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Európske lesnícke preteky v severskom lyžovaní
V
dňoch 8. – 12. februára 2016 sa v nórskom Osle v biatlonovej aréne Holmenkollen uskutočnil 48. ročník Európskych
lesníckych pretekov v severskom lyžovaní.
Cieľom podujatia je budovať silnú a zdatnú
lesnícku komunitu v Európe. Na tomto podujatí, ktoré sa koná každý rok v inej európskej
krajine, sa stretávajú lesníci a zároveň lyžiari,
aby si vyskúšali svoju zdatnosť a zároveň budovali spoločnú európsku lesnícku komunitu.
Pretekári súťažili v niekoľkých disciplínach:
preteky voľnou technikou so streľbou, preteky klasickou technikou so streľbou a štafety.
Za Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo
Zvolene sa pretekov zúčastnili: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., (obsadila 8. miesto
v behu voľnou technikou so streľbou), Ing.
Martin Bartík, PhD., (skončil na 21. mieste
v behu voľnou technikou so streľbou) a Rudolf Michalovský, študent (obsadil 1. miesto
v behu voľnou technikou so streľbou). „Trať
bola namáhavá s veľkými prevýšeniami, snoh
bol ťažký a mäkký,“ povedala po skončení
pretekov doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD.
Mgr. Kamila Gallová
Foto: archív účastníkov pretekov

Zľava doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., Ing. Martin Bartík, PhD., a Rudolf Michalovský.

Študent FEVT v Dubaji
World Air Games 2015

Svetové letecké hry v Dubaji 1. – 12. decembra 2015

W

orld Air Games predstavujú najväčšie letecké podujatie svojho
druhu na svete. Svetové letecké
hry sa konajú podľa pravidiel Medzinárodnej
leteckej federácie (FAI) a sú poprednou medzinárodnou multidisciplinárnou športovou
akciou, kde sa proti sebe stavajú špičkoví leteckí športovci z celého sveta. Toto podujatie
v decembri minulého roka bolo organizované
federáciou Emirates Aerosports a konalo sa
pod záštitou korunného princa Dubaja – Jeho
výsosti šejka Mohammeda bin Hamdan bin
Rašída Al Maktoum. Minulé ročníky hier sa
konali v Turecku (1997), v Španielsku (2001)
a Taliansku (2009).
Športovci mali možnosť od 1. do 12. 12.
2015 predstaviť sa v nasledujúcich disciplínach:
• letecká akrobacia, letecké modelárstvo,
amatérsky skonštruované lietadlá a experimenty, vetrone, aerostaty – balóny
a vzducholode, navigačné preteky lietadiel, preteky ultraľahkých lietadiel, preteky helikoptér a i.,
• disciplíny parašutizmu – presnosť pristátia a canopy piloting, akrobacia apod.

•

disciplíny paraglidingu a množstvo ďalších.
(Zdroj: https://www.wagdubai.ae/air-sports.
php)
Tejto prestížnej súťaže sa môžu zúčastniť len
súťažiaci a tímy pozvané na základe predchádzajúcich úspechov. To je dôvod, prečo sa
v Dubaji stretávajú len tí najlepší športovci
z celého sveta. Je úžasné, že medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko.
Našu krajinu na leteckých svetových
hrách roku 2015 reprezentovali: parašutista
Roman Dubský v canopy pilotingu, balónisti a tím parašutistov súťažiacich v presnosti
pristátia, ktorí zaznamenali spomedzi našich
najväčší úspech. Tím Slovenskej republiky
v presnosti pristátia tvorili: Pavel Jankovič,
Tomáš Marcinek, Ján Vrbický, Peter Jakuba,
Pavol Urban – jediný juniorský reprezentant
Slovenska a zároveň študent Technickej univerzity vo Zvolene.
Pavol Urban
Študent Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky sa na majstrovstvách Slovenska

umiestnil na 3. mieste. Je to jediný juniorský
reprezentant Slovenska pokladaný za mladý
talent parašutizmu, čo dokázal aj na Svetových leteckých hrách. Parašutizmu sa venuje
iba 3 roky, a to od svojich 17-eho roku, a na
svojom konte má 600 zoskokov. Napriek
pomerne nízkemu číslu skokov a faktu, že
skúsenosti len naberá, preukazuje stále lepšie a lepšie výsledky. I napriek tomu, že na
svetových leteckých hrách súťažil v kategórii
mužov, dokázal sa presadiť a spomedzi tých
najlepších na svete prebojovať do prvej polovice súťažiacich.
„Bol to pre mňa veľmi veľký zážitok. Zúčastnil som sa aj v minulom roku tak isto veľkých súťaží, ako boli Majstrovstvá Európy alebo Svetové poháre, no nikde sa nedá uvidieť,
aké veľké veci dokážu ľudia umelo vytvoriť.
V Dubaji sa je teda načo pozerať, napríklad
na vysoké a pekné mrakodrapy, medzi ktoré
patrí aj najvyšší mrakodrap sveta Burj khalifa
s výškou 828 metrov a so 163 poschodiami
je asi 16-krát vyšší ako študentský dom Bariny. To je výška, z ktorej sme skákali. Najkrajší
pohľad samozrejme patril pohľadu na umelo
vytvorené ostrovy, ako je napr. Palm Jumei-
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rah – Palmový ostrov alebo The World – Svet,
na ktoré sme mohli hľadieť takmer každý deň
z výšky jedného kilometra.
Prvé dni sme skákali v púšti, asi 40 km od
mesta, kde sme sa pripravovali na zoskoky
v teplom prostredí, nakoľko tréning tu doma
bol o niečo chladnejší. Strávili sme tam asi
3 dni. Skákať nad púšťou bol tak isto veľký zážitok. Všade, kam ste sa pozreli, bol iba samý
piesok a pár umelo vytvorených trávnatých

plôch. Po tomto tréningu sme sa presunuli do
mesta, kde sa začalo súťažiť. Z letiska umelo
vytvoreného na mori spojeného s plážou nás
vozili vrtuľníkmi nad miesto zoskoku, ktoré sa
nachádzalo na druhej pláži. Na súťažné zoskoky sa dalo sústrediť trošku ťažšie, pretože
všade, kam som sa pozrel, bolo niečo neuveriteľné. Napriek tomu sme sa umiestnili na
dobrých pozíciác,“ opisuje svoje dojmy z Dubaja Pavol Urban.
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Počasie v Dubaji nám veľmi neprialo a z tohto hľadiska to boli naozaj náročné preteky.
Veľa dní sa nemohlo skákať kvôli silnému vetru, čo bolo dosť náročné na psychickú pohodu a koncentráciu nás športovcov. Pre tieto
nepriaznivé podmienky sa stihlo skočiť iba
7 súťažných zoskokov, z ktorých boli určené
výsledky.
Pavol Urban, študent FEVT
Foto: archív autora
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Vianočný tenisový turnaj zamestnancov TU
v štvorhre patrí už k tradičným športovým
aktivitám, ktorých termín sa spája s azda najkrajšími sviatkami v roku. Priaznivci tenisu sa
už po trinástykrát zišli v tomto predvianočnom čase (16. 12. 2015), aby si zahrali, pobavili sa a zasúťažili si medzi sebou. Dvojice
spoluhráčov sa spomedzi účastníkov turnaja
žrebujú, takže nikto do poslednej chvíle netuší, s kým bude bojovať o celkové víťaztvo.
Ako to všetko skončilo? Zhodou okolností
a súčtom všetkých dosiahnutých bodov sa
na prvom mieste umiestnili tri dvojice, čo
sa v histórii turnaja ešte nikdy nestalo. Dosiahnuté výsledky len potvrdili priateľskú atmosféru a celkovú vyrovnanosť jednotlivých
hráčov.
Dvojice umiestnené na prvom mieste:
Andrej Jankech – Tomáš Tužinský
Martin Kružliak – Ján Dvořáček
Ján Iždinský – Marek Potkány

Víťazné dvojice v tenisovom turnaji

U

niverzitná florbalová liga – zimný semester sa ako predošlé roky hrala vo večerných hodinách v telocvični TU vo Zvolene.
Šesť družstiev sa vo vzájomných súbojoch
snažilo získať čo najviac bodov, aby v konečnom zúčtovaní obsadili čo najlepšie umiestnenie. V každom družstve sa striedalo 8 až 10
hráčov, ktorých herná výkonnosť rástla od zápasu k zápasu. Kto videl posledný zápas, kde
sme spoznali aj celkového víťaza – družstvo
Lokomotiv Vandyga v zložení Dušan Jurky,
Peter Jaššo, František Jurky, Miroslav Gabaj,
Vladimír Šramka, Ján Horanský, Dominik
Adamko, môže potvrdiť, že sa skutočne stretli tie najlepšie tímy súťaže.

Lokomotiv Vandyga
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S

tolný tenis patrí medzi priestorovo a materiálne nenáročné športy. Môže sa hrať
kdekoľvek a kedykoľvek, či už rekreačne
alebo súťažne a s obľubou sa hráva aj v našich telocvičniach. Technická univerzita má
dostatok kvalitných stolov, ktoré sa yužívajú
prevažne študenti TU v rámci hodín telesnej
výchovy. V pondelok 30. 11. 2015 sa uskutočnil už 20. ročník stolnotenisového turnaja
„O pohár rektora TU“ pre študentov VŠ. Tento ročník patril čo do početnosti k slabším,
ale prítomnosť študentov zo Žilinskej univerzity pomohla zvýšiť jeho úroveň. Víťazom
turnaja sa stal Michal Mikušiak zo Žilinskej
univerzity.
V popoludňajších hodinách sa malá
skupinka zamestnancov TU zúčastnila majstrovstiev TU v stolnom tenise. Víťazkou v kategórii žien sa stala Ing. Erika Sujová, PhD.,
u mužov zvíťazil doc. PaedDr. Peter Polakovič, PhD.

Účastníci turnaja v stolnom tenise

Z

imný športový deň zamestnancov TU
vo Zvolene sa tento rok konal 4. februára 2016 v lyžiarskom stredisku na Skalke.
Nepriaznivé snehové podmienky na celom
Slovensku, žiaľ, ovplyvnili aj účasť na tomto podujatí. Len skalní lyžiari a turisti dúfali,
že podmienky na Skalke budú vyhovujúce
nielen pre turistov, ale aj lyžiarov a bežkárov. Nočné drobné sneženie vylepšilo stav
bežeckých tratí a tí, ktorí si doma ,,zabudli“
pribaliť bežky, mohli ľutovať. Stav zjazdovky
bol tiež limitovaný výškou technického snehu, ale ako hovoria lyžiari ,,dalo sa“. Najlepšie
dopadli klasickí turisti, ktorí sa pod vedením
doc. Rašnera poprechádzali zasneženou prírodou a keď na chvíľku vyšlo slnko spod oblakov, otvárali sa im zaujímavé výhľady na
Horehronie. Skupina zamestnancov využila
aj služby wellnessu, ktorý im svojimi saunami a výrivkovým bazénom spríjemnil pobyt
na tomto športovom dni. Aj keď sa na akciu
prihlásilo pôvodne viac účastníkov, tí, ktorí
prišli, boli spokojní. Pri neformálnych rozhovoroch medzi účastníkmi rezonoval športový
duch a nikto neľutoval, že využil možnosť oddýchnuť si a zašportovať. Veríme, že sa uvidíme na ďalšej spoločnej akcii, ktorou bude
splav rieky Hron koncom mája.
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R

egionálne majstrovstvá VŠ vo florbale
boli rozdelené do dvoch samostatných
kôl. Prvé kolo sa odohralo 25. 11. 2015
a druhé 9. 12. 2015. Naše družstvo študentov v zložení Michal Kyzek – kapitán družstva,
Pavol Babeľa, Dušan Blaško, Juraj Červený,
Tomáš Gonda, Matej Kulas, Ján Sekeráš, Marek Klátik, Jozef Valko,Matúš Nemček, Roman Hanko, Peter Astaloš skončilo celkove
na 4. mieste.
Výsledky jednotlivých zápasov:
TU Zvolen – KU Ružomberok 4 : 1
AOS Liptovský Mikuláš – TU Zvolen 5 : 2
TU Zvolen – ŽU Žilina 3 : 7
UMB Banská Bystrica – TU Zvolen 7 : 3

R

egionálne majstrovstvá vysokých škôl
v sálovom futbale – futsale sa konali na
pôde Žilinskej univerzity 8. 12. 2015. Naši
študenti podali výborné výkony tak, ako v minulom roku, keď im postup na AM SR unikol
naozaj len o povestný vlások. Prozreteľnosť
však zariadila iné poradie, ako sme očakávali,
a tak na Zimnú univerziádu 2016 postúpilo
družstvo študentov UMB B. Bystrica. Našu
univerzitu reprezentovali: Jozef Dzurus –
kapitán družstva, Miroslav Hoľko, Marek
Sirotiak, Jakub Bohačik, Tomaš Novysedlák,
Jakub Malcovsky, Dušan Hurajt, Michal Dedina, Marian Dinis, Jakub Demjanič, Samuel
Kačmar, Matej Mašlej a Ján Vaník.

Š

portové popoludnia pre zamestnancov
TU sa stále častejšie uchádzajú o priazeň
našich zamestnancov. Pracovníci ÚTVŠ v decembri ponúkli v popoludňajších hodinách
viacero športových akcií, z ktorých si každý
mohol vybrať ten „svoj“ šport. Veríme, že aj
takto budeme kolegov motivovať k pravidelnému športovaniu a využívaniu telovýchovných priestorov na našej škole.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ

T echnick á univerzita vo Z volene
príjme do zamestnania do Vydavateľstva

samostatného odborného pracovníka
pre sadzbu, grafickú úpravu a montáž dokumentov pre tlač
Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
• ukončené stredoškolské vzdelanie,
• znalosť programov MS Office,
• znalosť programov Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat),
• zodpovednosť a samostatnosť, flexibilita,
• schopnosť konštruktívne komunikovať s objednávateľmi,
• znalosť anglického jazyka – základná.
Nástup: ihneď.
K prihláške na miesto samostatného odborného pracovníka je potrebné zaslať: odborný životopis, doklady
o vzdelaní a doklad o bezúhonnosti.
Uvedené doklady zasielajte na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, Rektorát – Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, T. G. Masaryka č. 24, 960 53 Zvolen do 10. marca 2016.
Podrobnejšie informácie priamo vo vydavateľstve:
e-mail: vydavatelstvo@tuzvo.sk
tel.: 045 520 61 70, 0917 376 564.
							
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
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