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Splav Hrona
V dňoch 26. a 27. mája 2012 zorganizoval Ústav
telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo
Zvolene už siedmy ročník splavu Hrona určený
pre zamestnancov TU a ich rodinných príslušníkov.
Na deviatich dvojmiestnych a trojmiestnych kanoe
sa plavilo dokopy 23 vodákov. Celková dĺžka vodnej
trasy bola 60 km. Podujatie sa mohlo uskutočniť aj
vďaka podpore univerzitnej odborovej organizácie.
V prvý deň, čiže v sobotu 26. mája, sme po vode
prešli   a si   4 5 km.   N aša   v odná   p úť   z ačala   p od
priehradou v Hronskej Dúbrave a končila v kempingu
pod zrúcaninou hradu Revište, neďaleko Žarnovice.
Nízky stav vody a nekonečné kľučkovanie pomedzi
kamene   d alo   z abrať   a j   o strieľaným   v odákom.
Spoločná suchá fotka vodákov na pamiatku

V plytkej vode sa nedalo potopiť, ale prevrátiť loď
sa jednej dvojici predsa len podarilo. Pri záchrane
osobných vecí, preklopení a spojazdnení lode však
pomáhali viacerí. Keď sme konečne po celodennej
drine zakotvili v Revištskom Podzámčí, nikomu
z nás nebolo veľmi do reči. Boleli nás ramená, ruky,
chrbát a poniektorých aj sedacie svaly. V nedeľu sme
vyštartovali o 10. hodine. Pred nami sa rozprestieralo
polo vyschnuté koryto rieky s vybielenými kameňmi.
Niektoré úseky sa dali prejsť buď pešo popri lodi
alebo preplávať úzkym prúdom vody popod vŕby,
prípadne ponad ne. Vodácka hrdosť nám nedovolila
zvoliť ľahšiu a bezpečnejšiu trať, a tak sme sa často
terigali popri brehu. Schúlení v loďkách, neraz
so zatvorenými očami, sme tajne dúfali, že nás
prúd odplaví na bezpečné miesto a neskončíme
na konári. Pokusov o polovičného eskimáka bolo
viac, ale len jednej posádke sa experiment vydaril.
Na vine bol zbytočne hrubý konár vŕby, ktorý sa
postavil do cesty tam, kde
sa mu len veľmi ťažko dalo
vyhnúť.   Do    Novej   Bane
sme dorazili presne podľa
časového   h armonogramu
akcie.   Pristávací   manéver
pod   m ostom   b ol   u kážkou
vodáckej spôsobilosti všetkých   k apitánov   i    h áčikov.
Odnos a vykladanie lodí bola
pre   zdatných   chlapov   už
iba hračka a nepotrebovali
k tomu pomoc nežnejšieho
pohlavia.   Návrat domov vlakom bol plný emócií a spomienok   na   adrenalínové
zážitky, ktoré v nás budú žiť
ešte dlho.
Božena Koreňová

Letné osvieženie
Stále počúvame žarty o „krepých“
Bystričanoch, ale zdá sa, že jeden
(či jedna) by rád študoval na našej
ulici...

Úspešný víkend v Eindhovene
poľským spoluhráčom sme to dotiahli do osemfinále.
Pomaly sa stáva tradíciou, že naša Technická
Po skončení turnaja družstiev sa večer konala párty
univerzita   vo   Zvolene   sa   aktívne   a   hlavne
v miestnom študentskom podniku. Bolo to príjemné
úspešne zapája do jedného z najväčších mespestrenie športového podujatia s možnosťou
dzinárodných stolnotenisových turnajov vysokonadviazať nové a nielen športové priateľstvá.
školákov v Európe, hrávaného od roku 1976,
Nedeľná súťaž jednotlivcov prebiehala skupiktorý pravidelne organizuje holandský športový
novým   systémom.   Zo   štvorčlenných   skupín
klub Taveres. Tohoročné zápolenie sa konalo
postupovali   prví   dvaja   do   hlavnej   súťaže.   Tretí
11. až 13. mája 2012 v holandskom meste
a   štvrtý   hráč   poradia   v   skupine   hrali   turnaj
Eindhoven. Tento rok sa turnaja zúčastnili štyria
B-kategórie. Z nás štyroch sa podarilo Radovi
naši študenti: Bc. Radovan Rísik, Bc. Tomáš
Risíkovi a mne dostať do hlavnej súťaže. Rado
Bezúr (obaja z Lesníckej fakulty), Bc. Lukáš
skončil v druhom kole a mne sa po šiestich vyhratých
Machala a Bc. Michal Pieťka (obaja z Drevárskej
zápasoch podarilo vyhrať celý turnaj. Najťažší zápas
fakulty). Osobitne príjemné spomienky má na toto
som hral v semifinále proti minuloročnému víťazovi
medzinárodné   podujatie   študent   Lesníckej
Marcovi Precemu z univerzity v Ulme v Nemecku,
fakulty Bc. Tomáš Bezúr, ktorý na turnaji hral už
ktorý štandardne hráva veľmi kvalitnú III. nemeckú
niekoľkokrát a podarilo sa mu ho dokonca raz
bundesligu. V porovnaní s náročným semifinále bol
vyhrať a raz skončil druhý. A aj tento ročník sa pre
finálový zápas oveľa ľahší. Mojím súperom bol opäť
Tomáša stal výnimočným, pretože sa mu opäť
študent z nemeckého Ulmu Christian Cavatoni, ale
podarilo zvíťaziť. Ale pozrime sa na tohtoročný
ten bol po náročnom turnaji so silami na dne, a tak
medzinárodný stolnotenisový turnaj očami jeho
sa mi ho podarilo zdolať hladko 3:0 na sety.
víťaza:
Po úspešnom turnaji sme si dali chutnú večeru
„Odchod bol naplánovaný na štvrtok 10.
a konečne prišiel čas aj na oddych, či prieskum
mája 2012. Cesta bola komfortná a prestávka
okolia. V pondelok sme odchádzali z Eindhovenu
v Prahe bola vítaným spestrením našej výpravy.
Po   š tvorhodinovej   p restávke   v    , ,stovežatej“ do Prahy a z Prahy ranným spojom na Slovensko.
A tak sa skončil pre mňa veľmi úspešný víkend.“
sme nastupovali do autobusu a čakala nás
nočná cesta do Eindhovenu. V piatok na obed
sme boli už na mieste, a keďže sme tam
Bc. Tomáš Bezúr
neboli po prvýkrát, hneď sme vedeli kam ísť.
Lesnícka fakulta
Večer   z ačali   p richádzať   a j   o statní   ú častníci
zápolenia. Ten deň nám prešiel naozaj
rýchlo. Po večeri sme v jednej z troch
športových hál, v ktorých sa hral turnaj,
rozložili nafukovačky, spacáky a išli spať.
V sobotu sa konala súťaž družstiev. Tie
boli zostavené takto: Michal Pieťka/
Radovan   Rísik,   Lukáš   Machala/Rob
Hendriks   ( Nemecko),   Tomáš   B ezúr/
Robert   Bednarczyk   (Polytechnika
Poznaň,   Poľsko).   Do   hlavnej   súťaže
sme sa prebojovali všetci okrem Lukáša
Machalu a jeho nemeckého spoluhráča,
ale v B-kategórii turnaja sa potom
dostali   a ž   d o   o semfinále.   V    h lavnej
Tomáš Bezúr v žltom drese v zápale boja
súťaži sa dvojica R. Rísik / M. Pieťka
dostala do druhého kola a ja s mojím

Futbalový turnaj o pohár rektora
Presne mesiac trval futbalový turnaj o pohár rektora
1. FC Prúdnica, 2. FK Prešov, 3. Plťkasky, 4. TJ
Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa
Melek, 5. Rossoneri a 6. Čenkovej deti.
Kropila, CSc. V stredu 2. mája 2012 súperi odohrali
-utvposledné zápasy o umiestnenie. Celkovo
sa turnaja zúčastnili študenti všetkých fakúlt
rozdelení v ôsmich družstvách. V dvoch
prekvapivo vyrovnaných skupinách odohrali
kvalitné a napínavé futbalové zápasy. Až
do posledných zápasov vôbec nebol zrejmý
víťaz. O celkové prvenstvo sa uchádzalo
hneď niekoľko favoritov. Situácia v tabuľke
bola neustále zamotaná, družstvá podávali
nadpriemerné výkony a neustále dochádzalo
k striedaniu na čele skupín. Prekvapivé
výsledky štvrťfinálových a semifinálových
súbojov nakoniec priviedli do finále družstvá
FC Prúdnica (3. miesto A skupina) a FK
Prešov (4. miesto v B skupine).Víťazom sa
nakoniec stala FC Prúdnica. Najnapínavejší
bol zápas o 3.miesto. Proti sebe nastúpili
TJ Melek a Plťkasky. V nervy trhajúcom
závere súboja najprv TJ Melek vyrovnal
v   posledných   dvoch   minútach   zápasu
náskok súpera, aby sa zápas následne
skončil   v    1 2.   m inúte   p redĺženia   z latým
gólom Plťkasiek. Najlepším strelcom turnaja
sa stal Peter Cáder, ktorý nastrieľal 6 gólov
Víťazné družstvo turnaja FC Prúdnica
v 5. zápasoch. Konečné poradie turnaja:

VÝBEROVÉ KONANIA
Rektor Technickej univerzity vo Zvolene vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie:
♦ funkčného miesta profesora pre študijný
odbor konštrukcia a procesy výroby drevárskych
výrobkov   na   Katedre   nábytku   a   drevárskych
výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom
odbore konštrukcia a procesy výroby drevárskych
výrobkov alebo v príbuznom odbore,
– vedecké a odborné práce v danej oblasti,
– pedagogická prax min. 10 rokov,
– znalosť jedného cudzieho svetového jazyka.
Nástup: 1. 9. 2012.
K prihláške do výberového konania je potrebné
zaslať: odborný životopis, doklady o vzdelaní a do-

klad o bezúhonnosti. Uvedené doklady zasielajte
na   adresu:   Technická   univerzita   vo   Zvolene,
Rektorát – Oddelenie riadenia ľudských zdrojov,
T. G. Masaryka č. 24, 960 53 Zvolen do 25. 7. 2012.
♦ funkčného miesta docenta pre študijný
odbor   o chrana   o sôb   a    m ajetku   na   Katedre
protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
– vedecko-pedagogický titul docent v technickom
odbore,
– pedagogická prax na VŠ 10 rokov,
– vedecké a odborné práce v danej oblasti,
– znalosť jedného cudzieho svetového jazyka,
– počítačové zručnosti.
Nástup: 1. 9. 2012
K prihláške do výberového konania 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 do 30. 7. 2012.
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