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Študenti TUZVO
členmi najlepšieho
tímu Európskej
univerzitnej
hokejovej ligy
..................................................
UMB Hockey Team Banská Bystrica,
ktorého členmi sú aj traja študenti TUZVO,
obhájil majstrovský titul Európskej univerzitnej
hokejovej ligy (EUHL) „Sekeras Trophy“.

D

ňa 23. mája 2019 prorektor pre pedagogickú prácu
RNDr. Andrej Jankech, PhD., v zastúpení rektora prof. Rudolfa Kropila, privítal na pôde TUZVO dvoch našich študentov, ktorí sú zároveň hráčmi UMB Hockey Team (víťaz PLAY OFF
2019 EUHL) Bc. Róberta Mendela a Bc. Vladimíra Korytára, obaja
z UŠP (Univerzitný študijný program). Študenti priniesli so sebou
aj trofej „Sekeras Trophy“ – pohár vážiaci 24 kilogramov a medaily
víťazov.
Obhájiť titul bolo pre celý tím veľkou výzvou. Nakoniec sa
to UMB Hockey Team podarilo, keď až v piatom rozhodujúcom
súboji zdolali súpera Gladiators z Trenčína. Po víťaznom zápase
12. apríla 2019 na trenčianskom Zimnom štadióne P. Demitru vypukli majstrovské oslavy a radosť z obhajoby titulu. UMB Hockey
Team Banská Bystrica sa aj v tomto ročníku súťaže stali najlepším
tímom EUHL.
Podpora športovej aktivity študentov zo strany vedenia TUZVO patrí k dôležitým cieľom univerzity. Gratulujeme našim študentom Bc. Róbertovi Mendelovi a Bc. Vladimírovi Korytárovi,
obaja z UŠP, a Bc. Romanovi Kadlečíkovi z LF, ako aj celému tímu
za ich výrazný úspech, ktorým sa zapísali do histórie univerzitného
športu v Európe.
Ľubica Benková, Rektorát

Zľava: A. Jankech, V. Korytár a R. Mendel

Letný športový deň pre
zamestnancov TUZVO
na Počúvadle

..................................................
Slnečné počasie vylákalo zamestnancov Technickej
univerzity vo Zvolene do prírody na už tradičný letný
športový deň, ktorý pre nich 20. júna 2019 zorganizovali
pracovníci Ústavu telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ).

A

utobus zaplnený do posledného miesta odviezol záujemcov – turistov k jazeru Počúvadlo, ktoré sa nachádza v Chránenej krajinnej
oblasti Štiavnické vrchy. Ich najvyšším vrchom je Sitno vypínajúci
sa do výšky 1009 m. n. m. Počúvadlo je jednou z umelých vodných nádrží
– tajchov – postavených podľa projektu Jozefa Karola Hella v 18. storočí.
Účelom tajchov bolo zhromažďovať dostatok vody pre potreby banských
a upravárenských zariadení. Počúvadlo je jedným z najznámejších zachovalých tajchov, dnes sa využíva na rekreačné účely.
Pracovníci ÚTVŠ pripravili pre účastníkov tohto podujatia viacero
športových disciplín. Od Počúvadla smerovala náročnejšia turistická trasa na Sitno, ktorá sa vinula lesným chodníkom a mala prevýšenie cca
460 m. Trvalo niečo vyše hodiny, kým sa turisti mohli pokochať krásnym
výhľadom na okolie Banskej Štiavnice. Nakoniec všetci turisti šťastne
a bez ujmy na zdraví dorazili späť k jazeru, kde niektorí neodolali a zaplávali si v jeho priezračnej vode. Pre menej zdatných bola pripravená trasa
na prechádzku prírodou okolo jazera. Novinkou športového dňa bola súťaž v streľbe laserovou puškou s otvorenými mieridlami na elektronický
terč. Pretekalo sa podľa pravidiel platných v streleckých súťažiach v letnom biatlone (sklopné terče). Počas športovania sa podával obed v podobe balíčkov, ktorý pre účastníkov pripravili v školskej jedálni, a taktiež sa
podporoval ich pitný režim.
Športového dňa sa zúčastnilo viac ako 60 zamestnancov, čo svedčí
o tomto stále obľúbenejšom podujatí organizovanom Ústavom telesnej
výchovy a športu TUZVO. Počasie skutočne vyšlo a usmiate tváre na fotografiách prezrádzajú, že s organizáciou podujatia boli všetci veľmi spokojní.
Ľubica Benková, Rektorát
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Medzinárodná športová
olympiáda pre študentov
univerzít tretieho veku vo Zvolene

...............................................................................................................
V dňoch od 11. do 14. septembra 2019 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnil
už 8. ročník Medzinárodnej športovej olympiády pre študentov univerzít tretieho veku.

D

o Zvolena prišlo viac ako 140 študentov univerzít tretieho veku z Poľska,
Turecka, Ukrajiny, Rumunska, Českej
republiky, Maďarska a Slovenska. Súťažili
v streľbe zo vzduchovej pušky, v stolnom tenise, lukostreľbe, bowlingu a šachu. Pripravené boli aj ďalšie športové disciplíny, ktoré boli
orientované na „Najvšestrannejšieho olympionika“. Obohatením športových aktivít bol
bezpochyby splav rieky Hron.
„Sme veľmi radi, že okrem stabilných partnerov sme na pôde TUZVO privítali aj novú
Univerzitu tretieho veku z maďarského mesta Pécs. Krásna myšlienka vytvorenia jedného
spoločného športového a kultúrneho medzinárodného podujatia pre seniorov – študentov sa ujala a okrem možnosti usporiadať
podujatie na Slovensku sa jej chopili aj kolegovia z poľského mesta Lubsko a ukrajinského mesta Lutsk. Vďaka medzinárodnej spolupráci majú študenti UTV Zvolen možnosť
pravidelne navštevovať aj iné mestá v stredoeurópskom priestore. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu
tohto podujatia, a to vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene, mestu Zvolen, BBSK, ale aj
iným sponzorom a prispievateľom. Netreba
zabudnúť ani na našich seniorov – dobrovoľ-

Foto: UTV Zvolen
níkov, ktorí nám tiež pomohli v organizácii,
či už ako sprievodcovia hostí z jednotlivých
krajín, pričom si precvičili svoje jazykové
schopnosti a zručnosti, alebo ako rozhodcovia a zapisovatelia športových disciplín. Musíme si uvedomiť, že starší občania nemajú
dostatok financií na cestovanie a tak aj vďaka

grantom a sponzorským príspevkom nemusia
platiť celé sumy. Som veľmi rád, že vo Zvolene pre študentov – seniorov organizujeme
toto medzinárodné podujatie, ktoré je svojím
zameraním jedinečné v Európe,“ uviedol Erik
Selecký, vedúci UTV Zvolen.
Erik Selecký, UTV

.......................................................................................................................

O putovný pohár rektora

Futbalový turnaj troch univerzít
Dňa 12. septembra 2019 sa pod záštitou rektora
Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolfa Kropila, PhD., uskutočnil Futbalový turnaj
troch univerzít O putovný pohár.

A

ni rok 2019 nebol výnimkou a tradícia Futbalového turnaja troch univerzít
ostala zachovaná. Tento rok sa hostiteľom stala Technická univerzita vo
Zvolene. Za príjemného slnečného dňa na veľmi pekne upravenom ihrisku
v obci Lieskovec privítala hráčov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry
a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie z Košíc.
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Turnaj organizačne zabezpečila Univerzitná odborová
organizácia pracovníkov TU vo Zvolene za aktívnej spolupráce zamestnávateľa.
Turnaj otvoril a na záver aj vyhodnotil rektor TUZVO
prof. Rudolf Kropil, ktorý výkopom lopty začal prvý zápas.
Športového podujatia sa zúčastnili predsedovia odborových organizácií zo zúčastnených univerzít: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., z SPU Nitra, prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., z UVLF Košice, doc. Ing. Ján Kováč, PhD., z TU Zvolen, a za vedenie univerzít: prorektor UVLF prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., a prorektor SPU Nitra prof. Ing. Zdenko
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Víťazný tím
Tkáč, PhD. Na základe výsledkov jednotlivých
zápasov:
TUZVO – UVLF Košice
6:1
SPU Nitra – UVLF Košice 4:0
SPU Nitra – TUZVO
0:0
sa víťazom turnaja po dlhšej dobe stalo domáce družstvo Technickej univerzity vo Zvolene. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z SPU Nitra a na treťom mieste skončilo
družstvo Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach. Domáci tak pre našu
univerzitu získali nový Putovný pohár, ktorý
podľa propozícií turnaja tentokrát pripravila
UVLF Košice.

Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ing. Marián Tokár z SPU Nitra, za najlepšieho strelca Ing. Pavel Širka z TU vo Zvolene, za najlepšiu hráčku Martina Augustínová
a za najlepšieho brankára Jozef Drábik z UVLF
Košice.
V prestávkach si hráči a hostia pochutnali
na vynikajúcom guláši, ktorí uvarili zamestnanci TU vo Zvolene.
Sponzorsky turnaj podporili: DATALAN, a. s.,
Vysokoškolský lesnícky podnik TUZVO, Mraziarne CHRIEN, spol. s r.o., GLOBUS, spol.
s r.o., MÄSPOMA, spol. s r.o. Všetkým spon-

zorom za ich sponzorské dary vyslovujeme
poďakovanie.
Slávnostné ukončenie turnaja sa uskutočnilo v kultúrnom dome v obci Lieskovec,
kde sa v príjemnej športovej atmosfére všetci
dobre cítili.
Organizátorom patrí poďakovanie za prípravu skvelého športového podujatia a hráčom za dôstojnú reprezentáciu našej univerzity. Veríme, že sa všetci opäť stretneme na budúci rok na turnaji v Nitre.
Anna Beňová, Rektorát
Foto: archív UOO

Spoznávali sme Malé Karpaty

Výlet členov UOO a zamestnancov TUZVO
V dňoch 14. – 15. septembra 2019 zorganizovali TUZVO a jej Univerzitná odborová organizácia pre svojich
zamestnancov, členov i nečlenov UOO a ich rodinných príslušníkov turisticko-poznávací výlet
„Spoznávame Malé Karpaty“.

V

sobotu 14. septembra 2019 ráno
o 7.00 sme sa my – záujemcovia z radov členov UOO i zamestnancov-nečlenov UOO pri TUZVO, vydali spoznávať
Malé Karpaty. Trasu a program tohto turisticko-poznávacieho výletu navrhla a pripravila
Komisia rekreačnej starostlivosti UOO, ktorej
predsedníčka Ing. Erika Sujová, PhD., ho skonkretizovala a zrealizovala. Na zabezpečovaní
sa podieľali aj p. A. Beňová, tajomníčka a hospodárka UOO, a p. A. Drengubiaková.
V sobotu po dopoludňajšej asi trojhodinovej ceste autobusom sme si prezreli hrad
Červený Kameň, vraj najkrajší hrad v Malých
Karpatoch a jeden z najzachovalejších hradov
na Slovensku, ktorý leží len niekoľko kilomet-
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rov od Bratislavy, neďaleko Modry, nad obcou Častá.
Pôvodne kráľovský hrad z 13. storočia, v 16. storočí mohutná pevnosť bola postupne prebudovaná na reprezentačné sídlo významného uhorského rodu Pálfiovcov,
ktorí ho obývali do r. 1945. V súčasnosti sa v ňom nachádza múzeum prezentujúce historické bývanie šľachty
– salóny, spálne, jedáleň, rytierska sála, rozľahlé pivnice.
Svojím neopakovateľným čarom láka aj filmárov, ktorí tu
natočili napr. rozprávku Princezná Fantagíro, Cinka Panna a i. Po prehliadnutí hradu a po malom občerstvení
sme sa vydali na pešiu túru po zelenej značke z Červeného Kameňa do Modry Harmónie, ktorá išla nenáročným
terénom cca 12 kilometrov. Do Modry Harmónie, kde
sme mali zarezervovanú večeru, ubytovanie aj raňajky
v modernom práve rekonštruovanom Hoteli pod Lipou
Resort, sme dorazili okolo piatej. Keďže do večere nám
ostávalo čosi viac ako hodina, rozhodli sme sa zviezť autobusom do blízkej, 2,5 km vzdialenej Modry. Tam vo
viechach na hlavnom Štúrovom námestí sme mali príležitosť pochutnať si na modranskom vínku. Po návrate na hotel a po chutnej večeri v hotelovej reštaurácii
s ústretovou príjemnou obsluhou niektorí využili možnosti a ponuku hotela – vnútorný bazén a vírivku, iní sa
za splnu mesiaca poprechádzali po Harmónii, ďalší oddychovali a spracovávali celodenné zážitky v moderne
zariadených komfortných izbách.
V nedeľu ráno po raňajkách sme sa opäť autobusom
presunuli k jaskyni Driny, ktorú nazývajú aj podzemnou
perlou Malých Karpát a ktorá je jedinou sprístupnenou
jaskyňou na západnom Slovensku. Je to puklinová jaskyňa modelovaná zrážkovými vodami prenikajúcimi
do podzemia systémom puklín. Najkrajším krasovým
útvarom tu sú tzv. Slonie uši, ktoré sú unikátom svojho
druhu na Slovensku. Po návšteve jaskyne prehliadkovým
okruhom dlhým 450m, s teplotou vzduchu 7,1 – 7,8 °C
sme sa očarení znovu vydali na pešiu túru. Tentokrát
kratšiu a tiež nenáročnú, len cca 6 km dlhú, cez okúzľujúci les. Naším cieľom bol Smolenický zámok, považovaný za najmladší zámok na Slovensku, ktorý bol
postavený na rumoviskách starého hradu. V r. 1911 ho
začal budovať gróf Jozef Pálfy starší. Celá jeho budova
s typickou vežou boli zhotovené zo železobetónu. Vývoj
zámku poznačili obe svetové vojny, pričom veža dostala
najviac zásahov. Po r. 1945 sa majiteľom zámku stal štát,
Slovenská národná rada, ktorá si ho zvolila za svoje letné sídlo. Tá ho v r. 1953 dobudovaný aj zmodernizovaný
po požiari odovzdala Slovenskej akadémii vied. Tak sa
stal Smolenický zámok Domovom vedeckých pracovníkov SAV a tiež reprezentačným miestom pre stretnutia
zahraničných vedcov s našimi poprednými učencami. Je
obývaným objektom a nie pamiatkovým zámkom. Pre
verejnosť je otvorený v letných mesiacoch, v septembri
len v nedeľu, čo sme využili aj my. Po návšteve zámku
nasledovala ešte prestávka na neskorší obed v Smoleniciach, kde sa ináč končí Malokarpatská vínna cesta
začínajúca v bratislavskej Rači. Potom nás už čakala len
cesta naspäť do Zvolena.
Plní dojmov a zážitkov, ktoré umocnilo prekrásne
počasie počas týchto víkendových dní a tiež priam dokonalé dodržiavanie plánu aktivít počas výletu, sme sa
do Zvolena vrátili okolo pol šiestej. Všetkým, ktorí prispeli k skvelému zorganizovaniu tohto turisticko-poznávacieho výletu, a hlavne vedúcej výletu Ing. Erike Sujovej, PhD., patrí veľké poďakovanie.
Jana Luptáková, ÚCJ
Foto: archív UOO
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Účastníci výletu

