UMB-čkári na zaslúženom „výlete“ v poľskom Rzeszowe
V dňoch 18-21.11.2015 vycestovalo 13 študentov Univerzity Mateja Bela do susedného
Poľska

na

Festival

Akademického

Športu

(FAS)

s medzinárodnou

účasťou.

Absolvovaný „výlet“ si študenti zaslúžili svojimi študijnými výsledkami, ako aj
reprezentáciou školy v akademickom roku 2014/15.
Vo výbere sa objavili študenti druhého a tretieho ročníka Katedry Telesnej výchovy a športu Veronika Jánošová, Veronika Copláková, Rebeka Dorušková, Norika Belušková, Mária
Prokopová, Nikola Blahušiaková, Daniel Zubek, Patrik Holesa, Juraj Pacalaj, Dávid Simoník,
Marek Herčut, Andrej Glončák a Dominik Kojš. Na čele výpravy stáli prof. PaedDr. Ľudmila
Jančoková, CSc. a PaedDr. Božena Paugschová, PhD. .
V Rzeszowe sa študenti z bystrickej univerzity spolu so zástupcami univerzity v Prešove
stretli nie len s domácimi študentmi, ale aj s rovesníkmi z krajín ako je Rumunsko a Ukrajina.
UMB-čkári si zmerali svoje sily so súpermi v rôznych športoch (bowling, volejbal, basketbal,
stolný tenis, plávanie, floorbal) a mali aj možnosť okúsiť pre nich nové druhy športu –
korfball a zorbing futbal. Súťažilo dohromady 12 škôl, z ktorých sa naši študenti umiestnili
v celkovom hodnotení na 5. mieste. Domov si priniesli dva bronzové (plávanie, bowling)
a jeden zlatý pohár (floorbal).
Okrem športu sa študenti mali možnosť spoznať nových ľudí, krajinu a poriadne sa zabaviť.
Pred odchodom bola pre nich pripravená afterpárty, na ktorej prezentovali svoj tanec, ktorý
bol povinnosťou každému z tímov.
Študenti hodnotia túto skúsenosť veľmi pozitívne, a dúfajú, že budú mať možnosť zúčastniť
sa tohto festivalu aj na ďalší akademický rok. To však už záleží, iba na ich snahe pokračovať
v usilovnom štúdiu alebo reprezentácii univerzity vo svojich športových odvetviach.
Ako hodnotíš svoju skúsenosť s FAS?
„ Spoznala som veľa ľudí. V našom družstve sme si vytvorili perfektný kolektív a taktiež sme
zlepšili aj vzťahy s prešovskou univerzitou vzájomným povzbudzovaním sa, čo bol veľmi pekný
zážitok. Takéto zážitky naozaj stoja za to, a budem na nich určite v dobrom spomínať počas
celého štúdia a verím, že aj po ňom.“ Veronika Copláková

„ Na A-čko. Super hotel. Program bol detailne naplánovaný, že sme nestíhali ani svoje veci
riešiť (smiech). O zábavu bolo postarané, aj z hľadiska športu bol výber naozaj zaujímavý.
Pozitívne hodnotím napríklad ten bowling alebo zorbing futbal. Aj sme vyhrali, takže super.“
Dominik Kojš
„Čo sa týka FAS, ja som bol hlavne prekvapený z toho, aké ubytovanie pre nás pripravili.
Krásny čistý hotel a super organizácia, ktorá bola pripravená s prehľadom. Naši profáci k
nám parádne zapadli a užívali si zábavu s nami, čo určite bolo pozitívum. Súťaže boli vhodné
vybraté, len mi vadilo to, že sme sa museli moc presúvať a tak sa nedalo stihnúť dva športy v
jeden deň, čo ma mrzelo, lebo by som si určite aj zaplával, ale nevyšlo. Lokalita ubytovania
bola super a čo sa týka partie, s ktorou som bol tak môžem povedať nič iné, ako že boli super
a ak máme ísť niekedy na podobnú akciu, tak určite v tejto zostave ako sme boli.“
Dávid Simoník
„Som rád, že som sa mohol zúčastniť tejto športovej udalosti. Bola to organizačne dobre
zvládnutá akcia, ubytovanie skvelé, jedlo nie až tak (smiech). No pani profesorke Jančokovej
a pani doktorke Paugschovej sa podarilo dať do kopy super partiu, ktorá reprezentovala
UMB najlepšie ako mohla. Budúci rok by som sa opäť potešil takejto nominácii s tou istou
partiou(smile).“
Juraj Pacalaj
„Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť skvelého podujatia, kde som spoznala veľa
nových ľudí nielen zo Slovenska. Našu univerzitu reprezentovala skvelá partia ľudí, ktorá
vytvorila výbornú atmosféru na športoviskách. Atmosféra počas celého podujatia sa niesla
v priateľskom duchu, so štipkou súperenia. Samozrejme som bola milo prekvapená
organizáciou, pretože tá bola na vynikajúcej úrovni. Určite musím ešte raz poďakovať za
možnosť zúčastniť sa FASu 2015.“
Norika Belušková
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