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Nová sezóna

extraligy žien
Medzinárodná
športová
olympiáda pre
študentov – seniorov
V dňoch 15. – 17. septembra 2016 sa na
pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil V. ročník Medzinárodnej športovej
olympiády pre študentov Univerzít tretieho
veku.

C

entrum ďalšieho vzdelávania v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy na TU
vo Zvolene zorganizovali už piaty ročník
športovej olympiády pre študentov nielen zo
Slovenska. Tento rok sa k Slovákom pridalo aj
20 Poliakov (UTV Lubsko), 12 Čechov (Bruntál), 14 Rusov (St. Petersburg, Samara), 13
Litovcov (Druskininkai), 40 Ukrajincov (Lutsk,
Kyjev) a 8 Turkov (Ankara). Športovalo viac
ako 130 študentov-seniorov.
V prvý deň seniori súťažili v týchto
disciplínach: stolný tenis, streľba zo vzduchovky, lukostreľba. Súťaž o najlepšieho
olympionika pozostávala z disciplín: kop na
bránu, hod na kôš, kolky, streľba, šípky, hod
na cieľ.
V druhý deň hrali seniori bowling, stolný
futbal. Ďalej sa zúčastnili folklórneho programu v Očovej a mali možnosť navštíviť zvolenský jarmok.
V posledný deň sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v pivovare v Banskej Bystrici a navštívili obec Sebechleby, kde sa oboznámili
s históriou obce a históriou výroby vína.
„Som veľmi rád, že môžeme pokračovať
v úspešnom projekte a umožniť seniorom
okrem vzdelávania aj športové vyžitie. Je
nádherný pocit, keď sa nám podarilo túto
myšlienku posunúť aj za hranice Slovenska.
Tento rok sa k tradičným návštevníkom zo
Slovenska, Čiech, Poľska pridali Litovci, Ukrajinci, Turci a Rusi. Organizačne to bolo náročné vzhľadom na to, že Ukrajina ani Rusko nie
sú členmi EÚ. Veríme, že z tohto podujatia
sa stáva tradícia a v spolupráci s Ústavom
telesnej výchovy na TUZVO budeme v tomto
pokračovať,“ povedal Ing. Erik Selecký, PhD.,
vedúci Centra ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene.
UTV
Foto: archív UTV
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Extraliga ženy – domáce zápasy:
8. 10. 2016
TJ Slávia TU Zvolen SVK Senica
22. 10. 2016
TJ Slávia TU Zvolen VK Prešov
5. 11. 2016
TJ Slávia TU Zvolen Slávia EU Bratislava
19. 11. 2016
TJ Slávia TU Zvolen 1. BVK Bratislava
23. 11. 2016
TJ Slávia TU Zvolen	COP Nitra
3. 12. 2016
TJ Slávia TU Zvolen	KV MŠK OKTAN Kežmarok
7. 12. 2016
TJ Slávia TU Zvolen VTC Pezinok
17. 12. 2016
TJ Slávia TU Zvolen Volley project UKF Nitra

Z

volenčanky čaká náročná druhá sezóna medzi slovenskou klubovou elitou. Dievčatá
sa od 15. augusta pripravovali pod vedením trénera Mariána Uvačeka. Klub získal
k nemu trénerskú posilu, jeho asistentom sa stal Matúš Michalec, známy z pôsobenia v mužskej extralige. Do prípravy sa zapojilo 14 dievčat, z toho však blokárka Megy
Nociarová a kapitánka Jana Tužinská boli zranené. Káder sa posilnil o viaceré hráčky. Do
útoku prišla Natália Balcová a Simona Samašová z COP Nitra, Michaela Martinská z 1. BVK
Bratislava. Na nahrávačskom poste pribudla Natália Vrabcová z Kežmarku a obranu posilní aj libero Daniela Rajniaková z Liptovského Hrádku. Potešiteľný je aj fakt, že Balcová,
Samašová aj Rajniaková sa stali zároveň študentkami TUZVO a ak všetko prebehne podľa
plánov, Vrabcová po ukončení bakalárskeho štúdia v tomto akademickom roku nastúpi na
inžinierske štúdium na našu univerzitu. Posily uzatvára na blokárskom poste vekom ešte
kadetka, 16-ročná Vanessa Michaličková z Brusna.
V blížiacej sa sezóne Zvolen už nováčikom nebude. Istotne by bolo skvelé zopakovať šieste miesto z uplynulej sezóny, prípadne by sa dalo pomýšľať aj na vyššie pozície.
O cieľoch TJ Slávia TU Zvolen v nasledujúcej sezóne citujeme trénera Mariana Uvačeka:
„Momentálne o cieľoch sa ešte nedá hovoriť. Uvidíme, aké kádre budú mať ostatné družstvá. Pezinok, COP Nitra i Senica zmenili hráčky, zvedaví sme aj na nováčika z Trnavy.
Sami uvidíme, ako sa dá dokopy náš káder, či si jednotlivé hráčky budú uvedomovať svoje
postavenie v tíme a nebudú sa spoliehať len na tú druhú. Snáď každá hráčka dá do svojej
hry úplne všetko. My sa to snažíme ovplyvniť, ale aký cieľ si vytýčia baby, to je len na
nich. My dúfame, že všetci potiahneme za jeden koniec povrazu smerom k pohyblivému
a dynamickému volejbalu, na ktorý bude chodiť veľa zvolenských fanúšikov a dúfajme, že
aj študentov TU.“
PaedDr. Stanislav Azor, PhD.
Foto: J. Števonka
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Medzinárodná rozhodkyňa pre leteckú akrobaciu z TUZVO

K

oncom augusta sa v Českej republike
(Staré Město pri Moravskej Třebovej)
konali 20. FAI Majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii v najvyššej kategórii Unlimited. Majstrovstvá organizovali Aeroklub Českej republiky a Letecké akrobatické centrum
Moravská Třebová a záštitu nad podujatím
prevzali predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
a ministerka školstva mládeže a telovýchovy
ČR Kateřina Valachová. ME sa organizujú každý druhý rok (striedajú sa s Majstrovstvami
sveta) a zúčastňujú sa ich najlepší akrobatickí piloti z Európy a celého sveta. Tento rok
mala na tomto podujatí zastúpenie aj Technická univerzita vo Zvolene a Ústav cudzích
jazykov, keďže Zuzana Danihelová (odborná
asistentka pre výučbu AJ na ÚCJ), pôsobiaca
od roku 2014 ako medzinárodný rozhodca
pre leteckú akrobaciu, sa ho zúčastnila ako
medzinárodný rozhodca za FAI (Medzinárodná letecká federácia). Zbor medzinárodných
rozhodcov tvorilo 7 hodnotiacich rozhodcov
a ich asistentov z Francúzka, Litvy, Švajčiarska, Ruska, Českej republiky, Juhoafrickej
republiky a Fínska pod vedením hlavného
(nehodnotiaceho) rozhodcu z Veľkej Británie. V rámci majstrovstiev trvajúcich 8 dní,
ale v dôsledku nepriaznivého počasia len
šiestich letových dní, 41 pilotov odlietalo 4
súťažné programy. V posledný deň sa konali
samostatné a divácky najatraktívnejšie Majstrovstvá Európy vo freestyle, v popoludňajších hodinách aj letecký deň s rôznymi letovými, ako aj statickými ukážkami (Jas Gripen
39, Mi 24, Extra 330SC atď.).
„Keďže sa trvanie súťaže kvôli nepriazni
počasia skrátilo o dva dni, bolo to pre pilotov,
ale aj pre nás rozhodcov dosť náročné. Lietali
sme od rána, od pol desiatej až takmer do západu slnka, do cca 19:45 h. Predstavte si, že
celý deň, s jednou hodinovou prestávkou na
obed a jednou dvadsaťminútovou prestávkou okolo piatej poobede, sedíte vo vysekanom kukuričnom, obilnom alebo repnom
poli a sústreďujete sa na každý jeden súťažný
let, a to prakticky od vzletu až po pristátie.

Páli na vás slnko alebo fúka vietor. Slnečníky,
ale na druhej strane aj deky alebo v mojom
prípade spacák a trojsezónne oblečenie je
povinnou výbavou každého rozhodcu, ktorý
už zistil, že počasie na akrobatických súťažiach je nevyspytateľné. Je to náročná práca,
ktorá nás však zároveň neskutočne baví.“
Aby som vám priblížila leteckú akrobaciu, je to letecký šport, ktorý sa vykonáva
alebo lieta v dvoch triedach – v motorovej
a bezmotorovej a to v rôznych kategóriách.
Kategórie špecifikované pravidlami FAI sú:
Unlimited, Advanced, Intermediate a Yak 52,
nižšie kategórie a pravidlá pre ne si každá
krajina špecifikuje sama. Tento šport sa lieta
na motorových alebo bezmotorových akrobatických špeciáloch (motorové napr. Extra
330SC, XA-41, Suchoi 31M, bezmotorové
Swift S1, MDM 1 Fox). Sú to lietadlá špeciálne navrhnuté a skonštruované tak, aby boli
ľahko ovládateľné a manévrovateľné, ale
zároveň vydržali veľké preťaženia v závislosti od typu (motorová Extra 330CS +/- 10g,
bezmotorový Swift S1 +10/-7,5 g). Jednotlivé
programy, okrem freestyle, sa lietajú v tzv.
akrobatickom boxe, čo je vlastne pomyselná
kocka s rozmermi 1 000 × 1 000 × 1 000 m,
pri kategóriách Advanced a Intermediate je
výška „boxu“ 1 100, resp. 1 200 m. Všetky zostavy pozostávajúce z desiatich až štrnástich
figúr musia byť zaletené v boxe. Pri výletoch z
boxu alebo pri porušení minimálnej spodnej
výšky sa udeľujú penalty.
Hodnotenie jednotlivých akrobatických
figúr v zostave, ktorú má každý rozhodca, aby
vedel, čo ide pilot letieť, má svoje zákonitosti a neprebieha spôsobom „páčilo sa mi to,
nepáčilo sa mi to“. Figúru začíname na najlepšom hodnotení – 10 a s každou chybou,
odchýlkou od troch základných osí, ktorá sa
vyskytne počas vykonávania danej figúry, strhávame 1 bod za 5 stupňov odchýlky. Potom
máme k dispozícii tri druhy nulového hodnotenia: Hard Zero (HZ) – v prípade, ak bola
zaletená iná figúra alebo ju pilot vynechal;
Perception Zero (PZ) – v prípade chýbajúcej

autorotácie v niektorých figúrach; numerická nula (0,0) – ak pilot spravil vo figúre toľko chýb a odchýlok, že sme sa odčítavaním
dostali na nulu. Znie to možno trochu ako
alchýmia, ale pokiaľ ovládame pravidlá a vieme, na čo sa máme pozerať, ide to celkom
jednoducho, chce to však veľkú dávku koncentrácie.
V rámci každých majstrovstiev sa udeľuje niekoľko „malých“ medailí za jednotlivé
programy a samozrejme sa vyhlasuje celkový
majster Európy alebo sveta a v prípade, že je
dostatočný počet pilotiek aj majsterka Európy, resp. sveta. Tento rok vo veľmi silnej konkurencii podal najvyrovnanejší výkon a celkovým majstrom Európy sa stal Rus Mikhail
Mamistov, vicemajstrom Európy a zároveň
majstrom Európy vo freestyle sa stal Čech
Martin Šonka a druhým vicemajstrom Európy
za rok 2016 je Francúz Olivier Masurel. Medzi
ženami zvíťazila a majsterkou Európy na aktuálny rok sa stala Ruska Svetlana Kapanina,
na druhom mieste skončila jej krajanka Elena
Klimovich a tretie miesto obsadila Bénédicte Blanchard z Francúzska. V tímovej súťaži,
ktorá prebieha paralelne so súťažou jednotlivcov a do ktorej sa započítavajú výsledky
troch najlepších reprezentantov každej krajiny, prvenstvo si už po niekoľkýkrát obhájili
Francúzi (Olivier Masurel, Mikael Brageot,
Alexandre Orlowski), druhú priečku obsadili
reprezentanti Ruskej federácie (Mikhail Mamistov, Vladimir Gavrilenko, Anton Berkutov)
a na treťom mieste skončil tím Nemecka
(Florian Berger, René John, Martin Albrecht).
Slovensku na podujatí tohto typu bohužiaľ
zastúpenie chýba, ale je tu nádej, že v budúcnosti aj v najvyššej súťaži budeme mať svoje
želiezka, keďže v nižšej kategórii Advanced
máme štyroch snaživých akrobatov.
Mgr. Zuzana Danihelová
Foto: Marcus King
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Správy ÚTVŠ
Paragliding
Paragliding sa v súčasnej dobe stáva pre
mladých, adrenalínu chtivých ľudí, veľkým
lákadlom. Už od nepamäti ľudia túžili vyletieť
do výšok ako vták a niesť sa do diaľav unášaní vetrom. Tento dostupný mladý šport to
umožňuje aj širokej verejnosti. Stačí sa len
objednať do certifikovaného centra a pod
dozorom skúseného inštruktora už po krátkej dobe prichádzajú prvé letové zážitky.
My sme pre našich študentov pripravili dva
turnusy, ktorých sa zúčastnilo 10 adeptov
paraglidingového lietania. Na Donovaloch v
apríli a v máji absolvovali naši študenti prvé
lekcie a je už len na nich, či sa v budúcnosti
budú na svet pozerať z výšky alebo ostanú
verní pevnej zemi pod nohami.

Futbalový turnaj ,, O Pohár rektora TU vo Zvolene“ – 5. ročník
Futbalový turnaj bol jednou zo športových akcií našich študentov v závere letného semestra,
ešte predtým, ako sa všetci rozišli k svojím študijným povinnostiam, prípadne začali s finišom
príprav k štátnym záverečným skúškam. Turnaj, do ktorého bolo prihlásených sedem družstiev,
mal svoje finále 17. mája 2016, kedy sme spoznali aj celkové poradie. Víťazmi sa stalo družstvo
Kamkovia v zložení: kapitán Dušan Hurajt (3. ročník DF), Jozef Dzurus (5. ročník DF), Miroslav
Hoľko (5. ročník DF), Marek Sirotiak (5. ročník DF), Jakub Maľcovský (3. ročník DF), Samuel
Kačmár (3. ročník DF), Jakub Demjanič (3. ročník DF), Tomáš Mihálik (3. ročník DF), Michal
Dedina (3. ročník DF), Tomáš Novysedlák (1. ročník DF), Matej Mašlej (5. ročník DF), Gabriel
Hatala (5. ročník LF).
Konečné poradie:
1. KAMKOVIA
2. PARNÉ VALCE
3. TJ FAJN PEACH
Najlepším strelcom turnaja sa stal Samuel Kačmár (Kamkovia) so 17 gólmi.

Účastníci splavu Hrona
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Vodná turistika – splav rieky Hron
Splav rieky Hron je jednou z dlhoročných spoločných športových akcií pre študentov a zamestnancov Technickej univerzity, ktorú ÚTVŠ organizuje nepretržite už od roku 1995. Lepšie roky
sa striedajú s horšími, čo sa prejavilo aj teraz, keď nás veru počasie nepotešilo. Nižšie teploty a nestálosť poveternostných podmienok odradili viacerých ,,vodákov“, ale aj napriek tomu
sme sa ,,zviezli“ po vode aspoň jeden deň. Od brehu sme sa odrazili v Hronskej Dúbrave a po
hodinovej plavbe prišla prvá zastávka pod hradom Šášovské Podhradie, kde si všetci chvíľku oddýchli, načerpali novú odvahu a pustili sa do ďalšej dlhšej trasy. Prechádzali sme popri
okresnom meste Žiar nad Hronom a po zhruba trojhodinovej plavbe sme dorazili do Dolnej
Ždane. Tu nás na rozdiel od iných rokov prekvapilo nielen počasie – začalo mierne poprchávať,
ale hlavne zavretá reštaurácia so službami, s čím sme nepočítali. Chvíľku sme si oddýchli a pokračovali do cieľa prvého dňa – do Revištského Podzámčia. V príjemnom prostredí ranča sme
sa ubytovali vo vnútri, ale rozložilo sa aj pár stanov. Po náročnom dni nás potešila aj reštaurácia, kde bol dostatočný výber kvalitnej stravy na načerpanie nových síl do ďalšieho dňa.
Ráno sa však potvrdilo, že človek mieni a počasie mení a tak nás dopoludňajšia búrka donútila
zmeniť plány. Aj napriek tomu boli všetci spokojní a odhodlaní si splav zopakovať na budúci rok
a splaviť Hron až do Novej Bane.
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Telesná výchova a šport
– prostriedok vytvárania vzťahu
mladej a staršej generácie
k pohybu a športu
7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou zorganizovali pracovníci Ústavu
telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene dňa
20. 9. 2016. Na konferencii odzneli príspevky viac ako dvadsiatich českých, slovenských
a  jednej ruskej účastníčky. Príspevky sa týkali
nielen problematiky telesnej a športovej výchovy na všetkých stupňoch škôl, ale aj noviniek v pedagogickom procese. Konferenciu
viedol garant podujatia doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., vedúci Katedry telesnej výchovy
a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.

Letná Univerziáda
Slovenskej republiky
Letná univerziáda sa uskutočnila v prvý septembrový týždeň v Bratislave. Organizátorom tohto najvýznamnejšieho športového
podujatia vysokoškolákov na Slovensku bola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu. Na tomto podujatí si zabezpečili účasť aj študenti – športovci z našej
TU. Volejbalistky v plážovom volejbale sa
v silnej konkurencii výrazne nepresadili. V šachu sa na 15. mieste umiestnil Ing. Gabriel
Hatala – doktorand LF. Veľkú radosť mám
urobili naši volejbalisti, ktorí sa na Letnú univerziádu kvalifikovali po viac ako dvadsiatich
rokoch a to hneď s medailovými ambíciami.
V konečnom zúčtovaní získali pre našu univerzitu tretie miesto.
Úspešné volejbalové družstvo mužov
v zložení: Filip Ištokovič, Patrik Kučera, Erik
Barboriak, Ing. Matúš Kollár, Viliam Paško,
Adam Marcinek, Gregor Vilhanček, dolný rad
zľava Stano Fekiač, Tomáš Bambura, Peter
Palaščák, ležiaci na zemi PaedDr. Stanislav
Azor. Kapitánom a stratégom družstva bol
Filip Ištokovič. Vedúcim družstva a hlavným
zostavovateľom zostavy bol Ing. Matúš Kollár – doktorand DF. Rovnako tretie miesto
a bronzovú medailu sme získali v plážovom
volejbale mužov vďaka Adamovi Marcinekovi – maturant GĽŠ vo Zvolene a Tomášovi
Bamburovi – maturant SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica. Všetkým zúčastneným športovcom ďakujeme za reprezentáciu a medailistom gratulujeme k získanému úspechu.

Najvšestrannejší zamestnanec TU Ing. Stanislav
Kvočka, ArtD.

Najvšestrannejšia zamestnankyňa TU Anna Šuleková.

Športový deň zamestnancov TU – letná časť
Športový deň pre zamestnancov TU sa uskutočnil 22. septembra 2016 v prostredí chaty TU v Tajove. Typické jesenné počasie s chladnejším ránom a slnečným, pocitovo príjemným dňom pripravilo univerzitnému športovaniu zamestnancov nádhernú kulisu.
Účastníci sa najskôr vydali na pešiu túru z dedinky Kordíky, kde mali možnosť navštíviť aj
pamätnú izbu a spoznať tak históriu tejto obce. Túra nebola pre nikoho náročná a zhruba po hodine chôdze sa všetci dostali do cieľa, na chatu TU, kde ich čakali pripravené
športové stanovištia. Súťažilo sa v disciplínach: streľba zo vzduchovky na sklopné terče,
streľba z luku, hod šípkami, hod podkovou na cieľ, hod krúžkami na cieľ, test rovnováhovej
schopnosti „Plameniak“ a test orientácie ,,Slepá baba“. Pripravené športové stanovištia
najlepšie zvládli Anna Šuleková a Stanislav Kvočka, ktorí boli vyhlásení za najvšestrannejších zamestnancov športového dňa. Záverečná fotografia usmievajúcich sa viac ako 60
účastníkov dokumentuje dobrú náladu a pohodu. Veríme, že všetci načerpali ďalšie sily
do nasledujúceho obdobia.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
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