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„Slnečné počasie, dážď sme zažehnali a po- 
dali sme slušné športové výkony“ – takto sa 
hodnotili účastníci akcie. Zhruba 40 zamest- 
nancov TU vo Zvolene sa v piatok 19. sep- 
tembra 2014  zúčastnilo športového dňa. Prvá 
skupina športovcov – turistov začala športo-
vý deň túrou Králiky – chata Junior. Ostatní 
si už od rána mohli merať sily vo viacerých 
športových  disciplínach.  Okrem  klasiky  – 
streľba zo vzduchovky, hod šípkami sa špor-
tovalo  aj  trochu  netradične.  Zamestnanci 
si vyskúšali hod na plechovky na presnosť 
a svoju zručnosť v stavaní plechoviek. Novin-
kou  bola  lukostreľba  pod  vedením inštruk-
torky Diany Gurovej, kde sa objavilo hneď 
viacero talentov. 

Slavomíra Majorová

Tí, ktorí prišli, vyhrali nielen nad dažďom, 
ale aj vlastnou pohodlnosťou 
– Športový deň na Tajove
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Dňa 11. – 12. septembra 2014 sa na pôde 
Technickej univerzity vo Zvolene uskutoč-
nil III. ročník Medzinárodnej športovej 
olympiády pre študentov Univerzít tre- 
tieho veku.

Centrum  ďalšieho  vzdelávania 
v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy 
na TU vo Zvolene zorganizovali už tretí 
ročník športovej olympiády pre študen-
tov nielen zo Slovenska. Tento rok sa ku 
Slovákom pridalo aj 20 Poliakov (UTV 
Lubsko), 20 Čechov (Praha, Olomouc, 

Šport spája seniorov z V4

Od akademického roka 2014/2015 ponúka 
Ústav telesnej výchovy a športu pre študen-
tov TU výberovú telesnú výchovu s dotáciou 
1 kredit aj pre študentov inžinierskeho stup- 
ňa štúdia. O tom, že študenti TU majú stály 
záujem  o  pravidelnú  pohybovú  aktivitu 

a šport svedčia aj počty evidovaných študen- 
tov v UIS (ZS/468 študentov, LS/480 študen- 
tov). ÚTVŠ sa neustále snaží zlepšovať mate-
riálne aj priestorové podmienky pre realizáciu 
ponúkaných, ale aj nových pohybových akti- 
vít. V minulom školskom roku sme otvorili 

Telesná výchova už aj na inžinierskom stupni 
vzdelávania

nové Tanečné centrum, v súčasnosti už fun- 
guje Aeróbne centrum a začíname s prestav-
bou vonkajšieho volejbalového ihriska na dve 
plážové ihriská.

Slavomíra Majorová

ŠPORT

Bruntál) a 12 Maďarov (Magyarnándor).
Prvý deň seniori súťažili v týchto 

disciplínach: stolný tenis, streľba zo vzdu-
chovky, lukostreľba, kop na bránu, kriket, 
hod na kôš. Celkovo najlepšia olympio- 
nička bola Oľga Hradecká a najlepší 
olympionik Branislav Slovák. Druhý deň 
mali výstup na Pustý hrad nad Zvolenom.

„Som veľmi rád, že môžeme pokra-
čovať v úspešnom projekte a umožniť 
seniorom okrem vzdelávania aj špor-
tové vyžitie. Je nádherný pocit, keď sa 

nám podarilo túto myšlienku posunúť aj 
za hranice Slovenska. Tento rok k Slová-
kom a Čechom pribudli Poliaci a Maďa-
ri z UTV. Chceli by sme aby sa z nášho 
podujatia stala tradícia a verím, že sa 
každoročne budeme v organizácii zlepšo-
vať.“ konštatoval Ing. Erik Selecký, PhD., 
vedúci Centra ďalšieho vzdelávania Tech-
nickej univerzity vo Zvolene.                                                                               

CĎV



V UVLaF v Košiciach. Športového podujatia 
sa zúčastnili vzácni hostia z Bratislavy a to 
predseda OZ PŠaV Ing. Pavel Ondek a pod- 
predseda OZ PŠaV doc. Ing. Miroslav Habán, 
PhD. Zástupcom za Technickú univerzitu vo 
Zvolene bol pán prorektor pre pedagogickú 
prácu RNDr. Andrej Jankech, PhD., ktorý sa 
aktívne zapojil do futbalových zápasov, keďže 
naše mužstvo nemalo veľa hráčov. 

Na základe výsledkov jednotlivých zápa-
sov: Košice – Zvolen 1:0, Nitra – Zvolen 1:0, 
Košice – Nitra 2:2, sa víťazom turnaja stala už 
po tretí krát za sebou SPU v Nitre. O víťazovi 
turnaja rozhodli pokutové kopy, ktoré vyhrala 

Futbalový turnaj troch univerzít 
O PUTOVNÝ POHÁR REKTORA

SPU Nitra. Strieborné medaily získalo druž-
stvo z UVLF Košice. Tretie, ale naozaj zaslúže-
né miesto spolu s bronzovými medailami ten-
to rok patrilo mužstvu z Technickej univerzity 
vo Zvolene.

Najlepším strelcom turnaja bol MVDr. 
Jozef Blanár (UVLF Košice), najlepším bran-
károm sa stal Dušan Mališ (TU Zvolen), naj-
užitočnejší hráč Ing. Marián Tokár, PhD. (SPU 
Nitra) najlepšia hráčka Denisa Boľanovská 
(UVLF Košice).

Po skončení turnaja nasledoval exhi-
bičný futbalový zápas medzi výberom troch 
univerzít a družstvom pracovníkov ŠPP Zem-
plínska Teplica, ktorý sa skončil víťazstvom 
zamestnancov ŠPP Zemplínska Teplica s vý-
sledkom 0:4. 

O príjemnú atmosféru turnaja sa posta-
rali šarmantné mažoretky. V prestávkach si 
hráči a hostia pochutili na vynikajúcom guláši. 

Turnaj vyhodnotil a slávnostné odo- 
vzdanie cien, za prítomnosti pána rektora 
UVLaF v Košiciach, uskutočnil predseda Rady 
ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach – prof. RNDr. Mi-
chal Toropila, CSc.

Všetkým zúčastneným tohto turnaja vy- 
slovujeme poďakovanie za dôstojnú repre-
zentáciu našej univerzity. Zároveň vyzýva-
me najmä nových a mladých zamestnancov 
a doktorandov, ktorí inklinujú k futbalu, aby 
dali o sebe vedieť a mohli sa tak stretnúť 
na budúci rok na Futbalovom turnaji troch 
univerzít vo Zvolene, ktorého je organizá-
torom naša univerzita. 

Ing. Veronika Veľková, PhD.

Ako už býva každoročne tradíciou, aj v tom-
to roku sa 10. septembra 2014 na futba-

lovom štadióne v Zemplínskej Teplici, stretli 
mužstvá Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvo-
lene a domácej Univerzity veterinárskeho le-
kárstva a farmácie v Košiciach na športovom 
podujatí pri príležitosti 65. výročia založenia 
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach.

Záštitu nad 27. ročníkom futbalového 
turnaja troch univerzít mal prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD., rektor UVLaF v Košiciach, 
ktorý  futbalový  turnaj  otvoril.  Organizač- 
ne  turnaj  zabezpečila  Rada  ZO  OZ  PŠa

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2015.
Zároveň prijmite moje poďakovanie za prácu, ktorú ste v roku 2014 vykonali v prospech našej univerzity.

      Rudolf Kropil
            rektor


