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VÝCHOVY A ŠPORTU

predmet: TELOVÝCHOVNÉ AKTIVITY
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PaedDr. Július Dubovský     
Riaditeľ CTVŠ 

Učitelia CTVŠ



Vedúci oddelení
PaedDr. Mária Kalečíková           
Vedúca oddelenia Šport pre všetkých

Volejbal                            
Stepaerobik, fitbal, pilates

PaedDr. Ján Janík                        
Vedúci oddelenia Športových hier

Futsal – tréner
Futbal 
SAUŠ disciplinárna komisia, predseda 
komisie futsal na VŠ SR 



Oddelenie športových hier
PaedDr.          
Lenka Podgórska 
Basketbal –ženy 
tréner 2.stupňa
VŠK Ekonóm  -
predseda 

Paedr. Viktor Škultéty
Basketbal muži
Tenis tréner 2.stupňa
Lyžovanie

Mgr. Peter Hložek  
Florbal       
Hádzaná tréner

Mgr. Saša Orviský  
Basketbal muži
Lyžovanie    
Vodáctvo

PaedDr.     
Roman Heriban 
Futbal muži
Kondičná 
kulturistika



Oddelenie športu pre všetkých

Mgr. Drahomíra Lörincziová 
Aerobik - HI/Low, dance, step, 
kick-box, jumping na 
trampolínach, cheerleaders
Rozhodca šport.aerobiku

Mgr. Zuzana Voltnerová 
Aerobik
Joga, powerjoga
Lyžovanie
Plávanie

Mgr. Katarína Péliová, 
PhD.
Aerobik, tabata, mini 
trampolíny, relax 
strečing, lyžovanie



CTVŠ na stránke školy

n Ako si nájdete informácie o      
Centre telesnej výchovy a športu:

n www.euba.sk
n Študent
n Šport 
n Sídlo CTVŠ: D4.34 – sekretariát, 

D4.13, D4.14, D4.17, D4.38

http://www.euba.sk/


ZÁPIS NA TV:

n AIS – bude prístupný na zápis:
n 20.09. – 21.09.2021 zimný semester
n Začiatok výučby ZS: 22.09.2021 online
n Letný semester – dátum bude zverejnený
n Začiatok výučby LS: 14.02.2022
n Študenti sa zapíšu na pohybovú aktivitu 1krát
n Internetová adresa na zápis TV: www.euba.sk
n https:/ais2.euba.sk



TELESNÁ VÝCHOVA na univerzite:

n Predmet  celouniverzitnej ponuky,  realizuje  sa  
výberovou formou.  

n Podmienkou  získania  zápočtu a pridelenia 
kreditných bodov je 100% účasť na cvičeniach, 
účasť na zimnom  alebo  letnom  kurze,  v 
minimálnom  rozsahu  5  výučbových  dní.  

n Pokiaľ  študent  nemá v semestri  povinnú  TV  
môže  sa  zapísať  nepovinne.  

n Nepovinne sa  študent  môže zapísať aj na zimné 
alebo letné kurzy. 



AEROBIK A JEHO FORMY:
n Aerobik, Stepaerobik, Mini trampolíny
n Bodywork
n Tabata
n Cheerleaders
n Fitballaerobik
n Joga
n Pilates, Relax strečing



INDIVIDUÁLNE ŠPORTY:
n Bedminton
n Kondičná kulturistika – cvičenie v 

posilňovni
n Intervalový tréning
n Kolieskové korčule
n Plávanie
n Stolný tenis 
n Tenis
n Turistika



KOLEKTÍVNE ŠPORTY:

n Florbal
n Futbal
n Futsal
n Hádzaná
n Hokej *
n Basketbal
n Volejbal



REPREZENTÁCIA FAKÚLT A 
UNIVERZITY – vysokoškolská liga:

n basketbal, florbal, futbal, futsal, hádzaná, 
hokej, plávanie, volejbal, cheerleading –
výkonnostní športovci (VŠL)



Objekty na výučbu TV:
n Horský park (ul. Prokopa Veľkého 41, autobus č. 84, 

184) telocvičňa, posilňovňa, sauna, futbalové ihrisko 
s umelou trávou, viacúčelové ihrisko

n Školička (EU Dolnozemská cesta č. 1) pohybové 
štúdio, posilňovňa

n Plaváreň Pasienky (Junácka 4, autobus č. 98)             
plávanie, veľký alebo malý bazén

n Športová hala Elán (Trnavská cesta, autobus č. 98)  -
florbal

n Športová hala Agrofert STU (za areálom EU 
Dolnozemská) tenis, bedminton



AKTÍVNI ŠPORTOVCI, ZDRAVOTNE 
OSLOBODENÍ:

n Študenti,  ktorí  aktívne športujú  na  úrovni  celoštátnych  
súťaží  si  podávajú žiadosť s potvrdením príslušného  
športového  klubu,  o pridelenie  zápočtu  na  CTVŠ  do 
30.10.  resp.  do  30.03.  v danom  semestri, zvlášť za 
každý semester  

n V prípade  trvalého  oslobodenia od  TV  zo zdravotných  
dôvodov,  sa študenti zúčastnia prednášok s 
odbornou tematikou. Pondelok, 07.30 – 9.00 
B1.08 

n Databáza aktívnych športovcov, študentov EU - dotazník



KURZY
Zimné telovýchovné sústredenia – kurzy 
zjazdového, bežeckého lyžovania a snowboardingu
v atraktívnych lokalitách

n 30.01. – 04.02.2022 Čierny Balog, vedúci kurzu Orviský
n 30.01. – 04.02.2022 Heiligenblut (Rakúsko), vedúci 

kurzu Škultéty
n 06.02. – 11.02.2022 Kosodrevina – Chopok juh, vedúci 

kurzu Orviský
n 06.02. – 11.02.2022 Trangoška – Chopok juh, vedúca 

kurzu Kalečíková



Letné telovýchovné sústredenia – so zameraním 
na splavy, slovenské a české rieky, rafting, 
kaňoning v Slovinsku, športový pobyt v účelovom 
zariadení EU – Virt

KURZY



AKCIE CTVŠ:
n Univerzitné dni športu  pri príležitosti „Dňa študentov“ 

– volejbal, basketbal, futbal, beh zdravia, maratón 
aerobik, bedminton, florbal

n Pohár rektora – medzifakultné športové súťaže 
n Zahraničné turnaje v športových hrách – Rím, 

Lipsko, Paríž, Istanbul , Barcelona 
n Večerný aerobik 
n Cvičenie v posilňovni
n Splavy riek – jednodňové, viacdenné, aj pre 

zamestnancov v atraktívnych lokalitách



Vysokoškolský športový klub Ekonóm

n Vysokoškolský Športový Klub Ekonóm pri Ekonomickej 
Univerzite Vám ponúka športové vyžitie nad rámec 
povinnej a voliteľnej TV, ktorú zabezpečuje CTVŠ.

n Zápis do VŠK 
od 20.09.2021, pondelok až štvrtok 09.00 – 12.00 hod,  EU         

Dolnozemská, Nová budova CTVŠ, 4.posch., D4.18
alebo online: leninka.podg@gmail.com (PaedDr. Lenka 
Podgórska)

mailto:leninka.podg@gmail.com


Športové aktivity VŠK Ekonóm sa uskutočňujú 
v neobmedzenom rozsahu a v týchto aktivitách:

Rekreačné:
n Kondičná kulturistika

n Aerobik

n Bedminton

n Plávanie

n Relaxácia – relaxačný blok  (bazén,vírivka, sauna)

n Splavy



Rekreačné aktivity sa uskutočňujú 
v telovýchovných priestoroch:

n Fit Štýl Šustekova 9   - Kondičná kulturistika, Aerobik,      
Stepaerobik, Pilates, Powerjoga, Bodyforming (podľa ponuky štúdia)
n ŠH (prístavba) Pionierska ulica – Aerobik 
n Plaváreň Pasienky – Plávanie
n Petržalská plaváreň (Tupolevova) – sauna, vírivka, bazén
n Slávia Agrofert - Bedminton
n Telocvičňa Horský park – Aerobik, Kondičná kulturistika
n Školička EU Petržalka – Kondičná kulturistika
n Slovenské a zahraničné rieky – splavy 

n Univerzitné družstvá - v športových hrách a individuálnych
športoch, sa každoročne zúčastňujú Medzinárodných univerzitných 
športových podujatí v Istanbule, Paríži, Lipsku, v Miláne, Ríme a 
Barcelone



Informácie
n https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/sport#sportovy-
klub-ekonom

Kontakt:
n PaedDr. Lenka Podgórska – predseda
n Mgr. Eva Matulníková - tajomník
n tel.č. +421 903 449 895,  0905 726 865                    
n e-mailová adresa: vskekonom@euba.sk

https://euba.sk/student/informacie-pre-studentov/sport
mailto:vskekonom@euba.sk


Slávia Ekonomická univerzita 
Bratislava

Univerzitný volejbalový klub
n 15. majstrovských titulov
n 1/8 finále v Challenge Cup
n Slovenský pohár 2.miesto



Slávia Ekonomická univerzita 
Bratislava -

Prijatie u rektora Ekonomickej univerzity 
prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.



Vysokoškolský športový 
klub Ekonóm

n Vysokoškolský športový klub Ekonóm pri 
Ekonomickej Univerzite svojím programom 
zabezpečuje členom klubu z radov 
študentov, kamarátov, absolventov a 
zamestnancov školy rekreačné a športové 
aktivity. 

n Tieto aktivity sú poskytované nad rámec 
povinnej a voliteľnej telesnej výchovy 
(zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu 
semestra a skúškového obdobia.



ZÁPIS členov do VŠK Ekonóm sa uskutoční
od 20. 09. 2021 každý pondelok až štvrtok
doobeda v novej budove na 4. poschodí vo
dverách D4.18

Bližšie informácie môžete získať na:
E-mail: vskekonom@gmail.com
Facebook: VŠK Ekonóm
Tel.: +421 903 449 895 (Mgr. Eva Matulníková)
Tel.: +421 905 726 865 (PaedDr. Lenka Podgórska) 

Vysokoškolský športový 
klub Ekonóm



n Všetky informácie ohľadom 
telovýchovných aktivít (plnenia 
zápočtových požiadaviek) nájdete 
prostredníctvom platformy Microsoft 
Teams na kanáli: Centrum telesnej 
výchovy a športu. 

n V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: 
Mgr. Katarína Péliová, PhD. 
katarina.peliova@euba.sk



Ďakujeme za 
pozornosť


