
 

 

Apríl v znamení športu. 

Mesiac apríl sa niesol v športovom duchu. Uskutočnili sa tradičné a obľúbené Majstrovstvá 

STU pre študentov a zamestnancov o POHÁR REKTORA  v basketbale, volejbale, futbale, 

stolnom tenise , v šachu , plávaní a vo florbale. 

 

Basketbal, ako po iné roky  organizovala naša fakulta. Riaditeľka súťaže PaedDr. Jana 

Lamošová, PhD. privítala 24. apríla  družstvá zamestnancov FEI, FCHPT a rektorátu STU.    

Mgr. Pavel Lackovič, PhD., riaditeľ TIŠ FEI STU otvoril podujatie a poprial hráčom do ďalších 

bojov  veľa športového šťastia. Nováčikom turnaja bolo družstvo zamestnancov rektorátu 

STU. Hralo sa systémom každý s každým, v hracom čase 4x 8 minút.   Videli sme  množstvo 

veľmi pekných akcií. Hráči bojovali o každú loptu a v tento deň bezpochyby vyhrala chuť si 

zašportovať . Víťazom sa stalo družstvo FEI STU  v zložení Roman Záluský, Erik Vavrinský, 

Martin Donoval, Martin Kováč, Dalibor Búc, Peter Miklovič, Michal Jeleň a tréner: František 

Uherek. 

 



 

O dva dni sa vo veľkej telocvični TIŠ FEI STU konali M STU v basketbale študentov. Podujatie 

otvorila opäť riaditeľka   Jana Lamošová. Turnaja sa zúčastnilo  5 fakúlt STU. Zápasy 

prebiehali  pod vedením  rozhodcov 

delegovaných ZBR, v hracom čase 

4x10 minút. Družstvá boli nasadené 

podľa predchádzajúcich výsledkov a 

rozdelené  do dvoch skupín, kde sa 

hralo systémom každý s každým. 

Víťazi skupín bojovali o celkové 

prvenstvo a druhí sa stretli v boji o 3. 

miesto.  Diváci tlieskali  vydareným 

individuálnym akciám, zápasy boli 

veľmi napínavé, o čom svedčia tesné 

výsledky.  Bojovalo sa o  titul Majster 

STU 2017 a o putovný Pohár rektora , ktorý  nakoniec obhájili študenti Stavebnej fakulty. 

Z druhého  miesta sa tešila  SjF a tretiu priečku obsadili študenti z FCHPT.  Tímu FEI (Bekeč 

Kamil, Hoffmann Martin, Lebovský David, Muhammed Ali Cetin, Mihálik Matej, Vacarelu 

Marco, Čorňák Marek, Škoda Aurel, Vaník Daniel, Beňka Ján) chýbalo trochu športového 

šťastia a prehrou 51:56 po predĺžení sa umiestnil na štvrtom mieste, pred tímom FIIT STU.   

 



Volejbalisti sa 25.4.2017 stretli na FCHPT STU.  Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov. Pohár víťaza si 

odnieslo domáce družstvo. Zamestnanci FEI STU  (E. Vavrinský, J. Kováč, P. Lackovič, V. 

Pajkoš, M. Budejovská, D. Arbet, A. Chvála, M. Kováč a trénerka Zlatica Dariusová) bojovali 

statočne a umiestnili sa na 4 mieste po trojsetovej dráme s tímom rektorátu .  

 

 

 

V športovom areáli P.Gleska na 

Mladej Garde 26.4.2017 kraľoval 

minifutbal zamestnancov STU. Tri 

fakulty a rektorát vyslali svoje 

družstvá. Riaditeľom turnaja bol 

PaedDr. Aleš  Dunajčík – TIŠ FEI 

STU.  

V prvom zápase nastúpili proti sebe 

FEI-kári a rektorát. Zápas sa skončil 

nerozhodne. Turnaj  zaslúžene 

vyhralo družstvo FCHPT. 

Na druhom mieste skončilo 

družstvo SvF, ktoré v dramatickom 

zápase porazilo FEI-ku 5:3. 

 



 

 



Majstrovstiev STU vo futbale  študentov sa zúčastnilo 5 družstiev. Skupinu A tvorili družstvá 

MTF, SvF a FCHPT, skupinu B FEI a SjF. Zápas proti „strojárom“ bol tým pádom zároveň aj 

semifinálovým zápasom. Z postupu do finále sa  vďaka úspešným rozstrelom zo značky 

pokutového kopu tešil náš súper. V zápase o 3.miesto sme zdolali  SvF 5:0. Nastúpili sme 

v rovnakej základnej zostave ako v prvom zápase. KOLÁRIK Erik, Wallner Marek, JENČÍK 

Matúš, GEMEĽA Juraj, MINČEV Matej, TOPORCER Filip , BOMBALA Martin, KOPLINGER 

Michal, KLEMENTIS Ada, MIFKOVIČ Tomáš, ĎURIŠ Branislav.  O góly sa podelili Tomáš 

Mifkovič (3) Braňo Ďuriš a Palo Tarcala. 

25.4. 2017 sa na plavárni SvF STU konali aj M STU v plávaní  študentov.  Majstrovstiev sa 

zúčastnili  študenti zo šiestich fakúlt STU. Najúspešnejší boli študenti SvF  (96 bodov), FCHPT 

(55 bodov) a MTF  (36 bodov). FEI reprezentoval jediný študent Martin Ágh, ktorý obsadil 

pekné 5 . miesto  na 50 m v plaveckom štýle prsia. 

Usporiadateľom stolnotenisového turnaja bola SjF STU. Naša fakulta mala veľmi úspešné 

zastúpenie v kategórii študentov. Jakub Drobný sa stal víťazom, Miloš Frčo obsadil tretie 

miesto a Ján Alexy skončil štvrtý. Potešilo nás aj druhé miesto Soni Petrusovej v kategórii 

študentiek. 

Táto  celouniverzitná  akcia sa niesla v priateľskej športovej atmosfére. Opať sa potvrdilo, že 

aj športové podujatia utužujú vzťahy a odozva  všetkých zúčastnených bola veľmi pozitívna.  

 


