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V dňoch 17. – 19. marca 2019 sa lesníci po roku opäť postavili na štart Venerovského 
memoriálu, ktorý preveril ich športovú kondíciu a taktiež aj presnú mušku. Dejiskom 55. 
ročníka Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medzinárodnou účasťou sa stal už tradič-

ne športový areál FIS na Štrbskom Plese. Na štart pretekov sa postavila vyše stovka pretekárov 
z radov lesníkov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska, ktorí si svoje sily a zručnosti zme-
rali v dvoch disciplínach, a to beh na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a na druhý deň v ob-
rovskom slalome. Muži súťažili v piatich vekových kategóriách, ženy v dvoch. Lesnícku fakultu 
reprezentovali na týchto pretekoch doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD., a Ing. Jana Špiaková 
z Katedry prírodného prostredia. 

Hlavným organizátorom tohto krásneho podujatia boli Štátne lesy TANAP-u v spolupráci 
s obcou Štrba a TMR, a. s. Záštitu nad ním prevzala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR spoločne s predsedníčkou Odborového zväzu drevo, lesy, voda.

Najlepšie z reprezentantov Technickej univerzity vo Zvolene sa umiestnila doc. Ing. Kata-
rína Střelcová, PhD., ktorá sa stala víťazkou v disciplíne beh na lyžiach so streľbou a vo svojej 
kategórii v dvojkombinácií celkovo obsadila úžasné 2. miesto. Ing. Jana Špiaková si vybojovala 
3. miesto v disciplíne obrovský slalom a v kombinácii vo svojej kategórii skončila piata.

Preteky sa konajú každoročne ako pamiatka na Dimitrija Venerovského, ktorý pracoval ako 
lesný inžinier a taxátor v oblasti Tatier na vtedajšom riaditeľstve štátnych lesov v Liptovskom 
Hrádku. Zahynul počas Slovenského národného povstania pri Podsuchej nad Ružomberkom. 
Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal už v roku 1947 a jeho základnou myšlienkou 
bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania 
v lese musia zvládať aj pohyb na lyžiach.

Jana Špiaková, LF

VeneroVsKÉho MeMoriál

Dňa 22. mája 2019 sa na pôde Ústavu telesnej výchovy a športu Technickej univerzity 
vo Zvolene odohral prvý ročník turnaja vo florbale medzi zamestnancami vysokých škôl. 
Turnaja sa okrem domácej Technickej univerzity vo Zvolene zúčastnili kolegovia z Uni-

verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinskej univerzity v Žiline a z nitrianskej Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity. Turnaj otvoril rektor TU vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 
PhD., a podpredseda odborového zväzu doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., ktorý je aj predsedom 
Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií.  

Turnaj mal vysokú športovú úroveň a po tuhých bojoch sa z víťazstva tešila Žilinská univer-
zita, len „o skóre“ pred domácou TUZVO. Výborný výkon podal Ing. Vladimír Juško, PhD., z do-
máceho družstva, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Teší nás, že historicky 
prvý ročník sa odohral práve na pôde našej univerzity. Tak, ako v závere turnaja skonštatoval 
predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Ing. Pavel Ondek, veríme, že sa z toh-
to podujatia vytvorí pekná tradícia, ktorá bude spájať všetky zúčastnené univerzity. 

Stanislav Azor, ÚTVŠ

Prvý florbalový turnaj zamestnancov univerzít
Zľava: J. Spišiaková, K. Střelcová
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V utorok 16. apríla 2019 športoviská 
Ústavu telesnej výchovy a športu 
Technickej univerzity vo Zvolene zapl-

nili pedagógovia a študenti, ktorí si zmerali 
sily v priateľskom futbalovom zápase v rámci 
podujatia UNI DNI 2019, ktoré s podporou 
TUZVO zorganizovala študentská organizácia 
Woodenworld. 

Hru otvoril slávnostným výkopom rektor 
TUZVO profesor Rudolf Kropil. V priebehu 
hry boli aktívnejší študenti, ale aj pedagó-
govia zaujali, a to nielen svojimi výkonmi. Po 
záverečných penaltách neostávalo nič iné len 
vyhlásiť, že  s prehľadom vyhrali študenti. Vý-
sledný stav zápasu 6 : 2. 

Podujatie UNI DNI 2019 potom pokračo-
valo pre študentov v Študentskom domove 
Ľ. Štúra megakvízom, koncertami kapiel Bez 
hraníc a Sedembolestný Panic Mário a pro-
jekciou DJ Kypa. Zúčastnení mali možnosť 
potešiť sa aj skvelým jedlom a pripravenými 
nápojmi.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Univer-
zitných dní TUZVO 2020.

Ľubica Benková, Rektorát

Priateľský futbalový zápas
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Toto veľmi pekné športové podujatie s päť-
ročnou tradíciou zorganizované aj tohto 
roku študentmi Technickej univerzity vo 
Zvolene s podporou vedenia univerzity po-
zná svojich víťazov.

Dňa 30. apríla 2019 vo večerných hodi-
nách spred auly Technickej univerzity 
vo Zvolene odštartovali bežci na trasu 

dlhú 7 km vedúcu cez mesto popri najzaují-
mavejších miestach mesta, aby sa cez sídlisko 
Západ vrátili späť k TUZVO a prebehli cieľom. 
Nakoniec sa to podarilo 287 bežcom, ktorí 
súťažili v kategóriách žien a mužov a boli roz-
delení  na študentov, zamestnancov univerzi-
ty a verejnosť.

Počas celého podujatia bolo cítiť pravú 
športovú atmosféru nielen zo strany zúčast-
nených bežcov, ale aj zo strany verejnosti, 
ktorá súťažiacich podporovala. Prvenstvo si 
obhájil Matej Schieber s časom 22:51 (oproti 
minulému roku sa zlepšil o jednu sekundu) 
a medzi ženami uspela Nikoleta Gregáňová 
s časom 28:04.  

Preteky organizačne zabezpečovala TJ 
Slávia TUZVO a študentská organizácia Wo-
odenworld pôsobiaca na Technickej univer-
zite vo Zvolene. Svoju prácu odviedli skvelo. 
Zvládli registráciu pred pretekmi aj spracova-
nie výsledkov. 

Vyhlasovanie výsledkov behu sa kona-
lo v prednáškovej miestnosti univerzity za 
prítomnosti primátorky Zvolena Ing. Lenky 
Balkovičovej a prorektora pre pedagogickú 
prácu RNDr. Andreja Jankecha, PhD. Svojou 

účasťou a taktiež bezprostredným vystu-
povaním vyhlasovanie výsledkov spríjemnil 
najznámejší bežecký veterán zo Zvolena Ján 
Hazucha, ktorý vo svojej vekovej kategórii ne-
dávno skompletizoval zbierku šiestich víťaz-
stiev na všetkých najprestížnejších svetových 
maratónoch. Bežal maratóny v Londýne, To-

kiu, Bostone, Berlíne, Chicagu a New Yorku.
Technická univerzita vo Zvolene ďakuje 

svojim študentom, že sa im opäť podarilo 
zorganizovať veľmi pekné preteky a  pokračo-
vať tak v budovaní tradície tohto športového 
podujatia.

Ľubica Benková, Rektorát

Šrégom nočným Zvolenom
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Dlhodobé súťaže majú na našej univerzite už svoju tradíciu. Šachová 
liga medzi študentmi funguje bez prerušenia už 8 rokov. Aj v tomto 
školskom roku sa do ligy, ktorú organizačne viedol náš bývalý štu-
dent Ing. Gabriel Hatala, zapojilo 7 šachistov, ktorí viackolovo počas 
akademického roku odohrali  množstvo zápasov. Po súčte všetkých 
bodov sa víťazom stal študent 1. ročníka DF Ján Štefaňák, ktorému 
gratulujeme a želáme veľa úspechov v šachu aj mimo pôdy našej uni-
verzity.

univerzitná florbalová liga sa medzi študentmi teší tiež veľkej ob-
ľube. Každoročne sa do nej zapája 6 družstiev študentov našej 
univerzity a v systéme súťaže počas zimného aj letného semestra 
odohrajú každý pondelok vo večerných hodinách vzájomné zápasy. 
Vyvrcholením súťaže  je ukončenie ligy herným systémom ,,play off“, 
kedy jednotlivé zápasy naberajú na vážnosti, lebo sa hrá o konečné 
umiestnenie. Víťazom môže byť len jedno družstvo, ale úctu si zaslúži 
všetkých 60 účastníkov ligy, ktorým pravidelné športovanie v  pod-
mienkach našej ,,haly“ aspoň na chvíľku umožní zabudnúť na každo-
denné študentské povinnosti. Víťazom sa v tomto roku stalo družstvo 
Torpedo Herbalife (na fotografii) v zložení zľava od vrchu: Štefan Ka-
ličiak, 2. DF, Dalibor Daniel Orság, 2. DF, Marcel Maurer, 2. DF, Milan 
Šifalovič, 2. DF, Bc. Michal Griglak, 4. FEVT , Bc. Matej Kulas, 4. LF,  Bc. 
Ľuboš Grega, 4. LF, Boris Beracko, 2. DF.

univerzitná futbalová liga patrí k obľúbeným dlhodobým športovým 
aktivitám, do ktorých sa zapája viac ako 70 študentov našej univer-
zity. Viackolová liga sa hrá od jesene do mája, kedy vyvrcholí finálo-
vým turnajom o konečné umiestnenie. Všeobecne sa konštatuje, že 
futbal vie hrať každý a že mu aj každý rozumie. Avšak aj v takom po-
pulárnom športe, ako je futbal, badáme, že hráčov ubúda a je veľký 
rozdiel medzi tými, ktorí niečo vedia navyše a takzvanými samoukmi. 
Napriek tomu, že úroveň hry oproti predchádzajúcim ročníkom mier-
ne poklesla, oceňujeme u účastníkov ligy ich aktívny  prístup a ďaku-
jeme  Bc. Ladislavovi Babinskému a Tomášovi Novysedlákovi za ich 
podiel na organizačnom zabezpečení.

Víťazným družstvom sa v tomto roku stalo družstvo Fc Bum Péler 
v zložení Dominik Polťák, 2. LF, Marek Vojtaššák, 2. LF, Pavol Špireng, 
2. LF, David Ženčuch, 2. LF, Marián Gera, 2. LF, Miloš Mako, 2. LF.

regionálne majstrovstvá vysokých škôl
Každoročne sa naši študenti zúčastňujú športových súťaží (v basket-
bale, volejbale, futbale a florbale) vypísaných Slovenskou asociáciou 
vysokoškolského športu, s možnosťou postupu do celoslovenského 
finále. Väčšinu akcií pre študentov v tomto roku zabezpečovala Ži-
linská univerzita, ale regionálne Majstrovstvá VŠ vo volejbale žien 
organizoval Ústav telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo 
Zvolene. Dňa 29. 4. 2019 sa u nás zišli stredoslovenské volejbalistky, 
študujúce na vysokých školách a odohrali medzi sebou súťažné zá-
pasy. Celkové poradie, v ktorom naše reprezentantky v zložení Mária 
Osvaldová – DF 3. roč., Paulína Sásiková – FEE 5. roč., Karolína Se-
idlová – DF 5. roč., Karin Weissová – DF 4. roč., Nikolína Buljanová 
– DF 4. roč., Daniela Rajniaková – DF 3. roč. skončili na druhom mies-
te, nás celkom nepotešilo. Napriek tomu naše hráčky podali veľmi 
dobrý výkon. Postupujúcim a víťazným družstvom sa stalo družstvo 
študentiek Žilinskej univerzity. Tretie skončili študentky UMB Banská 
Bystrica.

Kolektív ÚTVŠ

správy zo športu 
na TUZVO

Ján Štefaňák 1. DF (vľavo) – víťaz šach. ligy a druhý v poradí Tomáš 
Martinka 3. FEVT

Víťaz – florbalová liga

Účastníci finálového futbalového zápasu Univerzitnej ligy

Volejbalistky TUZVO


