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Florbalové družstvo FBK Penguins – víťaz univerzitnej florbalovej ligy

Ocenení hráči a organizátor S. Azor

Finále Univerzitnej florbalovej ligy študentov TU, ktorá sa hrala od
10. októbra 2016 každý pondelok vo Zvolene, vrcholilo v zimnom
semestri 12. decembra 2016. Najlepším strelcom ligy sa stal Michal
Kyzek s 15-imi strelenými gólmi. Najlepším brankárom bol Jozef Hujo
a najlepším družstvom ligy boli študenti FBK Penguins v zložení: kapitán Kyzek Michal, Astaloš Peter, Gonda Tomáš, Sekeráš Ján, Jozef
Hujo, Tomáš Pasternák, Martin Hrušovský, Erik Gaal, Tomáš Faltin.
Univerzitnej ligy sa zúčastnilo 6 družstiev, pričom v každom družstve
bolo na súpiske priemerne 9 hráčov.

Vianočný stolnotenisový turnaj zamestnancov TU vo Zvolene sa
uskutočnil 14. decembra 2016 v telocvični TU. Keďže už Vianoce klopali na dvere, odrazilo sa to aj na účasti hráčov stolného tenisu. Tohto
roku nám jednoznačne chýbali ženy, ktoré vždy bývajú spríjemnením
turnaja. Snáď ich privítame nabudúce. Z tých, ktorí prišli, nikto neľutoval, lebo všetky zápasy mali dobrú úroveň a vo finále sa stretli
naozaj len tí najkvalitnejší. Víťazom sa stal Ján Dvořáček, ktorý počas
turnaja nenašiel premožiteľa ani v jednom zápase. Na druhom mieste sa umiestnil Ján Urda a tretí skončil Peter Výboh.

Účastníci tenisového turnaja

Tenis na TU vo Zvolene patrí k športom s dlhoročnou tradíciou. Zamestnanci – tenisti sa v minulosti pravidelne zapájali do súťaží družstiev 1. alebo 2. triedy oblasti Zvolen, kde každoročne patrili k tým
lepším tímom. Po niekoľkoročnej odmlke zavinenej generačnou výmenou hráčov sa naše družstvo opäť prihlasuje do okresných štruktúr tenisových súťaží. Veríme, že naši tenisti – zamestnanci nadviažu
na predošlé výkony a budú šíriť dobré meno našej univerzity. Generálnou skúškou bol pre našich hráčov tradičný Vianočný tenisový turnaj zamestnancov TU, na ktorom sa zišlo 6 dvojíc. Vzájomné „neľútostné“ súboje nakoniec ukázali, kto je vo forme a kto musí v príprave
ešte zabrať. Víťazná dvojica Andrej Jankech a Ján Dvořáček nenašla
premožiteľa ani v jednom z piatich zápasov. Na druhom mieste skončil pár Ján Iždinský a Martin Kružliak, tretí skončil pár Zuzana Perháčová a náš volejbalový extraligový tréner Marián Uvaček. Turnaj bol
dôstojnou rozlúčkou so starým rokom a všetci zúčastnení sa zhodli
v tom, že by medzi sebou radi privítali ďalších aktívnych tenistov, ale
aj začiatočníkov, ktorí by sa mohli venovať príprave na našom tenisovom kurte na Ústave telesnej výchovy a športu. Všetci sú vítaní.

Víťazná dvojica Dvořáček – Jankech a druhí v poradí Kružliak – Iždinský

Univerziádnu vlajku Slovenskej asociácie univerzitného športu prevzal z rúk zástupcu Technickej univerzity v Košiciach (organizátor Zimnej univerziády SR 2016) prorektor pre pedagogickú prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., dňa 8. decembra 2016 pri príležitosti oceňovania
najlepších akademických športovcov SR za rok 2016. Týmto aktom sa
naša Technická univerzita zaviazala usporiadaním Zimnej univerziády
Slovenskej republiky vo februári 2018. Podľa programu sa bude súťažiť v športoch: florbal, bedminton, futsal, karate, spoločenské tance,
stolný tenis, hokej, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon.
Veríme, že v spolupráci so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na príprave a realizácii tohto najvýznamnejšieho zimného akademického
podujatia na Slovensku vytvoríme také podmienky pre športovcov,
aby im umožnili dosiahnuť čo najlepšie športové výkony.
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Zimný lyžiarsky kurz študentov TU vo Zvolene nadviazal na kurzy,
ktoré sa pravidelne usporadúvali v našom bývalom Učebnom výcvikovom zariadení na Šachtičkách. Po štvorročnej odmlke sa nám podarilo koncom januára v spolupráci s Katedrou telesnej a športovej
výchovy UMB v Banskej Bystrici zorganizovať lyžiarsky kurz v podmienkach lyžiarskeho strediska PARK SNOW Donovaly. Účastníkom
kurzu síce počasie po prekrásnych mrazivých dňoch počas celého
januára ukázalo aj svoju druhú, zahmlenú a „mokrú“ stránku, ale na
dobrú náladu a splnené ciele počas kurzu to nemalo vplyv. Veríme, že
aj v budúcom roku sa nám podarí nadviazať na lyžiarske kurzy a naším študentom ponúkneme jednu z mnohých pohybových aktivít,
ktorá im umožní načerpať sily do ďalšieho štúdia.
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Zimný športový deň zamestnancov TU vo Zvolene sa opäť uskutočnil v lyžiarskom stredisku Skalka arena Kremnica, kde sa naši zamestnanci mohli rozhodnúť, akú športovú aktivitu uprednostnia. Výborne pripravené bežecké trate priam lákali bežkárov, aby ich vyskúšali
a odbehli, či prešli čo najdlhší úsek. Priaznivé počasie a dostatok kvalitného snehu na zjazdovke využili do sýta všetci lyžiari, ktorí si vybrali
túto aktivitu. Pre pešiu turistiku v blízkom okolí síce neboli úplne ideálne podmienky, nakoľko už niekoľko sezón platí zákaz voľného pohybu peších turistov po upravených bežeckých tratiach, ale aj tak sa
dalo poprechádzať po príjazdových cestičkách a hlavne na čerstvom
vzduchu. Po športovej aktivite bol k dispozícii aj wellness s bazénom,
vírivkami, parná, bylinková a suchá sauna. Veríme, že všetkých 69
prihlásených zamestnancov zregenerovalo svoje sily, odnieslo si zo
športového dňa len príjemné a krásne zážitky, ale hlavne pocit, že pre
svoje zdravie urobili niečo pozitívne.

Koncentrované dni športu na ÚTVŠ TU vo Zvolene
Posledné dva mesiace roka sa na ÚTVŠ niesli v znamení športových
súťaží a turnajov v rámci Koncentrovaných dní športu. Z mnohých výsledkov sú najzaujímavejšie výkony študentov v súťaži o Najsilnejšieho študenta/študentku TU v tlaku na lavičke – benchpress. Aj tento
rok zlato v mužskej kategórii obhájil Ľudovít Slašťan, keď vylepšil svoj
vlaňajší rekord – výkon 200 kg je zároveň aj novým rekordom univerzity. V kategórii žien zvíťazila Nikola Slašťanová s výkonom 57,5 kg.
„Beh do schodov“ zdolal najrýchlešie Boris Peciar. V dvoch kolách po
sebe dosiahol čas tesne nad 23 sekúnd. Najrýchlejšou študentkou sa
stala Mária Mydliarová, ktorá trať prekonala za 25 sekúnd.
Plankový trojboj si aj tento rok našiel svojich priaznivcov a opäť rekordérov v mužskej aj ženskej kategórii. Zo študentov si s touto výzvou
najlepšie poradil Ľubomír Slašťan – výdrž 15:02, 56 a zo študentiek sa
víťazkou stala Nikola Slašťanová s časom 7:53, 38.
Všetkým víťazom srdečne gratulujeme a ostatným účastníkom ďakujeme za snahu a bojovnú atmosféru.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTŠ

FEVT-ka športovala a učitelia vyzvali študentov na zápas v stolnom
tenise
Dňa 8. 2. 2017 sa v priestoroch ÚTVŠ konal už XV. ročník tradičného stolno-tenisového turnaja FEVT pod záštitou dekana FEVT doc.
Ing. Mariána Kučeru, PhD. Tohoročný turnaj bol mimoriadny tým, že
sa ho zúčastnili aj študenti fakulty, ktorí prijali výzvu a nastúpili do
vzájomných zápasov proti svojím učiteľom. Svoje sily a ping-pongovú zručnosť si zmeralo 20 účastníkov turnaja, ktorý sa niesol v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Učitelia dokázali, že sa môžu postaviť
voči mladým súperom a vo výsledkovej listine boli napokon v rovnakom pomere zastúpení študenti aj učitelia. Výsledky turnaja: kategória muži: 1. Martin Kašuba (študent), 2. Miroslav Dado (učiteľ),
3. Stanislav Kvočka (učiteľ), kategória ženy: 1. Erika Sujová (učiteľka),
2. Michaela Omastová (študentka), 3. Lucia Mikušová (študentka).
Víťazi si z turnaja odnášali milé ceny a všetci zúčastnení dobrý pocit
zo zmysluplne stráveného popoludnia. Organizátori – odborári FEVT
ďakujú všetkým za účasť a športové nasadenie a pracovisku ÚTVŠ za
poskytnutie priestorov a pomoc pri organizovaní turnaja. Už sa tešíme na ďalší ročník!
Ing. Erika Sujová, PhD.
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