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Medzinárodná konferencia
o telesnej a športovej výchove

racovníci ÚTVŠ začiatkom letného semestra zorganizovali v poradí už 6. ročník vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa týkala problematiky telesnej a športovej
výchovy na všetkých stupňoch škôl, rokovala o novinkách, ale aj problémoch nielen pri jej
realizácii, ale poukázala aj na neustály pokles všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov a študentov. Súčasťou boli aj príspevky pedagógov – trénerov a ich skúsenosti z trénerskej praxe.
Dlhoročným garantom podujatia je doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., z Katedry telesnej výchovy
a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý aj tento rok viedol konferenciu v pozitívnom duchu, dobrej atmosfére a privítal aj našich zahraničných hostí z Čiech a Poľska. Vyjadril
poďakovanie organizátorom konferencie a zároveň želanie stretnúť sa opäť o rok.

Volejbalistky TJ Slávia majú nového trénera

N

Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa
dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate?
Čaká našu civilizáciu kolaps? Ako pracovať
s médiami? Môže byť produkcia potravín
ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny? Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady
obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo
vieme dosiahnuť vnútornou prácou? Inšpirujú nás prírodné národy?
Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď v publikácii Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie Vanessa de Oliveira Andreotti, Erik Baláž, Václav
Cílek, Zuzana Čaputová, Zuzana Gallayová,
Naďa Johanisová, Eva Kováčechová, Karolína
Miková, Marie Stracenská, Dušan Ondrušek,
Jana Škvareninová, Ján Šlinský a Ivan Verný
(lektori Sokratovho inštitútu).
Prvé vydanie sa rýchlo rozchytalo. Pre
veľký záujem Technická univerzita vo Zvolene
a CEEV Živica pre Vás pripravili dotlač, preto
neváhajte! Cena publikácie je 10 EUR. Publikáciu je možné zakúpiť si osobne v Predajni
odbornej literatúry alebo objednať si vo Vydavateľstve Technickej univerzity vo Zvolene.

a lavičke extraligového družstva žien TJ Slávia TU Zvolen nastala zmena. Doterajšieho
hlavného trénera Martina Rašnera vystriedal Marián Uváček. S novým trénerom našich
dievčat Vám prinášame rozhovor po jeho premiére v 9. kole na palubovke majstrovskej
Slávie EU Bratislava.
Premiéru na lavičke TJ Slávia TU Zvolen ste zažili na palubovke Slávie EU Bratislava. Aké sú
Vaše pocity z nej?
Bolo pre mňa dosť ťažké spoznať nový tím priamo proti takému kvalitnému súperovi. Pocit
je veľmi dobrý, dievčatá dokázali zabojovať, síce totálne vypustili 2. set, čo sa už v budúcnosti
dúfam nestane. V treťom sete však zistili, že môžu dobre zahrať aj proti obhajcovi titulu, a vo
štvrtom predviedli vyrovnaný výkon, aj keď set prehrali.
V akom stave ste prebrali družstvo? Budete niečo meniť na systéme, ktorý nastolil váš predchodca Martin Rašner?
Družstvo je v celkom dobrom stave. Martinovu prácu tým, že je mojím bývalým spolužiakom z FTVŠ, poznám. Myslím si, že je dobrý tréner. Systém, ktorý momentálne je, meniť
počas sezóny určite nebudeme, musíme viac popracovať na celkovom pohybe, dodržiavaní
postavenia a koncentrácii.
Trénerská zmena bola nečakaná, pretože Zvolenčanky podávali dobré výkony. Aké sú vaše
ciele a ambície s týmito dievčatami?
Cieľ je vždy jasný – podať najlepší výkon, ktorým dievčatá budú baviť zvolenských fanúšikov a vyhrávať doma aj na palubovke súperov, aj takých, akým je napríklad Slávia EU.
Čo z vašej trénerskej školy chcete priniesť pod Pustý hrad?
Ja som zástanca ruskej školy. Je zameraná na tvrdší tréning a hlavne vyžaduje od hráčov
technické umenie.
Tím je poskladaný zo skúsených, ale aj mladých hráčok. Poznáte sa s niektorou osobne?
Dnes už našťastie poznám osobne všetky hráčky a je to fajn. Teším sa na spoluprácu s nimi.
Predtým som pôsobil dosť dlho mimo slovenského volejbalu, je to pre mňa nová generácia
slovenského volejbalu.
ÚTVŠ v spolupráci so Stanislavom Černákom
Foto: Archív Slávia EU

Hráčky TJ Slávie TU Zvolen sa pripravujú na obranu
na sieti. Zľava: študentka CUP Mária Osvaldová,
študentka LF Paulína Sásiková a smečiarka Lucia
Poláčiková

Nový tréner TJ Slávia TU Zvolen v premiérovom
zápase. V rozhovore s Paulínou Sásikovou
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Športový deň
zamestnancov
TU vo Zvolene

C

hata Technickej univerzity Junior na
Tajove opäť ožila. Postarali sa o to zamestnanci, ktorí si našli čas a 2. októbra 2015 sa zúčastnili letného športového
dňa. Akcia začala pre peších turistov na Králikoch, odkiaľ sa nenáročným terénom po
lesnej cestičke po dvojhodinovej túre dostali
na Tajov, kde ich už čakali ostatní kolegovia.
Po krátkom oddychu sa skoro všetci zapojili
do plnenia športových disciplín ,,O najvšestrannejšieho zamestnanca TU“ (víťazi: Pavel
Koreň a Eva Drahoňová). Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovky na sklopné terče, v súťaži
zručnosti pri odbíjaní loptičky stolnotenisovou raketou, prekladaním na sebe stojacich
plechoviek na čas, v hode loptičky na poukladané plechovky, v hode šípkami a v streľbe zo
športového luku. Vo voľnom programe si odvážlivci mohli vyskúšať zlanovanie na lesnej
lanovke v úväze alebo s pomocou inštruktora
horolezectva a horolezeckého úväzu vystúpať
niekoľko metrov na strom. K celkovej pohode
prispelo aj výnimočne príjemné jesenné počasie. Dobrá nálada a úsmev na tvári svedčil
o vydarenosti akcie a zároveň poslúži aj ako
pozvánka na ďalšie spoločné športové akcie.
Slavomíra Majorová
Foto: Pavel Koreň

Ženské víťazky

Mužskí víťazi

H o k e j na TU vo Zvolene

H

okej na TU vo Zvolene začal písať
svoju históriu 4. novembra 2015,
a to celoslovenským hokejovým turnajom vysokoškolákov v Bratislave, kde sa
zišlo 8 družstiev (po dve z každého regiónu
Slovenska). Na starom zimnom štadióne
Vladimíra Dzurilu (pomenovaný po jednom
z najlepších brankárov v histórii Českoslo-
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venska) sa turnaj odohral v dvoch skupinách.
Naši študenti sa postupne stretli s hráčmi
z Prešovskej univerzity, Trenčianskej univerzity a s výberom Bratislavskej FTVŠ. V zápasoch
hráči podali slušné výkony, ale musíme konštatovať, že sme v tomto ročníku aj napriek
novým dresom na súperov nestačili. Dúfame,
že v budúcom roku naše družstvo posilnia aj

hráči najvyššej hokejovej súťaže a budú tomu
zodpovedať aj dosiahnuté výsledky. Poďakovanie patrí študentom Lukášovi Kurekovi
(5. ročník, DF) a Denisovi Nociarovi (4. ročník, DF), ktorí sa veľkou mierou podieľali na
zostavovaní nášho družstva.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
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Športový november na TUZVO

M

esiac november sa na pôde TU vo Zvolene tradične nesie v športovom duchu. Pracovníci ÚTVŠ v rámci koncentrovaných dní športu pripravili viacero športových akcií,
na ktorých si majú možnosť vyskúšať svoje športové umenie všetci tí študenti, ktorí
sa konfrontácií na športovom poli neboja. V jednotlivých zápoleniach nejde ani tak o to, kto sa
stane víťazom, ale hlavne o to, aby sa zapojilo čo najviac študentov, ktorí sú ochotní vymeniť
pohodlie na izbe pri počítači, či knihe za pobyt v telocvični. Z realizovaných akcií spomenieme:
turnaj v bedmintone, stolnom tenise, florbale, volejbalový kolotoč, súťaž v streľbe zo vzduchovky, hode šípkami, beh do schodov. V súťaži o najsilnejšieho muža TU v tlaku na lavičke
došlo k zmene rekordu TU, ktorý bol doteraz 165 kg. Postaral sa o to študent celouniverzitného
programu Ľudovít Slašťan, ktorý ho vylepšil hneď trikrát po sebe. Platnými pokusmi na 170 kg,
180 kg a 190 kg si jednoznačne vybojoval prvenstvo a stal sa novým držiteľom univerzitného
rekordu. Gratulujeme!
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
Víťaz v súťaži najsilnejšieho muža TU v tlaku
na lavičke Ľudovít Slašťan

Bedminton a stolný tenis

T

ieto dva športy patria k tým nenáročným, ktoré môžu vykonávať aj začiatočníci. Zamestnanci TUZVO mali možnosť
prísť si 18. novembra 2015 zašportovať do
priestorov ÚTVŠ, kde na nich čakali pripravené stolnotenisové stoly a bedmintonové kurty. Všetci tí, ktorí nelenili a obetovali chvíľku
svojho voľného času, sa presvedčili, že aj bez
vzájomného súperenia a rivality sa športovať
dá. Lepšie sa darí v pohode, príjemnej atmosfére a v priateľskom ovzduší. A práve o takéto zistenia pracovníkom ÚTVŠ ide, aby pritiahli k pravidelnému športovaniu čo najviac
zamestnancov. „V zdravom tele zdravý duch“
je stará múdrosť, ktorú si v súčasnej uponáh
ľanej dobe treba pripomenúť a urobiť niečo
pre seba a svoje zdravie. Pre zamestnancov
ešte v decembri plánujeme urobiť popoludnie s lukostreľbou, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ

Florbalový turnaj
k výročiu 17. novembra

F

lorbalový turnaj k výročiu 17. novembra sa na pôde TUZVO uskutočnil už po druhýkrát.
Tak ako v minulom roku, aj teraz sa do turnaja prihlásilo 6 družstiev vysokoškolákov z našej univerzity, ktorí si zmerali svoje herné kvality a skúsenosti s družstvom zamestnancov
TU pod vedením Ing. Patrika Aláča. Systémom každý s každým sa odohralo 21 zápasov a pri
vyhlasovaní výsledkov večer o 18. hodine bolo na každom hráčovi vidieť únavu po celodennom maratóne zápasov. Turnajom bez zaváhania najlepšie prešlo družstvo Lokomotiv Vandyga
v zložení: Dušan Jurky, Peter Jaššo, František Jurky, Miroslav Gabaj, Vladimír Šrámka, Ján Horanský, Dominik Adamko. Družstvo zamestnancov TU skončilo na treťom mieste.
Slavomíra Majorová
Foto: Archív ÚTVŠ
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