzovú formu telesnej výchovy zaradiť do systému odpočtu pedagogických odpočtov 

učiteľov, s koeficientom prepočtu 1,5 

 

2. OBLASŤ PERSONÁLNA 

- stabilizovať 3 pedagogické miesta, aby bola zachovaná možnosť realizácie výberovej   

  telesnej výchovy vo všetkých športoch, ktoré doposiaľ ÚTVŠ pre študentov TU ponúka     

- stabilizovať jedno administratívne miesto pre sekretárku ÚTVŠ s možnosťou rozšírenia  

  pracovnej náplne o ekonomickú administratívu podnikateľskej činnosti ÚTVŠ 

- stabilizovať jedno pracovné miesto technického pracovníka, s pracovnou náplňou rozšírenou  

  o starostlivosť o sklad športového materiálu, údržbu telovýchovných objektov a technické   

  zabezpečenie podnikateľskej činnosti ÚTVŠ 

- stabilizovať dve miesta pre upratovačky a jedno miesto pre správcu objektu ÚTVŠ v čase  

  popoludňajšieho prevádzkového režimu a mimoškolských aktivít pracoviska 

- vytvoriť podmienky pre zamestnanie správcu objektov ÚTVŠ (sobota- nedeľa- sviatky),  

  z prostriedkov hospodárskej činnosti ÚTVŠ ( na dohodu o vykonaní práce)  

 

3. OBLASŤ VEDECKO - VÝSKUMNÁ 

- naďalej sa pokúšať získať grantové úlohy MŠ z agentúry VEGA a KEGA s finančným  

  krytím, s postupným vytvorením predpokladov pre získanie medzinárodnej grantovej úlohy 

- každoročne pokračovať v príprave a realizácii vedeckej konferencie s medzinárodnou  

  účasťou na pôde ÚTVŠ TU vo Zvolene s problematikou „Telesná výchova a šport –  

  prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu“, s následným zostavení   

  zborníka z vedeckej konferencie, v ktorom sú publikované recenzované príspevky 

- výsledky výskumov v oblasti telesnej výchovy a športu interpretovať na vedeckých  

  konferenciách v rámci Slovenskej republiky a pokúšať sa o interpretáciu v zahraničí 

- dosiahnuté výsledky publikovať v odborných zborníkoch a časopisoch so snahou  

  o publikovanie v zahraničí 

- naďalej spolupracovať s Centrom ďalšieho vzdelávania v rámci projektu  

 spolufinancovaného z prostriedkov  EU ,,Projekt ESF:  20 rokov Univerzity tretieho veku na  



 TU vo Zvolene,, (v rámci predmetu šport pre zdravie) 

  

4. OBLASŤ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠPORTU V RÁMCI VŠ TJ SLÁVIA TU VO 

ZVOLENE 

- vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu Zimnej Slovenskej univerziády (február 2018), 

ktorej   organizátorom bude TU vo Zvolene 

- pokračovať vo vytváraní podmienok pre výkonnostný šport v rámci TJ Slávia TU  

  s následnou reprezentáciou na podujatiach celospoločenského, ale aj medzinárodného  

  významu 

- vytvárať podmienky pre rozvoj klubovej formy športu pre študentov a zamestnancov TU  

  v športoch, ktoré dlhodobo tvoria základ záujmu o šport na pôde TU 

 

5. OBLASŤ EKONOMICKÁ A PODNIKATEĽSKÁ 

- naďalej vytvárať podmienky pre skvalitňovanie podnikateľskej činnosti ÚTVŠ  

  s prihliadnutím na prioritné úlohy a ciele na rok 2017/2018 

- dodržiavanie podmienok pre vytvorenie kladného hospodárskeho výsledku ÚTVŠ 

- aktívne spolupracovať s technicko- investičným oddelením rektorátu TU pri renovácii   

  a údržbe zverených priestorov a objektov  

- príprava podkladov pre projekt čiastočnej renovácie vstupu do budovy ÚTVŠ a prípojky  

  vody do lodenice ÚTVŠ 

- udržanie kvalitných podmienok k pre spoluprácu s cudzími subjektmi v oblasti prenájmu  

  priestorov  

 

Prioritné úlohy a ciele na rok 2016/2017  

- zabudovať rohové bezpečnostné osvetlenie 

- údržba vonkajších a vnútorných priestorov ÚTVŠ 

- nákup športového materiálu 

- riešiť údržbu lodenice TU a zavedenie vody do objektu 

- pripraviť podklady pre eventuálny projekt viacúčelového ihriska s umelým povrchom na 

asfaltovej ploche 

- riešiť s vedením TU opravu fasády vstupu ÚTVŠ 

- spolupracovať s technicko-investičným oddelením rektorátu TU pri rekonštrukčných 

prácach súvisiacich s prípravou Zimnej Slovenskej univerziády (2018) 

 

 



               


