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Medzi najúspešnejšími športovými kolektívmi mesta Zvolen
za rok 2015 sú aj volejbalistky TJ Slávia TU Zvolen
V pondelok 23. mája 2016 rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., osobne privítal členov úspešného kolektívu družstva volejbalistiek TJ Slávia TU Zvolen, ktoré po získaní
6. miesta v extralige žien dosiahlo aj ďalší úspech. Družstvo volejbalistiek TJ Slávia TU Zvolen
získalo cenu za najúspešnejší športový kolektív dospelých mesta Zvolen za rok 2015.
Na spoločnom stretnutí rektora s prezidentom klubu PeadDr. Stanislavom Azorom, PhD.,
manažérom klubu Ing. Ľubomírom Havranom, kapitánkou družstva Ing. Janou Tužinskou a prorektorom pre pedagogickú prácu TU vo Zvolene RNDr. Andrejom Jankechom, PhD., zhodnotili
úspešný priebeh celej sezóny, spoločnú spoluprácu klubu s univerzitou a prerokovali predpoklady, podmienky ďalšej spolupráce a podpory v nasledujúcej sezóne. Prítomní sa zhodli, že
šport k univerzitnému životu neodmysliteľne patrí a je dôležitým faktorom vytvárania dobrého
obrazu Technickej univerzity vo Zvolene.

ný dokument – ratifikovaný Dohovor OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím,
ktorý v článku 9 Prístupnosť v bode 1 uvádza:
„S cieľom umožniť osobám so zdravotným
postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých
aspektoch života, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám
so zdravotným postihnutím na rovnakom
základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných
technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti, a to tak v mestských, ako
aj vo vidieckych oblastiach.“ Aj Európska sieť
bezbariérového turizmu (ENAT – European
Network of Accessible Tourism) podporuje a
združuje organizácie a jednotlivcov, ktorí sa
chcú vzdelávať v otázkach bezbariérového
turizmu a podporovať uvedené aktivity. Novým trendom v bezbariérovom navrhovaní je
univerzálne navrhovanie zamerané na širšie
spektrum hendikepovaných respondentov,
napr. aj na nevidiacich, nepočujúcich a podobne. Publikácia v anglickom jazyku Trails
for Disabled People in the V4 Countries je
prvým súborným dielom tohto druhu česko-slovensko-poľskej spolupráce akademických
a výskumných odborníkov z krajín V4 a praxe. Je vyvrcholením predchádzajúcich aktivít
na projekte Medzinárodného vyšehradského fondu č. 11510242. Za slovenskú stranu
z TUZVO sa na knihe podieľali Ing. Mariana
Jakubisová, PhD., z Arboréta Borová hora,
Ing. Vladimír Juško, PhD., a prof. Ing. Matúš
Jakubis, PhD., z Katedry lesnej ťažby, logistiky
a meliorácií Lesníckej fakulty, ktorí spolupracovali so zahraničnými akademickými pracovníkmi z Mendelovej univerzity v Brne a zo
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego vo
Varšave, ako aj ďalšími autormi.
Ing. Mariana Jakubisová, PhD.

Zľava: prorektor pre pedagogickú prácu TU vo Zvolene RNDr. Andrej Jankech, PhD., rektor TU vo Zvolene
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., kapitánka družstva Ing. Jana Tužinská, prezident klubu PeadDr. Stanislav Azor,
PhD., a manažér klubu Ing. Ľubomír Havran

Volejbalistky TJ Slávia TUZVO ukončili sezónu 2015/2016
Volejbalistky TJ Slávia TU vo Zvolene získali konečné 6. miesto v extraligovej sezóne 2015/2016. Sezónu zhodnotil manažér klubu a asistent trénera
Ľubomír Havran.
Ako hodnotíte premiérové účinkovanie volejbalového klubu TJ Slávia TU vo Zvolene v extraligovej súťaži?
V prvej extraligovej sezóne bolo naším stanoveným cieľom stabilizovať hráčsky káder a podmienky na dlhodobé fungovanie v extraligovej súťaži. Po športovej stránke sme sa chceli vyhnúť baráži a tajne sme dúfali v postup do finálovej štvorky. Hodnotenie je veľmi kladné, podarilo sa nám spoločne s Technickou univerzitou, mestom Zvolen a so súkromnými sponzormi
naštartovať a posunúť ženský volejbal o úroveň vyššie. Do ďalších sezón sa budeme snažiť
pracovať na väčšej profesionalizácii a tvorení podmienok na posúvanie našich mét.
V sezóne 2015/2016 došlo k nečakanej trénerskej zmene. Čo bolo jej dôvodom?
Oficiálne stanovisko sme podali v priebehu súťaže, išlo o dlhodobejšie vzájomné nezhody
medzi vedením klubu a trénerom. Potom pán Rašner ukončil spoluprácu s nami a my sme
to akceptovali. Z pohľadu súťažných vykonávacích pokynov je možné, aby asistent viedol len
6 stretnutí, odkrútil som si tri, čiže bolo nutné vyriešiť túto otázku čo najskôr a, samozrejme,
muselo ísť o človeka s vlastnosťami potrebnými na túto funkciu. Myslím si, že sme vybrali
správne. Pán Uvaček priniesol do klubu nový vietor.
Ako sa Vám spolupracuje s novým trénerom?
Spolupráca je výborná či už na profesionálnej, alebo priateľskej úrovni. Marián Uvaček má
dlhodobé skúsenosti z rakúskej extraligy a je typom trénera, ktorý vyžaduje vydať zo seba
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maximum energie či už na tréningu, alebo
na zápase. Vyžaduje perfektnú obranu a boj
o každú loptu, čomu zodpovedajú aj náročné kondičné tréningy, na ktoré si baby chvíľu
museli zvykať. Predbežne sme dohodnutí na
spolupráci aj v nasledujúcej sezóne.

podmienky pre mladé nádeje. V prostredí
extraligy pracujeme na fanklube a skvalitnení
servisu pre divákov. Naším predsavzatím je
napĺňať extraligovú halu čo najväčším počtom fanúšikov a ponúknuť im kvalitnú a obe-
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tavú hru, bojovať za Zvolen i Technickú univerzitu tak, ako sa patrí.
Ďakujem za rozhovor.
Mgr. Kamila Gallová

Kedy začne príprava na novú sezónu?
Príprava na novú sezónu začala v momente
ukončenia starej. Máme záujem a pracujeme na príchode nových hráčok, ktoré zároveň budú študovať na Technickej univerzite.
Nechcem prezradiť viac, ale minimálne štyri
nové zaujímavé mená posilnia káder už na
budúcu sezónu s výhľadom dlhšej spolupráce. Športová časť začne kondičnou prípravou
v auguste, liga sa posúva kvôli reprezentácii
žien na začiatok októbra.
Aké zmeny čakajú klub v ďalšej sezóne?
Máte nejaké predsavzatia?
Klub určite musí mať ambíciu vychovávať
vlastné hračky, poprípade zastrešiť talenty
v regióne. Zameriavame sa aj na túto oblasť
a budeme sa snažiť vytvoriť či už technickým alebo personálnym zázemím lepšie

Horný rad zľava: Ľubomír Havran – asistent trénera, Rudolf Kropil – rektor TUZVO, Mária Osvaldová, Zuzana Tomašeková, Ivona Bronďošová, Eva Danková, Lucia Trnavská, Jana Tužinská – kapitánka, Júlia Hešková,
Marián Uvaček – tréner, Stanislav Azor – predseda volejbalového oddielu. Dolný rad zľava: Magdaléna
Nociarová, Zuzana Boháčiková, Paulína Sásiková, Eva Luptáková

Úspechy karatistov TJ Slávia TU Zvolen

D

ejiny karate siahajú do 17. storočia,
kedy sa toto bojové umenie začalo formovať na ostrove Okinawa. Na našom
území má však podstatne kratšiu históriu
a začalo sa organizovane trénovať v Bratislave v roku 1969. Oddiel karate vo Zvolene
vznikol ako prvý mimobratislavský oddiel
na jeseň v roku 1973 pod vedením Jána
Škodu, študenta Lesníckej fakulty vtedajšej
VŠLD. Oddiel úspešne napredoval a trénovali
v ňom cvičenci, ktorí získali mnohé úspechy
na domácej aj medzinárodnej športovej scéne a neskôr sa zaslúžili o ďalší rozvoj karate
zakladaním nových oddielov. Po roku 1990
sa situácia v hnutí karate začala významne
meniť. Na Slovensku sa začali rozširovať aj
iné bojové umenia, čo výrazne znížilo záujem
o športové karate, na druhej strane sa zlepšili
možnosti získavať informácie zo zahraničia
a to najmä z miesta jeho vzniku – z Okinawy.
Oddiel karate TJ Slávia prešiel počas svojej existencie viacerými zmenami a v súčasnosti v ňom trénujú len dospelí cvičenci, ktorí
sa venujú tzv. tradičnému karate. Poznatky
získavajú od významných majstrov, ktorých
navštevujú priamo na Okinawe alebo na seminároch doma aj v zahraničí. Zvolen sa stal
na Slovensku centrom Ryusyokai Goju-ryu
Karate (www.ryusyokai.sk, www.ryusyokai.
org), tradičného okinawského karate, ktoré
je zamerané najmä na cvičenie súborných
cvičení (kata), na tréning vo dvojiciach, prípadne malých skupinách (kumite) a cvičenie
so zbraňami (kobudo).

Majstrovstvá SR družstiev 2015 (1. miesto). Zľava: F. Kačík, J. Škoda (zakladateľ oddielu), J. Nemček

Tradičné karate sa v ostatných desaťročiach mení a prispôsobuje súčasnosti a to aj na Okinawe. Časy, keď bojovníci karate a kobudo museli bojovať o holý život a súboje končili väčšinou
smrťou protivníka, sú už minulosťou a po skončení 2. svetovej vojny sa do popredia dostávajú
iné aspekty cvičenia. Treba si však uvedomiť, že športové karate, ktoré je populárne medzi
mladými cvičencami, sa diametrálne líši od súčasného tradičného karate. Športové karate má
byť atraktívne pre divákov, pretekári predvádzajú náročné a estetické výkony v dvoch disciplínach – v súborných cvičeniach kata a v športovom zápase. Pravidlá slúžia na ochranu zdravia
pretekárov a karate patrí k športom s veľmi malým výskytom zranení.
Techniky tradičného karate nemusia byť efektné, ale v boji sú veľmi efektívne, čo je veľmi
výhodné pri tréningu sebaobrany. Dôraz sa pri tréningu kladie na otužovanie úderových plôch,
ako aj ďalších častí tela, ktoré majú slúžiť na blokovanie útokov, prípadne na znášanie útokov
súpera. Z techník sú uprednostňované najmä tie, ktoré sú v športovom karate zakázané z dô-
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Majstrovstvá SR seniorov 2016. Zľava: J. Bobela, F. Kačík, J. Nemček, O Šoltés, M. Zemko

vodu ich nebezpečenstva. Cvičenie sa vykonáva na obidve strany, preto, na rozdiel od mnohých
športov, rozvíja telo symetricky, zvyšuje silu, rýchlosť, vytrvalosť a ohybnosť a je ho možné
trénovať do vysokého veku, napr. na Okinawe sú sedemdesiatnici považovaní za relatívne mladých cvičencov. Pravidelne sa tu organizujú semináre, ale aj súťaže a rôzne ukážky, na ktorých
nie je zvláštnosťou vidieť cvičiť aj majstrov vo veku 80 – 90 rokov.
V tomto duchu sa trénuje karate aj v našom oddieli a cvičenci sa zúčastňujú súťaží, na
ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. V rokoch 2010 – 2016 každý štart na Majstrovstvách
Slovenska a na medzinárodných turnajoch premenili na medailové umiestnenie. Na tohto-

ročných Majstrovstvách SR seniorov sa
umiestnili: František Kačík – 1. miesto (+ 55
rokov), Juraj Bobela – 3. miesto (+ 55), Juraj
Nemček – 3. miesto (+ 45), Miroslav Zemko
– 5. miesto (+ 45), Ondrej Šoltés – 5. miesto
(+ 35). V celkovom hodnotení kategórie kata-jednotlivci náš oddiel skončil na druhej
priečke spomedzi 19 klubov. Zvolenskí karatisti opäť dokázali, že patria medzi najlepších
na Slovensku, ale aj to, že karate je vhodná
pohybová aktivita i pre tých skôr narodených
a dá sa v rámci nej tiež súťažiť.
Za mnohé úspechy, ktoré oddiel karate TJ
Slávia TU Zvolen dosiahol a dosahuje, vďačí
okrem pretekárov aj funkcionárom a trénerom. Členovia oddielu pôsobia ako rozhodcovia, skúšobní komisári a funkcionári v rámci
regiónu (Stredoslovenský zväz karate) a aj
v rámci Slovenska (Slovenský zväz karate).
František Kačík, 6. Dan, Renshi
predseda oddielu karate TJ Slávia TU Zvolen
prezident Slovenskej asociácie
Ryusyokai Goju Ryu
Foto: Dušana Čierna, archív autora

Beh „Šrégom nočným Zvolenom“

Š

tudenti študentskej organizácie Woodenworld zorganizovali 2. ročník nočného
behu „Šrégom nočným Zvolenom“, ktorý sa konal v utorok 19. apríla 2016 v rámci
podujatia „Univerzitné dni 2016“. Štartovalo sa pred aulou Technickej univerzity vo
Zvolene (TUZVO) niečo po 20.00 hod. večer.
Bežecká trasa bola dlhá 7 km a išla smerom
k Zvolenskému zámku, centrom mesta, k par-

ku Ľudovíta Štúra, popri rieke Hron, cez park
Lanice a opäť k TUZVO. Behu sa zúčastnilo rekordných 351 bežcov, čo je dvakrát viac ako
minulý rok. Viac ako 50 bežcov štartovalo mimosúťažne. Bežalo sa o Pohár rektora TUZVO
a o Pohár primátorky mesta Zvolen. Každý
účastník behu obdržal po úspešnom zvládnutí celej trasy pamätnú medailu a prvých 100
prihlásených dostalo aj pamätné tričko.

Výsledky v kategórii „Beh o Pohár rektora TU vo Zvolene“
– študenti a zamestnanci
Muži:
1. Ján Sopko (EU Bratislava)				
2. Jakub Haviarik (študent LF)				
3. Rudolf Michalovský (študent LF)			
Ženy:
1. Sára Budáčová (Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec)
2. Martina Merková (DF)				
3. Nikola Berčíková (DF)				

0:24:44,81
0:25:02,75
0:25:47,99
0:29:46,04
0:30:15,87
0:30:42,90

Výsledky v kategórii „Beh o Pohár primátorky mesta Zvolen“
– verejnosť
Muži:
1. Šimon Wahlandt (Hraj Na Tie Nohy)			
0:23:36,85
2. Dušan Krajčovič (Svetielko nádeje)			
0:23:59,88
3. Roman Šulhánek (AKSŠ ZH)				
0:24:39,02
Ženy:
1. Lucia Kovalančíková (EŠK HADVEO/BBtrener.sk)		
0:28:00,30
2. Jana Zádorová (Marathon BB team)			
0:31:18,39
3. Martina Mrázová (bez príslušnosti) 			
0:32:17,66
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Mgr. Kamila Gallová
Foto: Matej Kapusta

Pohár primátorky v kategórii muži získal Šimon Wahlandt (s časom 0:26:36,85), ktorý
obhájil svoje minuloročné víťazstvo. V kategórii ženy získala Pohár primátorky Lucia
Kovalančíková (s časom 0:28:00,30).
Pohár rektora TU vo Zvolene obdržal v kategórii muži Ján Sopko (s časom 0:24:44,81)
a v kategórii ženy Sára Budáčová (s časom
0:29:46,04).
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V SÚŤAŽIACH
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SPRÁ V Y Ú T V Š
Zimná univerziáda SR v biatlone sa tohto roku konala 5. 3. 2016 v stredisku Osrblie. Ani na
tomto podujatí sa naši študenti nestratili a umiestnili sa na popredných miestach. V kategórii
žien naše študentky reprezentovali takto:
Andrea Hôrčiková (4. roč. DF) – 2. miesto
Janka Maráková (4. roč. FEVT) – 3. miesto
V behu na lyžiach na 15 km sa v bežeckom areáli na Skalke umiestnil náš študent Rudolf Michalovský (3. roč. LF) na 3. mieste.
V pretláčaní rukou – novým športom na Akademických majstrovstvách SR v Košiciach, sa
študent Tomáš Novysedlák (1. ročník, Protipožiarna ochrana a bezpečnosť, DF) umiestnil na
3. mieste.
Univerzitná šachová liga má za sebou už piaty úspešný ročník. Aj tohto roku sa študenti –
šachisti našej univerzity zapojili pod vedením študenta 5. ročníka LF Gabriela Hatalu do dlhodobej šachovej ligy, ktorá prebiehala vo viacerých kolách počas celého zimného a časti letného
semestra. Prvýkrát v histórii sa nad šachovnicami stretli študenti z každej fakulty. Zaujímavosťou je skutočnosť, že víťazom sa stal opäť prvák – Andrej Rybár (FEE). Po prvýkrát putovný
pohár získala Fakulta ekológie a environmentalistiky a na šachovom tróne tak vystriedala trojročné panovanie Lesníckej fakulty.
Poradie na prvých troch miestach:
1. Andrej Rybár (1. roč. FEE)
2. Dávid Zubrík (3. roč. UŠP)
3. Andrej Sisik (1. roč. DF)

Téma silových športov pre ženy nie
je v dnešnej dobe ešte taká bežná,
no aj napriek tomu sa aj na našej
univerzite nájdu študentky, ktoré sa
tomuto športovému odvetviu venujú.

Univerzitná florbalová liga – letný semester 2015/2016 – dospela k záveru po odohratí všetkých zápasov posledného kola 11. 4. 2016. Spoznali sme víťazné družstvo, ktoré počas celého
školského roka dosahovalo vyvážené výsledky. Všetkých 6 družstiev sa počas súťaže vzájomne
stretlo viackrát v jednotlivých kolách. Do ligy sa zapojilo celkom 60 študentov našej univerzity.
O titul však bojovali len štyri družstvá, nakoľko o piatom a šiestom mieste už bolo dlhodobejšie rozhodnuté. Víťazom ligy sa stalo družstvo FBK Penguins v zložení: Michal Kyzek (C), Peter
Astaloš, Ján Sekeráš, Tomáš Gonda, Tomáš Faltin, Erik Gaal, Roman Hanko a Štefan Andraško.

J

ednou z nich je študentka Katedry protipožiarnej ochrany – MICHAELA TOKÁROVÁ, ktorá tento rok získava jeden titul za
druhým.
Dňa 12. marca 2016 získala titul Majsterky Slovenska v silovom trojboji dorastencov
a juniorov, už o týždeň neskôr získala opäť
titul Majsterky Slovenskej republiky v tlaku
na lavičke v kategórii juniorky do 63kg s výkonom 70 kg. Miška neotáľala a 2. apríla získala
druhé miesto na ďalších Majstrovstvách Slovenskej republiky v tlaku na lavičke a o ďalší
týždeň opäť excelovala na Majstrovstvách
Slovenskej republiky v silovom trojboji žien,
mužov a masters, kde sa umiestnila v kategórii žien na prvom mieste.
Okrem silových súťaží a disciplín ako je
silový trojboj a tlak na lavičke sa Michaela zúčastňuje aj jej srdcu blízkych hasičských súťaží, napr. Železný hasič a Toughest Firefighter
Alive – v preklade O najzdatnejšieho hasiča.
Dňa 7. mája 2016 si po druhýkrát obhájila
prvenstvo v súťaži Železný hasič v Žiline.
Z úspechov našej študentky sa tešíme
a prajeme jej veľa odhodlania a sily do ďalších súťaží.
Ing. Jana Oravcová
Foto: Archív Michaely Tokárovej

Víťaz florbalovej ligy Penguins
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Regionálne majstrovstvá vysokých škôl vo
volejbale žien sa konali na domácej pôde
28. 4. 2016. Naše študentky – volejbalistky,
posilnené hráčkami extraligy, nenaplnili ideu
očakávaného postupu na letnú Slovenskú
univerziádu a v rozhodujúcom zápase podľahli študentkám Žilinskej univerzity 2 : 1.
Veríme, že v budúcich rokoch, keď sa podarí
stabilizovať širší káder extraligového družstva
žien vo volejbale, sa dostavia aj výsledky, ktoré nás posunú na najvyššie slovenské športové podujatia vo volejbale. Našu univerzitu
reprezentovali: Mária Osvaldová, Paulína Sásiková, Karolína Seidlová, Nikolína Buljanová,
Karin Weissová, Gabriela Fridrichová, Barbora Hermanová.
Finále víťazov vysokoškolských líg regiónu
stred vo florbale sa konalo na pôde Žilinskej
univerzity 28. 4. 2016. Do finále mohli postúpiť len víťazi univerzitných líg. Na Technickej
univerzite je do univerzitnej ligy zapojených
6 študentských družstiev, čo svedčí o veľkom
záujme práve o tieto formy pohybových aktivít. Naši reprezentanti podľahli vo finálovom
zápase študentom Žilinskej univerzity vo vyrovnanom a napínavom zápase 11 : 10. Ešte
5 minút pred koncom zápasu hrajúceho sa
na 3 tretiny po 20 minút čistého času naši
študenti viedli o gól, ale tesne pred koncom
súper vyrovnal a o chvíľu strelil aj víťazný gól.
Našu univerzitu reprezentovali: Peter Škvarek, Juraj Červený, Richard Ondruš, Filip Macho, Pavol Brhlík, Michal Kyzek, Peter Astaloš, Ján Sekeráš, Pavol Babeľa, Roman Hanko,
Ľubomír Pluhár, Dušan Blaško.

Regionálne majstrovstvá vysokých škôl vo volejbale mužov sa uskutočnili dňa 26. 4. 2016
na pôde Žilinskej univerzity. Pre naše družstvo mužov v zložení Erik Jankovič, Erik Barboriak,
Matúš Kollár, Martin Kmeť, Patrik Kučera, Gregor Vilhanček (na fotografii), ktoré sa umiestnilo na prvom mieste, mal finálový turnaj mimoriadny význam, lebo po dlhých rokoch sa naši
študenti predstavia v kolektívnom športe na letnej Slovenskej univerziáde, ktorá sa uskutoční
v septembri v Bratislave. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu a už teraz držíme palce
pri príprave na univerziádu.

Drevák race – Terénny beh s prekážkami sa dňa 30. 4. 2016 prvýkrát bežal v okolí Pustého hradu. Akciu pripravovali študenti Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí pod vedením študenta
Filipa Mančáka odviedli znamenitú prácu a pripravili športové podujatie pre takmer 100 účastníkov na vysokej úrovni. Súťaž bola orientovaná na beh v prírode s prekonávaním prírodných
a umelo vytvorených prekážok, ako napríklad prevracanie ťažkých pneumatík, prehadzovanie
pneumatík cez zábranu, rúčkovanie po lane ponad bahno, beh v šikmom teréne s dopomocou
lana, plazenie v rúre a mnohé iné. Isteže aj toto športové podujatie malo svojich víťazov, ale
tým bol vlastne každý, kto dobehol do cieľa a nevzdal sa.

Plankový trojboj mal premiéru na našej univerzite v dňoch 11. – 13. 4. 2016. Išlo o súťaž
v statickej vytrvalosti v udržaní sa čo najdlhšie v troch plankových polohách, a to v kategórii študentiek a študentov TU. Vo vytrvalostnej disciplíne sme vyhlásili prvé tri miesta
a zároveň sme udelili aj cenu útechy za štvrté
miesta v oboch kategóriách.
Kategória ženy:
1. Nikola Berčíková,
2. Nikola Slašťanová,
3. Mária Mydliarová
Kategória muži:
1. Jozef Dzurus,
2. Miroslav Hoľko,
3. Dušan Hurajt
Víťazom srdečne gratulujeme.

Plnenie jednej z disciplín
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Nové ihrisko
Skvelý športový deň zažili študenti TU vo Zvolene 10. 4. 2016, kedy sme na ÚTVŠ otvorili
dve nové ihriská na plážový volejbal. Celková
prestavba areálu spolu s novým oplotením
a záchytnými sieťami za futbalovými bránkami trvala síce o niečo dlhšie, ako sme plánovali, výsledok sa však dostavil. V areáli máme
vybudované dve ihriská na plážový volejbal,
zatiaľ síce len asfaltovú plochu na futbal
a tenisový kurt s umelou trávou. Veríme, že
všetky tieto objekty budú využívať aj naši zamestnanci, ktorí tu môžu získať veľa športových zážitkov.
Všetkých srdečne pozývame.

Celoslovenský turnaj vysokoškolákov vo
futbale „O pohár rektora UCM v Trnave“
Turnaj nepriniesol našim futbalistom vytúžené medailové umiestnenie tak, ako tomu
bolo minulý rok, kedy sme obsadili tretie
miesto. Zmenené pravidlá turnaja umožnili
hrať o umiestnenie len tímom, ktoré skončili v dvoch šesťčlenných skupinách na prvom
a druhom mieste. Aj napriek tomu naši študenti podali zodpovedný a športovo hodnotný výkon, čo žiaľ, v konečnom účtovaní na
postup nestačilo. Družstvo našich študentov
viedol už po piatykrát študent Jozef Dzurus
(4. ročník DF), ktorému chceme touto formou poďakovať aj za jeho aktívnu pomoc pri
organizovaní futbalových podujatí.

Jednou z aktuálne prebiehajúcich športových akcií na našej univerzite je futbalový
turnaj O pohár rektora TU. Turnaja sa zúčastňuje sedem družstiev našich študentov,
ktorí odohrávajú zápasy systémom každý
s každým. O ich výkonoch budeme informovať v nasledujúcom čísle. Radi by sme však
poďakovali študentovi Gabrielovi Hatalovi
za jeho aktívny podiel na organizácii nielen
tohto, ale aj mnohých iných podujatí, rovnako ako aj za jeho reprezentáciu počas celého
obdobia štúdia.
Slavomíra Majorová, ÚTVŠ
Foto: Archív ÚTVŠ

T echnická 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
Podrobnejšie informácie priamo vo vydavateľstve: e-mail: vydavatelstvo@tuzvo.sk,tel.: 045 520 61 70, 0917 376 564
Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor
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