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Tradičný stolnotenisový
turnaj FEVT

P
Účastníci stolnotenisového turnaja FEVT

D

ňa 23. januára 2019 sa v priestoroch ÚTVaŠ TUZVO konal už 17. ročník tradičného stolnotenisového turnaja FEVT. Turnaj organizovali odborári zo ZO FEVT UOO pod záštitou
dekana fakulty doc. Ing. Pavla Beňa, PhD. Svoje sily a pingpongovú zručnosť si zmeralo
24 účastníkov turnaja, ktorý sa niesol v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Učitelia dokázali, že
sa dokážu postaviť voči mladším súperom – doktorandom, a vo výsledkovej listine boli napokon zastúpení v rovnakom pomere.
Výsledky turnaja boli nasledujúce: kategória muži: 1. Peter Výboh, 2. Pavol Koleda, 3. Michal Berák; kategória ženy: 1. Erika Sujová, 2. Silvia Kopčanová, 3. Helena Čierna. Z turnaja si
víťazi odnášali milé ceny a všetci zúčastnení dobrý pocit zo zmysluplne stráveného športového
popoludnia.
Organizátori ďakujú všetkým za účasť a športové nasadenie a pracovisku ÚTVaŠ za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizovaní turnaja.
Už sa tešíme na ďalší ročník!
Erika Sujová, FEVT
Foto: Martin Kružliak, ÚTVaŠ
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Športová
rozlúčka
so starým
rokom

riaznivci ,,raketových športov“ z radov
zamestnancov TU vo Zvolene sa 19. decembra 2018 stretli na Raketlonovom
turnaji, ktorý sa konal v priestoroch Ústavu
telesnej výchovy a športu. Pre tých, ktorým
Raketlon nič nehovorí, musíme vysvetliť, že
ide o spoločnú súťaž športov, akými sú tenis, bedminton a stolný tenis. Podľa systému
súťaže každý účastník odohrá zápasy v jednotlivých športoch, spočítajú sa mu plusové
a mínusové body a nakoniec sa určí konečné
poradie podľa získaných bodov. Súťaž je zaujímavá z pohľadu toho, že víťazom sa stáva
najvšestrannejší hráč, pričom nemusí byť
výborný v jednej disciplíne. Na našom turnaji sa zišlo 16 hráčov + 1 hráčka a dve ženy,
ktoré si túto súťaž vyskúšali nesúťažne. Hralo
sa v štyroch skupinách systémom každý s každým, pričom do hry o celkového víťaza postúpili len víťazi skupín. Ostatní mali možnosť
zabojovať o ďalšie poradie.
Celkovým víťazom turnaja sa stal Andrej Jankech, ktorému aj touto cestou gratulujeme.
Konečné poradie:
1. miesto Andrej Jankech
2. miesto Peter Perháč
3. miesto Ján Urda
Martin Kružliak, ÚTVaŠ
Foto: Archív ÚTVaŠ

Zľava: P. Perháč, A. Jankech a J. Urda

30

ŠPORT

Zimný športový deň
zamestnancov TUZVO

Záujem zamestnancov TUZVO o outdoorové športové aktivity rastie a z roka
na rok sa zvyšuje. Zimný športový deň zamestnancov TUZVO, ktorý sa konal
31. januára 2019, bol toho dôkazom. Zaznamenal historicky najvyšší počet
účastníkov.

T

ento rok sa zimný športový deň zamestnancov a doktorandov TUZVO konal za skvelých
poveternostných podmienok, ktoré robili pobyt na vzduchu a šport ešte príjemnejšími.
Viac ako 80 priaznivcov zimných športov z radov zamestnancov univerzity sa zúčastnilo
celodenného programu, ktorý zahŕňal zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, turistiku zasneženou prírodou pohoria Kremnických vrchov a pobyt vo wellness centre.
Fantastické snehové podmienky na zjazdovke, ako aj vynikajúco upravené bežkárske trate
v lyžiarskom stredisku Skalka aréna a príjemné počasie boli zárukou krásneho dňa. Počas celého dňa športovcov sprevádzali a podporovali kolegovia z Ústavu telesnej výchovy a športu
TUZVO, ktorí zimný športový deň na Skalke zorganizovali už po šiestykrát v spolupráci s Univerzitnou odborovou organizáciou.
Chutné obedové balíčky a teplý čaj pre zúčastnených pripravili zamestnanci ŠDaJ TUZVO.
Oceňujeme skvele odvedenú prácu našich kolegov z Ústavu telesnej výchovy a športu
a vďaku vyjadrujeme aj všetkým zúčastneným. Poďakovanie patrí aj TUZVO za podporu a rozvíjanie aktívnej formy regenerácie pracovnej sily.
Ľubica Benková, Rektorát
Foto: Ľ. Benková, M. Kružliak
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