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Futbalový turnaj o pohár rektora UCM
Futbalovému  mužstvu  Technickej  univerzity  vo 
Zvolene, ktoré na  turnaji O pohár rektora Univerzi- 
ty Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sa konal 9. apríla 
2013 v  areáli AŠK Slávia Trnava, hralo v  zložení 
Dávid Veky, Adam Gajdoš, Eržiak Slavomír, Demčák 
Vladimír, Zálepa Marek, Javorský Marek, Hybský 
Michal Klinovský Dominik,Stanko Erik, Gajdoš Bo-
ris, Hatala Gabriel a Klimek Marián sa nepodarilo 
tento rok zopakovať dobrý výsledok z vlaňajšieho 
1.  ročníka  súťaže  a  nepostúpilo  do  štvrťfinále. 
Víťazom tohoročného turnaja, ktorý postupne získa-
va celoslovenský ráz, sa stal tím MTF Allstars z Ma-
teriálovo-technologickej fakulty v Trnave Slovenskej 
technickej  univerzity  v  Bratislave.  V  napínavom 
finále porazilo družstvo MTF Allstars Trnava mužstvo 
Pedagogickej  fakulty  Univerzity  Konštantína  Filo-
zofa v Nitre 3:2 na pokutové kopy po nerozhodnom 
bezgólovom riadnom hracom čase. 

Otvorené majstrovstvá TU 
v bedmintone 
Až 42 hráčov sa zúčastnilo otvorených majstrovstiev 
Technickej univerzity vo Zvolene, ktorých už 9. ročník 
pripravil  Ústav  telesnej  výchovy  a  športu  TU  vo 
Zvolene vo svojich priestoroch v stredu 17. apríla 2013. 
O výborné  zápasy,  s  nadpriemernými  športovými 
výkonmi, nebola núdza a tradične dobrá atmosféra 
na tomto už tradičnom turnaji dopĺňala dobrý pocit 
a vytvárala dobrú náladu u všetkých účastníkov. Hralo 
sa v skupinách a následne, podľa poradia, boli hráči 
nasadzovaní do pavúka, v ktorom sa systémom hry 
na jednu porážku hráčske pole „vytriedilo“ až napokon 
zostali len semifinalisti, spomedzi ktorých vzišli víťazi 

E-learning
Globálne  vzdelávanie,  Alternatívy  v  poľnohospo-
dárstve a Kolapsy civilizácií sú témy e-learningu, 
ktoré sú už zverejnené na webstránke projektu www.
sokratovnstitut.sk. Veríme, že si tam nájdu zaujíma-
vé informácie nielen študenti inštitútu.

Propagácia projektu
Projektový manažér Sokratovho inštitútu je šacho-
vým veľmajstrom. Vo štvrtok 4. apríla 2013 sme 
v Bratislave uskutočnili šachovú promo partiu, v kto-
rej hral proti 5 vysokoškolákom naraz so zaviazaný-
mi očami, navyše sa do simultánky prihlásil aj repor-
tér TV JOJ Laco Ďurkovič. Reportáže z tejto akcie 
odzneli v hlavných spravodajských reláciách na TV 
JOJ, Markíza a TA3. 

Hráči v bedmintonovej štvorhre bojovali vždy naplno

UNIVERZITNÝ ŠPORT 
v jednotlivých kategóriách. Do bojov na turnaji za-
siahlo 36 študentov z TU vo Zvolene, ďalší štartujúci 
boli z Banskej Bystrice a Žiliny. Veľkou zvláštnosťou 
majstrovstiev bolo zaradenie veľmi kvalitnej hráčky 
K. Antoškovej do mužskej kategórie, kde sa, aj napriek 

Úspešné reprezentantky TUZVO vo volejbale

veľkej konkurencii, dokázala umiestniť na veľmi do-
brom 3. mieste
Celkové výsledky: 
Dvojhra muži: 1. A. Ostrihoň, 2. M. Novodomec, 
3. K. Antošková 
Dvojhra ženy: 1. P. Ambrózová, 2. K. Skalská, 3. A. 
Boháčová 
Štvorhra: 1. K. Antošková, M. Novodomec; 2. P.  
Ambrozová, M. Ambroz; 3. J. Urda, I. Rybár. 

Medziuniverzitná florbalová liga
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizo- 
vala 2. kolo regionálnej medziuniverzitnej flórbalovej 
ligy, ktoré sa konalo v B. Bystrici v stredu 17. apríla 
2013. Turnaja sa zúčastnilo aj družstvo Technickej 
univerzity vo Zvolene, ktoré tvorili florbalisti Miro-
slav Porochnavec, Miloslav Minárik, Josef Maršálek, 
Juraj Šaržík, Adam Bobáľ, Peter Pastorok, David Veky, 
Jozef Kurčina, Filip Jurčík, Anton Greschner, Martin 

Kubov, Lukáš Martinko, Michal Jelen a Martin Dráb. 
Naše družstvo sa po prehre s Ružomberkom (2:5) 
a kontumačnou výhrou nad Liptovským Mikulášom 
(5:0) umiestnilo na  4. Mieste. Na  4. mieste je aj 
v priebežnej tabuľke po banskobystrickom turnaji, 
keď na vedúcu UMB stráca 6 bodov. 

Regionálne majstrovstvá
vo volejbale žien 
Ústav telesnej výchovy a  športu TU vo Zvolene 
usporiadal v športovej hale Technickej univerzity vo 
Zvolene regionálne majstrovstvá univerzít regiónu 
stred vo volejbale žien, ktorý sa konal v piatok 
19. apríla 2013. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá: 

výber  Žilinskej  univerzity  (UNIZA), Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a domáca 
Technická univerzita Zvolen (TUZVO). Spolu sa 
do zápasov na turnaji zapojilo 30 hráčok. Herný 

Jedným z  podujatí, ktoré Technická univerzita vo 
Zvolene venovala jubileu mesta Zvolen, ktorým je 
770 rokov od obnovenia mestských výsad, ktoré 
kráľ Belo IV. obnovil a  potvrdil listinou z  28. de-
cembra 1243, bola výstava prác študentov Katedry 
dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej 
fakulty s názvom: „Dizajn v prostredí & Interiérový 
dizajn.“ Na výstave, inštalovanej v priestoroch Starej 
radnice na Námestí SNP v dňoch 9. až 30. apríla 

2013, boli prezentované študentské koncep-
cie pre konkrétne prostredia mesta Zvolen 
a jeho okolia. Výstava, ktorá sa stretla so 
zaslúženým záujmom a ocenením, predstavila 
moderné koncepty exteriérového sedenia ako 
aj rôznych variantov úžitkových predmetov vo 
verejnom priestore i riešení 
bytového  usporiadania 
a vybavenia  a  prezento- 
vala  tiež  návrhy  revitali- 
zácie  konkrétnych  objek- 
tov  a  priestorov  v  meste 
Zvolen. 

Dizajn v prostredí

Jeden z konceptov exteriérového sedenia.
 Autorka D. Nováková, konzultant Akad. soch. R. Baďura

Záujem o štúdium
Sme veľmi radi, že projekt Sokratov inštitút oslovil ni-
elen študentov Technickej univerzity (okrem FEE aj 
LF, DF a UŠP), ale aj ďalších 13 slovenských univer-
zít a tiež z Masarykovej univerzity a Mendelovej ze-
mědělskej a lesníckej univerzity v Brne. Prekvapila 
prihláška Slovenky študujúcej vo Fínsku (University 
of Eastern Finland). Študenti sú z rôznych odborov 
– okrem ekológov, environmentalistov a študentov 
prírodovedeckých fakúlt sa prihlásili záujemcovia, 
ktorí študujú právo, sociológiu, žurnalistiku, medi-
cínu, ekonomiku, filozofiu, psychológiu atď. Napĺňa 
sa zámer projektu vytvoriť heterogénnu skupinu. 
Celkovo sme zaregistrovali 68 prihlášok. Na základe 
motivačných listov, informácií o zahraničných poby-
toch, získaných certifikátov a ocenení sme pozvali 
na vstupné rozhovory 45 študentov. Z nich vyberie-
me 20, ktorí od septembra získajú možnosť zdarma 
absolvovať popri štúdiu na svojej domovskej univer-
zite Sokratov inštitút.

Zuzana Gallayová

Sokratov inštitút je projektom Cen-
tra environmentálnej a etickej vý-
chovy Živica a Technickej univerzi-
ty vo Zvolene (TUZVO je v projekte 
partnerom), ktorý bol podporený 
v rámci Blokového grantu pre mi-
movládne organizácie a podporu 
partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce Nadácie Ekopolis.

Sokratov inštitút aktuálne

systém turnaja bol každý s každým, na tri sety hrané 
do 25 bodov, s rozdielom dvoch bodov. 

Turnaj vyhral pomerne suverénne výber Žilinskej 
univerzity, ktorý zvíťazil v oboch svojich zápasoch 
zhodne  3:0.  Na druhom  mieste  skončila  Tech-
nická univerzita Zvolen, ktorá porazila UMB BB 2:1. 
Za našu univerzitu hrali v družstve žien: Gabriela Frid-
richová, Mária Osvaldová, Nikola Slašťanová, Mária 
Mydliarová, Nikola Ďalogová, Jana Stupárová, Iveta 
Pernišová, Romana Beňová, Zuzana Matúšová, Jana 
Danišovská. Jednotlivé zápasy: UMB – UNIZA 0:3 
(–10, –17, –13) UNIZA – TUZVO 3:0 (–14, –17, –10) 
TUZVO – UMB 2:1 (–25, –22, 8) 

V  dňoch  15.  až 17.  marca  sa  členovia  krúžku 
trubačov Lesníckej fakulty spolu s vábičmi zúčastnili 
na medzinárodnej študentskej súťaži v poľovníckom 
trúbení a vábení jeleňov v  najsevernejšom mes-
te  Českej  republiky  v  Šluknove. Tohtoročného 

4.  ročníka  sa  zúčastnili  študenti  z 10  stredných 
a vysokých škôl z  Českej a  Slovenskej republiky. 
Slovensko zastupovali študenti Stredných odborných 
škôl lesníckych z Banskej Štiavnice a Liptovského 
Hrádku ako aj z Technickej univerzity vo Zvolene. 

Našu  školu  reprezento- 
vali  v  kategórii  jednot-
livcov  v  hre  na lesnícky 
roh v  ladení B Veronika 
Lehotská  a  Ivana Bučko- 
vá,  ktorá  sa  umiestnila  
na  vynikajúcom  druhom 
mieste a týmto úspechom 
sa zapísala do histórie tru- 
bačov  Slovenska.  V  ka- 
tegórii  jednotlivcov  v  hre 
na  lesnicu  sme  mali  tak- 
tiež svojho zástupcu, a to 
Ladislava Cipkalu. V kate- 
góri i    súborov   sme   sa 
predstavili  v  päťčlennom 
zložení – Lukáš Nitschnei-
der, Ivana Bučková, Ivana 
Kránerová,  Veronika  Le- 
hotská  a  Zuzana  Rat-
kovská.  Aj  v  tejto  kate- 
górii  sme  zaznamenali 
úspech, keď sme skončili 
ako  najlepší  zahraničný 
súbor a dostali cenu hejt- 

Šluknov 2013
Medzinárodná akademická súťaž v poľovníckom trúbení a vábení

mana Ústeckého kraja. Súťažiach posudzovala 
odborná porota v  zložení Petr Vacek (predse-
da), Jan Fischer a Edmund Hatiar. Súťaž vo 
vábení  jeleňov  sa  odohrávala  v  priestoroch 
Šluknovského zámku. Súťažiaci boli rozdelení 
do dvoch skupín – začiatočníci a pokročilí. V ka- 
tegórii pokročilých našu univerzitu reprezentovali 
dvaja vábiči Jaroslav Mlynárik a Ľubomír Olexa, 
ktorí patria medzi úspešných vábičov na celoslov-
enských súťažiach ako aj v rámci Európy. Súťaže 
vo vábení jeleňov sa zúčastnilo 23 súťažiacich, 
z toho 9 začiatočníkov a 14 pokročilých. Odborná 
porota určená na posudzovanie súťažiacich bola 
v silnom  zložení.  Predsedom  poroty  bol  Ján 
Kubka, ďalšími členmi boli Ján Brtník a Miroslav 
Kortan. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. V prvej 
museli súťažiaci predviesť hlas starého jeleňa 
hľadajúceho jelenice, v druhej hlas jeleňa, ktorý 
ovládol čriedu jeleníc, pričom tam muselo odznieť 
pokojné ručanie, zbíjanie jeleníc do kopy a od-
bíjanie bočného jeleňa. Treťou disciplínou bolo 
víťazné  ručanie  jeleňa.  V  poslednej  disciplíne 
museli jednotliví vábiči napodobniť hlasový súboj 
dvoch rovnako starých jeleňov. Na záver môžeme 
skonštatovať, že tohtoročný úspech na medzi- 
národnej súťaži v Šluknove je úspechom nielen 
pre nás, ale aj pre celú slovenskú poľovnícku 
hudbu. Sme veľmi radi, že sú medzi nami takí 
talentovaní študenti, tak medzi trubačmi ako aj 
medzi vábičmi. Veľká vďaka patrí zúčastneným 
študentom Trubačského krúžku pri LF, vábičom, 
ale  najmä  vedeniu  Lesníckej  fakulty  TU  vo 
Zvolene za podporu. Dúfame, že na tieto úspechy 
nadviažeme na celoslovenskej súťaži v hre na le-
snicu a poľovnícky roh, ktorá sa uskutoční v júni 
tohto roku.

 Jaroslav Mlynárik a Veronika Lehotská

Envirofilm 2013 
Program premietaní súťažných filmov na TU vo Zvolene 

Miesto premietania: Aula TU vo Zvolene
Čas premietania: 8.30–13.00

Vstup voľný 

Utorok 4. júna 2013
♦  Trh alebo morálka (Nemecko, 45 min.)
Čo môžu spotrebitelia kúpiť s čistým svedomím a čo nie? 
♦  Tá naša povaha česká, zviera ako zbraň
(Česká republika, 26 min.)
Prečo si Česi zaobstarávajú do svojich domovov cudzokra-
jné zvieratá? 
♦  Bude nás čoskoro priveľa? (Nemecko, 52 min.)
V  roku 2011 dosiahol počet obyvateľov Zeme 7 miliárd. 
Globálna populácia sa za posledných 50 rokov viac ako 
zdvojnásobila. 
♦  Zelená púšť (Slovenská republika, 60 min.)
Pralesy a komunity pôvodných domorodcov na Borneu čelia 
najväčšej hrozbe vo svojej existencii. 
♦  Odkaz Jacquesa Cousteaua – Opäť za tajomstvami 
morí (Nemecko, 44 min.)
Film rozpráva úžasný príbeh o niektorých z najväčších 
projektov  a  objavov  slávneho  francúzskeho  priekopníka 
potápania, vytrvalého bojovníka za prírodu a radikálneho 
environmentalistu Jacquesa Yvesa Cousteaua.
♦  Rozprávanie o lese (Česká republika, 28 min.)
Les môže pripomínať more. Je veľký, beztvarý, koruny stro-
mov sa pod vetrom vlnia ako voda...

Streda 5. júna 2013
♦  Zemeloď pláva (Česká republika, 26 min.)
Nekonvenčný architekt indiánskeho pôvodu Michael Rey- 
nolds sa preslávil svojim unikátnym prístupom k stavbe obyt-
ných domov. 
♦  Dunaj – tepna Európy – les, povodeň a mráz (Rakúsko, 
52 min.)
Len málo ľudí žije v súhre s vodou – tak ako v chorvátskej de-
dine Cigoc, uprostred lužného lesa. 
♦  Intolerancia – vietor, ktorý vyplienil zem 
(Česká republika, 26 min.)
Mikroštúdia jedného kolapsu lokálnej demokracie sleduje 
reťazec chýb starousadlíkov a následný vplyv nechcenej 
veternej elektrárne na ich život a krajinu.
♦  Magické hory – svet kamzíkov (Rakúsko, 52 min.)
Pohorie Nízke Taury vystavujú na obdiv vlastnú očarujúcu 
paletu života rastlín a zvierat
♦  O lese a vode (Česká republika, 15 min.)
Krátky film o jedinečnej krkonošskej prírode.
♦  Quarks&CO: V Arktíde (Nemecko, 45 min.)
Arktída  –  najfascinujúcejší  a  zároveň  najcitlivejší  región 
na svete. Nikde inde sa neprejavujú dôsledky klimatických 
zmien tak drasticky ako tu a nikde sa nedajú lepšie skúmať. 
♦  Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice 
(Slovensko, 7 min.)
Jej najväčším zmyslom je zachovávanie identity človeka 
a krajiny.
♦  Kamene v pohybe (Česká republika, 17 min.)
Aj tá najväčšia piesková skala sa skladá z obyčajných zrniek 
kameňa. 
♦  Vybité batérie (Česká republika, 10 min.)
Vybité batérie obsahujú využiteľné zvyškové nízke napätie. 

Štvrtok 6. júna 2013
♦  Neviditeľná príroda – zelení kolonizátori 
(Francúzsko, 52 min.)
Ich biologické zvláštnosti umožnili rastlinám dobyť celé 
prírodné prostredie na planéte Zem. 
♦  Strážcovia noci (Slovensko, 26 min.)
Film o netopieroch – tajomnej skupine živočíchov, ktorých 
život je dodnes opradený legendami a mýtmi. 
♦  Zmenšime našu ekologickú stopu (Francúzsko, 6 min.)
Animovaný film, ktorý vysvetľuje, čo je ekologická stopa 
a akými činnosťami môžeme prispieť k jej zmenšeniu.
♦  Brucho Tokia (Nemecko, 58 min.)
Filmový  sprievodca  pre  pochopenie  Japonska  –  pred 
a po 11. marci 2011. Film o strate dôvery v technickú a poli-
tickú elitu a o „hneve v bruchu“ mnohých Japoncov.
♦  Dunaj tepna Európy – od Čierneho lesa k Čiernemu 
moru (Rakúsko, 52 min.)
Dunaj je rieka kontrastov, tečie cez 19 európskych krajín, čo 
z nej robí najväčší medzinárodný riečny systém na svete. 
♦  Koráby púšte (Rakúsko, 52 min.)
Ťavy sú najzvláštnejšie a najtvrdohlavejšie zo všetkých zdo- 
mácnených zvierat, ale slúžia ľudstvu tým najobdivuhod- 
nejším spôsobom viac než 5000 rokov. 

Piatok, 7. júna 2013
♦  Príbehy tatranských štítov – posadnutí horami
(Slovensko, 58 min.)
Ľudia, ich osudy a tatranskí velikáni, medzi nimi aj knieža 
Christian Kraft von Hohenlohe, ktorého pohltili a bez ktorého 
by Tatry nevyzerali tak, ako ich dnes poznáme. 
♦  Dechtové piesky: Až na koniec sveta (Belgicko, 28 min.)
Medzinárodné ropné spoločnosti majú v úmysle rozšíriť 
ťažbu dechtových pieskov po celom svete.
♦  Medveď, pán karpatských lesov (Poľsko, 51 min.)
Medveď a jeho význam pre fungovanie prírodných ekosysté-
mov. 
♦  V blízkosti človeka (Slovensko, 12 min.)
Večná dilema spolužitia človeka s voľne žijúcimi zvieratami
♦  Trojuholník smrti – v prospech seba (Slovensko, 29 min.)
Investigatívny dokumentárny film o oblasti Horného Zemplí-
na na Východnom Slovensku, ktorej kvôli trom chemickým 
továrňam prischol názov Trojuholník smrti.
♦  Gastonova cesta (Česká republika, 26 min.)
V roku 2012 si celé Česko pripomenulo 10. výročie katas- 
trofálnych povodní a v tejto súvislosti aj najslávnejšie zviera 
pražskej ZOO – uškatca Gastona. 
♦  Lietanie vo vode (Irán, 40 min.)
Environmentálne nebezpečenstvá ohrozujú morské „zelené 
korytnačky“ v zálive Chahbahar v Arabskom mori.

Úspešní reprezentanti Technickej univerzity vo Zvolene na súťaži v Šluknove. Na obráz-
ku sú (zľava): Veronika Lehotská, Zuzana Ratkovská, Ivana Kránerová, Ivana Bučková 
(II. miesto v kategórii jednotlivcov v hre na lesnícky roh v ladení B) a Lukáš Nitschneider 
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