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Vedenie Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene a Základná organizácia Odborového 
zväzu pri Vysokoškolskom lesníckom podniku (VšLP) zorganizovali 27. septembra 2019 v nádhernom prostredí 
Javoria športový deň. 

Podujatie oficiálne otvoril riaditeľ VšLP Ing. Ľubomír Ivan, PhD., ktorý privítal všetkých zúčastnených zamestnancov. Podujatie sa 
konalo už po piatykrát v krásnom prostredí Lunterovho ranča v rekreačnej oblasti Kráľová. Všetci účastníci si mohli vyskúšať viaceré 
športové disciplíny. Dobrú mušku si mohli otestovať pri streľbe zo vzduchovky alebo streľbe z luku. Hod polenom do diaľky zaujal 

najmä silných pánov. Tí, ktorí sa nezapojili aktívne do jednotlivých športov, aktívne povzbudzovali svojich kolegov. Prvé miesto vyhral 
Miroslav Bíreš, druhé obsadil Pavel Tuček a na treťom skončil Matúš Vasiljev. V stolnotenisovom turnaji zvíťazilo družstvo zo SS Liesko-
vec, zastúpené Vojtom Tončom a Matúšom Vasiljevom. 

Toto spoločensko-športové podujatie vnieslo do kolektívu príjemnú atmosféru relaxu a uvoľnenia a prispelo k regenerácii fyzických 
a duševných síl.

Daniel Meloun, VŠLP 
Foto: archív VŠLP

Piaty ročník Športového dňa VŠLP 
na Kráľovej

Dňa 22. novembra 2019 sa pod záštitou primátorky Zvolena 
Lenky Balkovičovej konal 5. ročník turnaja partnerov mesta 
Zvolen. Od prvého ročníka sa turnaja pravidelne zúčastňujú 

aj družstvá Technickej univerzity vo Zvolene. 
Tento rok sa  zúčastnilo 8 futbalových a volejbalových družstiev. 

Volejbalové družstvo TUZVO  sa umiestnilo po vyrovnaných súbo-
joch na 3. mieste. Futbalistom medailové umiestnenie tesne ušlo 
a skončili na 5. mieste. Technickú univerzitu reprezentovali zamest-
nanci: Ján Iždinský, Pavol Sedlák, Karol Ujházy, Ján Parobek, Pavel 
Širka, František Mališ, Erik Selecký, Stanislav Azor, Karin Baisová 
a Peter Lešo,  družstvá doplnili študentky DF – Nikolína Buljanová, 
Mária Osvaldová a Petra Tišliarová. 

Pani primátorka pri odovzdávaní cien vyzdvihla dobrú spoluprá-
cu so zúčastnenými organizáciami.

Stanislav Azor, ÚTVŠ 
Foto: Mária Osvaldová

Turnaj partnerov  
mesta Zvolen 

ŠPORT

Primátorka Zvolena odovzdáva cenu Petre Tišliarovej

Primátorka Zvolena odovzdáva cenu Nikolíne Buljanovej
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Turnaj družstiev v stolnom tenise   
,,O pohár rektora TU vo Zvolene“

Kvalifikačný turnaj univerzít vo florbale 

Víťazné družstvo postupovalo na celoslovenské finále, 
takže bolo o čo hrať. Naši florbalisti podali dobré výkony vo 
všetkých zápasoch, ale vo všetkých družstvách nastúpili hráči, 
ktorí aktuálne hrajú v najvyššej súťaži, čo sa prejavilo v počte 
strelených gólov na obidvoch stranách. 

Aj keď sa nám nepodarilo v zápasoch uspieť a skončili 
sme na štvrtom mieste, s hrou môžeme byť spokojní. Víťazom 
turnaja sa stali študenti UNIZA. Našu univerzitu reprezentovali: 
Kaličiak Štefan, DF, Beracko Boris, DF, Šifalovič Milan DF, Maurer 
Marcel, DF, Filanda Pavol, DF, Adame Patrik, LF, Nosaľ Marián, 
DF, Hudák Valér, DF, Griglák Michal, FT, Stašák Andrej, DF, Dubas 
Lukáš, DF, Štefkovič Matej, DF, Orság Daniel, DF, Ferenci Michal, 
FEE, Sigud David, DF, Sčensný Patrik, DF, Podolak Michal, DF. 

Stanislav Azor, ÚTVŠ
Foto: archív ÚTVŠ

Turnaja sa zúčastnili dve družstvá Žilinskej univerzity, družstvo 
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
Liptovský Mikuláš a domáce družstvo Technickej univerzity vo Zvolene. 

Hralo sa systémom každé družstvo s každým, pričom v zápase 
sa hrali dve štvorhry a štyri dvojhry. Konečná tabuľka turnaja jasne 
ukázala, ktoré družstvo získalo najviac výhier a ktoré má ešte rezervy. 
Turnaj sa niesol vo výbornej atmosfére, pretože sa stretli výborní hráči, 
ktorí sa pravidelne stretávajú aj na iných významných slovenských 
podujatiach, napr. aj na našej Zimnej univerziáde v roku 2018. Našu 
univerzitu reprezentovalo družstvo študentov v zložení: Kristián Belák, 
Milan Komendák, Ákos Súth a Boris Bartalský.

Konečné poradie turnaja: 
1. miesto: Žilinská univerzita ,,A“ 
2. miesto: Žilinská univerzita ,,B“   
3. miesto: TUZVO 
4. miesto: AOS L. Mikuláš

Stanislav Azor, ÚTVŠ 
Foto: autor 

V Žiline sa 7. novembra 2019 za účasti družstiev Akadémie Ozbrojených síl  SR Liptovský Mikuláš, 
Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a našej TUZVO uskutočnil 
kvalifikačný turnaj univerzít vo florbale – oblasť stred. 

Ústav telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene zorganizoval stolnotenisový  
turnaj družstiev ,,O Pohár rektora TU vo Zvolene“. Bol to 24. ročník, ktorého sa zúčastnili  
4 družstvá vysokoškolákov z regiónu stred. Turnaj otvoril prorektor pre pedagogickú prácu  
RNDr. Andrej Jankech, PhD., účastníkom poprial v mene rektora TU vo Zvolene prof. Rudolfa Kropila 
veľa športových úspechov. 

(na fotografii zľava): Kristián Belák, DF, Milan Komendák, FT, Ákos 
Súth, DF, a Boris Bartalský, EMPZ.

ŠPORT

Družstvo TUZVO obsadilo 4. miesto.


