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62 rokov

turistiky TJ Slávia
Technickej Univerzity vo Zvolene

P

o príchode Vysokej školy lesníckej a drevárskej do Zvolena sa aktivizujú aj turisti
Telovýchovnej jednoty Slávia VŠLD pod
vedením prvého predsedu Ing. Miroslava
Manicu (1953–1959). V 80-tych rokoch bola
aktívna najmä skupina lyžiarskych turistov,
kde spomeniem len niektorých ako Paľa
Dvorščáka, Jána Michalce a Frantu Pánka.
Dnes sú turisti Technickej univerzity vo
Zvolene združení v Klube turistov, ktorého
predsedníčkou je Eva Ďuriančíková.
Vydarenou akciou bol minuloročný šesťdňový pobyt v Moravskoslezských Beskydoch.
Z Frýdlantu nad Ostravicí univerzitní turisti
s priateľmi zdolali aj najvyšší vrch Beskýd Lysú
Horu (1 323 m n. m.). V októbri sa uskutočnila
turistická výročná schôdza klubu. Tohto roku
v rámci druhého ročníka 5. päťročnice, ktorá
mala názov „Donovalská“. V rámci predchádzajúcich päťročníc navštevovali turisti okolie
Klenovského Veporu a Fabovej holy (1993–
1997), Poľany a Bielych vôd (1998–2002),
Vtáčníka (2003–2007). 4. päťročnica „Hutská“

(2008–2012) sa krútila okolo Starej Huty, Drozdova a Detvianskej Huty. Tradičnou akciou klubu
je pochod „Za prvou kukučkou“ v Babinej cez Banský Studenec do Dobrej Nivy. Tohto roku to
bude 12. ročník.
Naši turisti sa zúčastňujú aj podujatí iných klubov zo Zvolena a okolia. Napríklad tradičný výstup na vrch Zvolen (Donovaly), Podkriváňska šesťdesiatka, výstup na Pustý hrad alebo
Kremnica – Zvolen.
V roku 2015 pripravujeme tieto akcie:
• Zimný prechod Banská Bystrica – Zvolene (Vlkanová – Zvolen)
• Výstup na vrch Zvolen
• Za prvou kukučkou (Babiná – B. Studenec – D. Niva)
• Stavanisko – Kalamárka – Poľana – Blatno – Korytárky
• Výstup na Sitno
• Detva – Sliacká Poľana – Stará Huta
• Chřiby (Uherské Hradiště – Buchlov – Branč – Brdo – Velehrad)
• Výstup na Pustý hrad
• Hriňová – Kriváň
• 3. ročník 5. PR „Donovalská“ – VČS (Prašivá – Slatín)
• Študentský pochod (Banská Štiavnica, Banský Studenec, Dubové)
• Silvestrovský Pustý Hrad
Všetkých priaznivcov turistiky pozývame medzi nás poznávať krásy Slovenska.
Podrobné informácie získate na klapkách 6148 a 6838.

Jaroslav Rašner

Za prvou kukučkou, 12. 4. 2014. Účastníci pochodu „Za prvou kukučkou“ v obci Babiná. V strede v žltej bunde Eva Ďuriančíková a tretí sprava Jaroslav Rašner.
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UNIVERZITA

žije

športom
Družstvo zamestnancov TU

A

j záver roka 2014 bol na Ústave telesnej výchovy a športu naplnený akciami
a športovými podujatiami, ktorých sa
zúčastnili nielen študenti, ale aj zamestnanci
Technickej univerzity vo Zvolene. Prinášame
pár informácií o tom, ako sa im darilo.
V roku 2014 sme v rámci Koncentrovaných dní športu, pri príležitosti Dňa študentstva, organizovali už tradičné súťaže.
Kulturistický duatlon sa oproti predošlým
ročníkom obohatil o účasť žien, kde v súťaži v tlaku na lavičke – Benchpress zvíťazila
Nikola Slašťanová, keď sa jej podarilo zvládnuť 60 kg záťaž. V tej istej súťaži v kategórii
mužov si prvenstvo vybojoval Bc. Peter Bíreš
s výkonom 162,5 kg. Maximálnu hmotnosť
a aj rekord vytvoril Bc. Martin Gašpar, keď
zvládol v tlaku 165 kg, ale prepočet na Willks
body vzhľadom na hmotnosť finalistov prisúdil prvenstvo už menovanému finalistovi.
Vo výdrži v zhybe zvíťazila časom 2:22,02
Bc. Janka Martinská, v kategórii mužov Bc.
Michal Majko s časom 2:41,15.

Víťazi bedmintonového turnaja

Florbalový turnaj študentov a zamestnancov TU vo Zvolene prebehol v pondelok
17. 11. 2014. Zúčastnilo sa na ňom celkom
7 družstiev. Družstvo zamestnancov TU podalo svoj štandardný výkon, čo mu v konečnom účtovaní vynieslo druhé miesto so
stratou len 1 bodu za víťazným družstvom
študentov Zborna. Družstvo zamestnancov
hralo v zložení: M. Gejdoš, J. Iždinský, J. Urda,
M. Potkáni, M. Kružliak, S. Azor, V. Juško,
P. Aláč, M. Olekšák – hosť.
Majstrovstvá študentov TU vo Zvolene
v bedmintone sa každoročne organizujú
v rámci osláv Dňa študentstva. Študenti odohrali v stredu 26. 11. 2014 kvalitný turnaj,
z ktorého vyberáme víťazov – Jána Halaja
(DF) a Karolínu Hruškovú (FEE).
Volejbalový kolotoč dvojíc je zaujímavý doplnok volejbalu a patrí tradične do športov,

FBK Mutzenbacher – víťaz florbalovej ligy
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v ktorých si každoročne naši študenti merajú svoje herné skúsenosti medzi sebou, ale
aj medzi aktívnymi hráčmi volejbalu vo Zvolene. Tradične mal turnaj kvalitnú úroveň,
ale negatívnou stránkou bola slabá divácka
účasť, preto Vás už teraz všetkých pozývame
na budúcoročný volejbalový kolotoč dvojíc.
Medzi najlepších našich študentov na
turnaji môžeme zaradiť Máriu Osvaldovú
(DF), Gabrielu Fridrichovú (FEE), Petra Palaščáka (LF) a Viliama Paška (DF).

Účastníčky stolnotenisového turnaja

Súťaž v streľbe zo vzduchovky bývala v minulosti veľmi žiadanou športovou disciplínou. Aj v minulom roku sme nadviazali na
tradíciu, čoho výsledkom bola úspešná akcia
pre študentov. Strieľalo sa z troch vzduchoviek na vzdialenosť 10 metrov. Tri nástrelné
rany a päť ostrých rán ukázalo, komu sa ako
triasla ruka. Spomedzi 88 účastníkov mal
u mužov najlepšiu mušku Erik Gaal a u žien
Jarmila Ambrozová.
Univerzitná florbalová liga už tradične prebieha na TU vo Zvolene a zúčastňuje sa jej
6 družstiev študentov, ktorí sa pravidelne
v utorok stretávajú a odohrávajú súťažné zápasy. Jesennú časť vyhralo družstvo Kometa
Jägermeister, v zložení: Matej Barto, Benjamín Bakša, Daniel Loh, Michal Kyzek, Ján
Sekeraš, Peter Astaloš, Dušán Suchý, Pavol
Babeľa, Matej Kulas.
Stolnotenisový turnaj zamestnancov prebehol 14. 12. 2014 a stretli sa na ňom priaznivci
stolného tenisu v kategórii mužov aj žien.
Všetci účastníci turnaja si zahrali vo výbornej
atmosfére s vedomím, že víťaz nemusí byť
automaticky aj najlepším hráčom. Vyhrala
chuť hýbať sa a dobrá nálada.

Účastníci tenisového turnaja

Tenisový turnaj zamestnancov uzatváral celoročné športové aktivity dňa 15. 12. 2014
vo forme turnaja štvorhier v tenise. Keďže
sa účastníci turnaja navzájom dobre poznajú,
nikto nikomu nič nedaroval v neľútostných
súbojoch. Víťazná dvojica Ján Iždinský a Miroslav Chovan prešla turnajom bez zaváhania
a odniesla si celkové prvenstvo.
Všetkým víťazom gratulujeme, priaznivcom
a podporovateľom univerzitného športu ďakujeme a tešíme sa na účasť pri ďalších športových súťažiach.
Športové popoludnie s lukostreľbou
Lukostreľba si svojou atraktívnosťou našla
svoje miesto aj na pôde TU vo Zvolene. Skupinu strelcov Jany Vaškovej (3. roč. LF) strieľajúcich z loveckých lukov na 3D ciele dopĺňa
skupina Diany Gurovej (5. roč. DF) používajúcich športové luky. Kto prišiel 19. 1. 2015
do telocvične TU, uvidel rozdiel už na prvý
pohľad, pričom si mohol vyskúšať streľbu zo
všetkých pripravených lukoch.
Slavomíra Majorová, ÚTVŠ

