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Lesníci reprezentovali našu univerzitu
na Venerovského memoriáli vo Vysokých Tatrách

V

dňoch 19. – 21. marca 2017 sa v Športovom areáli FIS na Štrbskom plese
uskutočnil už 53. ročník Majstrovstiev
lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou pod názvom Venerovského memoriál.
Preteky sú pomenované na počesť Ing. Dimitrija Venerovského, lesníka pôsobiaceho v oblasti Vysokých Tatier, ktorý padol počas SNP.
Podujatie organizovali Štátne lesy TANAP-u
v spolupráci s obcou Štrba a spoločnosťou
Tatry Mountain Rezort, a. s., pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR a predsedu Odborového zväzu pracovníkov drevo, lesy, voda. Lesnícka fakulta mala
na tomto podujatí štvorčlenný tím zložený
z troch zamestnancov Katedry prírodného
prostredia, medzi nimi aj pána dekana prof.
Dr. Ing. Viliama Pichlera a jedného študenta
LF. Memoriálu sa zúčastnilo 77 pretekárov
a 23 pretekárok, ktorí si svoje sily a zručnosti zmerali v dvoch disciplínach, a to beh na
lyžiach voľnou technikou (2 × 2,5 km) spojený so streľbou zo vzduchovky (2 × 3 streľby)
a obrovský slalom. Najlepšie z reprezentantov TUZVO sa umiestnila doc. Ing. Katarína
Střelcová PhD., ktorá si odniesla pohár za 3.  
miesto v celkovom hodnotení svojej kategórie, po zhodnom 3. mieste v disciplíne beh
na lyžiach ako aj v obrovskom slalome. Ing.
Martin Bartík PhD., a Šimon Podhora obsadili
3. a 4. miesto v disciplíne beh na lyžiach.
Ing. Martin Bartík, PhD.,
doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
Foto: Archív autorov

S právy Ú T V Š
Univerzitná šachová liga
Univerzitná šachová liga si našla svoje pravidelné miesto v kalendári univerzitných
aktivít. Pod vedením hlavného organizátora a zároveň víťaza aktuálne ukončeného
6. ročníka Ing. Gabriela Hatalu – doktoranda
na Lesníckej fakulte, tomu nebolo inak ani
v tomto akademickom roku. Po 22 kolách
na 2. mieste skončil Andrej Rybár (2. ročník,
FEE) a na 3. mieste Igor Gregor (3. ročník,
DF). Celkom bolo do súťaže zapojených 12
študentov TUZVO.
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Univerzitná florbalová liga ZS 2016/2017
Univerzitná florbalová liga opäť potvrdila
dominanciu hráčov okolo kapitána družstva
Mateja Kulasa, ktorý v spolupráci s hlavným
organizátorom a rozhodcom Ing. Gabrielom
Hatalom zrealizovali úspešnú súťaž. Kvalitu
dobre zvládnutej dlhodobej súťaže podčiarkuje aj úroveň konfrontačných zápasov
našich študentov v súťažiach Slovenskej
asociácie univerzitného športu (SAUŠ), kde
sme sa nielen priblížili k úrovni Žilinčanov
či Banskobystričanov, ale dokážeme s týmito družstvami odohrať aj vyrovnané zápasy.
V aktuálnom ročníku ukončilo ligu 5 družstiev. Víťazom sa stalo družstvo Kometa Jagermaister v zložení: Matej Kulas, Juraj Múdry, Tomáš Faltin, Tomáš Gonda, Ján Sekeráš,
Peter Astaloš, Michal Kyzek, Matúš Múdry
a Laci Babinský.
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Univerzitná futbalová liga AR 2016/2017
Aj napriek tomu, že sa odohráva na asfaltovom ihrisku, stáva sa čoraz populárnejšou pohybovou aktivitou pre študentov TU vo Zvolene.
V tomto ročníku sa do dlhodobej ligy zima/jar zapojilo 66 študentov
v šiestich družstvách. Pod vedením hlavného organizátora ligy Dušana
Hurajta (3. ročník DF) sa jeho spolupracovníkom a rozhodcom podarilo zorganizovať kvalitnú súťaž. Najlepší hráči tvoria výber univerzity na
súťažiach riadených SAUŠ vo futsale a vo futbale. Aktuálny ročník je
ukončený, takže všetci sa tešíme na ten budúci. Veríme, že sa odohrá
už na novom viacúčelovom povrchu, ktorý by sa mohol položiť ešte
do začiatku nového školského roka. Držme všetci palce, aby sa zámer
podaril a vytvorili sa vhodné podmienky na športovanie všetkých študentov.
Víťaz univerzitnej futbalovej ligy TU vo Zvolene – Parné Valce: Dávid Schrenk – kapitán, Peter Stahovec, Dominik Kiselovič, David Hric,
Dominik Hrušovský, Richard Sekerák, Gabriel Hatala, Martin Remeta,
Marcel Pikoš, Kristián Popiak, Slavomír Ondrej, Marek Demčák a Marek Schrom.
„O pohár rektora UCM v Trnave“
– celoslovenský futbalový turnaj študentov
Turnaj sa za našej pravidelnej a stálej účasti stal už po šiesty raz previerkou vysokoškolských futbalových družstiev na Slovensku. V predchádzajúcich ročníkoch sa našim futbalistom darilo, o čom svedčia
ich umiestnenia v prvej päťke. V minulom ročníku sme obsadili dokonca 3. miesto. Tento ročník však našim chlapcom nevyšiel podľa
predstáv. V zlom veternom počasí a pre nás v nevýhodnom hracom
systéme, kde sme hneď na začiatok dostali neskorších finalistov, sme
hrali len zápas o konečné umiestnenie. Tam sme na trestné kopy prehrali a tým neobhájili pozície z minulých ročníkov. Pre všetkých z nás
je to ponaučenie, že v športe sa nedá spoliehať na tradície či bývalé úspechy a úspešné umiestnenie si treba vždy nanovo vybojovať.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým študentom – futbalistom,
ktorí sa postupne zapojili do futbalovej univerzitnej ligy, regionálnych
majstrovstiev vysokých škôl vo futsale a futbale, futbalového turnaja
v Košiciach (TUKE 2016), ako aj do spomínaného futbalového turnaja
v Trnave. Reprezentovali nás: Gabriel Hatala – vedúci družstva, Dušan
Hurajt – kapitán, Filip Sliacky, Michal Dedina, Samuel Kačmár, Milan
Struharňanský, Marek Demčák, Ladislav Babinsky, Marián Dinis, Jakub
Demjanič a Daniel Tomčík.
Regionálne majstrovstvá vysokých škôl (RMVŠ)
Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) každoročne pripravuje športové súťaže pre slovenských vysokoškolákov, ktorí sa prostredníctvom kvalifikačných turnajov RMVŠ môžu prebojovať na celoslovenské finále, prípadne na Akademické majstrovstvá SR pre dané
športy alebo každé dva roky na Slovenskú letnú a zimnú univerziádu. Naši študenti sa pravidelne zapájajú do kvalifikačných turnajov,
na ktorých majú možnosť konfrontovať svoje športové majstrovstvo
s inými vysokoškolákmi.
Volejbal muži
Naši volejbalisti sa 26. 4. 2017 zúčastnili turnaja v Žiline, kde v boji
o postup na majstrovstvá Slovenska vysokoškolákov podľahli tesne
v rozhodujúcom zápase so Žilinčanmi 2 : 1 na sety. V treťom rozhodujúcom sete prehrali naši študenti 20 : 18. Na turnaji TU reprezentovali:
Ing. Matúš Kollár, Filip Ištokovič, Erik Barboriak, Peter Palaščák, Viliam
Paško a Adam Sloboda.

Futsal
Žilinská univerzita sa stala organizátorom RMVŠ vo futsale 25. 4.
2017, na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti. Tí v prvom zápase so
Žilinskou univerzitou síce tesne prehrali 2 : 0, ale podali disciplinovaný
a zodpovedný výkon. Dva rýchle góly padli až v závere stretnutia a tak
do druhého zápasu chlapci vstupovali s vedomím, že len víťazstvo im
zaručí nádej na možný postup. Študenti z UMB však podali ešte lepší
výkon ako Žilinčania, takže sa zázrak nekonal. Skončili sme síce tretí,
ale hra ukázala, že na súperov hrať vieme a budúca kvalifikácia na
Slovenskú zimnú univerziádu, ktorej organizátorom bude naša TU vo
februári 2018, môže dopadnúť pre našich reprezentantov vo futsale
úspešne. Držíme palce. Na turnaji nás reprezentovali: Dušan Hurajt
– kapitán, Michal Dedina, Ján Vaník, Samuel Kačmár, Adam Bašták,
Dominik Hrušovský, Richard Sekerák, Jakub Maľcovský, Daniel Tomčík,
Martin Lišivka a Tomáš Novysedlák.

Volejbal ženy
Kvalifikačný turnaj RMVŠ sme zorganizovali na našej univerzite 27. 4.
2017, kedy sme privítali študentky UMB z Banskej Bystrice a Žilinskej
univerzity. Pre naše dievčatá sa turnaj od začiatku nevyvíjal úspešne
a prehrali s obidvomi súpermi. Víťazom a postupujúcim družstvom sa
stalo družstvo z UMB Banská Bystrica. Našu univerzitu na turnaji reprezentovali: Nikolína Buljanová, Paulína Sásiková, Karolína Seidlová,
Alica Zhou, Romana Fryčová, Alexandra Podhradská.
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Futbal
Futbalový štadión vo Zvolene sa stal 4. 5. 2017 miestom stretnutia najlepších vysokoškolákov – futbalistov v regióne stred. Na kvalifikácií sa
mali zúčastniť družstvá ŽU Žilina, UMB Banská Bystrica a domáca TU
vo Zvolene. Z turnaja sa ospravedlnilo družstvo ŽU Žilina. Kvalifikačné stretnutie medzi TUZVO a UMB viedli rozhodcovia Ján Urda a Ivan
Rybár – rozhodcovia 3. ligy. Hrací čas stretnutia po dohode kapitánov
a rozhodcov bol 2 × 30 min. Výsledok zápasu bol pre našich futbalistov
dosť krutý, ale spravodlivý. UMB – TUZVO 6 : 0. Našu univerzitu na
kvalifikačnom turnaji RM VŠ vo futbale reprezentovali: Dušan Hurajt,
Jakub Haviarik, Michal Dedina, Samuel Kačmár, Milan Struharňanský,
Dominik Hrušovský, Richard Sekerák, Tomáš Mihálik, Jakub Demjanič,
Daniel Tomčík, Martin Lišivka, Ladislav Babinsky. Marián Dinis, Marek
Demčák a Tomáš Novysedlák.

Florbal
Tradičným organizátorom RMVŠ vo florbale býva Žilinská univerzita,
ktorej sa podarilo 11. 5. 2017 zabezpečiť pre florbal exkluzívne prostredie športovej haly „Korytnačka“, kde sa hralo na ploche s oficiálnymi rozmermi 40 × 20 metrov s 5 hráčmi v poli a 1 brankárom. Hrací
čas 3 × 20 minút – hrubý čas (posledné 3 minúty čistý čas) dal zabrať
všetkým účastníkom turnaja (Žilinská univerzita, UMB Banská Bystrica
a Technická univerzita vo Zvolene). Jeden z najlepších výkonov nášho
družstva za posledné roky potvrdil stúpajúcu úroveň florbalu na TU vo
Zvolene, ale na družstvá žilinských a banskobystrických hráčov, ktoré sú zapojené do celoslovenskej ligy, aj napriek výbornému výkonu
nestačil. Na majstrovstvá Slovenska postúpilo družstvo Žilinskej univerzity. Našu univerzitu na kvalifikačnom turnaji reprezentovali: Ing.
Gabriel Hatala – vedúci družstva, Michal Kyzek – kapitán, Tomáš Hovorka, Filip Macho, Filip Ištkovič, Michal Šujanský, Peter Astaloš, Matúš Bubelíny, Tomáš Gonda, Tomáš Faltin, Matúš Mudry, Ján Sekeráš,
Ján Obročník, Matej Kulas a Juraj Červený.

Súťaže a pohybové aktivity pre študentov
TU počas letného semestra sa stali neoddeliteľnou súčasťou ponuky ÚTVŠ. Počas letného
semestra pracovníci pripravili pre študentov
rôznorodé športové akcie, ktoré mimo hodín
telesnej výchovy vytvorili podmienky zmerať
si svoje motorické zručnosti s inými súpermi, prípadne u každého účastníka preverili
kondíciu a celkovú fyzickú pripravenosť. Postupne prebehli súťaže v Streetbasketbale,

Crossfite, v opakovaných brušákoch (Russian
Twist), plankovom trojboji, veľkonočnom
behu do schodov, streleckom dvojboji (vzduchovka a hod šípkami) a veľkonočnom turnaji
v bedmintone.
Aj vo večerných hodinách mohli študenti pravidelne športovať a realizovať pohybové aktivity zamerané na: volejbal muži
(vyspelejší hráči volejbalu zapojení aj do
súťaží organizovaných SAUŠ), volejbal pre

začínajúcich adeptov (muži, ženy), florbal
pre študentky TU – začiatočníčky, florbal pre
vyspelejších hráčov/hráčky zapojených do
univerzitnej ligy a súťaží SAUŠ, cvičenia na
boulderingovej stene (umelá lezecká stena),
cvičenie v posilňovni a cvičenia zumby a jogy.

Tretí ročník behu
„Šrégom nočným Zvolenom“
Dňa 18. apríla 2017 sa konal 3. ročník nočného behu „Šrégom nočným Zvolenom“, ktorý
zorganizovala študentská organizácia WoodenWorld združujúca študentov Technickej
univerzity vo Zvolene.
Celkovo sa behu zúčastnilo 343 bežcov,
ktorí bežali v dvoch kategóriách. Študenti
a zamestnanci bežali o Pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene a verejnosť bežala o Pohár primátorky mesta Zvolen. Štartovací výstrel odznel o 20. hodine a bežci mali
na trasu dlhú 7 km hodinový limit. Štartovalo
sa pred TUZVO, bežalo sa smerom k Zvolenskému zámku, cez centrum mesta, k parku
Ľudovíta Štúra, popri rieke Hron a cieľ bol
opäť pred TUZVO. Po úspešnom zvládnutí celej trasy každý účastník behu obdržal pamät-
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Víťazi v kategórii „Beh o Pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene“ – muži

Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
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Víťazi v kategórii „Beh o Pohár primátorky mesta Zvolen“ – ženy

Výsledky v kategórii
„Beh o Pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene“
Muži
1. Jakub Haviarik (Extreme Obstacle Runners), študent LF,
čas: 23:48
2. Matej Schieber (bez príslušnosti), čas: 24:17
3. Peter Ursíny (ŠK Atléti BS), čas: 24:23
Ženy
1. Nikola Berčíková (TJ Slávia Zvolen), študentka DF, čas:
28:21
2. Janka Gombalová (KTŠ UMB BB), čas: 28:26
3. Ivana Knapová (bez príslušnosti), čas: 30:10
Výsledky v kategórii
„Beh o Pohár primátorky mesta Zvolen“
Muži
1. Šimon Wahlandt (Hraj na tie nohy), čas: 23:18
2. Dušan Krajčovič (Svetielko nádeje), čas: 23:33
3. Peter Wahlandt (W-team), čas: 24:41
Víťazi v kategórii „Beh o Pohár primátorky mesta Zvolen“ – ženy

nú medailu. Najstarším bežcom bol 76-ročný Milan Krajči, najmladším 14-ročný Samuel Jankech a najskúsenejším bežcom bol 73-ročný
Anton Gombár, ktorý odbehol celkovo 201 maratónov. „Je tu super
atmosféra, bežalo sa mi dobre a ak mi to zdravie dovolí, prídem aj
o rok," povedal bežec Anton Gombár.
Po dobehnutí posledného bežca boli vyhlásené výsledky. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., a primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka
Balkovičová víťazom odovzdali ocenenia.

Ženy
1. Sára Budáčová (bez príslušnosti), čas: 27:58
2. Iveta Furáková (Svetielko nádeje), čas: 31:32
3. Jana Dlhopolcová (bez príslušnosti), čas: 31:54
Mgr. Kamila Gallová
Foto: Pavel Koreň
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Exhibičný zápas zamestnanci vs. študenti
vo futbale lepšie zvládli mladíci
V úvode opatrný zápas, ktorý sa skončil nerozhodne, zvládli v penaltovom
rozstreli lepšie študenti. Zápas si prišlo pozrieť a svojich favoritov podporiť
značné množstvo divákov.
Počas Univerzitných dní sa 11. apríla 2017
odohral prvý ročník exhibičného futbalového zápasu medzi výberom zamestnancov
univerzity a výberom študentov. Účelom
stretnutia malo byť priateľské zmeranie síl
a neformálne zblíženie sa na športovom
akademickom kolbišti. Zápas sa odohral na
ihrisku s rýchlym asfaltovým povrchom. Hrací čas bol stanovený po dohode na dvakrát
15 minút. Viac než 150 divákov z balkónov
internátu a okrajov ihriska sledovalo v úvodných minútach opatrný futbal bez gólových
príležitostí. Prvýkrát pohrozili až v 7. minúte
profesori, ale lopta šla tesne vedľa brány.
Góly videli diváci až po zmene strán. Šance
boli na oboch stranách, avšak využiť ich dokázali sprvu len študenti. Po otváracom góle
v 20. minúte nabrali na sile a v 25. minúte už
viedli 3 : 0. To sa tímu zamestnancov prestalo
páčiť, vrhli všetky sily do útoku a po mobilizácií všetkých síl sa im podarilo v dramatickom

2017

závere nastaveného času vyrovnať na konečných 3 : 3. Tesne pred koncom mohli študenti
ešte rozhodnúť z penalty za úmyselnú ruku
obrancu Karola Ujházyho na bránkovej čiare, ktorý následne videl žltú kartu, študenti však penaltu zahodili. Na rad teda prišiel
penaltový rozstrel, ktorý lepšie zvládol tím
študentov. „Tímu zamestnancov v závere už
dochádzali sily,“ povedal pre univerzitný časopis jeden z divákov. Celý zápas komentovali
a moderovali športoví redaktori univerzitného študentského rádia INRO. Oba tímy hnala
dopredu výborná divácka kulisa študentov,
ktorá vytvorila neopakovateľnú atmosféru.
Zamestnanci – študenti 3 : 4 po penaltovom rozstrele (0 : 0),
góly: Azor 2, Kaputa - Demčák 2, Kondula,
Blihár
žltá karta: Ujházy (zamestnanci)
rozhodcovia: Dominik Hrušovský (3. ročník,
DF), Gabriel Hatala (doktorand, LF)

V zostave zamestnancov nastúpili:
Vladimír Kaputa
Stanislav Azor
Ján Iždínsky
Martin Kružliak
Marek Potkány
Martin Lieskovský
Ján Parobek
Karol Ujházy
František Máliš
V zostave študentov nastúpili:
Martin Blihár
Jozef Šimko
Miloš Džubák
Štefan Kondula
Pavol Kuloštiak
Marek Demčák
Adam Bašták
Ing. Ondrej Bajza,
Ing. Gabriel Hatala
Foto: Pavel Koreň

V sobotu 22. apríla 2017 sa uskutočnil 2. ročník terénneho prekážkového behu Drevák Race. Podu
jatie organizovali študenti zo študentskej organizácie Woodenworld s podporou univerzity, mesta
Zvolen a hokejového klubu HKM Zvolen, ktorý sprístupnil priestory pre kvalitné konanie pretekov.
Počasie ani na druhom ročníku nevyšlo, zase nepršalo, preto sa pretekári museli uspokojiť len s aprílovým suchým vetríkom. Na štart, ktorý bol na parkovisku pri zimnom štadióne, sa postavilo 80 pretekárov, ktorých čakalo 9 km lesného terénu, 600 výškových metrov a k tomu 16 umelých prekážok
typu dvojmetrová stena na prelezenie, ťahanie závažia na kladke, 5 m šplh, plazenie popod ostnatý
drôt, prehadzovanie traktorových pneumatík, nosenie bremien alebo ťažšie disciplíny ako rúčkovanie z lana na lano či za pomoci kolíkov v ruke využiť diery v tráme a presunúť sa po celej dĺžke prekážky (3,5 m). S najlepším časom 57 min. 15 sek. dobehol do cieľa študent Lesníckej fakulty Jakub
Haviarik, ktorý vyhral študentskú kategóriu. S celkovým tretím najlepším časom dobehla do cieľa
Eszter Hortobagyiová – 1 hod. 37 sek. stačilo na víťazstvo v študentskej kategórii pre ženy. Obaja si
za víťazstvo odnášali 150-eurový poukaz na vodičský preukaz od autoškoly Gonda. V kategórii muži
verejnosť vyhral Miroslav Lukáč s časom 59 min. 11 sek. a v ženskej kategórii Blanka Plačková 1 hod.
19 min. 33 sek. a odnášali si 100-eurový poukaz na nákup v predajni Intersport Zvolen. Preteky sa
konali vo veselom duchu, kde väčšina pretekárov bola rada, že došli do cieľa, nikto sa vážne nezranil
a každý si našiel disciplínu, ktorú musí ešte potrénovať.
Bc. Filip Mančák
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