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Univerzitné zlato 
Európy na TUKE 
Blíži sa koniec roka a športovci 

Slávie TUKE začínajú bilancovať.

ATLETIKA (foto 1)  

Medailovú žatvu v roku 2019 mali aj naši 

atléti. Na slovenských šampionátoch 

všetkých vekových kategórií získali 

dovedna 8 zlatých, 11 strieborných 

a 10 bronzových medailí. 8 atlétov 

Slávie TUKE si vybojovalo svojimi 

výkonmi nominácie do reprezentácie 

Slovenska na medzištátne stretnutia 

U16, U18, U20 a Radoslav Jelínek potešil 

5. a 9. miestom na Watten - Stade DEAF. 

Z domácich podujatí zarezonovali  

medzinárodný atletický míting 

TUKE CUP a Plachého TUKE míľa 

za účasti vyše 200 športovcov.

FUTBAL (foto 2) 

Z roka na rok rastie aj futbalová 

aktivita. Muži suverénne vyhrali 

jesennú časť 4.ligy juh VsFZ ročníka 

2019/2020 a sú najväčším favoritom 

na postup do najvyššej krajskej súťaže. 

Rezerva skončila v tomto roku v 6.lige 

na 3. mieste. Teší narastajúci záujem 

mládežníckych kategórií U11 a U15. 

V trojdňovom SOCCER TUKE DAYS 

2019 došlo na ihrisku Watsonova 

úspech Slovenska sa zaslúžili športovci 

pôsobiaci v bojovom centre Slávia TUKE 

Budokan na Watsonovej ulici. Lucia 

Cmárová a Alexandra Filipová získali pod 

vedením nášho trénera Petra Onuščáka 

historické univerzitné tituly majsteriek 

Európy. Navyše Luciu Cmárovú vyhlásili 

za najlepšiu ženskú zápasníčku 

v ringovej disciplíne K1, keď vyhrala 

s prevahou tri zápasy, a ten posledný, 

finálový, s Ruskou Olchou Mongushovou 

dokonca K.O. po načasovanom kope 

pätou z otočky! Ziskom troch zlatých 

medailí naši univerzitní reprezentanti 

v kickboxe skončili na fantastickom 

3. mieste v poradí krajín za Maďarskom 

a Ukrajinou. Medailovú žatvu mali naši 

športovci aj na Majstrovstvách Európy 

ku vzájomnej konfrontácii 15 tímov 

z celého východu Slovenska. V kategórii 

U13 naši chlapci skončili na druhom 

mieste. Populárna medzi vysokoškolákmi    

je Univerzitná liga v malom futbale, 

ktorú v spolupráci so Slovenským 

zväzom malého futbalu organizujeme 

na umelej tráve za účasti 18 tímov 

zo všetkých košických univerzít.

KICKBOX (foto 3) 

Na prelome mesiacov júl – august 

sa v chorvátskom hlavnom meste Záhreb 

uskutočnili EUSA Univerzitné majstrov-

stvá Európy bojových športov (karate, 

judo, teakwondo, kickboxing) v silnej 

konkurencii vyše 200 pretekárov zo 101 

univerzít 19 krajín Európy. O historický 
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a Svetovom pohári - dovedna 4 zlaté, 

3 strieborné a 4 bronzové medaily.

PRETLÁČANIE RUKOU (foto 4) 

Radosť nám robia aj športovci Fakulty 

výrobných technológií Slávia TUKE 

Prešov v silovej disciplíne pretláčanie 

rukou. Na Majstrovstvách Európy (jún) 

v Grécku žiarila Kristína Babovčáková 

tretím miestom. Z rumunskej Konstance, 

kde štartovalo na Majstrovstvách 

sveta vyše 1200 športovcov z 54 

krajín, získali členovia Slávie TUKE 

4 medaily. Soňa Šolcová vybojovala 

jednu, Kristína Babovčaková dve 

bronzové medaily a Peter Spusta 

dokonca striebro. Všetci pod vedením 

úspešného trénera, Gabriela Harčarika. 

Organizovali sme už tradične Silnú 

ruku stredných škôl Východ Prešov 

a slovenské finále v Košiciach.

RAKETOVÉ MODELÁRSTVO (foto 5) 

V druhej polovici júla zažilo letisko 

vo Svidníku nápor raketových 

modelárov z celého sveta. S orga-

nizačným prispením Slávie TUKE 

sa uskutočnili 2. otvorené Majstrovstvá 

sveta veľkých rakiet s bilanciou 

úspechov Slovenska – 2 zlaté, 

2 strieborné a 3 bronzové medaily.

ŠPORT PRE VŠETKÝCH (foto 6) 

Veľkej obľube sa tešil už 6. ročník 

masovo-športového podujatia Výstup 

na Vihorlat. Medzi 159 účastníkmi boli 

okrem slovenských turistov i Poliaci, 

Česi a Rakúšania. Polovicu účastníkov 

tvorili študenti TUKE a ďalších 

univerzít z východného Slovenska. 

Vo svojej presnosti a odbornosti 

sa už tradične zdokonaľovali 

športoví strelci a rádioamatéri. 

V závere roka sa športová rodina Slávie 

TUKE stretne v slávnostnej atmosfére 

na vysokoškolskom Vianočnom 

bowlingovom turnaji TUKE CUP 2019.
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