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Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018
Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej asociácie univerzitného športu, usporiada Technická univerzita vo Zvolene 5. Zimnú univerziádu Slovenskej republiky v termíne od
5. do 9. februára 2018.

P

ri výbere usporiadateľa zavážila aj skutočnosť, že sa naša univerzita (predtým
ako VŠLD) už v minulosti na organizácii
podobných podujatí podieľala. Napríklad
v roku 1989 Zimná univerziáda Slovenska,
v roku 1991 XVl. Česko – Slovenská univerziáda – zimná časť a v roku 1987 Svetová zimná
univerziáda – Tatry – Česko-Slovensko.
Okrem týchto najväčších akademických
športových podujatí sme boli v roku 2008
organizátorom Akademických majstrovstiev
SR v stolnom tenise a v roku 2010 Akademických majstrovstiev SR v bedmintone. Každoročne sa pracovníci Ústavu telesnej výchovy
stávajú organizátormi alebo spoluorganizátormi Regionálnych majstrovstiev vysokých
škôl v športoch ako volejbal, futbal, futsal,
florbal a basketbal, čím dávame akademickej
športovej verejnosti najavo záujem o organizovanie športových podujatí pre vysokoškolákov.
V rámci ZU SR 2018 sa bude súťažiť v 13.
športoch a pripravujú sa aj sprievodné kultúrno-spoločenské podujatia, o ktorých Vás
budeme včas informovať.

PROGRA M Z I M NEJ UNIVER Z IÁDY 2 0 1 8
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

5. 2. 2018, Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen

Športy
BEDMINTON
Bežecké lyžovanie
biatlon
Zjazdové lyžovanie

Termín a miesto
6. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
13. – 14. 1. 2018, Kremnica – Skalka
10. 2. 2018 v rámci 3. kola Viessmann pohára, Osrblie
10. – 11. 2. 2018, Vyšná Boca – Bačova Roveň.
Súťaž sa koná v rámci podujatia XV. Veľká cena Barbory 2018,
Európsky pohár FIS/UNI
6. – 7. 2. 2018, ZŠ Badín
8. – 9. 2. 2018, ZŠ Badín
5. – 6. 2. 2018, Zimný štadión Zvolen
8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
7. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
5. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
9. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen

Florbal
Futsal
Hokej
Karate
Stolný tenis
Tanečný šport
LUKOSTREĽBA
PRETLÁČANIE RUKOU
– ARMWRESTLING
TLAK NA LAVIČKE
– BENCHPRESS

8. 2. 2018, ÚTVŠ TU ZV, T. G. Masaryka 24, Zvolen
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Športový deň zamestnancov (letná časť)

Š

portový deň zamestnancov – letná časť
sa konal v prostredí Univerzitnej chaty
na Tajove dňa 29. 9. 2017. Septembrové počasie už leto nepripomínalo, ale naši
zamestnanci boli odhodlaní zahriať sa najmä pri športe. Prvou športovou aktivitou
bol turistický presun z lyžiarskeho areálu
Králiky, lesnou cestou po zvážnici k chate TU
na Tajove. Celkové prevýšenie a náročnosť
túry umožňovalo turistom poohliadnuť sa aj
po hubách, ktoré rástli naozaj „ako z vody“.
V priestoroch chaty na Tajove sa súťažilo už
v tradičných disciplínach: hod podkovou na
cieľ, streľba zo vzduchovky na sklápacie terče, hod šípkami na cieľ, hod granátom na
cieľ, streľba z luku na cieľ. Do súťaže o najvšestrannejšieho účastníka sa zapojili skoro všetci, a tí najlepší boli ocenení diplomom. Dobrú
náladu a pohodu pekne dokumentuje aj spoločná fotografia. Športový deň strávený v príjemnom prostredí na Tajove sa vydaril a je
odkazom aj pre ostatných, aby sa aspoň na
chvíľu odpútali od každodenných pracovných
povinností a prežili v prírode pekné zážitky.
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Športové súťaže študentov z príležitosti Dňa študentov
Športové súťaže študentov z príležitosti Dňa študentov majú na pôde TU vo Zvolene dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto
školskom roku pripravili pracovníci ÚTVŠ pre študentov viacero športových akcií, ktoré spestrili výučbu na hodinách telesnej výchovy.
Volejbalový kolotoč je obmenou bežného volejbalu, pri ktorom sa však hrá vo
dvojiciach a po odohratí výmeny sa prebieha na polovicu súpera. Pri chybnej výmene
je z hry vyradené družstvo, ktoré spôsobilo
prerušenie. Za umiestnenie v hre sa získavajú
body a víťazom sa stáva družstvo, ktoré nazbiera počas hry najviac bodov. V tomto roku
sa víťazmi turnaja sa stala dvojica študentov
tretieho ročníka Drevárskej fakulty Tomáš Kaleta a Anton Novotný.

Bedmintonový turnaj nadväzuje na
hodiny telesnej výchovy so zameraním na
túto pálkovaciu hru. V pondelok 20. 11. 2017
si zmerali sily študenti, ktorí chceli zistiť svoju
aktuálnu výkonnosť a hernú zručnosť. Systémom každý s každým odohrali sety do 11 bodov a po spočítaní všetkých výsledkov nám
vzišlo poradie:
1.miesto Alex Bumbera, 1. roč. CUP
2.miesto Jakub Medek, 1. roč. CUP
3.miesto Patrik Hliva, 1. roč. CUP

V súťažiach Beh do schodov, Tlak na lavičke, Plankový trojboj, Opakované brušáky,
Strelecký dvojboj boli najúspešnejší už skúsení športovci – piataci z Drevárskej fakulty:
Antónia Treščáková, Jakub Tatarkovič a Martin Lišivka, ktorí sa nám objavili na medailových pozíciách najčastejšie. Študenti si
zmerali sily aj v Streetbasketbale, Lezení na
stene, Crossfite, Stolnom tenise, Plaveckej
štafete a v Turnaji futbalových zručností.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom
gratulujeme.
Futbalová univerzitná liga sa v tomto školskom roku odohrala na zrekonštruovanom ihrisku v športovom areáli ÚTVŠ. Viacúčelový povrch, rozšírené ihrisko, na ktorom
sú aj dva tenisové kurty a hra zrazu dostala
úplne iný rozmer. Zároveň sa stala bezpečnejšou a účastníci turnaja môžu bez obáv prejaviť svoje herné majstrovstvo. Súťaž je momentálne len v polovici, bude pokračovať aj
v letnom semestri, takže na vyhlásenie víťaza
si ešte počkáme. Hlavným organizátorom ligy
je študent Dušan Hurajt, 5. roč. DF.

Florbalová univerzitná liga prebieha dlhodobo počas zimného aj letného semestra
vždy vo večerných hodinách v pondelok a utorok. Osem družstiev, čo predstavuje viac ako 70
študentov, odohrá v týždni jeden až dva zápasy, ktoré hlavný organizátor ligy Michal Kyzek,
4. roč. DF, vyhodnotí a pridelí body. Víťazom ligy v zimnom semestri sa stalo družstvo Kometa
Jägermeister v zložení: Kapitán: Martin Hrušovský, DF, 4. r., Michal Kyzek, DF, 4. r., Ján Sekeráš,
DF, 4. r., Jozef Hujo, DF, 4. r., Ľubomír Pluhár, DF, 3. r., Ladislav Babinský DF, 3. r., Marián Nosáľ,
DF, 1. r., Boris Beracko, DF, 1. r., Matej Kulas, LF, 3. r., Štefan Kaličiak DF,1. r.

Regionálne majstrovstvá vysokých
škôl vo futsale boli zároveň aj kvalifikačným turnajom na Zimnú univerziádu
Slovenskej republiky 2018 v dňoch 5. – 9.
februára 2017, ktorej organizátorom je naša
univerzita. Kvalifikačný turnaj za účasti štyroch družstiev z Regiónu Stred prebehol na
9. ZŠ vo Zvolene dňa 29. 11. 2017. Ako hostitelia športového podujatia sme pripravili
turnaj v dôstojných podmienkach, ale želaného postupu na toto vrcholné športové
podujatie sme sa nedočkali. Turnaj rozhodoval delegovaný rozhodca Slovenského futbalového zväzu Ján Urda – zamestnanec TU vo
Zvolene. Naše družstvo študentov v zložení
Dušan Hurajt, Jakub Maľcovský, Michal Dedina, Samuel Kačmár, Matúš Múdry, Richard
Sekerák, Dominik Hrušovský, Milan Šifalovič,
Valér Hudák, Marcel Pikoš, Marek Demčák,
Daniel Tomčík, Jakub Haviarik, sa umiestnilo
na treťom mieste. Na Univerziádu SR 2018
postupuje družstvo UMB B. Bystrica, ktorému budeme držať palce, aby siahlo na medailové pozície.
Regionálne majstrovstvá vysokých
škôl vo florbale sa z priestorových dôvodov pravidelne uskutočňujú na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Naši študenti v zložení
Michal Kyzek, Filip Ištokovič, Dominik Hrušovský, Peter Astaloš, Silvio Macháč, Martin
Staššák, Ján Sekeráš, Richard Sekerák, Juraj
Nemčok, Róbert Erteľ, Martin Hrušovský,
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Ľubomír Pluhár, Peter Bočko, Marián Nosáľ,
Patrik Sčensný, Ján Obročník, v rámci Majstrovstiev Regiónu Stred odohrali súčasne
aj kvalifikačný turnaj na Zimnú univerziádu
Slovenskej republiky 2018, ktorej organizátorom je naša univerzita. Priebeh hry v jed-

notlivých zápasoch so súpermi Ozbrojených
síl SR L. Mikuláš, ŽU v Žiline, UMB B. Bystrica,
ponúkal šancu na postup nášho družstva, ale
v koncovke zápasov sa prejavili skúsenosti
súperov z pravidelných súťaží v rámci Slovenska, a tak sme sa s možnosťou postupu na ZU
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SR 2018 rozlúčili. Víťazom kvalifikačného turnaja sa stalo družstvo ŽU v Žiline, pričom naši
reprezentanti skončili na 3. mieste.
ÚTVaŠ
Foto: ÚTVaŠ

Zažili sme krásy Moravy

V

druhý septembrový víkend sa 46 zamestnancov Univerzity a ich rodinných príslušníkov vybralo na Moravu.
Komisia rekreačnej starostlivosti Univerzitnej
odborovej organizácie v spolupráci so zamestnávateľom pripravila pre kolegov turisticko-poznávací výlet „Moravský kras a Kroměříž“. Výlet zorganizovaný v termíne 8. – 10.
septembra 2017 priniesol nádherné počasie,
skvelý program a množstvo zážitkov.

Pars
poetry
2 0 1 7

N

ultý ročník Medzinárodného putovného festivalu poézie PARS POETRY 2017
– autorského čítania súčasnej slovenskej poézie, sa po prvýkrát uskutočnil 15. novembra 2017 v Informačno-vedeckom centre
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice.
Publiku, ktoré z 90 % tvorili ženy a dievčatá,
prečítali svoje básne muži: Benjamin Škreko,
Ondrej Kalamár, Alojz Marhoul a Miroslav
Dávid.
Pre tých, ktorí si nenašli čas ponúkame
(s dovolením autora) malú ochutnávku:

Na úvod, v sobotu, po krátkej prechádzke turistickými chodníčkami Krasu, účastníci absolvovali prehliadku turisticky najatraktívnejšej
a najnavštevovanejšej Punkevní jaskyne. Prehliadka najprv prechádzala tzv. Suchou časťou
jaskyne, až na dno nádherne zelenej priepasti
Macocha. Po prehliadke Macochy nasledovala zaujímavá a trochu adrenalínová jazda
na motorových člnoch po podzemnej riečke
Punkvě. Ďalšou navštívenou jaskyňou bola
Balcarka, ktorá nás zaujala svojou nádhernou
a veľmi bohatou kvapľovou výzdobou. Keďže
sme si chceli okrem podzemia prehliadnuť aj
okolie, našou poslednou sobotňajšou zástavkou bola Rozhledna Podvrší, z ktorej sme ako
na dlani uvideli celý Moravský kras.
V nedeľu bola na programe návšteva
Arcibiskupského zámku v Kroměříži, ktorý
je dominantou mesta, hlavným magnetom

návštevníkov historického komplexu a je spolu so svojimi záhradami zapísaný na Zozname
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Interiéry tohto skvostu architektúry môžeme často vidieť aj v historických
filmoch, najnovšie vo veľkofilme o živote našej veľkolepej panovníčky Márie Terézie.
Verím, že účastníci nášho zájazdu si výlet
užili, spoznali veľa zaujímavých miest a videli nádherné prírodné aj kultúrno-historické
pamiatky. Hlavne vďaka Odborovej organizácii sme strávili krásny a pohodový víkend
s kolegami z univerzity, odniesli sme si veľa
pekných spomienok a načerpali sily do ďalšej
práce. Ostáva len dodať: ďakujeme organizátorom a tešíme sa na budúce akcie…
Ing. Erika Sujová, PhD.
Foto. Ing. M. Mamoňová, PhD.

REČI BEZ REČÍ
Niekedy si to povieme.
Bez slov, len tak,
akoby sa
nechumelilo.
Niekedy si to povieme,
natvrdo,
namäkko,
ne rovinu,
na dolinu…
na každý spoločný pád
na každú spoločnú lavínu.
Niekedy si to povieme
priamo do očí, oči-neoči,
aby bolo jasné,
že ani
netreba.
Ondrej Kalamár
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