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Na záver konventu sa uskutočnil pracovný
obed štátneho tajomníka s viacerými osobnosťami banskobystrického regiónu vrátane
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera.
Počas celého poduja a bola veľmi ak vne využitá internetová aplikácia sli.do, prostredníctvom ktorej sa účastníci mohli panelistov pýtať otázky. Zároveň bolo cez sli.do
zrealizovaných niekoľko živých prieskumov
verejnej mienky v rámci publika k témam týkajúcim sa Európskej únie.

TURISTICKÝ POCHOD

Za prvou kukučkou 2018
V

Národným konventom o EÚ Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitos
SR prirodzene nadväzuje na minuloročné
diskusie so študentmi a širšou verejnosťou
na slovenských univerzitách. Cieľom konventu je vytvoriť vhodný priestor na diskusiu
o Únii a o tom, že hodnotový rámec, bezpečnosť, prosperita a stabilita Slovenska nemajú
mimo EÚ alterna vu. Konvent predstavuje aj
príležitosť ako získať spätnú väzbu od slovenskej verejnos . V tomto roku Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitos
SR otvorilo sériu poduja v Bra slave, kde
sa konventu zúčastnili traja najvyšší ústavní
činitelia a ďalších 500 hos . Po Bra slave
nasledovala Žilina a Zvolen. Do konca tohto
roka sa uskutoční dokopy sedem regionálnych poduja .
Ľubica Benková
Zľava: M. Haladěj, R. Kropil, I. Korčok, V. Dekanová, M. Filípek

Poduja e Národného
konventu o EÚ
#MYSMEEU má na
TUZVO pokračovanie
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sobotu 21. apríla 2018 sme my – členovia KST TJ Slávia pri TU vo Zvolene – otvorili novú turis ckú sezónu
2018. Po dlhej zime sme sa rozhodli opäť sa
stretnúť na turis ckých chodníčkoch a ako po
minulé roky sme začali pochodom Za prvou
kukučkou po trase Dobrá Niva – Banský Studenec – Babiná. Čas veru le , veď toto bol už
14. ročník tohto pochodu. Jeho tradičnú trasu sme však opro predošlému roku obrá li,
t. j. na túru sme vyrážali z Dobrej Nivy, a nie
z Babinej ako zvyčajne. Pochod Za prvou kukučkou každoročne organizuje KST TJ Slávia
pri TU vo Zvolene spoločne s Obecnými úradmi Babiná a Dobrá Niva.
Ráno v sobotu 21. apríla sme prišli autobusom zo Zvolena do Dobrej Nivy. Na tamojšom futbalovom ihrisku nás už očakávali
domáci turis i zástupcovia vedenia obce,
tak ež sa tam stretli peší turis aj cyklis
z Babinej, Pliešoviec, Zvolena, ale aj z Krupiny. Tento rok bola účasť opäť veľmi dobrá
– vyše 60 turistov a cyklistov.
Turistov oficiálne privítal starosta Dobrej Nivy Ing. Mar n Krúdy, pripravené bolo
malé pohostenie pozostávajúce z kávičky,
čaju, keksíka, jabĺčka a nemohol chýbať ani
aperi v. Turistom a cyklistom sa prihovorila

aj vedúca KST TJ Slávia pri TU vo Zvolene –
Eva Ďuriančiková, a starostka obce Babiná
– Jana Gregušová. Účastníkom pochodu popriali krásne počasie, pevný krok a deň plný
zážitkov, nezabudli ež vyzdvihnúť prekrásne
počasie toho dňa.
Z Dobrej Nivy sme sa vydali na cestu lúkami, poliami i lesmi dobronivského chotára.
Keďže sa išlo obrátenou trasou, viacerí sme
sa spoliehali na miestnych turistov. Tí nás
viedli a verili sme, že nás privedú do cieľa.
Počiatočná veľká skupina turistov sa čoskoro
rozpadla na menšie skupinky, pretože niektorí z nás sa cestou po slnkom zaliatej jarnej
prírode roztra li a roz ahli po dĺžke takmer
3 km. Miestami sme sa v skupinkách zastavili na tzv. „grúnik“, prípadne čo-to si zajesť.
Niekto išiel rezkejšie, niekto kráčal pomalšie,
všetci si však turis ku danou lokalitou vyslovene užívali. Slnko po celý deň krásne svie lo, vtáky spievali a lúčne kvety voňali. Čo viac
a krajšie si turis môžu priať?
Po viac ako 4 hodinách pochodu sme
dorazili do Banského Studenca, do našej
tradičnej odpočinkovej des nácie. Zastavili
sme sa v miestnom pohos nstve U Boldoka,
kde si niektorí pochutnali na vynikajúcich
langošoch pripravovaných domácou pani

krčmárkou. Potom sme si posedeli na brehu
Kolpašského jazera. Napriek pomerne skorému dátumu konania nášho pochodu sa pri
jazere už slnili a kúpali prví nedočkavci. K nim
sa pridali aj niektoré dievčence z nášho turis ckého oddielu, ktoré si omočili nohy vo
vode a len jedna odvážnejšia vošla do vody
dokonca po kolená. Po malom oddychu pri
jazere sme pokračovali v pochode do Babinej. Cestou sme pozdravili nášho kamaráta-turistu na jeho farme. Na Holom vrchu sme
navš vili miestnu farmárku pani Jasenskú,
ktorá nás pohos la domácim syrom, chutným šmirkasom, kávou a čajom, za čo jej
patrí naša velikánska vďaka. Od aľ sme už
rezkejším krokom kvôli krátkos času vyrazili
opäť smerom do Babinej, odkiaľ nám išiel autobus späť do Zvolena.
Záverom môžeme povedať, že turis cký
pochod Za prvou kukučkou bol aj tohto roku
úspešný, a to po každej stránke. Prežili sme
prekrásny deň plný slnka, pohody a krásnych
zážitkov.
Turistom zdar a turistkám obzvlášť!
KST TJ Slávia pri TU vo Zvolene
Foto: archív TUZVO

Dvaja študen Technickej univerzity vo Zvolene boli pozvaní na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitos SR (MZV
SR), kde par cipovali na vytvorení informačného videospotu k projektu #MYSMEEU.
Výber z radov študentov TUZVO vôbec nebol
náhodný. Vladimíra Dekanová z FEE a Mar n
Haladěj z DF sa ak vne zúčastnili diskusie so
štátnym tajomníkom MZV SR Ivanom Korčokom v rámci série poduja Národného konventu #MYSMEEÚ, ktoré sa konalo v apríli
2018 na TUZVO a ich pozvanie bolo poďakovaním MZV SR za spoluprácu.
Na stretnu s treťou tajomníčkou oddelenia strategickej komunikácie Annou Hrabovskou, 9. mája 2018 v Bra slave diskutovali študen TUZVO o ďalšej spolupráci medzi
univerzitou a MZV SR, o možnos stáží pre
študentov na ministerstve a o projekte EÚ
ambasádorov na stredných a vysokých školách. Cieľom týchto ak vít je priblíženie činnos ministerstva študentom a zdôraznenie,
že zahraničná poli ka sa nás ež týka.
Ľubica Benková
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K návrhu zriadenia vecných bremien na majetok TUZVO uviedol, že zriadenie bremien v žiadnom prípade nebude mať vplyv na činnosť univerzity, neznehodno majetok TUZVO a pôjde
o bezodplatné vykonanie zápisu.
Uvedené dokumenty Ekonomická komisia AS TUZVO prerokovala a odporučila AS TUZVO
prijať ich bez pripomienok. V ďalšom bode AS TUZVO schválil volebné komisie doplňujúcich
volieb do študentskej čas AS TUZVO.
V bode rôzne rektor TU vo Zvolene návrh na zriadenie 3. stupňa štúdia celouniverzitného
študijného programu Ekonomika a manažmet lesnícko-drevárskeho komplexu pod garanciou
prof. Ing. Ivety Hajdúchovej, PhD., doc. Ing. Huberta Paluša, PhD., a doc. Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. Ďalej rektor upozornil na Nariadenie EÚ GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyzval k rešpektovaniu legisla vy,
ktorá vstúpila do platnos dňom 25. 5. 2018.
V závere zasadania Akademického senátu TUVZO prof. Saniga poďakoval za účasť a poprial
veľa pracovných úspechov a šťas a v osobnom živote študentom, ktorí končia štúdium na
Technickej univerzite vo Zvolene.

Regionálne
majstrovstvá VŠ
vo volejbale
žien

39

Dňa 15. 5. 2018 sa v súboji o postup na Akademické majstrovstvá SR stretli študentky TUZVO
so súperkami – aktuálnymi víťazkami Univerziády SR zo Žilinskej univerzity. Po slabšom prvom
sete sa naše dievčatá rozohrali a pro zohratému a skúsenému družstvu podali kvalitný výkon
s drama ckou koncovkou. To však žiaľ nestačilo a v regióne stred tak naše družstvo skončilo
na 2. mieste. Právo účas na Akademických majstrovstvách SR si vybojovalo družstvo Žilinskej
univerzity. Gratulujeme víťazkám a našim dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu univerzity.
Zostava TUZVO: Paulína Sásiková FEE, Karolína Seidlová DF, Nikolína Buljanová DF, Karin
Weissová DF, Kris na Uhrínová FEVT, Simona Mihuliaková.
Mar n Kružliak, ÚTVaŠ

Tohtoročný splav Hrona ukončil lejak

Ľubica Benková

Rokovala Správna rada TU vo Zvolene
V pondelok 28. mája 2018 sa zišla na svojom zasadaní Správna rada TU vo Zvolene za účas
hos – rektora TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prorektora pre pedagogickú
prácu RNDr. Andreja Jankecha, PhD., ďalej Ing. Miroslavy Kapustovej, poverenej funkciou
kvestorky, a Ing. Eleny Fekiačovej, poverenej funkciou vedúcej Ekonomického oddelenia.

R

ektor TUZVO po otvorení rokovania
predstavil nových členov Správnej rady
TU vo Zvolene (SpR), ktorých vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR:
• Mgr. Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na
prvé šesťročné funkčné obdobie s účinnosťou od 12. apríla 2018;
• Ing. Ondreja Bajzu, navrhnutého študentskou časťou Akademického senátu
TUZVO, na prvé dvojročné funkčné obdobie s účinnosťou od 3. mája 2018;
• Ing. Miroslava Kuseina na tre e šesťročné funkčné obdobie s účinnosťou od
3. mája 2018;
• Ing. Daniela Kvoceru, generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby, š. p., na
druhé šesťročné funkčné obdobie s účinnosťou od 3. mája 2018;
• prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana
Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na
druhé šesťročné funkčné obdobie s účinnosťou od 3. mája 2018.
V súvislos s uplynu m funkčného obdobia
člena SpR, ktorý vykonával funkciu jej predsedu, SpR TU vo Zvolene v tajnom hlasovaní
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zvolila za svojho predsedu opäť Ing. Miroslava Kuseina, člena správnej rady od roku 2005.
Podľa štatútu správnej rady funkčné obdobie
predsedu trvá do skončenia jeho funkčného
obdobia členstva v Správnej rade TUZVO.
Hlavnými bodmi programu v súlade
s kompetenciami správnej rady podľa zákona o vysokých školách bolo prerokovanie
Výročnej správy o činnos TU vo Zvolene
za rok 2017, Výročnej správy o hospodárení
TU vo Zvolene za rok 2017 a schválenie rozpočtu TU vo Zvolene na rok 2018. V diskusii
viacerí členovia správnej rady pozi vne hodno li výsledky činnos univerzity v kontexte plnenia poslania a dlhodobého zámeru
rozvoja univerzity. Vyzdvihli skutočnosť, že
univerzita je finančne stabilizovaná inš túcia, ktorá si udržala jedinečnosť zamerania
na oblasť lesníctva a drevárstva s rozšírením
do nadväzujúcich a príbuzných oblas . Veľký
potenciál TUZVO spočíva v oblas ekológie;
ak vne riešenie ekologických záťaží je a bude
významným predpokladom pre zvyšovanie
konkurencieschopnos podnikov. Ocenili aj
rozvojové ak vity univerzity.
Rektor TUZVO konštatoval, že cieľom
vedenia univerzity je špičková úroveň vedy
a výskumu, poskytovanie efek vnych študij-

ných programov, spokojní študen a absolven , ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce.
Objek vne podmienky vývoja spoločnos
– dlhodobý trend poklesu počtu študentov v dôsledku populačného vývoja, odliv
študentov do zahraničia a i. bezprostredne
ovplyvňujú fungovanie univerzity. Zníženie
počtu študentov si vyžiadalo racionalizačné
opatrenia v oblas ľudských zdrojov, vytvorenie nových študijných programov podľa
požiadaviek praxe, tlak na generovanie movačných zdrojov pre tvorivých pracovníkov,
rozšírenie a zintenzívnenie ak vít zameraných na propagáciu možnos štúdia.
Po diskusii Správna rada TU vo Zvolene
zobrala so súhlasom na vedomie Výročnú
správu o činnos TU vo Zvolene za rok 2017
aj Výročnú správu o hospodárení TU vo Zvolene za rok 2017 a schválila rozpočet TU vo
Zvolene na rok 2018.
Ďalej SpR TUZVO v zmysle § 41 zákona o vysokých školách dala predchádzajúci
písomný súhlas na právne úkony zriadenia
vecného bremena na troch pozemkoch univerzity. V dvoch prípadoch ide o umiestnenie
elektroenerge ckého zariadenia Stredoslovenskej energe ky – Distribúcia, a. s., Žilina;
v treťom prípade o vybudovanie a umiestnenie vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnos , a. s., Zvolen.

S

plav rieky Hron je tradičnou kurzovou
ak vitou pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá sa uskutočňuje
každý rok koncom mája. Aj tohto roku študen pod vedením pedagógov Ústavu telesnej výchovy a športu vyrazili za svojím vodáckym dobrodružstvom z Hronskej Dúbravy,
a to 24. mája v krásnom, skoro letnom počasí. O zaujímavé momenty na vode nebola núdza, o čom svedčili premočené tričká a úsmevy na tvárach splavujúcich. Prvou zastávkou
bolo Šášovské Podhradie, ktoré okrem ruín

hradu ponúklo aj prekrásny pohľad na okolitú krajinu. Po ďalších dvoch hodinách plavby sme sa mohli občerstviť v Lovči, kam však
cestovný ruch a služby pred nami nedorazili.
Zastávka po ďalších hodinách v Hliníku nad
Hronom nepriniesla nič nové a tak cieľ prvej
etapy v Revištskom Podzámčí o 17. hodine
prišiel akurát vhod. Tradičné miesto s tradičnými službami síce neprekvapilo, ale po postavení stanov a dobrej večeri všetci rýchlo
zabudli, že mohlo byť aj lepšie. Pri ohníku až
do neskorých hodín prišli na rad spomienky

a zážitky z iných akcií, a tak všetci strávili príjemný večer. Potom to však prišlo! Ukážkový
lejak trvajúci až do dopoludňajších hodín nasledujúceho dňa. Počasie zaúradovalo a rozhodlo, že ďalej sa už nepôjde. Stany sa pobalili a akcia bola predčasne ukončená. Stáva
sa to zriedka, ale počasie nás nepus lo ďalej.
Aj napriek skrátenej akcii si všetci odniesli
zážitky a prísľub, že si splav v budúcom roku
určite zopakujú.
Slavomíra Majorová, ÚTVŠ
Foto: archív ÚTVŠ

Viera Tallová
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Letný športový deň
pre zamestnancov TU vo Zvolene

P

rekrásne počasie vylákalo našich zamestnancov k pohybovo-športovým ak vitám aj
31. 5. 2018, kedy sa konal už tradičný športový deň zamestnancov. Dva autobusy odviezli
turistov na Skalku, odkiaľ smerovala nenáročná dvoj-trojhodinová túra na chatu TU v Tajove. Trasa po hrebeni Kremnických hôr bola len rozcvičkou pred klesaním od Görgeyho tunela.
Nakoniec všetci šťastne a bez ujmy na zdraví dorazili na chatu, kde ich čakalo občerstvenie
a plnenie športových disciplín v súťaži O najvšestrannejšieho zamestnanca. Súťažilo sa v hode
podkovou na cieľ, v hode granátom na cieľ, hode šípkami, v streľbe zo vzduchovky na sklopné
terče a v streľbe z luku. Okrem základných disciplín sa hral stolný tenis, bedminton a volejbal.
Počas športovania sa podával obed v podobe guľáša, ktorý pre účastníkov pripravili v školskej
jedálni. Najvšestrannejšími súťažiacimi boli Iveta Čabalová a Pavol Koleda, ktorí si odniesli za
víťazstvo drobné ceny. Gratulujeme!
Športového dňa sa zúčastnilo viac ako 70 zamestnancov, čo je neoficiálny rekord univerzity. Usmiate tváre na spoločnej fotografii naznačujú, že všetci zúčastnení boli s organizáciou
poduja a spokojní a ež presvedčení, že sa ďalších športových akcií opäť radi zúčastnia.
Slavomíra Majorová, ÚTVŠ
Foto: archív ÚTVŠ

Zhromaždenie Akademickej obce
Technickej univerzity vo Zvolene
Dňa 9. mája 2018 sa konalo zhromaždenie Akademickej obce TUZVO.

P

o stručnom privítaní zúčastnených
predseda Akademického senátu prof.
Ing. Milan Saniga, DrSc., odovzdal slovo
rektorovi TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi
Kropilovi, PhD., ktorý vo svojom príhovore
odprezentoval akademickej obci kľúčové
témy týkajúce sa stavu a rozvoja univerzity. Išlo hlavne o manažérske rozhodovania
v oblas ľudských zdrojov, mo vačný systém
pre pracovníkov TUZVO, medzinárodnú spoluprácu TUZVO, vývoj a kvalitu publikačnej
činnos , metodiku rozdelenia dotácie na rok
2018, hospodárenie na TUZVO za rok 2017,
inves cie realizované v roku 2017 a pripravované inves čné zámery na roky 2018 – 2020.
Jadrom diskusie bolo odmeňovanie
pracovníkov univerzity, či už pedagógov,
vedeckých pracovníkov a ostatných tvorivých zamestnancov. Z pléna zazneli návrhy
týkajúce sa finančného ohodnotenia, morálneho ocenenia, ale aj ďalších benefitov,
ako je napr. homeoﬃce, ktoré by mohli vylepšiť štartovaciu pozíciu pre mladých začínajúcich vedcov a zvýšiť ich záujem o vedu,
resp. zatrak vniť doktorandské štúdium. V
diskusii ež zaznela otázka inves cií do modernizácie techniky a strojno-technologické-

ho vybavenia technických fakúlt. Do diskusie sa ak vne zapojil aj zástupca študentov
s otázkami, ktoré sa týkali triedenia odpadu
a možnos využívania priestorov univerzity
študentmi nielen na výučbu, ale aj na ak vny relax a zábavu.
Profesor Saniga konštatoval, že Technická
univerzita vo Zvolene nastúpila trend objekvnos hodnotenia práce fakúlt a pracovníkov. Nastavený objek vny a transparentný
model manažovania univerzity prezentovaný rektorom prof. Kropilom, je mo vačný
a prejavuje sa v zvýšenej kvalite vedeckých
prác a v lepšom zaradení univerzity v rámci
výskumného európskeho priestoru. Rektor
prof. Kropil vo svojom záverečnom príhovore vyzval k reálnemu op mizmu. Témy, ktoré
boli v pléne diskutované, budú predmetom
rokovania vedenia univerzity. Konštatoval, že
rektori vysokých škôl na Slovensku sa snažia,
aby boli vytvorené lepšie ekonomické predpoklady pre vysoké školy. Na záver zhromaždenia poďakoval všetkým pracovníkov univerzity za vykonanú prácu v týchto náročných
podmienkach.
Ľubica Benková

Zo zasadania Akademického senátu TU vo Zvolene
Dňa 25. mája 2018 sa konalo zasadanie AS TUZVO za účas rektora TUZVO
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD., a prorektorov, ktoré otvoril
a viedol predseda AS TUZVO prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

K

hlavným bodom rokovania patrili Výročná správa TUZVO 2017, ktorú predniesol prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef
Drábek, CSc., a Výročná správa o hospodárení TUZVO 2017, ktorú predniesla poverená
funkciou kvestorky Ing. Miroslava Kapustová. Výročnú správu TUZVO prorektor Drábek
priblížil členom AS TUZVO v skrátenej forme,
keďže táto bola podrobne odprezentovaná
rektorom TUZVO, na zasadaní Akademickej
obce TUZVO 9. mája 2018. K predloženej
výročnej správe rektor TUZVO uviedol, že
pri nedávnom zasadaní Slovenskej rektorskej
konferencie, konanej na Technickej univerzite vo Zvolene, členovia konferencie ocenili
rozvoj univerzity, ako aj rozsiahlu rekonštrukciu univerzitného kampusu.
Ing. Kapustová podrobne odprezentovala
Výročnú správu o hospodárení TUZVO v roku
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2017. Zamerala sa na majetkovú, finančnú
aj personálnu oblasť. Z jednotlivých kapitol
správy o hospodárení vyplýva, že všetky finančné prostriedky boli vynaložené účelne
a efek vne v jednotlivých oblas ach činnos
TUZVO. Maximálna pozornosť je venovaná
štruktúre, stavu majetku a jeho efek vnemu využívaniu. Inves cie realizované v roku
2017 prispejú k rastu výkonnos univerzity
najmä v oblas vedy, výskumu a zvyšovania
kvality vzdelávacieho procesu.
Návrh predĺženia nájmov priestorov
a Návrh zriadenia vecných bremien na majetok TUZVO boli ďalšími bodmi rokovania.
Obidva materiály uviedol prorektor Drábek.
Prítomným členom AS TUZVO podrobne
odprezentoval predĺženie nájomných zmlúv
s užívateľmi prenajatých priestorov, dôvody
a rozsah prenájmu ako aj dobu a cenu nájmu.
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Univerzitná šachová liga sa na pôde TU vo Zvolene rozbehla už po siedmy-krát. Hrá sa dlhodobo, viackolovo, počas zimného aj letného semestra. V tomto ročníku sa do ligy zapojilo
celkovo 13 študentov a celú ju odohralo 9 študentov TU vo Zvolene. Hlavným organizátorom
a rozhodcom ligy bol Ing. Gabriel Hatala.

Zasadala Vedecká rada TUZVO
24. apríla 2018 sa na svojom jarnom zasadnu zišla Vedecká rada TU vo
Zvolene pod vedením jej predsedu Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.,
rektora univerzity.

V

úvode rokovania predseda VR odovzdal dekréty novým členom Vedeckej rady TUZVO:
prof. Ing. Petrovi Skleničkovi, CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe, doc.
MVDr. Dušanovi Rajskému, PhD., z LF, doc. Ing. Jozefovi Krilekovi, PhD., z FEVT. Štvrtou
novou členkou VR TUZVO je prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD., rektorka Mendelovej univerzity
v Brne, ktorá z pracovných dôvodov ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnu .
Vedecká rada TU prerokovala a jednomyseľne schválila dva dokumenty – Hodnotenie
vedeckovýskumnej činnos TU vo Zvolene za rok 2017, prednesené prorektorom pre vedu
a výskum doc. Dr. Ing. Jaroslavom Šálkom, a Hodnotenie vonkajších vzťahov TU vo Zvolene za
rok 2017 prednesené prorektorom pre vonkajšie vzťahy doc. Ing. Branislavom Olahom, PhD.
Ďalším bodom rokovania VR bola Informácia o projektoch operačných programov EÚ, ktorú
predložil prorektor pre rozvoj doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
V ďalšom programe VR TUZVO schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Antona Geﬀerta,
CSc., za profesora v odbore technológia spracovania dreva a návrh na udelenie čestného tulu
„profesor emeritus“ Dr. h. c. prof. RNDr. Mariánovi Babiakovi, PhD.
Ľubica Benková

Tabuľka Univerzitnej šachovej ligy 2017/2018: konečné poradie
Meno a priezvisko
počet zápasov
1. Ján Štefanák (2. DF)
18 – koniec
2. Pavol Chyla (4. LF)
18 – koniec
3. Andrej Rybár (3. FEE)
18 – koniec
4. Andrej Sisik (1. DF)
18 – koniec
5. Michal Mojžiš (1. FEE)
18 – koniec
6. Mar n Paulovič (1. LF)
18 – koniec
7. Áron Hortobágyi (3. FEVT)
18 – koniec
8. Braňo Gereg (3. FEE)
18 – koniec
9. Gabriel Hatala
18 – koniec

body
49
30
30
23
21
17
16
15
14

skóre
17 : 3
13 : 9
12 : 9
15 : 13
11 : 12
9 : 14
9 : 14
9 : 15
8 : 17

Mar n Kružliak, ÚTVŠ
Rozhodcovia a Ing. Gabriel Hatala – hl. organizátor

Univerzitná futbalová liga
Po odohraní všetkých zápasov dlhodobej futbalovej ligy študentov TU vo Zvolene, ktorá prebiehala od októbra do apríla na novom viacúčelovom povrchu v areáli ÚTVŠ, sa dňa 24. 4. 2018
uskutočnil finálový turnaj. Tam postúpili e najlepšie družstvá. Na finálovom turnaji sa hralo
o konečné umiestnenie v súťaži, kde sa hralo o prvé až siedme miesto. Pod vedením kvalitných
rozhodcov výsledky zápasov rozhodli o konečnom poradí. Finálového turnaja sa zúčastnilo 66
študentov TU vo Zvolene.
Študen Jakub Maľcovský a Dušan Hurajt – hlavní organizátori dlhodobej ligy zorganizovali
športové poduja e na vysokej úrovni, za čo im touto formou chceme poďakovať. Keďže Dušan
Hurajt končí štúdium na TU vo Zvolene, chceme mu poďakovať za spoluprácu pri organizovaní
futbalových športových akcií počas celého jeho štúdia.
Konečné poradie:
1. miesto – Kamkovia: Jakub Maľcovský, Dušan Hurajt, Samuel Kačmár, Jakub, Demjanič, Tomáš Mihálik, Mar n Lišivka, Michal Dedina, Marián Dinis, Matúš Vančík, Antónia Treščáková
2. miesto – FC Hata tla
3. miesto – Bartkovci
Najlepší strelec ligy – Jakub Demjanič
Najlepší brankár ligy – Marek Strcula
Mar n Kružliak, ÚTVŠ
Víťazi ligy vo futbale- Kamkovia – č. 77 D. Hurajt

Univerzitná florbalová liga sa na pôde TU pravidelne hráva už 7 rokov s modelom svojej jesennej a letnej čas . V tomto ročníku sa do ligy zapojilo 6 družs ev študentov, ktoré dvojkolovo
hrali každé s každým vo večerných hracích časoch pondelka a stredy. Každé družstvo mohlo
mať na súpiske 10 hráčov. Počas zápasov museli dodržiavať prísne pravidlá florbalu a hlavne
verdikty rozhodcov, ktorých výkony sa zlepšovali od zápasu k zápasu. Hlavným organizátorom
ligy bol Ing. Gabriel Hatala, doktorand LF, ktorému za dlhodobú spoluprácu pri organizovaní
mnohých športových akcií na TU vo Zvolene počas jeho štúdia chceme touto cestou srdečne
poďakovať.
Víťazom ligy sa stalo družstvo FBK Penguins v zložení: Michal Kyzek, Patrik Sčensný, Mar n
Hrušovský, Boris Beracko, Marián Nosáľ, Ladislav Babinský, Tomáš Fal n, Ján Sekeráš, Štefan
Kaličiak, Róbert Erteľ.
Konečná tabuľka UFL – letný semester 2017/2018
Zápasy
Body
1. FBK Penguins
V, V, V, V, Vp, Pp, V, V, Pp, V (10)
25
2. Zborná Komanda
V, V, V, P, P, V, Vp, P, P, Vp (10)
19
3. TJ Predators
V, P, V, V, P, V, P, V, V, P (10)
18
4. Konštrukteris
P, P, V, P, Pp, Vp, Pp, V, V, V (10)
16
5. Hajtráci
P, V, V, P, P, V, Vp, P, P, P (10)
11
6. CUP
P, P, P, P, P, Pp, P, P, P, P (10)
1
V – vyhratý zápas, Vp – vyhratý po predĺžení, Pp – vyhratý na nájazdy na brankára

Skóre
53 : 22
53 : 34
45 : 40
44 : 40
33 : 53
18 : 57

Najlepší strelec – Mar n Kubov (Zborná Komanda) – 21 gólov.
Najlepší brankár – Patrik Sčensný (FBK Penguins), priemer inkasovaných gólov za zápas – 2,2
gólu.
Rozhodcovia: Michal Kyzek, Marián Nosáľ, Dominik Hrušovský, Patrik Halčin.
Mar n Kružliak, ÚTVŠ
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Víťazné drzžstvo Univerzitnej florbalovej ligy – FBK
Penguins
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