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Re‰trukturalizácia, to sú aj netradiãné plodiny

Kvalitné potraviny 
na stôl ná‰ kaÏdodenn˘
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STΩPâEK
Niet kraj‰ej záhrady na svete

ako plamienkami svieãok a
nádhernou paletou jesenn˘ch
kvetov vyzdobené oázy pokoja,
miesta posledného odpoãinku
na‰ich blízkych. Im patria tieto
pochmúrne novembrové dni.
Spomínaniu. V mysli sa vynára-
jú známe tváre, gestá, hlasy.
Spoloãne zaÏité príhody, váÏ-
ne, veselé, kaÏdodenné. Nie-
kedy farbisté, inokedy uÏ hmlis-
té, zastreté ãasom. Odkedy je
ãlovek ãlovekom, nezabúda na
t˘ch, ktorí tu boli pred ním. Ne-
závisí od toho, akej je farby ple-
ti, vierovyznania, svetonázoru.
Ani od toho, ãi na hrob kladie
kvet, kamienok alebo svojim
m⁄tvym vystrája hostinu. Vzdá-
va im úctu a prejavuje spolupat-
riãnosÈ vo veãnom kolobehu Ïi-
vota. Nielen svojim najbliÏ‰ím,
ale aj t˘m neznámym, ktorí sa
stali obeÈami ne‰Èastí, prírod-
n˘ch katastrof, ºudského zla.
T˘m, ktor˘ch uÏ nemá kto nav-
‰tíviÈ. Nenadarmo básnik hovo-
rí, Ïe najosirelej‰í je ten, kto ne-
má ani hroby. 

Posledné miesta odpoãinku
vysielajú v‰ak aj in˘ signál.
Nám, Ïiv˘m. Sú magnetom,
ktor˘ nás priÈahuje domov.
Kdekoºvek sme, spomienky ne-
dovolia zabudnúÈ. Akokoºvek
ìaleko nás povinnosti ãi Ïivot-
né osudy zavejú, vÏdy sa k nim
vraciame. Pri plamienkoch svie-
ãok sa symbolicky rozprávame
s t˘mi, ktorí nás opustili, ale s
pote‰ením stretávame na cinto-
ríne v tieto dni aj star˘ch zná-
mych, t˘ch, ktor˘ch sme dávno
nevideli, o nich nepoãuli. Ro-
dinn˘ch príslu‰níkov, spoluÏia-
kov, kamarátov, priateºky z det-
stva... Ako by nám tie du‰iãky
pripomínali, nezabúdajte na se-
ba, stretávajte sa, Ïite! A slzu
vystrieda úsmev a radosÈ zo
stretnutia. 

KATARÍNA POTOKOVÁ

(Pokraãovanie na 2. str.)

AKTUÁLNE Z VYSOKO·KOLSKÉHO POªNOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, s. r. o., KOLÍ≈ANY

PONUKA Z CRANFIELD UNIVERSITY VO VEªKEJ BRITÁNII

OCENENIA FAO PRE PRACOVISKÁ NA·EJ UNIVERZITY

Z KOLÉGIA REKTORA

Dostavba pavilónu MF a jeho
uvedenie do prevádzky od‰tar-
tovalo viaceré presuny praco-
vísk v rámci na‰ej univerzity.
Niektoré katedry sú uÏ v no-
v˘ch ãi aspoÀ rekon‰truova-
n˘ch priestoroch, na tie ìal‰ie
sÈahovanie e‰te len ãaká. V pa-
vilóne Q (budova b˘valej auto-
‰koly Quatro) na‰li strechu nad
hlavou dve pracoviská - Kated-
ra vozidiel a tepeln˘ch zariade-
ní MF (kl. 875) a Katedra práva
FE·RR (tel. ã. 7414-109). Ka-
tedra ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI a Ka-
tedra zeleninárstva FZKI sa
presÈahovali do pavilónu M
(7336-073, resp. kl. 755). Do
pavilónu A (2. poschodie) sa
presunula Katedra v˘Ïivy ºudí
FAPZ (platia pôvodné telefón-
ne ãísla) a do uvoºnen˘ch pries-
torov na 5. poschodí pavilónu T
Katedra prevencie chorôb a re-
produkcie hospodárskych zvie-
rat FAPZ. Pod Zoborom na Hos-
podárskej ulici bude sídliÈ Ka-
tedra biometeorológie a hydro-
lógie FZKI. Na prízemie paviló-
nu E (b˘valé priestory dekanátu
Mechanizaãnej fakulty) sa one-
dlho presÈahuje dekanát Fakul-
ty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja.

O ìal‰ích zmenách vás bu-
deme priebeÏne informovaÈ. 

(za)

Z PRANOSTÍK

Na svätého Huberta ide

teplo do ãerta. 

Ak hus na Martina po

ºade chodí, zas okolo

Vianoc v kaluÏi sa brodí.

Katarína na ºade 

a Vianoce na blate.

niãn˘ch vzÈahov a medzinárod-
n˘ch projektov a v rámci infor-
maãného stretnutia o programe
Socrates, ktoré sa uskutoãní v
priebehu mesiaca november.
Termín informaãného stretnutia
bude zverejnen˘ na www.uniag.sk
/SKOLA/rzs/slovak1/4_1.htm.

Ing. LORETA DRENKOVÁ

‰túdia: Bioinformatics, Environ-
mental Diagnostics, Environmen-
tal Management for Business,
Geographical Information Mana-
gement, Land Reclamation and
Restoration, Medical Diagnostic,
Natural Resource Management,
Water Management. BliÏ‰ie infor-
mácie získajú v Kancelárii zahra-

V utorok 26. októbra zavítali na
na‰u univerzitu predstavitelia
Cranfield University at Silsoe vo
Veºkej Británii - prof. Simon Me-
daney a prof. Jim Harris. 

Cieºom ich náv‰tevy bolo pred-
staviÈ ‰truktúru v˘uãby na Cran-
fieldskej univerzite, ktorá je za-
meraná na tri hlavné oblasti: me-
dicínu a zdravotnú starostlivosÈ,
Ïivotné prostredie, v˘Ïivu a poº-
nohospodárstvo. V záujme roz‰í-
renia spolupráce medzi SPU a
Cranfield University sa diskutova-
lo aj o tzv. dvojit˘ch diplomoch,
ktoré by mohli získaÈ ‰tudenti o-
boch vzdelávacích in‰titúcií. ·tú-
dium by sa realizovalo na „mas-
terskom“ stupni ‰túdia a trvalo by
rok. Na‰i ‰tudenti by tak mohli
piaty roãník absolvovaÈ na Cran-
fieldskej univerzite. Poãas ‰túdia
by boli zapojení do v˘skumnej
projektovej ãinnosti, v rámci kto-
rej by vypracovali svoju diplomo-
vú prácu. V˘sledkom by bolo zís-
kanie dvojitého diplomu vydané-
ho oboma univerzitami. 

Hostia prejavili záujem zaãaÈ
vzájomnú spoluprácu uÏ v prie-
behu nasledujúceho mesiaca.
Záujemcovia o ‰túdium - ‰tudenti
‰tvrt˘ch roãníkov SPU si môÏu
vybraÈ z nasledujúcich oblastí

Na stretnutí s predstaviteºmi na‰ej univerzity priblíÏil prof. Simon Me-
daney (vºavo) a prof. Jim Harris hlavné oblasti v˘uãby na Cranfieldskej
univerzite. Foto: (za)

VPP v KolíÀanoch pestuje tekvicu na v˘mere 100 hektárov, ão je naj-
vy‰‰ia koncentrovaná v˘mera na Slovensku.

Vysoko‰kolsk˘ poºnohospodár-
sky podnik bol od svojho vzniku
budovan˘ ako úãelové zariadenie,
ktoré malo plniÈ i funkciu propagá-
tora nov˘ch poznatkov a ich pre-
nosu do praxe. V dne‰n˘ch no-
v˘ch podmienkach hospodárenia
je to úloha nanajv˘‰ dôleÏitá.
Uvedomuje si to vedenie univerzi-
ty aj manaÏment podniku, a tak pri
zámeroch postupného prebudo-
vávania podniku permanentne
diskutujú s odborníkmi na ‰kole a
zámery porovnávajú aj s popred-
nou poºnohospodárskou praxou. 

Tak to bolo i 12. októbra, keì
sa rektor SPU prof. I. Okenka s
riaditeºom VPP Ing. P. Brezov-
sk˘m zúãastnili na Dni poºa so za-
meraním na minimalizaãné tech-
nológie obrábania pôdy, ktoré
zorganizovalo ZdruÏenie agro-

podnikateºov – druÏstvo v Dvo-
roch nad Îitavou. Predseda druÏ-
stva Ing. S. Becík prezentoval jed-
noznaãné v˘hody tejto technoló-
gie. Bola tu príleÏitosÈ aj na ìal‰ie
konzultácie s manaÏérmi popred-
n˘ch podnikov, Ing. J. Varsányim,
predsedom PD Kalná nad Hro-
nom, Ing. J. Nuo‰kom, predse-
dom PD Oãová, zástupcami firiem
Horsch, ale i v˘skumu, napr. Ing.
T. Mi‰tinom, riaditeºom VÚRV v
Pie‰Èanoch a ìal‰ími odborníkmi,
absolventmi na‰ej univerzity. 

Dojmy z prehliadky ZAD Dvory
nad Îitavou konfrontoval rektor I.
Okenka so situáciou vo VPP a
kon‰tatoval porovnateºnú úroveÀ
poriadku na farmách oboch pod-
nikov. Súãasne si v KolíÀanoch
prezrel technologickú linku pesto-
vania a pozberového spracovania

tekvice olejnej bez‰upkovej, a to
od zberu kombajnom Moty KE
2000 aÏ po dosu‰enie a prípravu
na ãistenie a finalizáciu. Podnik
pestuje túto plodinu na v˘mere
100 ha, ão je najvy‰‰ia koncentro-
vaná v˘mera na Slovensku. V˘-
nos v tomto roku je doteraz 400
aÏ 500 kg usu‰en˘ch semien z
hektára, ão pri cene 80 – 100 Sk/kg
predstavuje trÏby 32 aÏ 50 tis. Sk
na hektár. Okrem toho VPP pri-
pravuje do obchodnej siete vy‰e
50 ton maku, ktor˘ chce ponúknuÈ
vo v˘hodn˘ch cenov˘ch reláciách
i zamestnancom SPU. Pestovanie
t˘chto netradiãn˘ch plodín spolu s
aromatick˘mi a lieãiv˘mi rastlina-
mi, to je konkrétny príspevok k
prebiehajúcej re‰trukturalizácii v˘-
roby vo VPP. 

Ing. PETER BREZOVSK¯, PhD.

Na programe zasadnutia, ktoré
sa konalo 25. októbra, bolo prero-
kovanie správy o ãinnosti Kancelá-
rie vzÈahu s verejnosÈou a redakcie
dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár.
âlenovia kolégia sa v diskusii klad-
ne vyjadrili o práci tohto útvaru, kto-
r˘ má v popise práce vytváraÈ pozi-
tívny obraz o univerzite vo verej-
nosti. Kolégium ìalej vzalo na ve-
domie informáciu dekanov fakúlt o
priebehu a v˘sledkoch prijímacích
skú‰ok na 1. a 2. stupni vzdeláva-
nia v akademickom roku 2004/2005
a odporuãilo v budúcnosti optimali-
zovaÈ poãty prijíman˘ch ‰tudentov
s ohºadom na priestorové a perso-
nálne moÏnosti univerzity. Venova-

lo sa návrhu na úpravu rozpoãtu
disponibiln˘ch príjmov z rezervy
AS a u‰etren˘ch prostriedkov
UVZ Raãkova dolina, ako aj na
základe dofinancovania VV· SR
v roku 2004. Návrh bude predlo-
Ïen˘ na schválenie AS SPU. KR
vzalo na vedomie správu o ãer-
paní mzdov˘ch prostriedkov za
3. kvartál 2004 s kon‰tatovaním,
Ïe v‰etky pracoviská ich ãerpajú
v stanovenom limite. KR vzalo
na vedomie info o poãtoch dote-
raz prijat˘ch doktorandov na
dennú formu ‰túdia s t˘m, Ïe z
pridelen˘ch 68 miest ostáva zati-
aº 10 neobsaden˘ch. âlenovia
kolégia sa ìalej zaoberali poÏia-
davkou dekana FE·RR na fi-
nanãnú podporu pre mladú vedu,
návrhom vedúcej BZ doc. A. Ku-
bovej na zlep‰enie spolupráce
pri rie‰ení diplomov˘ch prác, in-
formáciou o stave práce na pri-
pojení vzdialenej‰ích pracovísk
optickou linkou, o príprave jesen-
nej ãasti ‰tudentsk˘ch dní, do-
konãovacích prácach na prístu-
povej rampe pri pavilóne S a ìal-
‰ími otázkami chodu univerzity. 

-r-

Slneãné októbrové poãasie je ako stvorené na posledné záhradníc-
ke úpravy. NoÏniciam ‰tudeniek FZKI neu‰iel ani Iberis sempervirens. 

Kto je kde?

Úãastníkom sa prihovoril mi-
nister pôdohospodárstva Zsolt
Simon, ktor˘ zdôraznil ideové
prepojenie seminára s témou
posledného Svetového summi-
tu o v˘Ïive. Kládol do popredia
potrebu a nevyhnutnosÈ dne‰-
n˘ch dní, spoãívajúcu v zlep‰e-
ní národnej a regionálnej bez-

peãnosti potravín, v trvalo udrÏa-
teºnom vyuÏití genetick˘ch zdro-
jov a zabezpeãení primeran˘ch
potravín a dôstojného Ïivota pre
kaÏdého. Uviedol Národn˘ pro-
gram podpory domácich poºno-
hospodárskych v˘robkov a po-
travín, cieºom ktorého je upriamiÈ
pozornosÈ spotrebiteºskej verej-

nosti na kvalitné domáce agro-
potravinárske v˘robky. Minister
za veºmi dôleÏité povaÏuje zvy-
‰ovanie povedomia spotrebiteº-
skej verejnosti o ich jedineãnos-
ti a kvalite. Zdôraznil, Ïe „len v
prípade u nás vyroben˘ch po-
travín majú príslu‰né organizá-
cie potravinového dozoru do-
hºad nad cel˘m procesom v˘ro-
by od stajne aÏ na stôl, a tak
môÏu vydaÈ stopercentnú ga-
ranciu o bezpeãnosti a kvalite
v˘robkov.“

DOPL≈UJÚCE 
VOªBY

Akademick˘ senát Fakulty
biotechnológie a potravinárstva
vyhlasuje doplÀujúce voºby do
‰tudentskej ãasti AS FBP, ktoré
sa uskutoãnia 6. – 8. decembra
2004 od 8. do 15. hodiny v pries-
toroch pod aulou SPU.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spo-
lupráci s FAO a Agroin‰titútom v Nitre pri-
pravili v rámci osláv Svetového dÀa potra-
vín 15. októbra seminár na tému Biodiver-
zita pre potravinovú bezpeãnosÈ.



Fórum (aj) o poãúvaní a odkazoch

Najkraj‰ie jablko 2004 
sa urodilo v âachticiach

Keì sa povie botanická záhrada
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âÍTALI SME

V ãase, keì prevládajú globál-
ne aspekty, stráca sa záujem o
pôdohospodársky v˘skum. Zdan-
livo nie je potrebn˘. Netreba ho
stimulovaÈ podºa t˘ch, ktorí si os-
vojili nové pojmy a nechcú vidieÈ
súvislosti s moÏnosÈami zveºaìo-
vania prírody a krajiny. Ale o ãom
je potom udrÏateºn˘ rozvoj, ak sa
vzdávame moÏnosti komplexné-
ho videnia? Myslím, Ïe si mnohí
kladieme otázky podobného cha-
rakteru, ale tí, ktorí sa p˘tame,
nemáme rozhodovacie mecha-
nizmy, aby sme s t˘m nieão uro-
bili. K poznaniu vedú rôzne cesty.
Okrem rie‰enia v˘skumn˘ch pro-
jektov je dôleÏité ‰íriÈ informácie
a hºadaÈ nové a nové argumenty. 

Ak platí, Ïe nové obdobie pri-
ná‰a so sebou nové prostredie,
príleÏitosti, pohºady, nevyhneme
sa zmenám, ktoré sú niekedy
r˘chlej‰ie ako na‰e Ïelania. No-
vé poznávanie a zaostrovanie
pohºadu na ãoraz jemnej‰iu rea-
litu je nevyhnutné. Av‰ak popri
tom ãasto zabúdame na celok.
Príãiny nie vÏdy pozitívne vníma-
nej diverzifikácie vedn˘ch odbo-
rov sú spojené s neustálym hºa-
daním nov˘ch ciest, nárastom
mnoÏstva informácií, nov˘ch ex-
perimentálnych moÏností, zvy-
‰ujúcou sa r˘chlosÈou meraní na

a produkcie biomasy bude naras-
taÈ. SúãasnosÈ ponúka dynamic-
ké prostredie a neustále sa vyví-
jajúce technické moÏnosti. Pote-
‰ujúce je, Ïe záujem mlad˘ch
v˘skumníkov o ‰túdium nestabil-
n˘ch a naru‰ovan˘ch ekosysté-
mov narastá. Zatiaº je v‰ak utó-
piou dosiahnutie rovnováhy me-
dzi prírodou a spoloãnosÈou.

Na záver si dovolím vysloviÈ
niekoºko pocitov. Ak si uvedomí-
me, Ïe kaÏdá informácia rezonu-
je v ãase iba limitovane, treba vy-
zdvihnúÈ predov‰etk˘m chuÈ odo-
vzdávaÈ a prijímaÈ odkazy. Dôle-
Ïitá je aj kontinuita, vzájomné
re‰pektovanie pohºadov a skúse-
ností na ‰iroké spektrum problé-
mov t˘ch, ktorí na jednej strane
viac inklinujú k poºn˘m plodinám,
na strane druhej t˘ch, ktorí pra-
cujú s lesn˘mi. Úcta patrí nielen
t˘m, ktorí pravdu vyslovujú, ale aj
t˘m, ktorí ju poãúvajú, a teda
v‰etk˘m, ktorí ju hºadajú. O poãú-
vaní a odkazoch bolo fórum 23
predná‰ok a 25 posterov, ale aj
bohatá diskusia a odovzdávanie
skúseností pri aparatúrach prine-
sen˘ch z jednotliv˘ch pracovísk.
Vzájomná komparácia, silné, sla-
bé miesta, moÏnosti, limity – to
boli najãastej‰ie skloÀované otáz-
ky. Som presvedãen˘, Ïe témy
konferencie boli iba cestou pre
vzájomné priblíÏenie sa a ìal‰ie
stretnutia. Veì príroda a ekosys-
témy budú potrebovaÈ pozornosÈ
t˘ch, ktorí sa budú chcieÈ za-
m˘‰ºaÈ nad ich mechanizmami a
adaptabilitou v meniacom sa pro-
stredí. MoÏno sa len te‰iÈ na ìal-
‰ie stretnutia vzájomne sa oslo-
vujúce a motivujúce. 

MARIÁN BRESTIâ

Je to odroda Rubinola a na
celoslovenskú súÈaÏ ho prihlási-
la Rozália âavojská, ktorá ho
dopestovala vo svojej osadovej
záhradke. Na druhom mieste
skonãilo jablko odrody Idared a
na treÈom rezistentná Melódie.
Spomedzi vzoriek od veºko-
pestovateºov prisúdila odborná

porota pod vedením prof. Ivana Hriãovského prvenstvo jablku od-
rody Pinova zo sadov spoloãnosti Plantex, s.r.o., Veselé pri Pie‰-
Èanoch. Podºa slov prof. Hriãovského bola v˘stava najkraj‰ích ja-
bæk v HuÀadyho sále Bojnického zámku, ktorú nav‰tívil aj minister
Zsolt Simon, ozajstn˘m sviatkom ovocinárov. -r-

Dnes nie orchidey, 
ale ovocie a zelenina...

A. Kubová: SúãasÈou BZ je
zbierka ovocn˘ch drevín na plo-
che 5,7 ha a zeleniny na troch
hektároch. Jadroviny, kôstkoviny,
drobné ovocie, vinica. Máme sku-
toãne ojedinelú zbierku drevín,
hlavne jabloní, je ich okolo 187
odrôd, skoré, jesenné aj zimné.
Je to Ïivá zbierka, záujemcovia
môÏu ná‰ sad nav‰tíviÈ, obozná-
miÈ sa s rôznymi technológiami
pestovania, aj mnoh˘mi krajov˘mi
odrodami. So zmenou klímy, tep-
loty, vlhkosti, zráÏok sa vyselek-
tujú tie, ktoré preÏijú. My tu máme
zatiaº vhodné podmienky, pretoÏe
sme práve zrekon‰truovali cel˘
zavlaÏovací systém. Tento rok
sme dostali dotácie a v budúcom
roku by sme uÏ mali maÈ kvapko-
vú závlahu, a to umoÏní dopesto-
vaÈ skutoãne kvalitn˘ materiál.
Zárukou sú aj na‰i odborníci. 

A. Haver: Okrem toho tu pestu-
jeme aj iné, menej známe druhy
ovocia, ako je dula, mi‰puºa, kivi,
hurmikaki. Práce je veºmi veºa, od
‰ºachtenia, zháÀania materiálu,
zimného, letného rezu aÏ po v˘-
sledn˘ produkt. DôleÏitá je aj
ochrana rastlín, na to je ‰pecialis-
ta Ing. Janãi. Pani Kováãová zas
na zeleninu. Spolu máme 5 odde-
lení, jedno mechanizované a os-
tatné odborno – v˘robné: kveti-
nárstvo, zeleninárstvo, ovocinár-
stvo a dendrológiu. Ako uÏ spomí-
nala pani docentka Kubová, má-
me tu aj krajové odrody. Domáci
genofond, to je na‰a história.
Vzácna vec pre kaÏd˘ ‰tát, chrá-
niÈ si svoje pôvodné odrody. Z
nich sa prakticky vychádza pri
‰ºachtiteºskej práci. 

A teraz k v˘stave
M. Knoll: Bola to prvá v˘stava

ovocia a zeleniny na pôde BZ, do-
posiaº boli známe prehliadky or-
chideí, tillandsií, vianoãné v˘stavy
a pod. Prvá a veríme, Ïe budú aj
ìal‰ie, kvalitnej‰ie, kde predstaví-
me aj iné odrody, ktoré máme pri-
pravené, aj odrody tropick˘ch a
subtropick˘ch plodov. Na budúci
rok odstránime drobné nedostatky
a dotiahneme detaily. 

A. Kubová: Zo zeleniny bola
na v˘stave druhovo zastúpená
mrkva, vysaden˘ch sme mali 20
odrôd, 40 odrôd rajãiakov, tekvice
asi 15 odrôd, hlúboviny, kapusta,
kel, brokolica, kaleráby. Veºmi sa
nám toho roku vydarila cibuºa, vy-
pestovaná zo semena. 

Ovocno – zeleninové kreácie 
A. Kubová: Kolektív BZ je za-

nieten˘ pre svoju prácu, ºudia t˘m
Ïijú a pokiaº sa majú
moÏnosÈ realizovaÈ, ro-
bia to radi, s chuÈou a
vkladajú do toho svoj
talent, vedomosti aj na-
d‰enie. Dopestovanie
materiálu, prípravu mal
na starosti Ing. A. Ha-
ver so svojím kolektí-
vom, zeleninu pripravi-
la pani B. Kováãová so
svojími spolupracov-
níkmi, o aranÏovanie a
dotvorenie v˘stavy sa
starala predov‰etk˘m
pani J. Beãárová, M.
Záhorská, D. Kabrhe-
ºová a J. ëurická. Ne-
váhali a aj z domu pri-
niesli rôzne doplnky,
aby v‰etko ão najkraj-

‰ie vy‰perkovali. Ba aj z múzea
sme si poÏiãali starodávny vozík.
Hlavou toho v‰etkého boli moji
zástupcovia, Ing. E. KóÀová a
Ing. M. Knoll, ktor˘m za to patrí
moja vìaka.

âo z tej bohatej palety 
najskôr?

A. Kubová: Vrelo odporúãame
v‰etk˘m, aby konzumovali ão
najviac dobre vyfarben˘ch plo-
dov, ãerven˘ch aÏ ãiernych, pre-
toÏe obsahujú antioxidanty, ktoré
likvidujú voºné radikály v tele. Sú
tu rastliny, ktoré sú veºmi bohaté
na vitamín C a rôzne ochranné
látky, prospe‰né ná‰mu zdraviu. 

M. Knoll: SpomeÀme naprí-
klad kivi. Máme tu atraktívne od-
rody, voºne pestované, ão málo-
kde vidieÈ - Actinidia arguta a Ac-
tinidia chinensis. Ich plody sú ten-
to rok dokonca konzumovateºné.
MôÏete u nás vidieÈ aj hurmikaki
z oblasti mediteránu. Nedozrejú
síce, lebo tento rok je chudobn˘
na slneãn˘ svit. 

A. Haver: Veºké obchodné re-
Èazce dnes dováÏajú ovocie z ce-
lého sveta. Majú záujem o na‰ich
absolventov, o ich poradenstvo.
Chceli by sme vytvoriÈ predmet

(Dokonãenie z 1. str.)

kvalitn˘ch a r˘chlych aparatú-
rach, nárastom produktivity prá-
ce v˘skumn˘ch pracovníkov. Ur-
ãite je to aj potreba neustáleho
hºadania miesta kolektívov v ãa-
sopriestore. Samozrejme, aj eko-
nomická sféra je súãasÈou se-
lekãného tlaku na diverzifikáciu
vedy, ak nie v niektor˘ch odvet-
viach rozhodujúca. 

A preto, aj napriek mnoÏstvu
domácich alebo zahraniãn˘ch ve-
deck˘ch podujatí, ktoré sa v po-
slednom období dot˘kali fyzioló-
gie rastlín, a zdaniu, Ïe poãet ve-
deck˘ch podujatí na jednotku ãa-
su neustále narastá, sa za pod-
pory organizátorov KFR, Katedry
fytológie LF TU vo Zvolene, Ústa-
vu ekológie lesa SAV, V˘skum-
ného ústavu lesníckeho vo Zvole-
ne a Ústavu ekológie krajiny AV
âR v Brne zmaterializovala my‰-
lienka pripraviÈ stretnutie s ekofy-
ziologickou orientáciou v Raãko-
vej doline 16. – 18. 9. 2004.

Úvodné predná‰ky prof. Lubo-
míra Nátra, prof. Michala V. Ma-
reka, prof. Zoltána Tubu a Ing.
Jozefa Vidoviãa navodili atmosfé-
ru plnú otázok. Zmerali vzdiale-
nosÈ medzi minulosÈou a súãas-
nosÈou ekofyziologického v˘sku-
mu, boli o posolstvách a moÏ-
n˘ch cestách do budúcnosti. Filo-

zofick˘ náhºad prof. Nátra nám
pripomenul fakty, Ïe to bol pre-
dov‰etk˘m záujem o vedu v uply-
nul˘ch desaÈroãiach, ktor˘ napo-
mohol k v˘razn˘m úspechom pri
zvy‰ovaní produktivity rastlín a
intenzifikácii rastlinnej v˘roby.
Základn˘m vodidlom pre budúci
v˘skum budú urãite poznatky zís-
kané v druhej polovici minulého
storoãia, v ktorom bude treba zla-
diÈ ãasto príli‰ veºké oãakávania
od génov˘ch manipulácií, menia-
cich ‰pecifické vlastnosti odrôd
so stabilitou a produktivitou v me-
niacich sa podmienkach prostre-
dia. Mnohí sa zhodujeme v tom,
Ïe rozvoj vedy by pravdepodob-
ne nemal viesÈ k jednostrannej a
nekoneãnej popisnej detailizácii
regulaãn˘ch elementov bez zjed-
nocujúceho pohºadu a kombiná-
cie analytického prístupu s holis-
tick˘m a Ïe simulácie a terénne
experimenty treba kombinovaÈ s
modelovou syntézou. Urãite nám
v budúcnosti veºa povie systémo-
vá ekológia – anal˘za toku ener-
gie a látok ekosystémom, ktorú
prezentoval prof. Marek na prí-
klade lesného ekosystému. 

Kam teda budú smerovaÈ ìal-
‰ie kroky ekofyziológov? Prostre-
die je siln˘m médiom a nositeºom
komplexnej informácie, ktorej
pôsobenie na rastliny má mnoho-
stranné úãinky. V‰eobecne sa o-
ãakáva, Ïe osud rastlín bude v
budúcich desaÈroãiach pravdepo-
dobne ãoraz viac závisieÈ od in-
terakcií, ktoré bude priná‰aÈ kli-
matická zmena. Preto je opod-
statnené domnievaÈ sa, Ïe v˘-
znam nov˘ch poznatkov o regu-
laãn˘ch mechanizmoch rastlín
spojen˘ch s kºúãov˘mi procesmi
konverzie slneãnej radiácie, rastu

Chlieb pre v‰etk˘ch 
V rámci slávnostného progra-

mu vystúpila aj stála predstavi-
teºka Subregionálnej kancelárie
FAO pre strednú a v˘chodnú
Európu v Budape‰ti, doc. Má-
ria Kadleãíková. Uviedla, Ïe vo
svete hladuje 840 miliónov ºudí,
z toho 34 miliónov v strednej a
v˘chodnej Európe (napr. na Bal-
káne). Tlmoãila vyjadrenie od-
borníkov, Ïe máme byÈ hrdí na
to, ão máme doma, kvalitné od-
rody, plemená, pretoÏe tieto
matka príroda vytvorila ako

predstavitelia t˘ch podnikov,
ktoré za svoje produkty prevza-
li Znaãku kvality. Cieºom Národ-
ného programu podpory domá-
cich poºnohospodárskych v˘-
robkov a potravín je zabezpe-
ãenie informácie spotrebiteºovi
o kvalite a bezpeãnosti domá-
cich potravín a ich identifikácia
formou oznaãovania spotrebiteº-
ského obalu logom, ktoré ude-
ºuje ministerstvo. Program pod-
pory je navrhovan˘ tak, aby
kaÏd˘ v˘robca, ktor˘ podniká
na území SR a splní podmienky
uvedené v zásadách programu,
sa mohol do jeho realizácie za-

najvhodnej‰ie pre dané pod-
mienky. M. Kadleãíková odo-
vzdala pamätnú medailu doc.
Jánovi Brindzovi, CSc., z SPU
v Nitre, ktor˘ sa od roku 1993
zaoberá rastlinn˘mi genetic-
k˘mi zdrojmi a publikoval via-
ceré v˘znamné práce z oblas-
ti biodiverzity, ako aj V˘s-
kumnému ústavu rastlinnej
v˘roby v Pie‰Èanoch za géno-
vú banku rastlinn˘ch zdrojov.
Ocenená bola aj Fakulta eko-
nomiky a manaÏmentu SPU,
ktorej FAO udelilo Striebornú
plaketu za dosiahnuté v˘sled-
ky z oblasti v˘chovno-vzdelá-
vacieho procesu, keì sa jej
absolventi úspe‰ne etablujú
na nároãnom trhu práce do-
ma i v zahraniãí.

Znaãka kvality
V˘znamné chvíle preÏívali aj

pojiÈ. Program je súãasÈou akti-
vít Intervenãnej agentúry, ktorá
bude realizovaÈ marketing oce-
nenej produkcie. Spolu bolo o-
cenen˘ch 6 v˘robcov a 14 v˘-
robkov. V˘stiÏne to vyjadril Ing.
Beblav˘ z Palmy Tumys, keì
povedal: „Kvalita má svoj reÈa-
zec. Kvalitn˘ olej z Palmy sa vo
firme Perkins stáva súãasÈou
kvalitnej majonézy Racio, majo-
néza je zase súãasÈou lahôdko-
v˘ch ‰alátov...“ 

Na‰e postrehy zakonãime
Ïelaním, aby tak˘to synergick˘
efekt platil pre ão najväã‰í poãet
spolupracujúcich odborov po-
travinárskej v˘roby a aby reÈa-
zec kvality konãil spokojn˘m zá-
kazníkom, ktor˘ snaÏenie slo-
venského v˘robcu potravín
ocení.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ

„EKOFYZIOLOGICKÉ“ ZAMYSLENIE Z RAâKOVEJ DOLINY

Z V¯STAVY OVOCIA A ZELENINY

Produkãná ekológia, ekofyziológia, stresová fyziológia - pojmy,
ktoré boli spájané s Katedrou fyziológie rastlín SPU desaÈroãia.
Rozpracovávali sa do súvislostí a celkov na seminároch, konferen-
ciách, sympóziách, ktoré spájali generácie ºudí, hºadajúcich cestu k
tzv. biologizácii, intenzifikácii a racionalizácii rastlinnej produkcie.
Urãite mi dajú za pravdu star‰í kolegovia, Ïe pamätn˘mi zostanú se-
mináre v Smoleniciach. V období, keì sa poºnohospodárstvu dostá-
valo zo strany spoloãnosti viac pozornosti, tu prebiehali diskusné
fóra a utváralo sa kolektívne vedomie generácie, ktorá mala zodpo-
vednosÈ za formovanie vedeck˘ch ‰kôl pôsobiacich vo vedeckov˘-
skumnom priestore.

Väã‰ina z nás pomyslí na exotiku, cudzokrajné rastliny, drevi-
ny, kvety. Nie vÏdy je to tak. O tom sme sa presvedãili na vlastné
oãi, keì sme koncom septembra zavítali na v˘stavu plodov jese-
ne v priestoroch na‰ej botanickej záhrady. UÏ pri vchode vítali
náv‰tevníkov kvetinovo – ovocno – zeleninové kreácie, ktoré by
urãite in‰pirovali aj slávneho Arcimbolda. Pri príleÏitosti prvej v˘-
stavy tohto druhu sme sa porozprávali s vedúcou Botanickej zá-
hrady SPU doc. RNDr. ANNOU KUBOVOU, CSc., a jej spolupra-
covníkmi, Ing. MILANOM KNOLLOM a Ing. ANTONOM HAVEROM.

Kvalitné potraviny 
na stôl ná‰ kaÏdodenn˘

Je vám to v‰etko dobre známe? Samozrejme, sú to na‰e tradiãné
v˘robky!

zameran˘ na to, ako správne do-
váÏaÈ ovocie zo zahraniãia, ako s
ním manipulovaÈ. VytvoriÈ priestor
pre oboznámenie sa s menej
známymi druhmi ovocia, pretoÏe
klíma sa posúva a uÏ pomaly za-
sahujeme do ãasti subtropického
pásma. 

Nenechajte si ujsÈ 
náv‰tevu botanickej záhrady!

A. Kubová: Informovali sme
verejnosÈ o pripravovanej v˘sta-
ve a ako vidno, záujemcovia pri‰-
li aj napriek nepriazni poãasia.
V‰etko, ão sme vystavovali, bola
na‰a produkcia, niã dovezeného,
zakúpeného, poÏiãaného. Mrzí
ma v‰ak, Ïe ani mnohí na‰i vlast-
ní zamestnanci nevedia, ão tu
máme za poklady. Treba prísÈ a
presvedãiÈ sa! MôÏeme sa po-
chváliÈ, Ïe máme veºmi pekné v˘-
sledky. Skutoãne sú tu ºudia, kto-
rí tomu rozumejú. V‰etko ão vie-
me, radi povieme aj in˘m. Pora-
denstvo ponúkame poãas celého
roka. V‰etk˘ch srdeãne poz˘-
vam, aby ãastej‰ie chodili do bo-
tanickej záhrady, od skor˘ch jar-
n˘ch dní, keì schádzajú prvé jar-
né kvety do neskorej jesene, keì
dozrievajú posledné plody. KP

Zelené nakupovanie?
Európska komisia vypracovala príruãku o „zelenom verejnom

obstarávaní“, v ktorej jednoducho vysvetºuje, ako môÏu verejní
nákupcovia – ‰koly, nemocnice, ‰tátna správa aj samospráva –
prihliadaÈ na Ïivotné prostredie pri obstarávaní tovaru, sluÏieb a
prác. Verejné orgány v‰etk˘ch ‰tátov únie vynakladajú roãne na
ich obstarávanie pribliÏne 1500 miliárd eur. Ak sa rozhodnú zakú-
piÈ environmentálne vhodné tovary, sluÏby a práce, pomôÏu za-
bezpeãiÈ trvalo udrÏateºn˘ rozvoj EÚ. Zelené nakupovanie zvy‰u-
je dopyt po zelenom tovare, podporuje zelenú v˘robu a pomáha
environmentálne vhodn˘m technológiám presadiÈ sa na trhu.
ZároveÀ prihliada aj na energetickú úãinnosÈ a efektívne vyuÏíva-
nie zdrojov, ako aj zniÏovanie odpadov. Podºa nedávneho pries-
kumu v 15 ãlensk˘ch ‰tátoch, najväã‰ou prekáÏkou zeleného ob-
starávania je nepripravenosÈ na stanovenie vhodn˘ch environ-
mentálnych kritérií v súÈaÏn˘ch podkladoch, rozpoãtové obme-
dzenia súvisiace s vy‰‰ou obstarávacou cenou zelen˘ch produk-
tov a sluÏieb a právna neistota. (Europa mailom)

Tekvica je jedn˘m z hlav-
n˘ch úãinkujúcich na jesen-
nej scéne. Parádi sa v mno-
h˘ch farbách a tvaroch, niek-
torá je jedlá, iná slúÏi ako kr-
mivo ãi prosto ozdoba na‰ich
domovov. Dnes aj u nás opäÈ
oÏíva veselá tradícia vyrezá-
vania tekvicov˘ch prí‰eriek,
znútra osvetlen˘ch svieãkou. 

Tekvica je známa uÏ celé
veky, jej predok pochádza z
JuÏnej Ameriky, z Mexika.
P˘‰i sa mnoh˘mi dobr˘mi
vlastnosÈami, je prospe‰ná
zdraviu, obsahuje vitamíny.
Tekvicové jadierka sú zdro-
jom Ïivín, hodnotn˘ch tukov.
Teraz je tekvicová sezóna,
vyuÏime ju!
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právkovej krajine. Z mil˘ch a prí-
jemn˘ch ‰éfov, ako sa mi zdalo z
na‰ej mailovej kore‰pondencie,

sa zrazu vynorili typickí snobskí,
chamtiví domorodci, py‰ní na
svoj pôvod, ktor˘m ide len o jed-
no – vyuÏiÈ Èa do poslednej kvap-
ky síl a zaplatiÈ ti minimálnu 
mzdu, niekedy aj menej. A keìÏe
pracovné miesta sú poãas sezó-
ny naplno obsadené a prichád-
zajú stále ìal‰í ‰tudenti zaujíma-
júci sa o prácu, je im to jedno. Ak

Noví kamaráti, nové skúsenosti,
obyãaje, bolo toho dosÈ, ale uÏ sa
te‰ím na cestovanie. Je veºmi prí-
jemné vidieÈ ná‰ hotel v spätnom
zrkadle auta. S kamarátkami sme
si naplánovali prejsÈ severov˘-
chodnú ãasÈ Spojen˘ch ‰tátov.
Síce pár hodín za pätami huriká-
nu Ivana, no o to je to zaujíma-
vej‰ie. Evakuované mestá, cesty

Tak som sa aj ja, podobne ako
väã‰ina mojich kolegov, vybrala
na leto do USA. Letisko, let, pol
lietadla ‰tudentov zo stredno-v˘-
chodnej ãasti ná‰ho kontinentu a
milé letu‰ky, ktoré pod svojím
pracovn˘m úsmevom skr˘vali
úplne obyãajného ãloveka so
v‰etk˘mi nedostatkami. Po ôs-
mich hodinách letu obrovské le-
tisko O´Hare v Chicagu – a som
tu! Vo svete, sama, s mnoÏstvom
snov a nápadov, ktoré mi vírili v
hlave celou cestou. Nasledoval
presun na autobusovú stanicu
Greyhound – známu po celej
Amerike. Moji spolucestujúci,
parÈáci, boli ãernosi, Ázijci a po-
tomkovia ‰panielsky hovoriacich
národov, ktor˘ch správanie mi
pripomínalo rozprávky zo star˘ch
ãias. Atmosféra ako na dedine,
hulákanie, grganie, plaã mal˘ch
deti, ch˘balo uÏ len ohnisko na
opekanie, nuÏ som sa sp˘tala, ãi
som správne. ·ofér to potvrdil,
takÏe som v pokoji mohla sledo-
vaÈ nové obzory Illinoisu a neskôr
Wisconsinu. 

Po 13-hodinovej ceste ma au-
tobus vypºul v malom mesteãku
na severe Michiganu, ktoré sa
zobúdzalo do krásneho, letného,
slneãného rána. Slnieãko sa vy-
náralo spoza Huronského jazera
ako veºká ohnivá guºa a zvesto-
valo nádhern˘ deÀ. Poobzerala
som sa po malom parkovisku s
nádejou, Ïe objavím niekoho, kto
ma privíta, ako mi to v liste sºubo-
vali. Nestalo sa tak, nuÏ mi nezo-
stávalo niã iné, len zobraÈ moju
„megabatoÏinu“ na chrbát, map-
ku do ruky a hºadaÈ cieº. Bol to veº-
k˘ hotel zo siete Choice hotelov,
známej po celom svete. Po krát-
kom zoznámení s manaÏérom a
personálom som odniesla veci do
svojej izby a aj napriek únave
som zaãala vychutnávaÈ svoj po-
sledn˘ voºn˘ letn˘ deÀ. Pomaly
som zaãala zisÈovaÈ realitu o roz-

USA – vysnívané leto, sloboda, doláre, známe tváre ‰oubiznisu,
metropoly a ºahká práca - o tom v‰etkom snívajú mladí ºudia a sna-
Ïia sa, ako len najlep‰ie vedia, dostaÈ sa za veºkú mláku. Ani ‰ikov-
né agentúry nelenia. Ponúkajú moÏné aj nemoÏné, krásne plagáty
priam zvádzajú oãi diváka a ãlovek odoláva len ÈaÏko (alebo vôbec).
KaÏdá agentúra sa snaÏí vyniknúÈ, aj keì v podstate, rozdiely medzi
nimi nie sú. Je to zvyãajne len otázka ‰ikovnosti personálu. Za tie pe-
niaze im to stojí a nakoniec Èa nechajú plávaÈ vo víre problémov a ne-
dorie‰en˘ch vecí.

Lietanie vo vy‰‰ích sférach. Neviem, moÏno. Zdá sa byÈ nesku-
toãné, ale z pohºadu mojej maliãkosti vlastne reálne. Celé to spoãí-
va na UHLE POHªADU. V praxi aj samotné „spoãinutie“ závisí od
správneho prístupu, ktor˘ mení hodnotu a samozrejme v˘sledok.
Vadia snáì niekomu moje prístupy, keì v˘sledky vravia sami za se-
ba? ChytiÈ tak rutinu v správnom rozhodovaní. To by bol sen! Îivot
by sa mi mlel a ja by som si len hovel na slnku svojej nedotknuteº-
nosti. Stal by som sa absolútnym pánom seba samého, v‰etk˘ch si-
tuácií a uÏ by ma nikdy niã nemohlo prekvapiÈ, zaskoãiÈ. Svetské i
duchovné záleÏitosti by kæzali mojím dokonal˘m prístupom a ja, ref-
lektujúc svetu absolútnu pravdu, by som prestal pôsobiÈ ako identita
jedinca a stal by som sa neprehliadnuteºnou súãasÈou Ïivota v‰et-
k˘ch. Pozdvihnut˘ na ten najvy‰‰í piedestál, super veºmoc sám se-
be, ocitol by som sa v úlohe Ïijúceho boha, ktor˘ by zatieÀoval a Ïi-
aril súãasne. Mávnutím ruky by som niãil konvencie, zavrhoval za-
vrhnutiahodné, vyzdvihoval vyzdvihnutiahodné...

Áno, presne toto je moja predstava vlastného zdokonalenia, pre-
meny svojho doteraj‰ieho prízemna v najvy‰‰ie sféry a to v‰etko len
na základe nového prístupu. Preto nebudem viac otáºaÈ, nebudem
viac popieraÈ samého seba a s v˘hºadom jagavej budúcnosti pú‰Èam
sa strmhlav do Ïivota, cestou najkrat‰ou, cestou správnych rozhod-
nutí a ZAJTRA OPÚ·ËAM ·KOLU!!!

Nezmysel? Nie, len zl˘ uhol pohºadu... -krén-

StálosÈ, trvanlivosÈ, ale hlav-
ne presvedãivosÈ napísaného
slova veºmi ÈaÏko stratí svoj
pôvodn˘ v˘znam. Vekmi nado-
budnuté bohatstvo uloÏené v
knihách, dnes ãasto sprístupÀo-
vané atraktívnej‰ie, ale pre nás
pohodlnej‰ie, láka stále viac.
Citová chudoba ‰íriaca sa zá-
kerne, ale aj agresívne, ovládla
na‰e príbytky, ale i srdcia a pred
prahom nev‰ímavo nechávame
postávaÈ velikánov vedy prózy a
poézie, ktorí by sa nám chceli
prihovoriÈ. Toto v‰eobecné kon-
‰tatovanie doplním drobn˘m
fragmentom, ktor˘ povy‰uje po-
hºad na knihu a jej poslanie v
na‰om Ïivote. 

Z ãasu môjho ‰túdia, keì pe-
dagogick˘ proces nekonãil za
dverami posluchárne a cviãeb-
ne, ale mal pokraãovanie v akti-
vitách v ‰tudentsk˘ch domo-
voch, pri kultúre a ‰porte, v
prázdninovom období, na brigá-
dach. Tu uãitelia mávali ãasto
dominujúce a myslím si dodnes,
Ïe nie zbytoãné postavenie. Pri
jednej takejto náv‰teve na inter-
náte, náv‰tevník, inak známy
profesor predná‰ajúci nosn˘
dvojsemestrov˘ predmet, so zá-
ujmom si pozrel zdanliv˘ nepo-
riadok na stole, kde leÏali okrem
skrípt a uãebníc aj zbierky A. S.
Pu‰kina, J. Smreka a ìal‰ie kni-
hy. Myslím, Ïe po neformálnom,
ale zaujímavom rozhovore o na-
‰ich plánoch do budúcnosti, ak-
tuálnych problémoch t˘ch dní a
na‰ich ÈaÏkostiach si zapamätal
urãite aj nav‰tíven˘ch. 

Na skú‰ke, zhruba po pol ro-
ku, tvorila zlom v ‰túdiu a bola
povestná repetitoriom nielen z
vlastného predmetu, po nároã-
nom dialógu, niekde pri amino-
kyselinovej skladbe bielkovín v
obilnom zrne, nie násilne, ale
akosi prirodzene odznelo z jeho
úst: 

a láskala ma koláãkom
peãen˘m na smotane.
V‰ak stratil som sa, aj 
roky zutekali a ona dnes 
uÏ nevolá ma synáãkom
leÏ hovorí mi pane.

Prestal, zvedavo a op˘tavo si
premeral môj zneisten˘ a pre-
kvapiv˘ v˘raz. Neviem dodnes,
ãi vhodne, patriãne a s náleÏi-
tosÈou pre dan˘ okamih som
dokonãil za neho ‰tvorver‰ie
jednej pre mÀa z najpôsobivej-
‰ích, najpresvedãivej‰ích, ale aj
najkraj‰ích básní brilantného
majstra slova J. Smreka:

MoÏno tak sa to slu‰í,
no rád by som jej vyznal,
Ïe zostal som dieÈaÈom
vo svojej du‰i.

âi bol teraz prekvapen˘ on, to
si netrúfam povedaÈ. Sú v‰ak
chvíle v Ïivote uãiteºa (dnes to
poznám aj sám), keì skutoãn˘
obraz toho, ão sám vie, ão uãí,
ão tvorí, nadobúda konkrétnu
podobu, ktorej tichá ozvena b˘-
va nie raz t˘m hlavn˘m motívom
jeho pedagogického snaÏenia.
A toto bola moÏno jedna z nich. 

Nebolo ìal‰ích otázok, znám-
ka a podpis mierne vyboãovali z
kolónky indexu, ktor˘ mi podá-
val do zmeravenej dlane. J.K.

Americk˘ sen na vlastné oãi

� SÚËAÎ �

Správna odpoveì na súÈaÏ-
nú otázku z predchádzajúceho
ãísla znie: KOMU SA NELENÍ,
TOMU SA ZELENÍ. Spomedzi
úspe‰n˘ch rie‰iteºov sme vy-
Ïrebovali Katarínu Pinãekovú,
‰tudentku 1. roãníka FZKI. Ce-
nu - mil˘ darãek z redakcie Poº-
nohospodár a kuchársku knihu
Ing. Eleny Paulenovej, ktorú do
súÈaÏe venovala autorka, si mô-
Ïe prevziaÈ v redakcii.

SúÈaÏ pokraãuje v budúcom
ãísle! -r-

Príslovia netradiãne

Vivat academia!
ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

LETO ZA VEªKOU MLÁKOU

Na Univer-
zite sv. ·tefa-
na v Gödöllö
sa ‰tudenti pr-
vého aÏ piate-
ho roãníka v

tomto akademickom roku opäÈ
môÏu prihlásiÈ na dvojsemest-
rov˘ voliteºn˘ predmet vidiecka
a regionálna Ïurnalistika. Zná-
mi novinári, medziin˘m aj mno-
hí absolventi tejto univerzity,
ich v rámci predná‰ok obozná-
mia s históriou maìarskej Ïur-
nalistiky, problematikou spisov-
ného jazyka, novinárskymi ‰t˘l-
mi, v˘robou novín, ale aj mimo-
riadne dôleÏitou otázkou for-

movania verejnej mienky ºudí
Ïijúcich na vidieku. Okrem tlaãe
môÏu záujemcovia nahliadnuÈ
aj do televíznej a rozhlasovej
kuchyne. Za dva semestre je
dosÈ ãasu aj na vlastnú tvorbu,
na prácu s mikrofónom ãi ka-
merou. Najlep‰ie dielka sú od-
menené t˘m, Ïe ich publikujú
celo‰tátne médiá. 

Za osem rokov existencie
tohto predmetu sa so Ïurnalis-
tickou abecedou oboznámilo uÏ
vy‰e 200 záujemcov. Informá-
ciu priniesli univerzitné noviny. 

Szent István Egyetem Gödöllö
www.szie.hu/ujsag

Nerozprávkové
rozprávky❁ ❁

O KÁVE
Sú rozliãné mienky, rozhovoril sa ëurko. Niektoré paniãky sú

tej mienky, Ïe keì sa rozliãné druhy kávy zmie‰ajú, je káva lep-
‰ia. Niektoré vravia, Ïe kávy netreba mie‰aÈ. Lep‰í druh, lep‰ia
káva. Ja by som nikdy nemie‰al ceylon s kubou, trojhviezdiã-
kovú kávu s jednohviezdiãkovou. Tri hviezdiãky a jedna hviez-
da sú len na nebi ‰tyri, ale pri káve tri hviezdy a jedna hviezda
sú len dve. Janko Jesensk˘: Demokrati

- Pán doktor, preão je to tak, Ïe keì pijem kávu, nemôÏem spaÈ? 
- U mÀa je to naopak. Keì spím, nemôÏem piÈ kávu, - odpovedá

lekár.

Úcta knihe v na‰om Ïivote

ti to nevyhovuje, môÏe‰ si zbaliÈ
kufre a odísÈ, aj hneì, náhradu
majú.

A tak to beÏí celé leto - denne
maká‰ 10-14 hodín, aby si zaro-
bil na náklady, ktoré ani zìaleka
neboli nízke a prípadne aj ãosi
naviac, veì z nieãoho treba ÏiÈ a
vrátiÈ sa domov. Ak má‰ ‰Èastie a
nájde‰ lep‰í dÏob, buì rád a ìa-
kuj bohu.

A potom príde september.

bez policajtov, nikde ani nohy –
tak sme precestovali West Vir-
giniu a Pensylvániu. Predt˘m
sme si pozreli americk˘ch „skrom-
n˘ch“ farmárov v Indiane a Ohiu.
Te‰ili sme sa na Washington DC
a pozorne sledovali cestu... v‰a-
de les a zrazu ... hlavné mesto
Spojen˘ch ‰tátov v plnej kráse.
Pôsobilo bezpeãne a priam ne-
uveriteºne ticho a ãisto. Pokoj vlá-
dol aj pri pamiatkach a múzeách.
Vzbudzovalo to priam neskutoã-
nú radosÈ a vôbec sa mi nechce-
lo mesto opustiÈ.

Nasledovala Philadelphia, De-
laware, New Jersey, Connecticut
a napokon bonbónik – New York,
ktor˘ ma dorazil. ·pina, bezdo-
movci na kaÏdom kroku, húfy ºu-
dí v raketovom pohybe, zabloko-
vaná premávka, babylonské ve-
Ïe, bezkyslíkov˘ podzemn˘ svet
– ãloveka to desí a má z toho hu-
saciu koÏu. V‰etko je vec biznisu
a nikoho netrápi, Ïe vedºa luxus-
ného sveta Ïobráci umierajú od
hladu. Hlavne, Ïe máme limuzíny
a veºkoplo‰né svetelné reklamy!
Po celodennej túre som zaspáva-
la zmorená únavou, strachom a
sklamaná svetom. ëal‰í deÀ ma
ãakal let domov a te‰ila som sa
na okamih, keì vystúpim hocikde
v Európe – to bude ako doma! 

Dúfam, Ïe svojimi záÏitkami z
ìalekého sveta som niekoho ne-
sklamala. Napriek v‰etkému ne-
banujem, Ïe som tam bola a za-
Ïila Ameriku na vlastnej koÏi. 
Za pár mesiacov tam ãlovek zistí,
ão sa v Àom naozaj skr˘va a vy-
skú‰a svoju silu dokázaÈ vzdoro-
vaÈ vonkaj‰iemu prostrediu, také-
mu, aké je. Myslím, Ïe je to dob-
rá investícia do Ïivota. âlovek si
po tak˘chto skúsenostiach doká-
Ïe viac váÏiÈ svoj domov a svojich
blízkych a vie byÈ aj vìaãnej‰í.
Alebo sa zmení a príde so slovní-
kom pln˘m nadávok a neslu‰-
n˘ch v˘razov a myslí si, Ïe je
hviezda. Sú to moje vlastné skú-
senosti, no po rozhovore s kama-
rátmi, ktorí si to tieÏ odskú‰ali,
som zistila, Ïe uvaÏujú podobne.

Ameriku treba zaÏiÈ a nestratiÈ
pri tom svoju identitu a svoje hod-
noty, aby tvoji blízki mohli byÈ na
teba py‰ní.

ALENA

� ZO ·TUDENTSKEJ TVORBY � ZO ·TUDENTSKEJ TVORBY �

·ero
Pr‰í. Klavír dohráva svoj 
smútok
pri svieãke Ïiari tvoja tvár
sen sa vzná‰a vôkol nás.
Ticho...

Tu
V tajomnom tichu
D˘cha‰ mi do ucha
âakám, ão sa bude diaÈ

Nie je mi do smiechu,
keì telo potláãa ducha
Chcem si Èa vziaÈ

Naveky Èa milovaÈ...

JURAJ HABURAJ, IV. MF

Îivot je príval plynúcich
rokov
Je ako vietor ão vyráÏa dych

Je ako fénix ão zmení sa 

v popol

Práve vtedy keì to má byÈ

Je ako pieseÀ znejúca v tichu

Ako kameÀ ão nerozdrví

Okrem ãasu nik

Tisíc slov a na kaÏdom mal˘

otáznik

Tisíc viet na ktoré neodpovie

nik

Milióny slov bez dotyku a 

V‰etko je márne

Milióny svetov od zaãiatku po

koniec

Stovky a stovky miest

A bytostí na konci

Spomienok ão plynú a plynú

Bezpredmetné hviezdy na

Konci galaxie strachu a pokory

Bez svetla a lásky ão vyÏaruje

Obyãajn˘ slab˘ dotyk

V‰etko bez niãoho a

Niã so v‰etk˘m v

Malom chaose ão vytváram

A.T., 4. FZKI

Pondelok – 15. novembra 
9.00 h volejbal SPU-UKF 

(Ïeny)

11.00 h volejbal SPU-UKF 

(muÏi)

13.00 basketbal SPU-UKF 

(muÏi)

➠➠  ‰portová hala SPU

Utorok – 16. novembra
8.30 h volejbal SPU (mix)

17.00 h v˘stup na Zobor

Streda - 17. novembra 
13.00 h MILKFEST

19.00 h BEERFEST 

➠➠  spoloãenská miestnosÈ 
·D MladosÈ

Piatok - 19. novembra 
46. IMATRIKULÁCIE

13.00 h sprievod mestom 

15.00 h imatrikulaãn˘ program 

19.00 h ples

➠➠  v˘stavisko AXIlustraãná snímka: IGOR ·TVARTÁK
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Bola som na majstrovstvách sveta

SPEKTRUM
OZNAMUJEME

ODPORÚâAME

POZ¯VAME

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 
➢ 11. novembra 2004 o 9.00 h
na Katedre krajinného plánova-
nia a pozemkov˘ch úprav FZKI
(cviãebÀa ZM P1) bude RNDr.
JAROMÍR ·ÍBL obhajovaÈ dok-
torandskú dizertaãnú prácu na
tému Hodnotenie ekologickej
stability a biologickej diverzity v
poºnohospodárskej krajine v
podmienkach Borskej níÏiny;

➢ 19. novembra 2004 o 10.00 h
na Katedre krajinného plánova-
nia a pozemkov˘ch úprav FZKI
(cviãebÀa ZM P1) bude Ing.
HENRIETA TONKOVÁ obhajo-
vaÈ doktorandskú dizertaãnú prá-
cu na tému Uplatnenie faktorov
ovplyvÀujúcich veºkosÈ a tvar po-
zemkov v organizácii pôdneho
fondu.

NITRIANSKA GALÉRIA: Ge-
neraãné osobnosti – tvorba
osobností súãasného slovenské-
ho sochárstva, ECCE HOMO –
bienále kresÈansk˘ch tvorcov,
Kráºovská rodina – Eva Rehá-
ková; PONITRIANSKE MÚZEUM:
Cestiãka do ‰koly – v˘stava ‰la-
bikárov; MALÁ GALÉRIA AK-
CENT: Leonardo Lacher – z
tvorby kubánskeho v˘tvarníka;
AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍC-
TVO: 6. – 7. 11. Medzinárodná
v˘stava psov; FILMOV¯ KLUB:
8. 11. Kuku‰ka, 8. – 9. 11. Post
Coitum, 9. 11. Silné kafe, 15. 11.
VeãnosÈ a deÀ, 15. 11. Rok ìáb-
la; DIVADLO A. BAGARA: 5. – 6.
11. Adam ·angala, 8. 11. Ma-
ri‰a, 9. 11. Testosterón, 10. a 12.
11. Tri sestry, 11. 11. Dere‰ (ve-
rejná TV nahrávka), 11. 11.
Sylvia, 15. 11. Príbehy obyãajné-
ho ‰ialenstva, 16. 11. Testoste-
rón, 18. 11. Bezkyslíkovce.

RADI UVEREJ≈UJEME

ZAZNAMENALI SME

SKRIPTÁ
J. Franãák a kol.: Mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby. 2. nez-

menené vydanie, náklad 200 ks, cena 151 Sk.
V. Prídavková: Francúzsky jazyk, 1. diel. 2. prepracované a dopl-

nené vydanie, náklad 200 ks, cena 133 Sk.
M. Halaj: Revitalizácia vodn˘ch tokov. 1. vydanie, náklad 150 ks,

cena 229 Sk.
L. Lagin – ª. Lopa‰ovsk˘: Technológia mäsa I (Jatoãníctvo). 1. vy-

danie, náklad 250 ks, cena 83 Sk.
I. ·imonides: Základy geografick˘ch informaãn˘ch systémov. 2.

nezmenené vydanie, náklad 150 ks (v tlaãi).

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
A. Kretter a kol.: Marketing: 1. vydanie, náklad 700 ks, cena 210 Sk.

MONOGRAFIA
E. Fulková – M. Gnoth: Pedagogická prax. 1. vydanie, náklad 100 ks,

cena 160 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

JAZYKOVÉ V·ELIâO
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Z VOLEJBALU

VERTE – NEVERTE

Miestna poboãka Slovenskej
únie proti osteoporóze Nitra vás
srdeãne poz˘va na stretnutie,
ktoré sa uskutoãní v utorok 9.
novembra o 16.00 h vo Pharma
clube na Farskej ulici ã. 10 v Nit-
re. Predná‰aÈ a besedovaÈ o pro-
blematike osteoporózy a reuma-
tizmu bude MUDr. Karol Bitter,
CSc., primár, predseda SÚPO a
MUDr. Eva Ruttkayová, primár-
ka osteoambulancie ·pecializo-
vaného odborného ústavu sv.
Svorada, n.o., Nitra-Zobor. Te‰í-
me sa na va‰u úãasÈ!

Vivárium SPU upozorÀuje, Ïe
otváracie hodiny pre ‰tudentov a
‰irokú verejnosÈ sú kaÏd˘ pon-
delok a stredu od 14.00 do 16.00
h. Pre organizované skupiny po-
núkame moÏnosÈ exkurzií aj ino-
kedy, záujemcovia sa môÏu na-
hlásiÈ na ãísle 037/ 6508-766,
6508-791, resp. na e-mailovej ad-
rese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk.
Pre deti a ‰tudentov je vstup na-
ìalej zdarma. 

V súãasnosti vzniká teraristic-
k˘ krúÏok, do ktorého sa môÏu
prihlásiÈ ‰tudenti SPU, ale aj
in˘ch ‰kôl.

V Kongresovom centre SPU
sa 26. – 28. októbra uskutoãnil
piaty roãník vedeckej konferen-
cie Invázie a invázne organiz-
my, ktorú zorganizovala na‰a
univerzita v spolupráci s Vedec-
k˘m v˘borom pre problémy Ïi-
votného prostredia pri ICSU
(SNK SCOPE) a Slovenskou
ekologickou spoloãnosÈou pri
SAV (SEKOS). Zá‰titu nad po-
dujatím prevzal minister Ïivotné-
ho prostredia L. Miklós.

V¯BEROVÉ KONANIE

Ist˘ nemeck˘ farmár-cho-
vateº si chcel kúpiÈ kvalitné
auto. Odradili ho v‰ak nepo-
chopiteºné ceny rozliãn˘ch
doplnkov k základnému vy-
baveniu. O niekoºko mesia-
cov sa na neho obrátilo ve-
denie slávnej automobilky,
ktoré sa rozhodlo kúpiÈ na
svoj víkendov˘ ranã vysoko
produktívnu kravu. Farmár
nelenil a k úãtu priloÏil aj podrobn˘ rozpis cien doplnkov k základ-
nému vybaveniu:

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhla-
suje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰ko-
lách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie
na obsadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asis-
tenta na Katedru stavieb Mechanizaãnej fakulty.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie technického smeru,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stup-

ni ‰túdia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- pedagogická prax v odbore najmenej 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office, osobitne softvér AutoCad

– preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom
vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰tú-
diu a potvrdením o praxi zasielajte do 19. novembra 2004 na adre-
su Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar per-
sonalistiky, ekonomiky práce a mzdovej uãtárne, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

NEPREHLIADNITE

Journal of Central European Agriculture 
www.agr.hr/jcea

Pri hºadaní kvalitn˘ch elektro-
nick˘ch informaãn˘ch zdrojov je
pote‰iteºn˘m faktom aktívny po-
diel na‰ej univerzity na vzniku a
existencii periodika, ktoré získava
ãoraz väã‰í ohlas medzi odbor-
nou verejnosÈou.

Journal of Central European
Agriculture (JCEA) je medziná-
rodn˘ elektronick˘ vedeck˘ ãaso-
pis, na tvorbe ktorého sa podie-
ºajú redakãné kolektívy z Bulhar-
ska, âeska, Chorvátska, Maìar-
ska, Rumunska, Slovenska a Slo-
vinska. Prvé ãíslo vy‰lo v roku
2000, od roku 2001 sú to ‰tyri ãís-
la roãne. Publikuje pôvodné prá-
ce, prehºadové ãlánky, krátke ak-
tuálne informácie a príspevky z
konferencií v 7 jazykoch (okrem
národn˘ch jazykov aj v angliãti-
ne). Pri pln˘ch textoch sa pouÏí-
va formát PDF, pri abstraktoch
HTML. Veºmi zaujímavou súãas-

Èou web sídla je prieskum medzi
pouÏívateºmi – úroveÀ ãasopisu
moÏno ohodnotiÈ jedn˘m z piatich
stupÀov. V˘sledok je pre redakã-
n˘ kolektív, ale aj samotn˘ch au-
torov urãite pote‰ujúci – viac ako
45% virtuálnych ãitateºov pokladá
ãasopis za excelentn˘ a 36% za
veºmi dobr˘ (informácia z 28.10.
2004). Podºa ná‰ho názoru je ãa-
sopis veºmi dobre spracovan˘ aj z
formálneho aspektu, s jednodu-
chou, ale príjemne pôsobiacou
grafikou, jasn˘m obsahov˘m ãle-
nením, pouÏívateºa nezaÈaÏujú-
cou navigáciou. 

PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. Paletov˘ vozík je veru v˘born˘ po-
mocník! Bez neho by si na‰e skladníãky pani ANNA VA≈OVÁ a TATIANA
CIROKOVÁ ÈaÏko poradili s kvantom kancelárskeho a iného spotrebného
materiálu, ktor˘m dennodenne zásobujú pracoviská na‰ej univerzity.

Angliãtina
Nemãina

➢ 2-SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, FJ, ·J pre ‰tudentov univerzít 
( rozsah v˘uãby 108 hod. = 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ )

➢ NOVINKA ! INTERAKTÍVNE JAZYKOVÉ KURZY (samo‰túdium CD+PC+ 1/3 pedagóg)
➢ INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
ZÁPISY  ➯ do 10.11.2004 v pracovn˘ch dÀoch od 8.00-17.30 h 

ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov 
Nadácia ASPEKT, Akademická 4 (Agroin‰titút), Nitra,  � 037/ 73 362 32; 73 322 18
aspekt@agroinst.sk AKREDITOVANÉ ZARIADENIE M· SR www.aspektnd.sk

A tento e-ãasopis poznáte?
Dojnica, základn˘ model  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 eur

� ãierno-biele fºakovanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 eur

� poÈah z pravej hovädzej koÏe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

� zásobník mlieka na letnú i zimnú prevádzku  . . . . . . . . . 50 eur

� 4 ventily na vypú‰Èanie (kus po 12,50)  . . . . . . . . . . . . . 50 eur

� dvojrohov˘ tlmiã nárazu (kus po 17,50)  . . . . . . . . . . . . . 35 eur

� zariadenie na ekologické hnojenie  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 eur

� kopytá (párne, celoroãné)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 eur

� dvojprstencové brzdiace zariadenie

(vpredu i vzadu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 eur

� poloautomatick˘ odháÀaã múch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

� viachlasové signalizaãné zariadenie  . . . . . . . . . . . . . . 135 eur

� zatváracie halogénové oãi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 eur

� kombinované zariadenie na spracovanie

pohonnej zmesi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 eur

Cena dojnice s poÏadovanou v˘bavou  . . . . . . . . . . . 4 910 eur

VK Chemes Humenné – 
VK EKONÓM SPU NITRA 3 : 0
(25:23, 25:20, 25:22). Zostava
SPU Nitra: Kostka, Pa‰ka, Va-
lent, Toman, Gál, Zentko (libe-
ro: ·imo, Halás, Kaãur)

Poãas víkendu cestovali na‰i
hráãi na v˘chod republiky. V pr-
vom zápase dokázali domácim
vzdorovaÈ a drÏaÈ s nimi krok len
do stavu 20 alebo 22 bodov.
Kvôli vlastn˘m chybám sa im
nepodarilo dostaÈ cez súpera, i
keì bol urãite „zlomiteºn˘“. DosÈ
dôleÏit˘m prvkom v hre domá-
cich bolo povzbudzujúce hºadis-
ko, ktoré ich vybiãovalo k maxi-
málnym v˘konom. 

VK Pre‰ovská univerzita –
VK EKONÓM SPU NITRA 3 : 0
(25:21, 25:15, 25:20). Zostava
SPU Nitra: Zentko, Kelto‰, Va-
lent, Toman, Gál, Halás (libero
·imo, Kostka, Kaãur)

Druh˘ víkendov˘ zápas bol z
pohºadu hostí vyrovnan˘ len v
prvom sete. Dokázali domácich
ublokovaÈ a dobr˘m servisom aj
zatlaãiÈ, bohuÏiaº, chyby v kon-
covke setu a neskôr aj v samot-
nej hre, hlavne v obrane a v po-
li, im nedovolili získaÈ ani set.

Dnes o 18.00 h privítame na
na‰ej palubovke Îilinu a v so-
botu o 15.00 h hráãov Starej
ªubovne. 

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

VK EKONÓM SPU NITRA – N.
Mesto nad Váhom 0 : 3 (22:25,
22:25, 17:25). Zostava SPU Nit-
ra: ·alata, Pa‰ka, Valent, To-
man, Gál, Zentko (libero ·imo,
Halás, Kostka)

V ìal‰om kole volejbalovej ex-
traligy muÏov sa nováãik spod
Zobora predstavil na domácej
palubovke proti skúsenému druÏ-
stvu z PovaÏia. V úvode stretnu-
tia bol hosÈujúci tím lep‰í, v kon-
covke domáci hráãi dokázali jeho
náskok stiahnuÈ a dokonca vyrov-
naÈ aj skóre. Záver prvého aj dru-
hého setu sa v‰ak skonãil len veº-
mi tesn˘m pomerom bodov v
prospech súpera. V treÈom jed-
noznaãne dominovali hostia, a tak
si zaslúÏene odviezli dva body.

VK EKONÓM SPU NITRA –
V·K Púchov 0 : 3 (16:25, 23:25,
19:25). Zostava SPU Nitra: ·ala-
ta, Pa‰ka, Valent, Toman, Gál,
Zentko (libero ·imo, Kelto‰,
Kostka, Kaãur)

Nitrania pokraãovali v sérii
domácich zápasov proti minulo-
roãnému finalistovi extraligy z
Púchova. Hostia zaãali trocha
zakríknuto, ale postupne sa do-
stali do tempa, k ãomu prispeli
niektor˘mi chybami aj domáci
hráãi. Len v druhom sete domá-
ci dostali hostí pod tlak, a tak ich
prinútili robiÈ chyby. So ‰Èastnej-
‰ím koncom v druhom sete úpl-
ne ovládli hru a dokázali sa viac
koncentrovaÈ na posledn˘ set. 

Na vyjadrenie v˘znamu „po-
veriÈ niekoho funkciou, ustano-
viÈ ho do funkcie“ máme v spi-
sovnej slovenãine predponové
dokonavé sloveso vymenovaÈ.
Hovoríme teda: vymenovaÈ nie-
koho do funkcie, vymenovaÈ za
vyslanca, vymenovaÈ za porad-
cu, vymenovaÈ niekoho za svoj-
ho zástupcu, vymenovaÈ za ve-
dúceho katedry, za profesora.
Nedokonavá podoba slova vy-
menovaÈ, teda vymenúvaÈ, sa
pouÏíva napríklad v spojení
prezident vymenúva a odvoláva
rektorov, vysoko‰kolsk˘ch pro-
fesorov, generálov a pod. Ak
niekoho vymenujú, dostane vy-
menúvací dekrét. -r-

Pod názvom Chov hospodár-
skych zvierat v podmienkach EÚ
sa 28. októbra v Divadle Andreja
Bagara konala medzinárodná ve-
decká konferencia, ktorej cieºom
bolo priniesÈ najnov‰ie informácie
z oblasti legislatívy, podpory cho-
vu zo ‰trukturálnych fondov EÚ, z
oblasti veterinárstva, plemenár-
stva, krmivárstva, spracovateº-
stva, ekonomick˘ch trendov, po-
radenstva a prognostiky. Poduja-
tie, na ktorom sa okrem domácich
zúãastnili aj hostia z âeska, Poº-
ska, Nemecka a Maìarska, sa ko-
nalo pri príleÏitosti Ïivotn˘ch jubi-
leí odborníkov z oblasti chovu zvie-
rat, ktorí pôsobili, resp. pôsobia na
na‰ej univerzite: prof. Ing. Ivana
Pa‰ku, PhD., doc. Ing. Egona
Gyarmathyho, PhD., prof. Ing. Jo-
zefa Bullu, DrSc., doc. Ing. Brani-
slava Bobãeka, PhD., doc. Ing.
Juraja Mlyneka, PhD. a RNDr. Mi-
lana Margetína, PhD.

Jubilantom srdeãne blahoÏelá-
me!

Poìakovanie zo Slovenskej
asociácie univerzitného ‰portu
na adresu rektora SPU, Imricha
Okenku:

VáÏen˘ pán profesor, 
po zhodnotení príprav, priebe-
hu a v˘sledkov Slovenskej uni-
verziády 2004 – letnej ãasti,
Vám a Va‰im pracovníkom vy-
slovujeme úprimné poìakova-
nie za pomoc a spoluprácu pri
organizácii tohto podujatia.

PhDr. Anton Zná‰ik, 
prezident SAU·

V‰etk˘m organizátorom a spo-
lupracovníkom za dobrú repre-
zentáciu SPU v rámci letnej ãas-
ti Slovenskej univerziády opätov-
ne ìakuje rektor SPU, prof. Dr.
Ing. Imrich Okenka, PhD.
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Miestny spolok MládeÏe
SâK pri SPU poz˘va ‰tuden-
tov-darcov na odber krvi, ktor˘
sa uskutoãní v utorok 9. no-
vembra od 8. do 12. h v spolo-
ãenskej miestnosti ·D MladosÈ.

Najmen‰í ‰tát na svete San Marino a prímorské letovisko Ricccio-
ne v Taliansku zorganizovali v júni 2004 desiate majstrovstvá sveta
Masters v plávaní, vo vodnom póle, v skokoch, v synchronizovanom
plávaní a v diaºkovom plávaní v mori. Zúãastnil sa na nich rekordn˘
poãet – 9500! - ‰portovcov-veteránov, medzi nimi aj ãlenka SPUNI -
plaveckého oddielu na‰ej univerzity, MAGDA GRIESBACHOVÁ. Jej
plavecká kariéra zaãala aÏ v dôchodkovom veku, keì ju problémy s
chrbticou prinútili pobudnúÈ v bazéne aspoÀ trikrát do t˘ÏdÀa.

cim a aplaudujúcim divákom, do-
jal nejedného úãastníka. Bola to
obrovská oslava Ïivota, zdravia a
‰portovej cti. 

Rada by som sa zúãastnila aj
nasledujúcich majstrovstiev, sú s
t˘m v‰ak spojené finanãné nákla-
dy, ktoré robia nám, veteránom
ãoraz väã‰ie starosti. Kto podpo-
rí tento krásny a zdrav˘ ‰port?
Mne sa to podarilo vìaka spon-
zorovi, úÏasnému ãloveku, ktor˘
vie a cíti, Ïe Ïivot nepatrí iba krá-
se, mladosti a peniazom. Pláva-
nie ustupuje popri tenise, golfe,
lyÏovaní ãi fitness do pozadia. Na
svahoch a vo fitness centrách
v‰ak sotva uvidíme ‰portovcov
po sedemdesiatke! Plávanie pre-
dlÏuje dych a plávaÈ sa dá naozaj
do neskorej staroby. Po t˘chto
nádhern˘ch a nezabudnuteºn˘ch
majstrovstvách verím, Ïe kto hlb-
‰ie d˘cha, dlh‰ie Ïije.

- Väã‰ina ºudí nie je zvyknutá
na to, Ïe ‰portovaÈ sa dá aj vo
vy‰‰om veku. Keì som spome-
nula svoju úãasÈ na MS, automa-
ticky sa ma p˘tali: „A ão si tam ro-
bila?“ NuÏ, plávala. PäÈdesiatku
mot˘lik a päÈdesiatku voºn˘ spô-
sob. Zaplávala som ‰tandardn˘
kvalifikaãn˘ ãas, ktor˘ bol urãen˘
pre moju kategóriu 55-59 rokov.
Obdivuhodné a ozaj úctyhodné
boli najmä v˘kony ‰tíhlych Ïien a
stále urasten˘ch muÏov v kategó-
rii 85-89 rokov. Pohºad na plavky-
Àu narodenú v roku 1919, ktorá
po skonãení pretekov na 200 m
mot˘lik elegantne ìakovala stoja-

BLAHOÎELÁME

Dojnica s plnou v˘bavou

·TUDENTSKÁ
KVAPKA KRVI


