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V akademickom roku 2017/2018 sa hlavná činnosť pracoviska Ústavu telesnej výchovy 

a športu, orientovala na plnenie pedagogickej činnosti pre všetky fakulty pôsobiace na TU vo 

Zvolene. Veľkou organizačnou výzvou pre technickú univerzitu vo Zvolene a ÚTVŠ 

v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu, bola príprava a realizácia 

najvyššieho akademického športového podujatia - V. Zimnej univerziády Slovenskej republiky 

2018, ktorá sa konala v dňoch 5.-9.2.2018. Počas Zimnej univerziády sa vo Zvolene a okolí, na 

kvalitne pripravených športoviskách a v atraktívnych športových disciplínach, preslávili tí 

najlepší športovci, ktorých vysokoškolský šport na Slovensku ponúka. Študenti Technickej 

univerzity vo Zvolene svojimi vynikajúcimi športovými výkonmi získali celkove 14 medailí. 

Zisk dvoch zlatých, šesť strieborných a šesť bronzových medailí vyniesol TUZVO na 3. miesto 

v bodovacej súťaži,, O Cenu prezidenta SAUŠ´´. Všetky výsledky, štatistické údaje a správy 

z priebehu jednotlivých súťaží je možné nájsť na  http://univerziada.tuzvo.sk/ 

V štruktúre pracovísk TUZVO je pracovisko ÚTVŠ 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. Predmety Telesná a športová výchova, 

Výberový šport a zdravie, kurzové formy telesnej výchovy a klubové formy, tvorili 

v akademickom roku 2017/2018 hlavnú orientáciu pedagogickej činnosti pracoviska Ústavu 

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

všetky fakulty pôsobiace na TU vo Zvolene.  

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

predmetu sa v školskom roku zapísalo 715 študentov. Ďalšiu skupinu tvorili študenti zapojení do 

klubovej formy telesnej výchovy a študenti zapojení do súťaží organizovaných v podmienkach 

TU v počte 900 študentov. Celkový počet aktívne pravidelne cvičiacich, ktorí využili možnosť 

športovať v podmienkach TU a súčasne boli zaevidovaní v UIS bol v sledovanom akademickom 

roku 1615 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 

http://univerziada.tuzvo.sk/


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

akcií organizovaných pre zamestnancov TU sa postupne zapojilo 230 účastníkov. Naši 

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

na ktorých dosiahli významné umiestnenia, z ktorých vyberáme:  

Zimná univerziáda SR 2018 Zvolen 

 

BEŽECKÉ LYŽOVANIE - MUŽI  

3. MIESTO OLIVER PLACHÝ DREVÁRSKA FAKULTA TU VO ZVOLENE 

STOLNÝ TENIS - ŠTVORHRA ŽENY  

3. MIESTO MARTINA GOLEJOVÁ 

VERONIKA 

BALOGHOVÁ 

TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

AOS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

3. MIESTO RENÁTA GÁFRIKOVÁ          

SILVIA 

MAREKOVIČOVÁ 

TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

EUBA, FAKULTA PODNIKOVÉHO 

MANAŽMENTU 

BIATLON - RÝCHLOSTNÉ PRETEKY  ŽENY 7,5  KM 

2. MIESTO ANDREA HÔRČIKOVÁ TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

LUKOSTREĽBA - KLADKOVÝ  LUK 

1. MIESTO MARTIN KOBZA TUZVO, LESNÍCKA FAKULTA 

3. MIESTO DIANA HAMÁRY 

GUROVÁ 

TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

LUKOSTREĽBA - HOLÝ  LUK 

1. MIESTO PETER POVAŽANEC TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

2. MIESTO BORIS JEDLIČKA TUZVO, LESNÍCKA FAKULTA 

PRETLÁČANIE RUKOU - ŽENY ĽAVÁ RUKA DO 60 KG 

2. MIESTO EMÍLIA ŽIDIŠINOVÁ TUZVO, FAKULTA EKOLOGIE 

A ENVIROMENT. 

PRETLÁČANIE RUKOU - ŽENY PRAVÁ RUKA DO 60 KG 

2. MIESTO EMÍLIA ŽIDIŠINOVÁ TUZVO, FAKULTA EKOLOGIE 

A ENVIROMENT. 

MUŽI ĽAVÁ RUKA DO 75 KG 

2. MIESTO PAVOL PINTER TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

3. MIESTO TOMÁŠ NOVYSEDLÁK TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

MUŽI  PRAVÁ RUKA DO 75 KG 

2. MIESTO TOMÁŠ NOVYSEDLÁK TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 

3. MIESTO PAVOL PINTER TUZVO, DREVÁRSKA FAKULTA 
 

 

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

nainštalovaný kamerový systém monitorujúci vonkajšie objekty ÚTVŠ, s prepojením na hlavnú 

vrátnicu a vrátnicu knižnice. V sledovanom období sa ukončil projekt zachytávania dažďovej 

vody s prípojkou do práčovne ÚTVŠ, zrealizovala sa výstavba vonkajších ihrísk s viacúčelovým 

povrchom, pričom vznikli 3 tenisové kurty a viacúčelová plocha pre futbal a iné športy. 

Zrekonštruovali sa odvody dažďovej vody z objektu ÚTVŠ, kde sa inštalovali odporové 

zariadenia  proti zamŕzaniu zvodných potrubí zo strechy. Veľkými zmenami prešla veľká 



telocvičňa, v ktorej došlo k výmene celej podlahovej plochy a pätiek pre ukotvenie centrálneho 

alebo dvoch tréningových ihrísk, tenisového kurtu, inštalovanie nových spúšťacích 

basketbalových košov, nového elektronického ukazovateľa skóre, nových úsporných svietidiel, 

nového ozvučenia priestoru, kompletne sa zrekonštruovala tribúna s novými sedadlami a 

podlahou. V súvislosti s usporiadaním ZU 2018 sa zakúpili 4 koberce pre bedminton 

s mobilnými stojanmi, 8 kvalitných stolnotenisových stolov so stolíkmi a ďalším potrebným 

materiálom, kompletné mantinely pre florbal, kompletné tatami 10x10m. Z hygienických 

dôvodov sa vymaľovali šatne a sociálne zariadenia a na spodných chodbách sa urobil náter sokla 

olejovou farbou.  

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 TV – bezkreditová, 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, 

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 

- bezkreditová. 

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

formy telesnej výchovy predmetu: Telesná výchova – bezkreditová. Študenti po absolvovaní 

kreditovanej TV naďalej môžu navštevovať hodiny telesnej výchovy, na ktorých sa 

zdokonaľujú vo vybraných športoch, 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, 

armwrestling, 

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 v školskom roku 2017/18 

kurzové formy: 

- 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. 

 

B – odpočet pedagogickej činnosti za akademický rok 2017/2018 

 (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              –     403 

                                                      LS              –     312 

                                                  spolu:             –     715 

   

ÚTVŠ  -  Zimný semester   604,80 hodín  – priama výučba bez prepočtu 

                                            907,20 hodín –  priama výučba s prepočtom 

ÚTVŠ  -  Letný semester    468,00 hodín  – priama výučba bez prepočtu 

                                            702,00 hodín  – priama výučba s prepočtom 

 

SPOLU za školský rok 2016/2017 

                                        1 072,80  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        1 609,20  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa               357,60  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                            536,40   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 

                                             2017/2018 

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               36      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 



2017/2018 

 ÚTVŠ spolu                   1 072,80  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                        1 609,20  hodín – priama výučba s prepočtom 

Priemer na učiteľa             357,60  hodín – priama výučba bez prepočtu 

                                          536,40   hodín – priama výučba s prepočtom 

 

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

 

LF         ZS  -  49       LS –  47        spolu    96    –   13,43  % 

DF        ZS – 257       LS –203        spolu  460    –   64,33  % 

FEE      ZS –   42       LS –  33        spolu    75     -  10,49  % 

FEVT   ZS  –   6        LS  –   2        spolu      8     -    1,12  % 

CUP     ZS  –  49       LS -   27        spolu    76     -  10,63  % 

 

Spolu   ZS – 403       LS -  312       spolu   715    - 100,00  % 

 

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

      akademický rok 2017/2018. 

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                

                        2017/2018  ÚTVŠ – študenti zapísaní v UIS – (počet študentov z prezenčných   

                        listín 715  ZS + LS ) 

 

Tabuľka č. 2  Plán  výučby  a priemerné pedagogické úväzky na akademický rok 2018/2019    

                        na ÚTVŠ 

 

Tabuľka č. 3  Odpočet   výučby   na  TU  vo  Zvolene  v   akademickom  roku    2017/2018 

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

                        študenti  zapísaní v UIS – (počet študentov z prezenčných listín 715 ZS +LS ) 

 

Tabuľka č. 4  Nepriama pedagogická činnosť pedagogických pracovníkov ÚTVŠ v  

                        akademickom roku 2017/2018 

 

Tabuľka č. 5 Počet   študentov   jednotlivých   fakúlt  za  ZS  +  LS  2017/2018  zapísaných   

                        v UIS  

 

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

                        na ÚTVŠ z jednotlivých fakúlt a CUP  v ZS 2017/2018 

 

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

                        na ÚTVŠ  z jednotlivých fakúlt a CUP  v LS 2017/2018 

 

Tabuľka č. 8  Športové akcie pre študentov a zamestnancov TU v školskom roku 2017/2018,   

                         ktoré organizovali pracovníci ÚTVŠ, alebo sa na ich príprave aktívne   

                         zúčastnili. 



Tabuľka č. 1 

Odpočet výučby a priemerné pedagogické úväzky za akademický rok 2017/2018 

ÚTVŠ – študenti zapísaní v UIS – (počet študentov 715  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. 

144,00 216,00 690,00 1035,00 113,00 169,50 12,00 18,00 114,00 171,00 1072,80 1609,20 

48,00 72,00 230,00 345,00 37,70 56,50 4,00 6,00 38,00 57,00 357,60 536,40 

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 

174,00 246,00 720,00 1065,00 143,00 199,50 42,00 48,00 144,00 201,00 1222,80 1759,20 

58,00 82,00 240,00 355,80 47,70 66,50 14,00     16,00 48,00 67,00 407,70 586,40 

Výška pedag. 

úväzku na fak. 

% podiel 

13,43 

 

64,33 

 

10,49  1,12  10,63  100  

 

Tabuľka č. 2 

Plán výučby a priemerné pedagogické úväzky   

na akademický rok 2018/2019 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. 

300,00 450,00 800,00 1200,00 200,00 300,00 100,00 150,00 200,00 300,00 1600,00 2400,00 

100,00 150,00 266,50 400,00 66,50 100,00 33,50 50,00 66,50 100,00 533,50 800,00 

2.nepriama 

celkovo/ 

priemer na uč. 

70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 352,00  352,00 

23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 117,00 117,00 

3. SPOLU 

celkovo/ 

priemer na  

 učiteľa 

370,50 520,50 870,50 1270,50 270,50 370,50 170,50 120,50 270,50 370,50 1953,00 2752,00 

123,50 173,50 290,00 423,50 90,00 123,50 57,00 73,50 90,00 123,50 650,50 917,00 

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 2017/2018 

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

715  ZS + LS ) 

                     

Kategória učiteľov Priama výučba Nepriama 

výučba 

prepočítaná 

Spolu (priama + nepriama) 

h prepočítaná h prepočítaná 

Interní - 3 

 
1072,80 1609,20 150 1222,80 1759,20 

Ostatní - 0 

(prac. výskumu) 

     

Doktorandi - 0 

 

     

Spolu - 3 

 

1072,80 1609,20 150 1222,80 1759,20 

Externí - 0 

 

     

ÚTVŠ spolu - 3 1072,80 1609,20 150 1222,80 1759,20 

 

 

 

Tabuľka č. 4 

 

Nepriama pedagogická činnosť pedagogických pracovníkov. ÚTVŠ 

v akademickom roku 2017/2018 

 

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 2017/2018 zapísaných v UIS  

 

2017/2018 ZS LS Σ 

LF 49 47 96 

DF 257 203 460 

FEE 42 33 75 

FEVT 6 2 8 

CUP 

 
49 27 76 

TUZVO Σ 403 312 715 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 6 

Počty študentov absolvujúcich predmet telesná výchova na ÚTVŠ z jednotlivých fakúlt a CUP  

v ZS 2017/2018 

  ZS – 2017/2018     telesná výchova – priama 

výučba 

LF Kružliak Baisová Azor 

10 1  roč. 6 0 4 

14 2  roč. 6 2 6 

12 3  roč. 5 2 5 

11 4  roč. 6 0 5 

2 5  roč. 1 0 1 

49   24 4 21 

DF       

87 1  roč. 30 29 28 

48 2  roč. 17 13 18 

48 3  roč. 23 17 8 

20 4  roč. 7 4 9 

54 5  roč. 21 18 15 

257   98 81 78 

FEE      

13 1  roč. 2 7 4 

14 2  roč. 3 5 6 

5 3  roč. 1 3 1 

9 4  roč. 1 5 3 

1 5  roč. 1 0 0 

42   8 20 14 

FEVT    

1 1  roč. 0 0 1 

2 2  roč. 1 1 0 

3 3  roč. 0 1 2 

0 4  roč. 0 0 0 

0 5  roč. 0 0 0 

6   1 2 3 

CUP        

12 1  roč. 2 9 1 

6 2  roč. 0 6 0 

13 3  roč. 1 8 4 

9 4  roč. 0 9 0 

9 5  roč. 2 6 1 

49   5 38 6 

403 Spolu TU 136 145 122 

Celkový počet študentov ZS 2017/2018 403 

 Zapísaných v UIS 403 

 Bez možnosti získania kreditu                                 218 

  



Tabuľka č. 7 

Počty študentov absolvujúcich predmet telesná výchova na ÚTVŠ z jednotlivých fakúlt a CUP  

v LS 2017/2018 

  LS – 2017/2018     telesná výchova – priama 

výučba 

LF Kružliak Baisová Azor 

14 1  roč. 2 6 6 

13 2  roč. 6 4 3 

18 3  roč. 9 5 4 

2 4  roč. 2 0 0 

0 5  roč. 0 0 0 

47   19 15 13 

DF       

55 1  roč. 19 20 16 

42 2  roč. 14 12 16 

37 3  roč. 11 9 17 

21 4  roč. 11 4 6 

48 5  roč. 13 17 18 

203   68 62 73 

FEE      

6 1  roč. 0 5 1 

14 2  roč. 4 6 4 

7 3  roč. 2 1 4 

6 4  roč. 1 4 1 

0 5  roč. 0 0 0 

33   7 16 10 

FEVT    

0 1  roč. 0 0 0 

0 2  roč. 0 0 0 

1 3  roč. 0 0 1 

1 4  roč. 0 1 0 

0 5  roč. 0 0 0 

2   0 1 1 

CUP        

10 1  roč. 6 3 1 

2 2  roč. 1 0 1 

1 3  roč. 0 1 0 

10 4  roč. 1 4 5 

4 5  roč. 1 2 1 

27   9 10 8 

312 Spolu TU 103 104 105 

Celkový počet študentov LS 2017/2018 312 

 Zapísaných v UIS 312 

 Bez možnosti získania kreditu                                 216 

  



Tabuľka č. 8 Športové akcie pre študentov a zamestnancov TU v školskom roku 2017/2018, 

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

P.č. Názov športového podujatia Termín konania 

 Počet  

účastníkov 

 1 Univerzitná liga vo florbale - ZS okt.-dec.2017 72     Zvolen 

2 
                                       -LS   

febr.-máj 2017 58     Zvolen 

3 Univerzitná liga vo futbale   -ZS okt.-nov 2017 78     Zvolen 

4                                               -LS marec-máj 78      Zvolen 

5 RMVŠ vo volejbale -ženy 14.5.2018 10      Zvolen 

6 RMVŠ vo futsale – kvalifikácia na ZU 2018 29.11.2017 13     Zvolen 

7 RMVŠ vo florbale – kvalifikácia na ZU 2018 7.12.2017 16     Zvolen 

8 Univerzitná šachová liga – ZS                                              okt.-dec.2017    13      Zvolen 

9                                           -LS febr.-máj 8     Zvolen 

10 Športový deň zam TU –letná časť 29.9.2017 45     Zvolen 

11 
                               -zimná časť 

15.2.2018 43     Skalka 

12                                      -letná časť 31.5.2018 45    Tajov 

13 TUCUP-futb. turnaj štud. 5.10.2017 16    Košice 

14 Mikulášske preteky štud. TU v boulderingu 6.12.2017 14    Zvolen 

15                                                -v bedmintone 6.12.2017 18    Zvolen 

16 Futb. Turnaj prac. VŠ vo futbale 13.9.2017 14    Košice 

17 Pohybové aktivity zamestnancov TU január 2017 40    Zvolen 

18 Koncentrované dni športu štud.TU vo Zvolene    

19                                 -volejbalový kolotoč trojíc 18.11.2017 42    Zvolen 

20                                 -bedmintonový turnaj 21.11.2017 18    Zvolen 

21                                 -boulderingová súťaž 29.11.2017 24    Zvolen 

22                                 -streetbasketbalový turnaj 27.11.2017 15    Zvolen 

23                  -stolný tenis o Pohár rektora TU vo Zvolene  6.12.2017 22    Zvolen 

24                             -najsilnejší muž-žena TU-benchpress  21.-25.11.2017 25    Zvolen 

25                                 -súťaž v lukostreľbe štud. TU  28.11.2017 8    Zvolen 

26 

Dni športu – súťaže a akcie pre štud. TU – masová 

akcia  27.11.2017 110   Zvolen 

27 Futbalová súťaž zručností vo futbale  29.11.2017 20   Zvolen 

28 Súťaž v crossfite 29.11.2017 30   Zvolen 

29 Súťaž v opakovaných brušákoch 21.-29.11.2017 20    Zvolen 

30 Strelecký dvojboj – vzduchovka-šípky 29.11.2017 40    Zvolen 

31 Beh do schodov 21.-29.11.2017 21    Zvolen 



32 Plavecká štafeta 7.12.2017 51    Zvolen 

33 Plankový trojboj  21.-29.11.2017 20    Zvolen 

34 Majstrovstvá TU v bedmintone  27.11.2017 18    Zvolen 

35 Florbalové aktivity zam.TUZVO                                 sept.-jún 18-19 15    Zvolen 

36 Bedmintonové aktivity zam.TUZVO sept.-jún 18-19 16    Zvolen 

37 Fitness a aerobic a cvičenia pre zam. TUZVO sep.–jún 2018-19 12    Zvolen 

38 Volejbalová univerzitná liga sep.–dec 2018-19 24    Zvolen 

     

     

 

Celkový počet: zamestnanci TU -  230 

                        študenti TU       -    900 

   
  

 

2. OBLASŤ PERSONÁLNA 

V školskom roku 2017/2018 nedošlo k personálnym zmenám na pracovisku ÚTVŠ. Stav 

pracovníkov korešponduje s celkovou štrukturalizáciou pracovných miest na TU pre akademický 

rok 2017/2018.  

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 a web stránky pracoviska 

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

1. Zdena Tončová                 – 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, svoje výsledky publikovali v odborných článkoch a vystúpili na vedeckých 

konferenciách. V septembri 2017 pracovníci ÚTVŠ zorganizovali v poradí bez prerušenia už 8. 

ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou,, Telesná výchova a šport - prostriedok 

vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu´´. Kolektív pracovníkov ÚTVŠ vydal 

zborník abstraktov z konferencie, ako aj recenzovaný zborník vedeckých prác. Ďalej 

participovali 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.  

Pracovisko: Ústav telesnej výchovy a športu 

Rok vykazovania: 2017 

 

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 2016/2017 

vyberáme:  

BEDMINTON 

1. Športové výsledky a úspechy za rok 2016/2017 jednotlivcov alebo družstiev 

Meno a priezvisko  Umiestnenie Súťaž (MS, región...) Kategória Dátum Link na výsledok  

(ak je to možné) 

Lea Výbochová 3.miesto WS 

3.miesto WD 

MSR U13 10.12.2016 http://bedminton.s

k/homepage/doku

menty?season=08-

12%2F2016&cate

gory=V%C3%BD

sledky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe

+jednotlivcov  

 1.miesto WS 

1.miesto WD 

1.miesto MIX 

GP A  U13 1.4. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11349   

 1.miesto WS 

1.miesto WD 

1.miesto MIX 

GP A  U13 11.2. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11151  

 3.miesto WS Srebrna Žogica 

Lendave 2017 

U13 21.-23.4. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/draw.aspx?i

d=0295862F-

1BE4-4E21-A9E8-

28CFB13C0CE9&

draw=254  

Richard Pavlík 1.miesto MS 

1.miesto MD 

1.miesto MIX 

GP A  U13 1.4. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11349  

 1.miesto MS 

1.miesto MD 

1.miesto MIX 

GP A  U13 11.2. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11151  

 2.miesto MD Srebrna Žogica 

Lendave 2017 

U13 21.-23.4. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11349
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11349
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11349
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11151
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11151
http://bedminton.sk/homepage/read?articleId=11151
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0295862F-1BE4-4E21-A9E8-28CFB13C0CE9&draw=254
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0295862F-1BE4-4E21-A9E8-28CFB13C0CE9&draw=254
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0295862F-1BE4-4E21-A9E8-28CFB13C0CE9&draw=254
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0295862F-1BE4-4E21-A9E8-28CFB13C0CE9&draw=254
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0295862F-1BE4-4E21-A9E8-28CFB13C0CE9&draw=254
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/sport/draw.aspx?i

d=0295862F-

1BE4-4E21-A9E8-

28CFB13C0CE9&

draw=289  

Peter Petrovič 3.miesto MS 

1.miesto MD 

GP A  U13 1.4. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11349  

 2.miesto MS 

1.miesto MD 

3.miesto MIX 

GP A  U13 11.2. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11151  

 2.miesto MD Srebrna Žogica 

Lendave 2017 

U13 21.-23.4. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/draw.aspx?i

d=0295862F-

1BE4-4E21-A9E8-

28CFB13C0CE9&

draw=289  

Andrej Petrovič 3.miesto MS 

3.miesto MD 

GP A U11 28.1. 2017 http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11114  

 3.miesto MS 

3.miesto MIX 

GP A U11 25.3. 

2017 
http://bedminton.s

k/homepage/read?

articleId=11297  

 3.miesto MS Srebrna Žogica 

Lendave 2017 

U11 21.-23.4. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/draw.aspx?i

d=0295862F-

1BE4-4E21-A9E8-

28CFB13C0CE9&

draw=240  

Alexandra 

Remeňová 

3.miesto WS 

3.miesto WD 

2.miesto MIX 

MSR U17 17.-

18.12.2016 
http://bedminton.s

k/homepage/doku

menty?season=08-

12%2F2016&cate

gory=V%C3%BD

sledky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe

+jednotlivcov  

Andrej Antoška 1.miesto MS 

1.miesto MD 

1.miesto MIX 

MSR U15 17.-

18.12.2016 

http://bedminton.sk/

homepage/dokumen

ty?season=08-

12%2F2016&categ

ory=V%C3%BDsle

dky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe+j

ednotlivcov 

 1.miesto MS 

1.miesto MD 

2.miesto MIX 

MSR U17 17.-

18.12.2016 

http://bedminton.sk/

homepage/dokumen

ty?season=08-

12%2F2016&categ

ory=V%C3%BDsle

dky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe+j

ednotlivcov  

 3.miesto MD MSR U19 3.-4.12. 

2016 
http://bedminton.s

k/homepage/doku

menty?season=08-

12%2F2016&cate
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gory=V%C3%BD

sledky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe

+jednotlivcov  

 3.miesto MD Serbian 2017 

 

U17 

 

16.-18.6. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/winners.asp

x?id=A4963BF3-

9503-4959-A45F-

0510032C8767  

 2.miesto MD Romanian Junior 2017 U19 

 

1.-3.9. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/winners.asp

x?id=1766CF72-

221A-49D0-9A0F-

C3DB5E0D7121  

 3.miesto MS 

2.miesto MD 

Zagreb U17 Open 2017 U17 8.-10.9. 

2017 
http://www.tourna

mentsoftware.com

/sport/winners.asp

x?id=3ACAAEE8-

71F6-4A44-AF15-

8A314F0F91C6  

Martina Repiská 1. miesto WS 

3. miesto WD 

MSR 

 

Dosp. 6.-8.5. 

2016 

http://bedminton.sk/

homepage/dokumen

ty?season=2015-

2016&category=V

%C3%BDsledky+-

+S%C3%BA%C5

%A5a%C5%BEe+j

ednotlivcov  

 2.miesto WD Finnish 2016 (IS)  24 –27.11. 

2016 

http://bedminton.sk/

documents/reprevys

/Fmmfin2016.pdf  

 2. miesto WS Jamaica 2017 (IS)  2.-5.3. 

2017 

 

http://bedminton.sk/

files/11430/Gmmja

m2017.pdf 

 3. miesto WS Brazil 2017 (IS)  8.-12.3. 

2017 

 

http://bedminton.sk/

files/11431/Gmmbr

a2017.pdf  

MS-dvojhra mužov; WS-dvojhra žien; MD-štvorhra mužov; WD-štvorhra žien; MIX-zmiešaná štvorhra 

 

AKTUÁLNE REBRÍČKOVÉ PORADIE V SR K 1.8.2017 

REPISKÁ Martina, reprezentantka SR  - Dospelí - dvojhra: 1. miesto; MIX: 12. miesto 

ANTOŠKA Andrej, reprezentant SR  - U17 - dvojhra: 1. miesto; Štvorhra: 1. miesto; MIX: 2. miesto 

- U19 - dvojhra: 2. miesto; Štvorhra: 3. miesto ; MIX: 2. miesto 

REMEŇOVÁ Alexandra, reprezentantka SR  - U17 - dvojhra: 2. miesto; Štvorhra: 6. miesto ; MIX: 2. 

miesto 
PAVLÍK Richard  - U13 - dvojhra: 1. miesto; Štvorhra: 1. miesto; MIX: 1. miesto 

VÝBOCHOVÁ Lea  - U13  - dvojhra: 1. miesto; Štvorhra: 1. miesto; MIX: 1. miesto 

PETROVIČ Peter  - U13 - dvojhra: 2. miesto; Štvorhra: 1. miesto; MIX: 4. miesto 

PETROVIČ Andrej  - U11 - dvojhra: 3. miesto; Štvorhra: 8. miesto ; MIX: 3. miesto 
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http://bedminton.sk/files/11431/Gmmbra2017.pdf
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2. Mimoriadne úspechy oddielu, alebo jednotlivca (naj.3) 

Jednotlivec/Odd Aktivita Dátum Link na úspech (nutné) 

Martina Repiská  MSR 

1. miesto WS 

6.-8.5. 2016 http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?

season=2015-

2016&category=V%C3%BDsledky+-

+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednot

livcov  

 Finnish 2016 (IS) 

2.miesto WD 

24 –27.11.2016 http://bedminton.sk/documents/reprevys/F

mmfin2016.pdf  

 Jamaica 2017 (IS) 

2. miesto WS 

2.-5.3.2017 http://bedminton.sk/files/11430/Gmmjam2

017.pdf 

 Brazil 2017 (IS) 

3. miesto WS  

8.-12.3. 2017 http://bedminton.sk/files/11431/Gmmbra20

17.pdf  

Andrej Antoška MSR – U17 

1.miesto MS  

1.miesto MD 

2.miesto MIX 

17.-18.12.2016 http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?

season=2015-

2016&category=V%C3%BDsledky+-

+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednot

livcov  

 Zagreb U17 Open 2017 

3.miesto MS 

2.miesto MD  

8.-10.9.2017 http://www.tournamentsoftware.com/sport/

winners.aspx?id=3ACAAEE8-71F6-4A44-

AF15-8A314F0F91C6  

 U19 Romania 2017 

2.miesto MD 

1.-3.9. 2017 http://www.tournamentsoftware.com/sport/

winners.aspx?id=1766CF72-221A-49D0-

9A0F-C3DB5E0D7121  

Alexandra Remeňová MSR – U17 

3.miesto WS 

3.miesto WD 

2.miesto MIX 

17.-18.12.2016 http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?

season=2015-

2016&category=V%C3%BDsledky+-

+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednot

livcov 

Lea Výbochová MSR U13 

3.miesto WS 

3.miesto WD 

10.12.2016 http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?

season=08-

12%2F2016&category=V%C3%BDsledky

+-

+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednot

livcov  

 

 

ODDIEL ORIENTAČNÉHO BEHU  

1. Športové výsledky a úspechy za rok 2016/2017 jednotlivcov alebo družstiev 

Meno a priezvisko  Umiestnenie Súťaž (MS, región...) Kategória Dátum 

Nikola Berčíková 1.miesto Winter Spartan race, Svit Ženy 2016 

Nikola Berčíková 1. miesto Cross country Baba kamzík   

Nikola Berčíková 1.miesto Šrégom nočným Zvolenom Ženy/ Študentka 2017 
 

 

2. Mimoriadne úspechy oddielu, alebo jednotlivca (naj.3) 

Jednotlivec/

Odd 

Aktivita Dátum Link na úspech (nutné) 

Nikola 

Berčíková 

6.miesto OCR (Obstacle 

Course Run) 

World 

Championship, 

Blue Mountain, 

Canada 

Ženy  http://onlineraceresults.com/race/vie

w_race.php?race_id=56296&re_NO

=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+

Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_C

ITY=&re_STATE=&re_DIVISION

=F18-

24&submit_action=select_result&ra

ce_id=56296#results 

 

http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/documents/reprevys/Fmmfin2016.pdf
http://bedminton.sk/documents/reprevys/Fmmfin2016.pdf
http://bedminton.sk/files/11430/Gmmjam2017.pdf
http://bedminton.sk/files/11430/Gmmjam2017.pdf
http://bedminton.sk/files/11431/Gmmbra2017.pdf
http://bedminton.sk/files/11431/Gmmbra2017.pdf
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=3ACAAEE8-71F6-4A44-AF15-8A314F0F91C6
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=3ACAAEE8-71F6-4A44-AF15-8A314F0F91C6
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=3ACAAEE8-71F6-4A44-AF15-8A314F0F91C6
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=1766CF72-221A-49D0-9A0F-C3DB5E0D7121
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=1766CF72-221A-49D0-9A0F-C3DB5E0D7121
http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=1766CF72-221A-49D0-9A0F-C3DB5E0D7121
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=2015-2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://bedminton.sk/homepage/dokumenty?season=08-12%2F2016&category=V%C3%BDsledky+-+S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe+jednotlivcov
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results
http://onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=56296&re_NO=e.g.%2C+1946&re_FN=e.g.%2C+Joe&re_LN=e.g.%2C+Desch&re_CITY=&re_STATE=&re_DIVISION=F18-24&submit_action=select_result&race_id=56296#results


Nikola 

Berčíková 

2. miesto Banskobystrický 

polmaratón 

  http://www.sportsofttiming.sk/sk/za

vod/results/2335?rid=2604&eventid

=2 

 

Nikola 

Berčíková 

3. miesto Spartan Race 

Ultra Beast 42km 

elit  http://results.onlinesystem.cz/upload

/2017/829/UB%20-

%20Elite%20%C5%BDeny.pdf 

 

 

KANOISTICKÝ ODDIEL 

1. Športové výsledky a úspechy za rok 2016/2017 jednotlivcov alebo družstiev 

Meno 

a priezvisko  

 Umiestnenie Súťaž (MS, 

región...) 

Kategória Dátum Link na výsledok (ak je to 

možné) 

Barbora 

Kortišová 

 1 MS-šprint C2W 2016  

Barbora 

Kortišová 

 3 MS- zjazd C2W 2016  

Barbora 

Kortišová 

 4 ME- 

šprint+zjazd 

C2W 2017  

  

 

2. Mimoriadne úspechy oddielu, alebo jednotlivca (naj.3) 

Jednotlivec/Odd Aktivita Dátum Link na úspech (nutné) 

Kanoistika ME- šprint- 4.m 2017  

Kanoistika MS do 23r. šprint 4.m 2017  

Kanoistika MS do 23r. zjazd 4.m 2017  

                              

VOLEJBALOVÝ ODDIEL 

1. Športové výsledky a úspechy za rok 2016/2017 jednotlivcov alebo družstiev 

Meno a priezvisko  Umiestnenie Súťaž (MS, 

región...) 

Kategória Dátum Link na výsledok (ak 

je to možné) 

Juniorky 4.miesto 1.liga juniorky 

východ 

U18 Apríl 2017 www.volleynet.sk 

Juniorky 8.miesto M-SR juniorky U18 Máj 2017 www.volleynet.sk 

3-kový 3.miesto Oblasť stred U13 Máj 2017 www.volleynet.sk 

3-kový 4.miesto M-SR 3kový U13 Jún 2017 www.volleynet.sk 

Veronika Karlíková 

a Mária Kohútová 

2.miesto M-SR beach  U18 Jún2016 http://www.svf.sk/

sk/beach/mladez/

m-sr-u18 

Veronika Karlíková 

a Mária Kohútová 

5.miesto M-SR beach U20 Jún2016 http://www.svf.sk/

sk/beach/mladez/

m-sr-u18 

 

Veronika Karlíková 

a Michaela Mattová 

 

3.miesto 

 

M-SR beach 

 

U18 

 

Jún 2017 

 

http://www.svf.sk/

sk/beach/mladez/

m-sr-u18 

Veronika Karlíková 

a Michaela Mattová 

5.miesto M-SR beach U20 Jún 2017 http://www.svf.sk/

sk/beach/mladez/

m-sr-u18 

Eva Eleková 5.miesto M-SR beach Elite 

ženy 

August 2017 http://www.svf.sk/

sk/archiv-

sprav/detail-

spravy/_majstram

i-slovenska-

dubovcova 

http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/results/2335?rid=2604&eventid
http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/results/2335?rid=2604&eventid
http://results.onlinesystem.cz/upload/2017/829/UB%20-%20Elite%20%C5%BDeny.pdf
http://results.onlinesystem.cz/upload/2017/829/UB%20-%20Elite%20%C5%BDeny.pdf
http://results.onlinesystem.cz/upload/2017/829/UB%20-%20Elite%20%C5%BDeny.pdf
http://www.volleynet.sk/
http://www.volleynet.sk/


 

2. Mimoriadne úspechy oddielu, alebo jednotlivca (naj.3) 

Jednotlivec/Odd Aktivita Dátum Link na úspech (nutné) 

Mladšie žiačky 3kový 3kový oblasť stred 3.miesto Máj 

2017 

http://www.volejbalzvolen.sk/3

kovy-finale-oblast-stred/ 

Karlíková,Kohútová M-SR beach U18 2.miesto Jún 

2016 

http://www.svf.sk/sk/beach/ml

adez/m-sr-u18 

Eva Eleková 5.miesto M-SR beach Elite ženy August 

2017 

http://www.svf.sk/sk/archiv-

sprav/detail-

spravy/_majstrami-slovenska-

dubovcova 

 

5. OBLASŤ EKONOMICKÁ A PODNIKATEĽSKÁ  

 

A – ekonomická oblasť 

ÚTVŠ disponuje s účtami: 

- dotačný účet – v r. 2018                                1 007,00 € 

- veda – výskum 2018                        591,00 € 

- R účet (zisk z podnikateľskej činnosti z predch. rokov+HV)   27 552,64 € 

- krúžková činnosť (športovo – záujmová čin. pre študentov) 2018                 500,00 € 

- fond reprodukcie               7 204,45 € 

- mzdový fond pre r. 2018 – potreba mzdy                                        54 931,00 € 

 

B – podnikateľská oblasť 

Príjmy    2017                      17 616,66 € 

Náklady 2017                                              6 877,30 € 

HV- Podnikateľská činnosť          10 739,36 

HV-Nedotačná činnosť       1 260,00 € 

Celkový HV po zdanení 2017      9 744,09 € 

 

Plán  na rok 2018 

Príjmy   2018                  17 000,00 € 

Náklady 2018                  13 600,00 € 

HV po zdanení - plán 2018                  2 786,00 € 

Čerpanie finančných prostriedkov z podnikateľského účtu po položkách za rok 2017 za 

pracovisko ÚTVŠ TU vo Zvolene 

Náklady na prevádzku UTVŠ 2017:                                                        6 877,30 

- energie                   

- vodné stočné                                



- všeobecný materiál                                                                                      

- mzda technik + odvody(  preúčtovanie. z P.Ú.)                                

 

C – podnikateľská činnosť formou prenájmov 

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

- Súkromná umelecká škola                                          5    hod./týždenne   

- Súkromná tanečná škola Zuzana                                20   hod./týždenne 

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

- Spin centrum Halmo       231,69 €   /mesačne 

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

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

- súkromné osoby (Sontová) – volejbal                       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. 2018 

    Prioritné úlohy a ciele na rok 2018 

- 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 projekt pre podnikateľskú činnosť viacúčelových ihrísk v spolupráci so  

     ŠD ĽŠ  

- riešiť s vedením TU opravu fasády vstupu ÚTVŠ 

Výsledky hospodárenia ÚTVŠ za rok 2017 (v EUR) 

Názov OOS 

Plánovaný 

HV na rok 

2017 

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 

 

Spolu 

(9 = 4 + 8) 

Plán-
skutočnosť 

(10 = 9 – 1) 

1 950 1260 
 

1260 17 616,66 6 877,30 10 739,36 9 744,09 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 2018 (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 

 

HV plán 

(8 = 3 + 7) 

   17 000 13 600 3 400 2 786 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 

- 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 2018/2019 

- 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 pracoviska ÚTVŠ na rok 2018/2019  

- skvalitnenie propagácie športovania študentov a zamestnancov TU v podmienkach ÚTVŠ 

- príprava projektu využívania vonkajších ihrísk pre podnikateľskú činnosť pracoviska 

v spolupráci so ŠD LŠ 

- údržba vonkajších a vnútorných priestorov ÚTVŠ 

- riešiť údržbu lodenice TU a zavedenie vody do objektu 

- riešiť s vedením TU opravu fasády vstupu ÚTVŠ 

 


