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„Šrégom nočným Zvolenom“
Študenti Technickej univerzity vo Zvolene
(TUZVO) zorganizovali 1. ročník nočného
behu „Šrégom nočným Zvolenom“, ktorý sa
konal 13. apríla 2015 v rámci podujatia „Univerzitné dni 2015“. Nočný beh zorganizovala
študentská organizácia Woodenworld. Štartovalo sa pred TUZVO o 20.00 hod., trasa
dlhá 7 km išla smerom k Zvolenskému zámku, centrom mesta, k parku Ľudovíta Štúra,
popri rieke Hron opäť pred TUZVO. Behu sa
zúčastnilo 166 bežcov. Po dobehnutí posledného bežca boli vyhlásené výsledky a víťazom odovzdané ocenenia, a to Pohár Rektora TUZVO a Pohár primátorky mesta Zvolen.
Každý účastník behu obdržal po úspešnom
zvládnutí celej trasy pamätnú medailu.
Pohár primátorky získal Šimon Wahlandt
(s časom 0:20:01,7). Na druhom mieste sa
umiestnil Peter Wahlandt a tretí dobehol
Ján Sopko.
Pohár rektora TU vo Zvolene obdržal
Jakub Haviarik (s časom 0:19:57,9). Druhý
skončil Matúš Vnenčák a na treťom mieste sa
umiestnil Tomáš Willwéber.
Mgr. Kamila Zimmermannová
Foto: Pavel Koreň

Výsledky v kategórii „Beh o Pohár rektora TU
vo Zvolene“
1. Jakub Haviarik (Reebok Extreme Obsta),
študent LF 		
0:19:57,9
2. Matúš Vnenčák (bez príslušnosti) 		
0:19:59,2
3. Tomáš Willwéber (Marathon BB Team)
0:19:59,8
4. Jana Martinská (MAC Redox Lučenec),
študentka FEE
0:21:14,6
5. Jakub Mészáros (Elite Sport Team Lev)
0:21:17,5
Výsledky v kategórii „Beh o Pohár primátorky mesta Zvolen“
1. Šimon Wahlandt (W-team) 		
0:20:01,7
2. Peter Wahlandt (W-team) 		
0:20:27,8
3. Ján Sopko (bez príslušnosti) 		
0:21:15,2
4. Andrej Bramuška (Bučina DDD) 		
0:21:19,3
5. Marian Prostinak (BAUMIT RUN TEAM)
0:21:53,5

Volejbalistky TJ Slávia TUZVO vybojovali historický postup do extraligy

P

o 40 zápasoch základnej časti sa pre volejbalistky našej TJ Slávie
TU sezóna ešte neskončila. Dôvod bol jednoduchý. Ako víťazky
1. ligy stred dostali možnosť zabojovať v baráži spolu s víťazmi
1. ligy východ (Elba Prešov), 1. ligy západ (Tami Bratislava) a dvoma
poslednými celkami extraligy (LED Senica a DZS Prešov). Oba barážové turnaje však naše hráčky zvládli „nielen so cťou“, ale perfektnými
výkonmi nedali o svojich kvalitách pochybovať. Z ôsmych zápasov
prehrali len jediný a stali sa tak jej celkovými víťazmi. To znamená, že
v sezóne 2015/2016 sa Zvolen môže stať 26. mestom v histórii, kde sa
bude hrať najvyššia slovenská súťaž – Extraliga žien.
„Keď sme pred 2 sezónami po viac ako 10 rokoch obnovili ženské
seniorské družstvo, o takomto výsledku za 2 sezóny sme nahlas ani nehovorili. Dnes je to realita a čaká nás ešte viac práce ako doteraz,“
zhodnotil sezónu predseda volejbalového oddielu TJ Slávia PaedDr.
Stanislav Azor, PhD., z Ústavu telesnej výchovy a športu. Mravenčia
a dlhoročná práca s mládežou sa odzrkadlila, čo je vidieť na súpiske
družstva – väčšinu družstva tvoria zvolenské odchovankyne, z ktorých
ťahúňom v útoku je Tužinská, v obrane na sieti Nociarová a v poli istotou libero Trnavská. Kapitánkou a nahrávačkou družstva je taktiež
odchovankyňa domácej Slávie, študentka 3. ročníka Drevárskej fakulty
Mária Osvaldová a v družstve ešte pôsobí smečiarka Karolína Seidlová
(DF, 1. ročník), Gabriela Fridrichová (FEE, 5. ročník) a Paulína Sásiková (LF, 1. ročník). „Všetko začalo jedným kamarátskym rozhovorom
s Ľubomírom Havranom,“ vracia sa k vzniku ženského družstva jeho
predseda. Práve on „vytiahol“ trénera Martina Rašnera a spolu s ním
vytvorili tandem, ktorý potiahol celé družstvo tam, kde je teraz. Tréner
Rašner využil svoje bohaté skúsenosti a už v druhej sezóne poskladať
také kompaktné a vyvážené družstvo, je naozaj umenie. Ľubo Havran
je zase osoba, ktorá stojí za väčšinou financií a celkového zabezpečenia družstva. Postup do extraligy si bude vyžadovať viac financií,

zdokonalenie technického zabezpečenia družstva aj zápasov tak, aby
spĺňali veľmi prísne predpisy Slovenskej volejbalovej federácie. „Projekt ženského družstva nemal možno také skoré vysoké ambície, avšak
určite nebol postavený na 2 – 3 roky. Preto veríme, že sa nám budúca
sezóna, ktorá bude určite ťažká nielen po športovej stránke, vydarí,“
skonštatoval na záver manažér družstva Ing. Ľubomír Havran.
Ak chcete akýmkoľvek spôsobom pomôcť Slávistkám v premiérovej sezóne v extralige, a to od osobného zaangažovania, cez servis
pre hráčky, až po prípadnú finančnú pomoc, môžete sa informovať
na Ústave telesnej výchovy a športu, klapka 6180 alebo mailom na
azor@tuzvo.sk
Dievčatám gratulujeme a držíme im palce v nasledujúcej sezóne.
Slavomíra Majorová
Foto zdroj: www.volejbalzvolen.sk
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Letný semester 2014/2015 na Ústave telesnej výchovy a športu

Zľava J. Halaj, R. Kaštan, M. Bartoš

Sprava Bc. Gabriel Hatala – hlavný organizátor turnaja, Bc. Jozef Dzurus, Bc. Miroslav Hoľko – rozhodcovia turnaja a PaedDr.
Martin Kružliak, PhD., vedúci ÚTVŠ
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Technickej univerzity vo Zvolene
Univerzitná šachová liga študentov si našla
trvalé miesto na TUZVO. Šach má na TU vo
Zvolene dlhoročnú tradíciu. Hráči šachového
oddielu TJ Slávia sa pravidelne zapájajú do
súťaží v rámci Slovenska. Partia študentov
pod vedením študenta Gabriela Hatalu pred
tromi rokmi založila dlhodobú súťaž, ktorej sa
môžu zúčastniť aj hráči, ktorí nie sú registrovaní v šachovom zväze. V apríli vyvrcholil už
tretí ročník tejto šachovej konfrontácie, do
ktorého sa zapojilo 7 študentov TU (z toho aj
dve študentky), hrajúcich niekoľko kôl navzájom. Víťazom sa stal Martin Štofaník (1. roč.
LF), ktorý získal celkovo 23 bodov. Na druhom
mieste skončil Matej Pajunk (5. roč. FEE) a na
treťom mieste Igor Gregor (1. roč. DF).
Univerzitná florbalová liga patrí dlhodobo
k najatraktívnejším súťažiam na TU vo Zvolene. Jej jarná časť vyvrcholila záverečnými
zápasmi 14. 4. 2015. Hráči – študenti TU sa
každý utorok stretávali vo večerných hodinách v telocvični, kde podľa rozpisu odohrávali zápasy. Pozitívom bolo nielen zapojenie
študentiek do 6 hráčskych družstiev, ale
hlavne fakt, že v utorkové večery pravidelne
športovalo viac ako 60 študentov. Najlepšími
strelcami ligy boli Jozef Maršálek a Michal Kyzek so 16 strelenými gólmi. Víťazom sa stalo
družstvo Lokomotiv Vandyga v zložení: Filip
Janček, Dušan Jurky, Miroslav Gabaj, František Jurký, Ján Horanský, Matúš Mudrý, Dominik Adamko, Peter Capulič a Peter Jaššo. Na
druhom mieste skončila Kometa Jagermeister
a na treťom Zborna Komanda.
Jarný futbalový turnaj ,, O Pohár rektora TU
vo Zvolene“ má už trojročnú históriu. Pod
vedením hlavného organizátora Bc. Gabriela
Hatalu a rozhodcovskej dvojice Bc. Jozef Dzurus a Bc. Miroslav Hoľko sa celkovo 12 družstiev „pobilo“ o čo najlepšie umiestnenie.
V družstvách bolo celkovo zapojených 111
študentov. Najlepšie sa umiestnilo družstvo
FC Cesnak Madrid v zložení: Jozef Dzurus, Miroslav Hoľko, Marek Sirotiak, Ján Polomský,
Matej Mašlej, Marián Dinis, Michal Dedina
a Samuel Kačmár.
Regionálne majstrovstvá vysokých škôl patria k akademickým súťažiam, v ktorých si
majú možnosť zmerať sily aj študenti, ktorí
nie sú zaradení do športových súťaží riadených športovými zväzmi. Naši študenti sa
v letnom semestri postupne zapojili do viacerých súťaží, z ktorých vyberáme:
Regionálne majstrovstvá vo florbale, ktorých prvé kolo sa konalo v Žiline 23. 3. 2015
a druhé kolo sa konalo 14. 4. 2015 v Banskej
Bystrici. Našim hráčom sa nepodarilo vystupňovať formu, preto skončili až na 5. mieste.
Univerzitu reprezentovali Juraj Červený, Peter
Škvarek, Pavol Brhlík, Jozef Maršálek, Juraj

Šaržík, Jozef Kurčina, Dominik Klinovský, Ján
Sekeráš, Michal Kyzek, Roman Hanko, Dominik Belica, Pavol Babeľa, Peter Astaloš, Matúš
Mudrý, Martin Matonag a Filip Jurčík.
Regionálne majstrovstvá vo volejbale mužov
organizovala Žilinská univerzita 15. 4. 2015.
Naši študenti v zložení Filip Ištokovič, Matej
Kmeť, Erik Jankovič, Maroš Lisko, Peter Kamenský, Viliam Paško, Matúš Kollár, Gregor
Vilhanček, Richard Ihring a Peter Palaščák obsadili 2. miesto.
Regionálne majstrovstvá vo volejbale žien sa
konali 23. 4. 2015 na pôde TUZVO za účasti
študentiek Žilinskej univerzity a UMB Banská
Bystrica. Domáce prostredie naše družstvo
v zložení G. Fridrichová, M. Osvaldová, P. Sásiková, M. Michňová, M. Homolová, Z. Rybárová, N. Slašťanová, K. Seidlová nevyužilo
a celkovo obsadilo 2. miesto.
Regionálne majstrovstvá vo futsale sa už
tradične konávajú v Žiline. Vlaňajšie druhé
miesto bolo prísľubom, že naši študenti odohrajú kvalitný turnaj aj v tomto roku. Turnaj
sa odohral v hale športového gymnázia na
Rosinkách 22. 4. 2015. Naše univerzitné družstvo v zložení Jozef Dzurus, Ján Polomský,
Marek Sirotiak, Marian Dinis, Michal Dedina,
Jakub Bohačik, Matej Mašlej, Dušan Hurajt,
Samuel Kačmár skončilo celkovo opäť na
2. mieste.

Študent Univerzity
tretieho veku
pri TUZVO vyhral
Bostonský maratón
v kategórii mužov
od 70 do 74 rokov

Š

tudent Univerzity tretieho veku (UTV)
pri Technickej univerzite vo Zvolene,
Ján Hazucha, vyhral Bostonský maratón
v kategórii mužov od 70 do 74 rokov s úctyhodným časom 3:30:33 h.
Bostonský maratón je najstarším maratónom na svete. Beháva sa vždy v tretiu
aprílovú sobotu a zúčastňujú sa ho tisíce pretekárov. Neslávne pamätný je aj udalosťami
spred dvoch rokov, kedy na účastníkov zaútočili čečenskí teroristi. Tento rok sa v Bostone
bežalo 20. apríla, pričom len v kategórii mužov štartovalo neuveriteľných 14 tisíc bežcov.
V kategórii žien to bolo 12 tisíc bežkýň. S časom 2:09:17 sa celkovým víťazom stal Desisa
Lelisa z Etiópie, spomedzi žien vyhrala Rotch
Caroline, ktorej čas bol na úrovni 2:24:55.
Slovensko na Bostonskom maratóne zastupovalo štrnásť pretekárov – mužov a tri
pretekárky – ženy. Teší nás, že práve Zvolenčan, študent anglického jazyka UTV na TUZVO, sa stal víťazom jednej z kategórií. Jánovi
Hazuchovi srdečne blahoželáme a ďakujeme
za šírenie dobrého mena univerzity aj mesta
Zvolen.
UTV

Regionálne majstrovstvá v bedmintone sa
konali 29. apríla 2015 na pôde TUZVO. Tradičnými súpermi našich hráčov boli študenti
z UMB z Banskej Bystrice, Žilinskej univerzity
v Žiline a gymnázia A. Sládkoviča v Banskej
Bystrici. Naši študenti sa v silnej konkurencii
nestratili a ostatným súperom v boji o prvenstvo nedali šancu. V kategórii žien sa regionálnou majsterkou v bedmintone stala Bc.
Petra Ambrózová z 5. ročníka DF a v kategórii mužov sa regionálnym majstrom stal Ing.
Rudolf Kaštan z 3. ročníka doktorandského
štúdia. Na popredných miestach sa umiestnili
aj ďalší študenti TU – Bc. J. Halaj a Bc. G. Ďurkáčová z DF.
Regionálne majstrovstvá vo futbale sa nekonajú pravidelne každý rok. V tomto roku
sa stretli vhodné podmienky a chuť vybojovať víťazstvo, čoho výsledkom bol kvalitný
futbalový turnaj vysokoškolákov, ktorí sa konal 27. apríla 2015 v Banskej Bystrici. Výber
našich študentov prevažne z DF a družstvo
v zložení S. Knižka, P. Dubašák, M. Klátik,
E. Dobrocký(CUP), Š. Belko, P. Kovalčík, P. Ondrejka, L. Riša, M. Kulas (LF), J. Horanský,
P. Capulič, M. Mudrý, J. Maľcovský, T. Mihálik
a D. Schrenk skončilo celkovo na 2. mieste.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
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