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TJ Slávia TU Zvolen vstupuje do novej 
sezóny 2015/2016 v zastúpení všet-
kých vekových kategórií, a to mlad-
šie žiačky, staršie žiačky, kadetky, 
juniorky a ženy. Organizácia prešla 
výraznými personálnymi a organi-
začnými zmenami tak, aby postupne 
prešla z amatérskeho prostredia do 
poloprofesionálneho. V organizačnej 
štruktúre je prezidentom Stanislav 
Azor, ktorý má pod sebou členov vý-
konného výboru a trénerskej rady.

Ženské družstvo bude tento rok vlaj-
kovou loďou, vrcholom, keďže sa po 
prvýkrát v histórii ženského volejbalu 

vo Zvolene prebojovalo do elitnej súťaže 
– extraligy žien. Podarilo sa im to po dvoch 
rokoch znovuzaloženia seniorského družstva. 
Účasť si vybojovali v baráži, v ktorej obsadili 
prvé miesto, čím herne aj výsledkovo potvr-
dili, že do najvyššej súťaže patria.

Extraligový tím sa prihlásil do súťaže po dô-
kladnom uvážení finančných možností. Pod-
poru dostal od Technickej univerzity vo Zvo-
lene na stretnutí s rektorom prof. Rudolfom 
Kropilom aj od primátorky mesta Zvolen Ing. 
Lenky Balkovičovej a poslancov mestského 
zastupiteľstva. Sponzorsky prispeli Wellness 
Bystrá v zastúpení pána Siakela, Carmont 
Zvolen, Grafprint, Binarts, Lekáreň recept, 
výraznú pomocnú ruku podali aj ďalší ľudia 
a spoločnosti.

Káder na extraligovú sezónu tvoria hráč-
ky z tej minulej, doplnené o posily z regiónu. 
Z Krupiny prišla šikovná nahrávačka, kapi-
tánka Dominika Fekiačová a libero Patrícia 
Moravčíková. Ďalšími posilami budú Zuzana 
Tomašeková zo Žiliny, po materských povin-
nostiach sa vráti Darina Hlaváčová a káder 
doplní skúsená Barbora Michalcová, ktorá 
vo Zvolene hrala pred 2 rokmi. Oddiel ráta 
aj s juniorkami Júliou Heškovou a Romanou 
Fryčovou, v štádiu riešenia je odchod Magda-
lény Nociarovej pre pracovné povinnosti. Tím 
bude viesť na trénerskom poste tak ako do-
teraz Martin Rašner, ktorý sa po úspešných 

Historicky prvá sezóna extraligy 
žien vo volejbale v meste Zvolen

rokoch v extralige v Senici, Žiline a Košiciach 
do nej vracia s tímom z rodného mesta. Asis-
tentom a manažérom v jednej osobe ostáva 
Ľubomír Havran.

Na základe rozhodnutia Slovenskej volej-
balovej federácie tím žien prišiel o možnosť 
hrať v domovskom stánku – v hale na Tech-
nickej univerzite. Rozmerovo chýbalo málo, 
ale výnimku nevybojoval, a preto sa zápasy 
budú hrať na 9. ZŠ vo Zvolene. V ústrety im 
vyšla riaditeľka školy Mgr. Ľubica Tomčíková. 
Tréningy prebehnú v hale na TU, v piatok 
v hale na 9. ZŠ. V tréningovom procese sa 
momentálne hráčky sústreďujú na kondičnú 
prípravu, trénujú 8-krát do týždňa, zamest-
nané hráčky sa pripájajú na tréning večer. 
Od septembra začnú naplno v hale, odohra-
jú dve prípravné stretnutia s UKF Nitra a už 
26. septembra ich čaká extraligový duel s mi-
nuloročným obhajcom titulu Slávia EU Bra-
tislava.

Tlačová správa  
TJ Slávia TU Zvolen
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Otvorené majstrovstvá Tu v bedmintone  
patria už tradične k športovým akciám na 
záver školského roka. Aj tentoraz sa 16. 5. 
2015 stretli nadšenci tejto peknej hry a tur-
najovým spôsobom si navzájom zmerali 
svoje herné skúsenosti. Víťazom sa tradične 
stal dlhodobo najlepší hráč na TU vo Zvolene 
Ing. Rudolf Kaštan – doktorand FEVT, ktorý 
v konkurencii tridsiatichdvoch mužov nena-
šiel premožiteľa. Medzi ženami zvíťazila Ing. 
Ivana Šimková, bývalá študentka TU, ktorá 
zvíťazila nad siedmymi prihlásenými ženami.

Študenti TU vo Zvolene sa dňa 19. 5. 2015 
zúčastnili  4. ročníka  Futbalového turnaja 
univerzít ,,O pohár rektora uCM v Trnave“, 
na ktorom obsadili konečné 3. miesto. V kon-
kurencii prihlásených 8 družstiev sa naši 
futbalisti nestratili a po neúspešných troch 
ročníkoch si doniesli domov pohár a množ-
stvo športových zážitkov. O tom, že  výkon 
nášho družstva rozhodne nesklamal, svedčí 
aj pozvanie na budúcoročný turnaj opäť do 
Trnavy a Košíc. Našu univerzitu na podujatí 
reprezentovali študenti: Jozef Dzurus – kapi-
tán družstva, Matej Mašlej, Jakub Demjanič, 
Miroslav Hoľko, Michal Dedina, Ján Polom-
ský, Samuel Kačmar, Jakub Bohačík a Marek 
Sirotiak.  

volejbalový zápas zamestnancov a študen-
tov TU, ktorý sa konal dňa 13. 5. 2015, sa 
po výbornom výkone zamestnancov skončil 
ich víťazstvom v pomere 2 : 1. Stretnutie sa 
odohralo po viacročnej pauze, ale aj napriek 
tomu si zamestnanci v zložení: Ján Sedlia-
čik, Marianna Sedliačiková, Martin Kružliak, 
Stanislav Azor, Peter Lešo, Miroslav Nemec, 
Matúš Kollár, Peter Kamenský získali rešpekt 
a naši mladší kolegovia z radov študentov 
v zložení: Veronika Ivánková, Gabriela Fri-
drichová, Viliam Paško, Filip Ištokovič, Matej 
Kmeť, Maroš Lisko, Ján Dubiel,  museli uznať 
herné kvality súpera a zmieriť sa s prehrou. 
Dúfame, že porazený tím vyzve víťazov na 
odvetu, v ktorej opäť nik nikomu nič neda-
ruje. 

Slavomíra Majorová
Foto: Archív UTVŠ

Správy 
ÚTvŠ

Futbalový turnaj univerzít v Trnave

Volejbalové družstvo študentov

Volejbalové družstvo zamestnancov
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Tak ako už býva každoročnou tradí-
ciou, aj v tomto roku sa vo štvrtok 
17. septembra 2015  pod patroná-
tom rektora Technickej univerzity 
vo Zvolene – prof. Ing. Rudolfa Kro-
pila, CSc., uskutočnil tradičný FuT-
BAlOvý TuRNAj TROCH uNIvERZíT 
na ihrisku v Kováčovej.

Organizačne zabezpečila turnaj Univer-
zitná odborová organizácia pracovní-
kov TUZVO v spolupráci so zamestná-

vateľom. 
Turnaj otvoril aj vyhodnotil prorektor TU 

doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka. Športového pod-
ujatia sa zúčastnili predsedovia odborových 
organizácií z univerzít doc. RNDr. Zuzana Hla-
váčová, CSc., z Nitry, prof. RNDr. Michal To-
ropila, CSc., z Košíc, Ing. Ján Kováč, PhD., zo 
Zvolena a prorektor UVLF prof. MVDr. Jozef 
Nagy, PhD. 

Na základe výsledkov jednotlivých zápa-
sov: TU Zvolen – SPU Nitra 1 : 1, SPU Nitra 
– UVLF Košice 5 : 0, UVLF Košice – TU Zvolen 
1 : 4, sa víťazom turnaja stala už po štvrtý-
krát za sebou SPU v Nitre. Na druhom mieste 
sa umiestnilo domáce družstvo z Technickej 
univerzity vo Zvolene a na treťom mieste 
skončilo družstvo Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Ing. 
Stanislav Matta z UVLF Košice, za najlepšieho 
strelca Ing. Adam Gajdoš z TU Zvolen a za naj-
lepšieho brankára Ing. Marek Malatinec tiež 
z TU Zvolen.  

V čase prestávok si hráči a hostia pochu-
tili na vynikajúcom guláši, ktorí uvarili za-
mestnanci TUZVO. 

Sponzorsky turnaj podporili: DATALAN, 
a. s., Bratislava, Vysokoškolský lesnícky pod-
nik TU vo Zvolene, Mraziarne CHRIEN, spol. 
s r. o., Zvolen, GLOBUS, spol. s r. o. , Zvolen, 
MÄSPOMA, spol. s r. o., Zvolen, KLEMO, 
spol. s r. o., Zvolen a Pekáreň Dušan Chabada 
– Očová. Všetkým sponzorom za ich sponzor-
ské dary vyslovujeme poďakovanie.

Slávnostné ukončenie turnaja sa usku-
točnilo v Študentskej jedálni TU vo Zvolene, 

kde sa svojím vystúpením o príjemnú atmo-
sféru postaral folklórny súbor POĽANA.

 Všetkým zúčastneným tohto turnaja 
ďakujem za prípravu skvelého športového 
podujatia a hráčom za dôstojnú reprezentá-
ciu našej univerzity. Verím, že sa všetci opäť 
stretneme na budúci rok na turnaji v Nitre.

Doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
organizačný garant turnaja

Foto: Pavel Koreň,  
Mgr. Kamila Zimmermannová

Futbalový turnaj troch univerzít  
o putovný pohár rektora


