
Nedávajme ‰tudentom ryby,
ale kvalitnej‰ie udice!

Toºko Ïita mechov, koºko
na povale orechov
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STΩPâEK
ªudsk˘ genóm je veru veºmi

zloÏitá vec. Je v Àom naprogra-
movan˘ch toºko vecí, Ïe aÏ!
Podºa mÀa je v tej skrútenej ‰pi-
rále aj tak˘ malink˘ nenápadn˘
génik, ktor˘ sa prejavuje iba raz
do roka. Akoby dáky mág zamá-
val ãarovn˘m prútikom a zrazu
sme mil‰í, lep‰í, ústretovej‰í,
‰tedrej‰í. Z hºadiska prírodn˘ch
zákonov je síce teraz pred kon-
com roka najtmav‰ie, no nahrá-
dzame to ºudsk˘m svetlom. Mys-
líme nielen na svojich najbliÏ‰ích,
ale aj na t˘ch, ktor˘m osud, spo-
loãnosÈ, iné okolnosti neprajú.
Zapájame sa do zbierok, aby
sme priãarili trochu dobra a vºúd-
nosti opusten˘m, chor˘m, nezná-
mym. Aj svoje domovy pripravu-
jeme na to, aby rodina naozaj
preÏila krásne a neopakovateºné
chvíle. SnaÏíme sa dohoniÈ to,
na ão cez rok niet ãasu, aspoÀ si
myslíme, Ïe niet ãasu. To sú tie
darãeky, ktoré sa nikde a za nija-
k˘ peniaz nedajú kúpiÈ! 

Chyba je v‰ak v tom, Ïe, zdá
sa, tento podivn˘ gén funguje iba
na dobu urãitú. Keì pominie ãaro
sviatkov, opäÈ nás pohltí kaÏdo-
denn˘ v‰edn˘ rytmus a zhon. 
A ãaro je preã... 

VáÏení vedci, v˘skumníci, ne-
mohli by ste vo svojich laborató-
riách zmodifikovaÈ tento gén tak,
aby nás v dobrom ovplyvÀoval
po cel˘ rok? Proti takémuto
„GMO“ by urãite neprotestovali
ani zelení! 

Verím, Ïe je to úloha mimo-
riadne zloÏitá, a preto by sme
mali zapracovaÈ na sebe sami.
PokúsiÈ sa daÈ si také novoroãné
predsavzatie, aby sme poãas
v‰etk˘ch 365 dní roka Ïili s poci-
tom spolupatriãnosti, vzájomnej
pomoci a ºudskosti. V‰etci to po-
trebujeme ako soº. 

Príjemné preÏitie vianoãn˘ch
sviatkov a v‰etko len to najlep‰ie
a najkraj‰ie v nastávajúcom roku,
milí na‰i ãitatelia a priatelia v me-
ne redakãného kolektívu Poºno-
hospodára! 

K. POTOKOVÁ

Z GAZDOVSKÉHO DVORA STAR¯CH OTCOV A MATERÍ

PREDSVIATOâN¯ ROZHOVOR S MILANOM BELICOM

Z PRANOSTÍK

·tedr˘ veãer jasn˘, 
kaÏdému je mil˘, 

dá vraj pánboh vína, 
poÏehná obilí.

Keì sa rok so zimou 
a snehom poãína, 

sºubuje dosÈ chleba, 
ale málo vína.

ako rie‰enie potravinového pro-
blému, ão nie je správne. Ako
ekonóm môÏem povedaÈ, Ïe
pozitívna ekonomická synergia
je oveºa ‰ir‰ia, veì poºnohospo-
dárstvo má z hºadiska funkcio-
nalít oveºa ‰ir‰í záber.

V období pred vstupom do
únie bola v médiách proble-
matika poºnohospodárstva na
programe denne. Dnes uÏ iba
sporadicky. Je to t˘m, Ïe sme
rovn˘mi nohami vhupli do
reality, Ïe na‰i poºnohospo-
dári zaãínajú rozm˘‰ºaÈ v pro-

jektoch, „po bru-
selsky“?

MoÏno je to aj
t˘m, Ïe uÏ vyãer-
pali v‰etky moÏ-
nosti protestov a
zrejme narazili na
bariéry, ktoré sú
momentálne pre
nich neprekonateº-
né. Nastala dosÈ
ãudná situácia. My
ako samosprávny
kraj sme prevzali
70 percent b˘va-
l˘ch kompetencií
‰tátu, ão je obrov-
sk˘ objem, máme
na starosti aj vi-
diek, ale v kompe-
tenãnom zákone
sa úplne zabudlo
na vzÈah k poºno-
h o s p o d á r s t v u .
MoÏno by sa v na-
‰om kraji s v˘raz-
nou dominanciou

poºnohospodárstva a potravi-
nárskeho priemyslu omnoho
ºah‰ie d˘chalo a vedeli by sme
pri ist˘ch príleÏitostiach viac po-
môcÈ, keby to tak nebolo. Ale,
Ïiaº, zostalo to prísne rezortné,
rezortizmus u nás e‰te stále
pretrváva, a to nielen vo vzÈahu
k poºnohospodárstvu. 

V tomto „mikulá‰skom“ ãa-
se dovoºte na úvod trochu re-
cesie. Pamätná tabuºa na prie-
ãelí pripomína, Ïe Ïupanom tu
v 30. rokoch minulého storo-
ãia bol advokát a spisovateº
Janko Jesensk˘. Jeho literár-
ne dielo svedãí o tom, Ïe sa
na svet okolo seba vedel po-
zrieÈ aj oãami satirika. Zacho-
vali si tieto múry nieão z toh-
to fluida? 

To je dobrá otázka! Veru sa
mnohé pomery, ktoré vládli v 
in˘ch historick˘ch obdobiach,
opakujú. âasto sa na zasadnu-
tiach zastupiteºstiev odohrajú a
rie‰ia problémy úsmevné aj mi-
moriadne váÏne. Niekedy ãlovek
nemá inú moÏnosÈ, ako vyventi-
lovaÈ ich, moÏno by ich bolo tre-
ba naozaj trochu zosmie‰niÈ.
Skutoãne, princíp rokovaní ale-
bo presadzovania ist˘ch zá-
ujmov tu jednoducho zostal a
mnoho z toho, ão Jesensk˘ vo
svojich slávnych Demokratoch
opísal, je pravdivé a jeho odkaz
„skoro veãn˘“. 

ObráÈme list. Situácia roº-
níctva ani v ãasoch Janka Je-
senského nebola ruÏová. Aj
dnes sú názory rozporuplné a
ãasto sa oz˘vajú kuviãie hla-
sy... Ako to vidíte vy, aj z po-
hºadu ná‰ho kraja?

Nechcem ísÈ do krajností, no
faktom je, Ïe poºnohospodárstvo
najviac utrpelo re‰trukturalizá-
ciou. âasto aj od v˘znamn˘ch
ºudí v televízii poãúvame, Ïe pe-
niaze, ktoré sa dávajú do poºno-
hospodárstva, do rie‰enia prvo-
v˘roby, by mali byÈ efektívnej‰ie
pouÏité na na‰tartovanie niekto-
r˘ch priemyseln˘ch aktivít, na

budovanie priemyseln˘ch par-
kov a podobne. Myslím si, Ïe je
to hrub˘ omyl, Ïe akákoºvek
krajnosÈ je nebezpeãná. Vyspelá
ãasÈ Európy si roºníka váÏi a s
ním aj krásu, architektúru vidie-
ka, krajiny. Nie Ïe by sa chcela
roºníkovi iba zavìaãiÈ! Roºník je
súãasÈou vidieka a piliera, ktor˘
predstavuje vidiecku turistiku,

(Pokraãovanie na 2. str.)

(Pokraãovanie na 2. str.)

Stromãek na Svätoplukovom námestí uÏ svieti v plnej kráse, k dokonalej vianoãnej atmosfére ch˘ba iba
sneh, pre radosÈ mal˘ch aj veºk˘ch. Snímka: M. HABÁN

Z KOLÉGIA

REKTORA
Na zasadnutí konanom 29.

novembra bola schválená sprá-
va o v˘sledkoch v˘chovno-
vzdelávacej ãinnosti na SPU za
rok 2003/2004 s pripomienka-
mi. Kolégium ìalej vzalo na ve-
domie informáciu kvestorky o
návrhu plánu verejného obsta-
rávania tovarov, sluÏieb a verej-
n˘ch prác na rok 2005 s t˘m, Ïe
fakulty a rektorátne pracoviská
e‰te raz prehodnotia a posúdia
reálnosÈ predloÏen˘ch poÏiada-
viek. Po informácii o priebehu
46. roãníka ‰tudentsk˘ch imatri-
kulácií a plesu uloÏil rektor úlo-
hu vypracovaÈ predbeÏn˘ návrh
zabezpeãenia nasledujúceho
roãníka pod vedením imatriku-
laãnej komisie. Rektor vyslovil
súhlas s organizovaním spoloã-
ného lámaãkového plesu pre
v‰etky roãníky. Následne od-
znelo usmernenie o ãerpaní do-
voleniek v roku 2005. V bode
rôzne si kolégium vypoãulo in-
formáciu predsedu odborového
zväzu V. Paãutu o príprave ko-
lektívnej zmluvy na rok 2005, o
‰kode na skleníkoch BZ spôso-
ben˘ch víchricou, o aktivitách v
oblasti propagaãnej ãinnosti,
resp. medzinárodn˘ch vzÈahov
na‰ej univerzity. Rektor uloÏil
základn˘m pracoviskám presu-
núÈ finanãné prostriedky na od-
bornú literatúru do SlPK, ktorá
jej nákup zrealizuje. -r-

Pod nitrianskym hradom stojí honosn˘ dom. Aj keì v Àom
dlhé roky vrchnosÈ neúraduje, Nitrania ho inak nenazvú ako
Ïupn˘. âasy sa menia a Ïupu nahradil Nitriansky samospráv-
ny kraj. Na jeho ãele stojí ãlovek, ktorému je na‰a alma mater
bytostne blízka. Doc. Ing. MILAN BELICA, PhD.

vlastne jedno odvetvie prie-
myslu! Tu treba vidieÈ pozitívne
synergie, Ïe pomoc poºnohos-
podárom, ktorá u nás nie je vô-
bec nad‰tandardná, ale dokon-
ca poddimenzovaná, je zároveÀ
pomocou Ïivotnému prostrediu,
krajine, turistickému ruchu.
âasto sa investície do poºno-
hospodárstva prezentujú iba

·tedr˘ deÀ na nás d˘cha pra-
star˘m modelom sviatoãnosti. V
minulosti bol v˘nimoãn˘m
dÀom, keì sa ãlovek mohol do-
zvedieÈ vlastn˘ osud, osud svo-
jej rodiny i to, ak˘ úspe‰n˘ bude
ìal‰í rok. Viackrát opakované
praktiky boli zamerané prevaÏ-
ne na ve‰tenie Ïivota, vydaja,
zdravia a prosperity hospodár-
stva.

Podºa zvykového práva si v
tento deÀ dedinskí sluÏobníci
obradnou formou vyberali natu-
rálie za svoju celoroãnú sluÏbu.
Pastieri svíÀ chodili pred koledo-
vaním do hája urezávaÈ dubové
paliãky - ‰tedráki. Ak na nich os-
tali aj neopadané listy, volali ich
‰u‰Àáki. Trúbili po dedine na
kravsk˘ roh a vin‰ovali u t˘ch
gazdov, kde pásli. Od kaÏdého
dostali cel˘ koláã, do sita jablká
a orechy. Madové poldeci nepili,
ale vylievali do spoloãného
trachtára, aby im ostalo na celé
sviatky.

Cigánky chodili cez deÀ po-
pod okná a spievali:

KeÈ sa Kristus pán naroìev
celí svet sa visloboìev.
Panna Marija sina poroìila,
své paÀenstvo ÀestraÈila.
Apo‰toli, apo‰toli, ão sÈe
smutní, Àeveselí.
Mi zme smutní Àeveselí,
Ïe zme Krista Àeviìeli.
≈eviìeli, Àeviìeli jak ·Èedrí
ìeÀ pri veãeri,
keÈ chlíb lámal a rozdával,
svú svatú krv piÈ nám dával.

Ako v˘sluÏku dostávali kolá-
ãe, ovocie, orechy, v bohat‰ích
domoch aj drobné peniaze. 

Najpoãetnej‰í komplex tvoria
praktiky, pomocou ktor˘ch sa
slobodné dievky chceli dozve-
dieÈ viac o svojom vydaji, alebo
budúcom muÏovi. Napríklad na
Luciu si napísali dvanásÈ papie-
rikov s menami mládencov a
kaÏd˘ deÀ jeden roztrhli. Ten, ão
ostal posledn˘, mal sa staÈ ich
muÏom. Papieriky s menami
mládencov sa vkladali namiesto
lekváru aj do periek. Ak mal
dom ‰opu postavenú na stæpoch,
posolkiÀa potriasla strechou a
ão jej spadlo do zástery, to cha-
rakterizovalo jej nastávajúceho

(veºa z⁄n - bohat˘, pár zrniek -
chudobn˘, niã - Ïobrák). Ráno
vyná‰ali dievky von smeti.
Postavili sa na ne a odkiaº za-
‰tekal pes, z tej dediny alebo
kraja mal pochádzaÈ ich muÏ.
ëal‰ím spôsobom bolo naprí-
klad odkladanie jabæãok a oblá-
tok zo ·tedrej veãere. Keì diev-
ãa jedlo jabæãko na ·tefana, kto-
rého chlapca vtedy prvého uvi-
delo, ten jej mal byÈ súden˘. Ak
sa na takomto jabæãku krájala
‰upa dookola a hodila sa za se-
ba, do akého tvaru sa skrútila
(písmeno alebo nejak˘ nástroj
pripomínajúci urãité remeslo),
takého muÏa dievka dostala.
Cez oblátku sa bolo treba po-
zrieÈ na uÈírÀu (polnoãná om‰a)
smerom k svetlu presne o pol-
noci, aby sa na nej dievãaÈu zja-
vil jej budúci muÏ. 

Nositeºmi regionálnej podoby
betlehemskej hry, ktorá sa v
zimnom cykle v˘roãného zvyko-
slovia opakovane objavovala,
boli tzv. betlehemá‰i. Do domov
prichádzali s t˘mto úvodn˘m
textom :

Mi tri krále iìeme k vám,
zdraví, ‰ÈasÈí Àeseme vám.
Herodes kráº s okna kuká,
viìí tri krále zìaleka.
Zìaleka sú cesti na‰e,
do Betlema misle na‰e.

Skupinu betlehemá‰ov tvorilo
6 - 7 mládencov, z ktor˘ch naj-
star‰í vystupoval v úlohe Kuba :

A já takí starí musím ãas ráno
stávaÈ, ovce na pole viháÀaÈ. A
vi mladí, vi sa len doma tu drÏá-
Èe a mÀa starého ven viháÀáÈe !

Dvere MF dokorán
Mechanizaãná fakulta poz˘-

va ‰tudentov 4. roãníkov stred-
n˘ch ‰kôl v‰etk˘ch typov na
DeÀ otvoren˘ch dverí, ktor˘ sa
uskutoãní v stredu 19. januára
2005 od 9. do 15. hodiny v po-
sluchárni CH. Okrem zaujíma-
v˘ch informácií o fakulte, moÏ-
nostiach ‰túdia a nov˘ch ‰tudij-
n˘ch programoch je pre ná-
v‰tevníkov pripravená aj pre-
hliadka fakultn˘ch laboratórií.

V priestoroch VÚÎV v Nitre sa 30. novembra uskutoãnilo 25. val-
né zhromaÏdenie ãlenov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied. Okrem voºby nov˘ch ãlenov a vedeckej rozpravy zameranej
na predpokladan˘ vplyv vlahového deficitu na pestovateºské tech-
nológie, v˘Ïivu, ochranu, druhovú a odrodovú skladbu a ekonomiku
pestovania plodín, prehodnotilo príãiny, súãasn˘ stav a moÏné dô-
sledky novembrového kalamitného po‰kodenia lesn˘ch porastov
Slovenska. Valné zhromaÏdenie prijalo záver, v˘razne sa odborne
angaÏovaÈ na rie‰ení dôsledkov kalamity.

Ing. JÁN MORAVSK¯, Agentúra SAPV

SAPV aj o kalamite v Tatrách
„Sme krajina s relatívne siln˘m zázemím vedec-
ko-technického potenciálu. Aj preto musí vyspe-
lá Európa s nami veºmi váÏne poãítaÈ“, hovorí
M. Belica. Foto: (za)

PF 2005PF 2005
Charakter vianoãn˘ch dní spájal svet vo svojej celistvosti - v‰et-

ko Ïijúce na zemi i v nebi. ªudové v˘povede harmonicky spájajú
svetské i náboÏenské prvky. Vyjadrujú základné túÏby ãloveka -
túÏbu po zdraví, dlhom Ïivote, po láske, po dobrej úrode, po ra-
dosti z detí. Niektoré sú emocionálne, iné majú Ïartovn˘ charakter.
Sú jednoducho povedané - ºudské. A hoci mnohé z poverov˘ch
predstáv postupne zanikli a repertoár ‰tedroveãern˘ch obyãajov
sa zúÏil, dodnes je ·tedr˘ deÀ povaÏovan˘ v ºudovom prostredí za
najväã‰í sviatok roka.
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Na hodine slovenãiny

Ako teda na to?
Som optimista, pretoÏe zo

skúseností vieme, Ïe boli uÏ
v‰elijaké ãasy a bolo treba pre-
ÏiÈ. Som ãlenom v˘boru regió-
nov v Bruseli, kde sa o t˘chto
otázkach veºmi ãasto diskutuje.
Som optimista aj preto, Ïe Bru-
sel nechce, aby na území pri-
stupujúcich krajín bolo hor‰ie z
hºadiska sociálnych napätí. Poº-
nohospodárstvo veºmi senzitív-
ne reaguje na revoluãné zmeny,
panuje tu konzervatizmus v tom
zmysle, Ïe je to odvetvie závis-
lé od biologického procesu, má
isté dlhotrvajúce tendencie –
roºník musí dlh˘ ãas budovaÈ,
nemôÏe odísÈ z pôdy a znovu
sa na Àu vrátiÈ. Poºnohospo-
dárska politika musí byÈ jednot-
ná a osobne si myslím, Ïe ten-
dencia by sa mala uÏ len zlep-
‰ovaÈ. Poºnohospodárstvo ne-
chápem iba ako akési dotácie
do pôdy ako v˘robného pro-
striedku, ale nieão, ão vytvára
obraz krajiny, umoÏÀuje rozvíjaÈ
aj iné odvetvia, napr. potravi-
nársky priemysel, strojársky
priemysel a podobne. Je tu taká
previazanosÈ sektorov, Ïe to nie
je zanedbateºn˘ problém a bu-
de sa musieÈ rie‰iÈ.

Najväã‰iu ãasÈ svojho pro-
fesionálneho Ïivota ste veno-
vali pedagogickej práci. Akú
známku by ste Slovensku za-
písali do indexu za predmet
„vstup do EÚ“?

Slovensko má obrovsk˘ po-
tenciál. Sú to schopní, múdri ºu-
dí, ktorí sa nestratia vo vyspe-
lom svete. Poznám mnoho na-
‰ich mlad˘ch, ktorí sa úspe‰ne
uchytili. To nám dáva záruku,
Ïe ani v Európe nebudeme hraÈ
posledné husle. V ostatnom ãa-
se sa na‰tartovali procesy, naj-
mä z hºadiska tvorby nov˘ch
pracovn˘ch miest, príchodu ka-
pitálu. Aj keì ja na druhej stra-
ne kritizujem, Ïe sa nerobí ob-
jektívna regionálna politika, Ïe
sú tu obrovské disparity medzi
prístupmi k jednotliv˘m regió-
nom, verím, Ïe ideme dobrou
cestou. Je to v‰ak beh na dlhé
trate. V˘sledok sa zrejme dos-
taví aÏ v priebehu 10 aÏ 15 ro-
kov, lebo kaÏdá takáto investí-
cia má svoje etapy, k˘m sa zaã-
ne prejavovaÈ efekt z nej. Vôbec
nemám obavy, a tak to vníma aj
na‰a delegácia v Bruseli. Vo v˘-
boroch a komisiách nás prijí-

navsk˘m a Trenãianskym kra-
jom. Investiãn˘ boom sa presú-
va, a preto je veda a technika
dôleÏitá, aby sme vyuÏili pred-
nosti, ktoré ná‰ kraj a univerzita
majú. Máme tu – a t˘m som
chcel zaãaÈ, najväã‰iu koncen-
tráciu ‰tudentov z hºadiska po-
meru k poãtu obyvateºstva, ão
málokto v Nitre vie. Nitra je po
Bratislave a Ko‰iciach tretím
najdôleÏitej‰ím krajom z hºadis-
ka vedecko-technického poten-
ciálu Slovenska. Máme v‰etky
predpoklady, aby sme boli ús-
pe‰ní, a to aj zapájaním sa do
veºk˘ch projektov, high techno-
lógií, biotechnológií, ktoré budú
urãovaÈ smery ìal‰ieho rozvoja
Slovenska, ale aj Európy.

Koniec roka je obdobím
prianí ...

Stále sa cítim jedn˘m z vás,
aj keì ma teraz Ïivot tro‰ku od-
sunul do inej funkcie. V prvom
rade by som chcel v‰etk˘m ko-
legom zaÏelaÈ pevné zdravie.
Budú ho potrebovaÈ, aby mohli
rozvíjaÈ tendencie, ktor˘mi Eu-
rópa Ïije. Okrem toho veºa ‰i-

kovn˘ch ‰tudentov a naìalej
záujem o ‰tudijné odbory na na-
‰ej univerzite, pretoÏe to je
predpoklad jej rozvoja. Mlad˘m
ºuìom, ktor˘ch si tieÏ mimoriad-
ne váÏim, lebo sú, a to nie je
nadsádzka, budúcnosÈou na‰ej
krajiny, Ïelám dobr˘ch pedagó-
gov, ktorí im budú vedieÈ dávaÈ
tie spomínané udice! Na‰ej uni-
verzite prajem aj jedno, aj dru-
hé. Slovensku, aby malo veºa
tak˘chto univerzít, ktoré by vy-
chovávali vzdelan˘ch ºudí posú-
vajúcich v˘voj vpred. BlíÏia sa
najkraj‰ie sviatky roka, prajem
pevné zdravie, veºa úspechov
v‰etk˘m vám na na‰ej drahej
alma mater!

ëakujem za rozhovor a opä-
tujeme va‰e priania!

KATARÍNA POTOKOVÁ

„Problém s jazykom nemám,
chodil som na slovenské gymná-
zium v Báãskom Petrovci“, pre-
zradil Ivan Valent, ‰tudent na
FAPZ, ktor˘ k nám pri‰iel zo srb-
sko-slovenskej dedinky Erdevik.
„Na‰a slovenãina je v‰ak trochu
iná, okrem archaizmov obsahuje
aj zopár maìarsk˘ch v˘razov.

Ani jeho b˘valej spoluÏiaãke
Maríne Medveìovej z Báãskeho
Petrovca ‰túdium v slovenãine
nerobí ÈaÏkosti. „FBP som si vy-
brala hlavne kvôli jazyku“, pove-
dala nám. „V Srbsku sú dve slo-
venské gymnáziá, ale na univerzi-
tách slovenãina nie je, iba na ja-
zykovej fakulte. A mÀa zaujíma
biológia a chémia. Rozumiem tak-
mer v‰etkému, ão sa tu predná‰a.
No doma rozprávame náreãím, a
keì u vás obãas pouÏijem niekto-
r˘ staroslovensk˘ v˘raz, kamarát-
ky mi nerozumejú. Napríklad kra-
ãún, ão sú va‰e vianoce. Ale po-
môÏeme si rukami-nohami...“ 

ëal‰ia srbská Slovenka Ana
Cicka z Kovaãice sa k ‰túdiu na
MF dostala vlastne náhodou. „Ale
neºutujem, baví ma to stále viac a
viac. Na gymnáziu v Kovaãici sa
predmety vyuãujú v srbskom jazy-
ku aj v slovenãine, takÏe nemám
problém s odborn˘mi názvami.“

·tudent FEM Lyubomyr Ma-

kay, ktor˘ pochádza z malej de-
dinky Seredne neìaleko ukrajin-
ského UÏhorodu, to mal ÈaÏ‰ie:
„Slovenské ‰koly nemáme. Z päÈ-
tisíc obyvateºov na‰ej dediny je
väã‰ina Slovákov, ale t˘mto ja-
zykom hovoria uÏ iba starí ºudia.
Nie je to v‰ak spisovná slovenãi-
na, skôr nejaké v˘chodosloven-
ské náreãie. V‰etci doma, okrem
babky, hovoríme iba po ukrajin-
sky. Preto som musel pred od-
chodom na Slovensko chodiÈ k u-
ãiteºke na hodiny jazyka.

Zaujímalo nás tieÏ, aké sú ich
dojmy z prv˘ch mesiacov strá-
ven˘ch mimo domova. 

„Páãi sa mi tu. B˘vam na Mla-
dosti, a tak to mám kúsok do cen-
tra, napríklad do Tesca“, priznala
sa so smiechom Marína a potom
váÏnej‰ie dodala: „Slovensko po-
znám e‰te z ãias základnej ‰koly,
keì sme tu vystupovali s folklór-
nym súborom, ale aj vìaka spolu-
práci medzi na‰ím a Párovsk˘m
gymnáziom. Dobré kontakty so
Slovenskom zabezpeãuje aj Dom
Matice slovenskej v Petrovci, po-
máha nám vybaviÈ víza, krajan-
ské preukazy alebo ‰tipendiá,
ktoré dostávame.“ Ani Ivan nie je
u nás po prv˘krát, predãasom

(Dokonãenie z 1. str.)

Vyspelá ãasÈ Európy 
si roºníka váÏi 

a s ním aj krásu, 
architektúru vidieka.

V ãom je na‰a ‰anca?
Sme krajina s relatívne sil-

n˘m zázemím vedecko-technic-
kého potenciálu. Aj preto musí
vyspelá Európa s nami veºmi
váÏne poãítaÈ. Nás, pedagógov
a vedcov, by mala motivovaÈ
najmä lisabonská stratégia, kto-
rá stavia na obrovskom nástupe
a podpore vedeckov˘skumnej a
vzdelávacej ãinnosti. Zázemie,
ktoré Európa teraz vytvára pre
to, aby sa dostala na úroveÀ
USA, sa nedá dosiahnuÈ inak
ako touto cestou. Aj keì na dru-
hej strane si ako regionálny po-
litik uvedomujem, Ïe keì sa 
viac prostriedkov presunie do
piliera vy‰‰ej tvorby pridanej
hodnoty, do know-how, tak sa v
prv˘ch etapách moÏno tro‰ku
menej ujde na regióny. Ale to je
otázka ãasového pohºadu. Keì
sa v budúcnosti naakumulujú
zdroje z na‰tartovan˘ch pozitív-
nych tendencií, budú maÈ z toho

úÏitok aj okrajové regióny. My,
Nitra a cel˘ kraj, máme ‰Èastie,
pretoÏe sa nachádzame v stra-
tegickom stredoeurópskom eko-
nomickom priestore - v trojuhol-
níku ViedeÀ – Bratislava - Györ.
Sme od Bratislavy iba na 100
km, ão nie je z hºadiska tak˘ch-

to obrovsk˘ch projektov nijaká
vzdialenosÈ, a tak sme sa ocitli
tesne na hranici zóny, ktorá sa
v budúcnosti bude veºmi dyna-
micky rozvíjaÈ.

V jednom rozhovore ste sa
vyjadrili, Ïe informácie sú
niekedy cennej‰ie ako penia-
ze, pretoÏe ich r˘chly tok pri-
nesie ìal‰ie peniaze a umoÏ-
ní rozvoj. Dostávajú na‰i ‰tu-
denti také znalosti, ktoré bu-
dú v praxi skutoãne potrebo-
vaÈ?

Myslím, Ïe ‰koly, univerzity
by mali dávaÈ udice, a nie ryby.
ViesÈ ‰tudentov k tomu, aby sa
k informáciám vedeli efektívne
dostaÈ. Nemyslím si, Ïe by
vzdelávanie malo byÈ závislé
iba na súãasnej realite, ale je to
tro‰ku aj o víziách, o predsta-
vách. Absolvent príde do nové-
ho prostredia, ktoré sa navy‰e
dynamicky mení, mení sa legis-
latívne, ekonomické, makroeko-
nomické prostredie, decentrali-
zuje sa ‰tátna moc, aj keì veºmi
neochotne, ale presúva svoje
rozhodovacie právomoci na re-
gióny. Toto sú zmeny, ktoré bu-
dú dlhodobo ovplyvÀovaÈ aj
myslenie a Ïivot ºudí. Keì mu
nedáme udicu, iba tú rybu, us-
pokojí síce urãit˘m spôsobom
hlad po vedomostiach, ale ne-
bude maÈ ìal‰ie nástroje, ako
utí‰iÈ svoj „hlad“ v budúcnosti.
Na‰a univerzita musí z hºadiska
lisabonskej stratégie, ktorou vy-
spelá Európa veºmi intenzívne
Ïije, na tento vlak naskoãiÈ. Nie
je to len o mnoÏení vedeckov˘-
skumn˘ch informácií, ale najmä
o ich praktickej aplikácii. Mi-
moriadne dôleÏité je celoÏivot-
né vzdelávanie. TakÏe „udice“
by mali byÈ ãoraz kvalitnej‰ie,
premyslenej‰ie, sofistikovanej-
‰ie - a to by mala byÈ ìal‰ia ví-
zia (aj) na‰ej univerzity. Nemám
obavy, ãasto chodím na SPU,
poznám na nej veºa progresív-
ne mysliacich ºudí a viem, Ïe je
vedená t˘mto smerom. Je to
veºmi dôleÏité, a to zdôrazÀu-
jem aj pri svojich cestách do za-
hraniãia. V poslednej dobe sem
pri‰la veºká skupina portfólio-
v˘ch investícií. To znamená in-
vestícií, ktoré zasahujú do via-
cer˘ch rezortov súãasne. Inves-
tiãná politika kraja je veºmi vy-
váÏená. Minul˘ t˘ÏdeÀ priniesli
Hospodárske noviny oznam, Ïe
najväã‰í nárast zamestnanosti
je v Nitrianskom kraji, pred Tr-

Janko kováã okrúhli, upískaní
od uhlí, 

ten bi nám tu velmi búchal, 
JeÏi‰ko bi sa nalakal
JoÏko krajãír móÏe íÈ, 
ão nakranne, buìe ‰iÈ.

U‰ijeme mu ãapiãku na jeho
malú hlaviãku,

Nohaviãki, dolomán, 
buìe z Àeho velkí pán.

(Zabákoví)

Anìel zav trúbu, zatrúbev
Bohu,

aleluja, aleluja, chvála Pánu
Bohu.

Zav Ondrej trúbu, zatrúbev
Bohu, 

kuráteãko, prasáteãko, chvála
Pánu Bohu. (·tevkoví)

Spievanie kolied v kruhu rodi-
ny a pod oblokmi bolo v˘znam-
nou zloÏkou ‰tedrej veãere, pri-
pomínajúcou kresÈansk˘ v˘znam
vianoãn˘ch sviatkov.

Tradície vianoãného obdobia
v Lehote a vo Veºkom ZáluÏí od
informátorov, naroden˘ch v ro-
koch 1910 a 1911, ktorí dnes uÏ
nie sú medzi nami, v rámci te-
rénneho v˘skumu zozbierala

Mgr. Ing. DANU·A MORAVâÍKOVÁ

(Dokonãenie z 1. str.)

1. Mnoho ºudí povaÏuje vianoã-
n˘ stromãek za starodávnu sú-
ãasÈ slovensk˘ch zvykov. Viete,
kam aÏ siaha táto tradícia?

a) do 6. storoãia
b) do 16. storoãia
c) do polovice 19.

storoãia

2. Na vianoãnom stole nesmú
ch˘baÈ oplátky. V niektor˘ch de-
dinách ich piekol organista, ale o-
veºa ãastej‰ie to bolo povinnos-
Èou niekoho iného. Viete, aké bolo
jeho povolanie?

a) mlynár
b) uãiteº
c) hlásnik

3. Príkazy a zákazy, ktoré sa
viazali k Vianociam, sú ãasto odô-
vodÀované iracionálne, mnohé z
nich v‰ak boli z praktického hºa-
diska pozitívne. V‰etko muselo
byÈ ãisté a na svojom mieste, na-
príklad aj poÏiãané veci museli
byÈ vrátené. Magick˘ zákaz priasÈ,
tkaÈ, ‰iÈ ãi praÈ aÏ do Troch kráºov
zabezpeãoval Ïenám odpoãinok
bez toho, aby im niekto vyãítal, Ïe
leÀo‰ia. âo malo postihnúÈ Ïenu,
ktorá nedbala zákazov a pozrela
sa v tom ãase na vreteno?

a) pichanie v boku
b) ovdovenie
c) ‰kared˘ Ïeních

4. Podºa poãasia na ·tedr˘ deÀ
ºudia usudzovali, aké v˘sledky v
hospodárení ich oãakávajú v na-
sledujúcom roku. âo ve‰tilo dob-
rú úrodu kvalitnej trávy?

a) veºk˘ svetl˘
mesiac

b) mnoÏstvo 
hviezd

c) tmavé nebo

5. Na Vianoce sa pestovala aj
bohatá ºúbostná mágia. Naprí-
klad z jabæãka sa dala zistiÈ totoÏ-
nosÈ prípadného nápadníka. Viete
ako?

a) podºa toho, odkiaº jablká do-
niesli, mal byÈ Ïeních

b) z dlhého pásu jablãnej ‰upky
vzniklo zaãiatoãné písmeno jeho
mena

c) z poãtu vypadnut˘ch zrnieãok
sa uhádol poãet písmen v mene

6. V decembri boli zábavy zaká-
zané aÏ do ·tefana – 2. sviatok
vianoãn˘. Na mnoh˘ch miestach
Slovenska sa usporadúvali ‰te-
fanské zábavy, ktoré organizoval
mládeneck˘ richtár. Na to, aby ho
zvolili do tejto funkcie, musel maÈ
prirodzenú autoritu a e‰te ãosi
navy‰e. âo to bolo?

a) reãnícke
schopnosti

b) silu
c) peniaze

S KRAJANMI ZO SRBSKA A UKRAJINY

majú sympaticky. Vidím to tak,
Ïe Slovensko sa dobre uchytilo
aj napriek mnoh˘m chybám pri
predvstupov˘ch rokovaniach.
Ale tieto chyby sa stali aj v in˘ch
krajinách a rokovanie je vÏdy
kompromis, je to boj my‰lienok,
z ktor˘ch sa musí postupne
v‰elião odbúraÈ a zostane nie-
ão, na ãom sa musia partneri
dohodnúÈ.

gického charakteru. Osobitná po-
zornosÈ sa venovala úprave prí-
bytku a ‰tedroveãerného stola.
SúãasÈou v˘zdoby bol vianoãn˘
stromãek - krispán a otiepka sla-
my v rohu izby. K nej sa zameta-
li smeti spod stola a povrieslom z
nej sa oväzovali a omotávali
v‰etky ovocné stromky, aby bola
dobrá úroda. Na stôl sa pod sito
dávala kukurica, jaãmeÀ a Ïito,
bola tam i miska s kávou spoloã-
ná pre v‰etk˘ch ãlenov rodiny,
nadroben˘ koláã a ovocie.

Pred zaãiatkom ‰tedrej veãere
i po nej sa po dedine plískalo vá-
noãÀákmi (biãmi). Gazda si sadol
za stôl, gazdiná s deÈmi ostala
vonku. Najmen‰ie dieÈa nieslo
iba svieãku, ktorou sa potom za-
svecoval stromãek, ostatní niesli
med, oblátky, orechy a malú oti-
epku slamy. Na dvere sa klopalo
trikrát, aÏ potom mohla gazdiná s
deÈmi vstúpiÈ dnu :

âo ÀeseÈe? Zdraví, ‰ÈasÈí.
âo ÀeseÈe? Zdraví, ‰ÈasÈí,

hojné bo‰ské poÏehnáÀí.
âo ÀeseÈe? Zdraví, ‰ÈasÈí,

hojné bo‰ské poÏehnáÀí.
Vin‰ujem vám Èíto slávne

svátki Krista Pána naroìeÀí,

abi vám dal Pán Boh zdraví,
‰ÈasÈí, hojné bo‰ské poÏehnáÀí
a po smrÈi králofské Àebeské
obsáhnuÈí.

Oblátka so zapeãen˘m petrÏ-
lenom sa dávala aj hovádkam,
aby boli úãastné svätej veãere.
Po jej skonãení chodili pod okná
za v˘sluÏku do ko‰íka spievaÈ
chudobné deti. Zvykom bolo i
vin‰ovanie rodín medzi sebou.
KaÏdá mala svoju pesniãku :

Toºko Ïita mechov, koºko na povale orechov

UÏ sa vám niekedy stalo, Ïe ste na chodbách univerzity alebo in-
ternátu zaãuli krásnu „‰túrovskú“ slovenãinu? Zbytoãne by ste sa
obzerali v snahe nájsÈ v zástupe ‰tudentov dôstojnú postavu nie-
ktorého z národn˘ch buditeºov, nepochodili by ste. T˘mto jazy-
kom dodnes hovoria zahraniãní Slováci v Báãskom Petrovci a ìal-
‰ích kútoch juhov˘chodnej Európy, kam kedysi zavialo ich pra-
prarodiãov. ·tvoricu prvákov, ‰tudentov zo Srbska-âiernej hory a
Ukrajiny sme nav‰tívili priamo na hodine jazykovej prípravy, ktorú
vedie docentka Edita Rohaºová. Na‰a prvá otázka sa, prirodzene,
t˘kala jazykov˘ch rozdielov a s nimi súvisiacej nároãnosti ‰túdia
na univerzite. Keì sa dievãatá a chlapci rozhovorili, aÏ nám bolo
ºúto, Ïe noviny nemajú aj „zvukov˘ v˘stup“, aby sme vám mohli
ich zaujímav˘ dialekt sprostredkovaÈ v origináli.

V ãasti hry, ktorá znázorÀuje
obdarovanie JeÏi‰ka - oferu - sa
objavujú tieto repliky:

Já mu dám ãapiãku na jeho
malú hlaviãku.

Já mu dám ovcu k tomuto
zvoncu.

Já mu dám jabæãko, abi mal
Ïdi ãervené líãko.

Kubo: Já Àemám, len títo sta-
ré krpce, tí bi boli JeÏi‰kovi vel-
ké, uÏ si ich len sám Àehám.

Okrem pastierov a cigánok
chodievali poãas ·tedrého dÀa
po dedine aj men‰ie skupinky
detí a mládeÏe - koledníci, ktorí
mali svoje obºúbené vin‰e, napr.:

Vin‰ujem vám tolko Ïita me-
chov, kolko máÈe na povali ore-
chov.

A moc sviÀek do roka, abi sÈe
aj druhím mohli pomócÈ.

Vin‰ujem vám tolko ìietok,
kolko je na lúke kvietok.

A ja vám vin‰ujem Àeska, abi
vám s povala palla deska a abi
vám po chrbte treskla.

SviatoãnosÈ tohto dÀa sa pre-
javovala nielen v úkonoch ma-

Uhádli ste?
1. Vianoãn˘ stromãek je u nás pomerne mladá tradícia, ktorá siaha

iba do polovice 19. storoãia. Pri‰la k nám z nemeck˘ch oblastí a bola
najprv mestskou módnou záleÏitosÈou. V niektor˘ch oblastiach v‰ak
stromãeky nezdobili e‰te ani koncom 30-tych rokov 20. storoãia.

2. Úloha napiecÈ oplátky sa najãastej‰ie u‰la uãiteºovi, alebo rechto-
rovi, ako sa kedysi naz˘val. Mnohí mali dokonca túto prácu uloÏenú aj
písomne v prijímacej zmluve.

3. Îenu malo za nedovolenú prácu postihnúÈ pichanie v boku.
Povedzte, ktorá by riskovala? 

4. Dobrú úrodu hrozna, kvalitnú trávu a veºa hydiny predpovedalo
mnoÏstvo hviezd na oblohe. Tmavé nebo ve‰tilo tmavé, teda plné sto-
doly a pivnice. Svetl˘ mesiac bol predzvesÈou neúrody.

5. Jablko bolo treba oãistiÈ na jeden Èah a dlhú ‰upku, ktorá vznikla,
hodiÈ cez hlavu. Aké písmeno sa z nej zloÏilo, také malo byÈ zaãiatoãné
písmeno Ïeníchovho mena.

6. Peniaze vládnu svetom a inak to neb˘valo ani na slovenskej dedi-
ne. Chlapec, ktor˘ chcel byÈ zvolen˘ za richtára mládencov, musel po-
chádzaÈ z bohatej gazdovskej rodiny, aby mohol doloÏiÈ k tomu, ão sa
vyzbieralo a mal z ãoho vyplatiÈ muzikantov, sálu alebo pohostenie.

(www.inzine.sk)

Poºnohospodárstvo 
nechápem iba ako 
dotácie do pôdy, 

ale ako nieão, 
ão vytvára obraz 
krajiny, umoÏÀuje 

rozvíjaÈ aj iné odvetvia.

Poznám mnoho 
mlad˘ch, ktorí sa 
úspe‰ne uchytili. 

To nám dáva záruku,
Ïe ani v Európe 
nebudeme hraÈ 
posledné husle.

(Pokraãovanie na 4. str.)

A. Bugárová: Zimná Nitra



Mikulá‰ v klube

Na koho, alebo na ão najrad-
‰ej spomínate zo svojich ‰tu-
dentsk˘ch rokov? 

Na spoluÏiakov – kamarátov,
ktor˘ch mám asi na cel˘ Ïivot.
Na krásnu rozkvitnutú májovú
Nitru, prechádzky na Kalváriu ãi
pod Zobor, prvé lásky a preplne-
né posluchárne s docentmi a
profesormi, ktorí nám v˘rastkom
dávali rady do Ïivota, ktor˘ch
zmysel sa ãasom skutoãne na-
pæÀa.

Vieme, Ïe ste nepreru‰ili vzÈa-
hy s alma mater, ste doktoran-
dom na FZKI. UvaÏujete o tom,
Ïe sa v budúcnosti snáì vrátite
k svojej pôvodnej profesii? 

V prvom rade sa chcem vrátiÈ k
svojmu ‰koliteºovi, nakoºko som
mal uÏ dlho preru‰ené ‰túdium.
Pri tejto práci je to s ãasom e‰te
ÈaÏ‰ie, ako keì som bol noviná-
rom. No a k profesii inÏiniera zá-
hradníctva a vinára sa vracaÈ ne-
musím. Dodnes s otcom vyrába-
me víno a r˘peme sa v zemi, ako
sa na správnych „hnojárov“ patrí.

Na‰e redaktorské du‰iãky sa
pote‰ili, keì ste povedali, Ïe ste
poãas pobytu v USA ãítali Poº-
nohospodára na internete. âo
vás v ìalekej cudzine najviac
zaujímalo?

Bol som zvedav˘, ako a ãím
Ïije ‰kola, na ktorej som strávil
svoje najkraj‰ie roky. Chcel som
vedieÈ, ãi Poºnohospodár vôbec
e‰te existuje, prezeral som si in-
ternet a vy‰lo to!

BlíÏi sa opäÈ sviatoãn˘ ãas,
onedlho privítame nov˘ rok…

Îelania do nového roka sú pre
mÀa g˘ãové kli‰é. Ja vám chcem
v‰etk˘m zaÏelaÈ to najlep‰ie do
kaÏdého nového dÀa, ktor˘ na
vás ãaká! Ale hlavne príjemné
chvíle na na‰ej alma mater!

ëakujeme za rozhovor. Praje-
me v‰etko dobré! 

K. POTOKOVÁ

·tudenti SPU dostali darãek v
podobe Mikulá‰skeho mecheche
Klubu kultúrnej a záujmovej ãin-
nosti, v rámci ktorého sa prezen-
tovali jednotlivé umelecké súbory
a záujmové zdruÏenia. Vo vesti-
bule ·D MladosÈ si v‰etci uÏ od
rána mohli pozrieÈ zaujímavú v˘-
stavu fotografií. Popoludní nasle-
dovali v spoloãenskej miestnosti
prezentácie jednotliv˘ch zdruÏe-
ní, ktoré sa v‰ak stretli s veºmi
mal˘m záujmom ‰tudentov. Na-
‰Èastie, inak tomu bolo v podve-
ãern˘ch hodinách pri kultúrnom
programe umeleck˘ch súborov.
Smiech, potlesk a iné prejavy
spokojnosti dávali tu‰iÈ, Ïe dlho
pripravovaná akcia sa predsa len
neminie úãinku a diváci si odne-
sú spomienku na príjemne strá-
ven˘ veãer. K tomu iste pomohla

veãerná mikulá‰ska diskotéka a
samotn˘ Mikulá‰, ktor˘ síce ne-
rozdával darãeky, ale priniesol so
sebou dobrú náladu. A to je nie-
kedy viac ako vrece plné dobrôt. 

A mne nezostáva niã iné, len
sa poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí pris-
peli k vydarenému priebehu tohto
dÀa: fotokrúÏku, MládeÏi Sloven-
ského âerveného kríÏa, poºov-
níckemu krúÏku Buteo, AIESECu,
Klubu kaktusárov, Elase, Fon-
su, klubu taneãného ‰portu Lú-
ãe, folklórnemu súboru Zobor,
Divadlu KríÏom–KráÏom, Diva-
dielku na Osmiãke, IR· MladosÈ,
poriadkovej sluÏbe ·D MladosÈ;
technické zabezpeãenie: Róbert
Kollár a Milo‰ Kanala.

Dovidenia o rok!

Ing. RASTISLAV JANERLA, KKZâ

Z vy‰tudovaného vinára no-vinár

Vivat academia!
ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

NA POâIATKU BOLO INTERNÁTNE ROZHLASOVÉ ·TÚDIO

(Letná) ‰kola hrou
NA VERNISÁÎI PRÁC ·TUDENTOV FAKULTY ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INÎINIERSTVA

Britská agen-
túra UCAS vy-
dala prvé sve-
dectvo, ako sa
mladí ºudia z
nov˘ch krajín

únie chopili moÏnosti ‰tudovaÈ v
zahraniãí. Zo ‰tatistík vypl˘va, Ïe
od mája sa záujem Slovákov o vy-
soko‰kolské vzdelanie vo Veºkej
Británii v˘znamne zv˘‰il. Zatiaº ão
vlani nav‰tevovalo britské univer-
zity v prvom semestri iba 18 Slo-
vákov, teraz ich je 98. Poãet slo-
vensk˘ch ‰tudentov zapísan˘ch
na riadne ‰túdium sa teda zv˘‰il
zhruba päÈnásobne. E‰te v˘raz-
nej‰ie sa na tamoj‰ích univerzi-
tách „podpísali“ Cyperãania, kto-
r˘ch nastúpilo 1324. Av‰ak zatiaº,
ão obãania Cypru patria v Spoje-
nom kráºovstve medzi tradiãn˘ch
zahraniãn˘ch poslucháãov, Polia-
ci, Slovinci a Slováci svojím zá-
ujmom o ‰túdium britsk˘ch exper-
tov prekvapili. Konkrétne Poliakov
bolo tento rok prijat˘ch ‰esÈkrát
viac ako v minulom roku. 

Úplné ‰tatistiky ch˘bajú. Slová-
ci sa nevybrali ‰tudovaÈ iba na
ostrovy, ale aj na univerzity v ìal-
‰ích európskych krajinách. Tie

Nerozprávkové
rozprávky❁ ❁

O RYBÁCH
V to ráno do‰li v debnách a ko‰och veºké zásielky rakov z Nemec-

ka. Trh zaplavili aj biele ryby z Holandska a Anglicka. Vybaºovali sa
zlatohnedé r˘nske kapry, také krásne svojím ãervenkav˘m kovo-
v˘m leskom, so ‰upinami ako pásikmi bronzového emailu; potom
kovovosivé veºké ‰Èuky, tí suroví vodní zbojníci, roztvárajúci svoje
dravãie papule; ìalej temné a veºkolepé liene, poná‰ajúce sa na
ãervenú meì, potiahnutú zelenou patinou. Ko‰e hrúzov a okúÀov,
kopy pstruhov, h⁄by belíc, obyãajné ryby chytané do ãereÀa tvorili
prostred tej prísnej zlatej hnede, fºaky veselej bielej farby oceºo-
vobelas˘ch chrbtov, prechádzajúcich postupne do priehºadnej jem-
nosti brúch; veºké snehobiele rieãne fúzaãe tvorili ostr˘ svetl˘ tón
v tomto kolosálnom záti‰í. Do nádrÏí pomaly vs˘pali celé Ïochy
mlad˘ch kaprov. Ko‰e úhorov sa prázdnili razom a padali na dno
nádrÏí ako jediné klbko hadov, zatiaº ão veºké úhory, hrubé ako det-
ská ruka, najprv zdvihli hlavu a potom vkæzli pod vodu sviÏne, ako
uÏovky skr˘vajúce sa v hú‰tine. E. Zola: Brucho ParíÏa

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Kvapalná sub-
stancia vyrobe-
ná postupn˘m
od‰Èavovaním a
kvasením bobu-
ºovín obsahuje

súhrn v˘rokov objektívneho
charakteru, vystihujúcich sku-
toãnosÈ v jej reálnej podstate.

Spoznali ste príslovie? Va‰e
odpovede ãakáme do 31. de-
cembra na adrese: Redakcia
Poºnohospodár, Slovenská poº-
nohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného v˘hercu máme pri-
pravené triãko a ‰iltovku s em-
blémom SPU.

Príslovia netradiãne

V prvom rade si musíte vybraÈ
tú správnu univerzitu – SPU.
Îartujem. Ale naozaj sa to zaãa-
lo na SPU, vtedy e‰te na V·P.
Ako ‰tudent b˘vajúci na Mladosti
som zakotvil v CR· (Centrálne
rozhlasové ‰túdio) a tam som sa
dostal k mikrofónu a moderova-
niu, diskotékam. Oslovili ma z
vtedaj‰ieho Rádia Nitra, kde som
moderoval správy. Po skonãení
‰koly sa mi práca s mikrofónom
zapáãila natoºko, Ïe som sa za
minimálnu mzdu 3700 Sk za-
mestnal v komárÀanskom Rádiu
Local FM. Odtiaº som sa konkur-
zom dostal do spravodajstva
VTV, neskôr do TV Luna a popri
ãítaní správ v rádiách Forte a
Expres som nakoniec zakotvil v
spravodajskej televízii TA3. 

No a to som e‰te stále nedo-
spel k tomu postu hovorcu. Ale
aspoÀ vidíte, Ïe veºa hovorím, a
to je jeden z predpokladov.
Celkom váÏne v‰ak ponuka od
prezidenta Ga‰paroviãa pri‰la aÏ
po mojom návrate do TA3 po
‰tudijnom pobyte v USA. Abso-
lútne neãakane mi jednoducho
zazvonil v júli telefón, kde mi z
Kancelárie prezidenta oznámili,
aby som pri‰iel do paláca na po-
hovor. Pri‰iel som a teraz tam
chodím pravidelne. Do roboty.

TakÏe va‰e novinárske bunky
sa prejavili uÏ poãas ‰túdia… 

Inklinoval som k práci s ºuìmi.
Bol som v CR·, vo fakultnom se-
náte. Od detstva som chcel byÈ
vinárom, lebo mi pri pre‰ovaãke
chutil sladk˘ hroznov˘ mu‰t. Nik-
dy som ani len nepomyslel na to,
Ïe budem robiÈ v rádiu, alebo do-
konca v televízii. Nakoniec sa
v‰ak z vy‰tudovaného vinára stal

novinár. Ja som si tam teda písal
pomlãku „no-vinár“.

Ako redaktor ste oslovovali
známe osobnosti politického Ïi-
vota. Ako sa cítite teraz na dru-
hej strane, v opaãnej úlohe?

Úplne v pohode. Viem, ão odo
mÀa exkolegovia ako od hovorcu
chcú, zároveÀ v‰ak poznám ich
zbrane, a preto to majú niekedy
ÈaÏ‰ie...

Hovorca prezentuje cudzie
názory. StotoÏÀujete sa s nimi?

Ak chcete byÈ dobr˘m hovor-
com a vierohodn˘m prezentáto-
rom názorov, tak sa musíte ve-
dieÈ stotoÏniÈ s my‰lienkami svoj-
ho nadriadeného. Inak ste len
hovoriaci panák.

Ak˘ teda má byÈ dobr˘ hovor-
ca? 

Dobr˘ hovorca? Asi by mal
„dobre hovoriÈ“.

Va‰a práca si vyÏaduje pre-
hºad v mnoh˘ch oblastiach poli-
tického a spoloãenského Ïivota.
Ako sa pripravujete, aby ste bo-

li aktuálne informovan˘ o v‰et-
kom, ão sa deje? 

Sledujem správy, ãítam novi-
ny, diskutujem s novinármi, poli-
tikmi aj s beÏn˘mi ºuìmi na ulici.
Ale hlavne ráno mám na stole
podrobn˘ monitoring médií, ktor˘
si musím preãítaÈ, aby mi niã ne-
u‰lo. A aby som vedel informovaÈ
prezidenta a poradiÈ mu, ako re-
agovaÈ.

Ak˘ je vá‰ pracovn˘ deÀ? 
Ráno vstávam. Oholím sa a

utekám (autom) do roboty. Musím
prísÈ skôr ako prezident. PripraviÈ
si monitoring a hneì po jeho prí-
chode ho informovaÈ a poradiÈ sa
o programe dÀa a o mediálnych
v˘stupoch. Cez deÀ vybavím
stovky telefonátov a e-mailov, or-
ganizujem v˘stupy prezidenta a
pripravujem Ïiadosti o rozhovor.
Nav‰tevujú ma rôzni ºudia a do-
konca raz mi volala jedna pani, Ïe
má nastúpiÈ do v˘konu trestu a s
plaãom ma prosila o amnestiu.
Popritom v‰etkom musím byÈ svoj-
mu „‰éfovi“ neustále po ruke. Sa-
mozrejme, maximálne informova-
n˘, a to dá naozaj zabraÈ. Chodím
s ním na v‰etky jeho pracovné ak-
tivity. Doma i v zahraniãí.

âasto hovoríme o tom, Ïe na-
‰a univerzita poskytuje univer-
zálne vzdelanie. StotoÏÀujete sa
s t˘mto tvrdením? ZuÏitkujete
vo svojej teraj‰ej pozícii vedo-
mosti, ktoré ste poãas ‰túdia
získali? 

Ale urãite. Myslím, Ïe z SPU
vy‰lo a stále vychádza veºa kva-
litn˘ch odborníkov. Ja som na
svoju alma mater hrd˘ a netajím
svoj vzÈah k agrosektoru, prírode
a v‰etkému, ão mi ‰kola dala.
Myslím, Ïe keby som sa práve na
SPU nebol dostal k mikrofónu,
dnes by som zrejme nerobil to, ão
robím. MoÏnosti vzdelania v Nitre
sú také ‰iroké, Ïe ‰kolu s názvom
V·P právom nazvali univerzitou.

„V˘stavka je pote‰ením pre ‰tudentov, ale aj ich pedagógov“, hovorí
doc. Felixová. Na snímke s rektorom I. Okenkom a prof. J. Supukom.

Atmosféra bola v˘borná. Napriek zimnému obdobiu s kúskom uplynu-
lého leta. Snímky: P. HRUBÍK

v‰ak presné ‰tatistiky nezverejnili.
Napríklad v Nemecku od mája ne-
existuje Ïiadna centrálna eviden-
cia ‰tudentov z nov˘ch krajín únie,
pretoÏe sú evidovaní ako obãania
EÚ a údaje o nich sa nezbierajú.
Veºa mlad˘ch ºudí odi‰lo ‰tudovaÈ
do Francúzska, zv˘‰il sa aj záu-
jem o univerzity v Nemecku a
Rakúsku, kde je moÏné získaÈ ‰ti-
pendiá alebo rôzne úºavy od pla-
tenia ‰kolného.

Podobné moÏnosti sú aj v Bri-
tánii. Od ‰kolného je tu oslobode-
n˘ kaÏd˘ ‰tudent, ktorého rodiãia
zarábajú roãne menej ako 21.475
libier, ão je v prepoãte viac ako
milión korún. Pravidlo platí nielen
pre Britov, ale aj pre obãanov o-
statn˘ch ‰tátov Európskej únie.

Zo ‰tatistík UCAS je moÏné zis-
tiÈ aj to, ako ‰tudentov z jednotli-
v˘ch krajín pripravili na zahraniã-
né ‰túdium ich domovské ‰koly.
UCAS totiÏ monitoruje nielen poã-
ty prijat˘ch ‰tudentov, ale aj poãty
podan˘ch prihlá‰ok. Z porovnania
vypl˘va, Ïe najlep‰ie sa darí Po-
liakom (83-percentná úspe‰nosÈ),
Maìarom a Loty‰om.

www.czsk.net/svet

No podveãer patril najmä hlav-
n˘m aktérom – ‰tudentom v˘tvar-
níkom. VernisáÏ otvoril prof. J.
Supuka, vedúci Katedry záhrad-
nej a krajinnej architektúry. Pripo-
menul, Ïe sa pred niekoºk˘mi rok-
mi zrodila dnes uÏ úspe‰ná tradí-
cia. „Je logické, Ïe v˘znam tejto
ãinnosti je v súvislosti so záhrad-
nou a krajinnou architektúrou veº-
k˘, veì odborná zdatnosÈ vo v˘-
tvarnom prejave úzko súvisí s na-
vrhovaním parkov, záhrad a in˘ch
objektov záhradnej a parkovej
tvorby“, zdôraznil. 

Du‰ou podujatia bola i tento raz
Mgr. Slávka Laurová, ktorá je ‰tu-
dentom nielen uãiteºkou, ale ge-
neraãne aj kamarátkou. „Toto leto
sme strávili t˘ÏdeÀ v Kremnici,
ktorá má krásne historické jadro
aj okolie. ·tudenti mali bohatú in-

‰piráciu a mohli si vybraÈ mnoÏ-
stvo námetov. Oproti predchádza-
júcim rokom to bolo o to ÈaÏ‰ie, Ïe
pracovali v exteriéri. Rozi‰li sa po
meste a okolí, na mieste kreslili,
maºovali, po veãeroch to dotvára-
li. Boli veºmi snaÏiví a aktívne sa
chopili svojej úlohy, nebolo ich
treba naháÀaÈ, aj keì historické
mesto ponúka veºa lákadiel. Mys-
lím, Ïe obrazy sú dôkazom ich ta-
lentu a ‰ikovnosti. Myslím, Ïe
umelecká stránka vzdelania je ne-
vyhnutná a tak˘to spôsob rozvoja
tvorivosti, vzhºadom na to, Ïe je to
v letnom období a na mimouniver-
zitnej pôde, je veºmi atraktívny.
Chcem sa veºmi pekne poìakovaÈ
za teoretickú aj praktickú pomoc
pani doc. PhDr. Oºge Felixovej,
CSc., z Katedry v˘tvarnej tvorby a
v˘chovy pedagogickej fakulty

UKF v Nitre a doktorandovi Ing.
Branislavovi ·trbovi.“

Medzi hosÈami sme oslovili aj
doc. Oºgu Felixovú: „Keì sa kon-
‰tituoval odbor záhradná archi-
tektúra, poÏiadal ma prof. Hrubík,
aby som im pomohla s v˘uãbou
dejín v˘tvarného umenia. Slávka
Laurová, moja b˘valá ‰tudentka,
sa so mnou tieÏ radila, pretoÏe to-
to je predsa len ‰pecifické ‰tú-
dium, pripravujú sa tu odborníci,
ktorí budú v praxi tvoriÈ. Aj tento
rok som prijala Slávkino pozvanie
a vybrala som sa s nimi do Krem-
nice. Táto v˘stavka je pote‰ením
pre samotn˘ch ‰tudentov, ale aj
pedagógov, ktorí ich viedli. A urãi-
te aj pre celú ‰kolu, lebo je to pre-
zentácia nieãoho, ão je v tomto ty-
pe ‰túdia zriedkavé. Aj ‰tudenti,
aj pedagógovia tomu venujú svoj
voºn˘ ãas. Chodievam na kraji-
nárske kurzy uÏ veºa rokov a vÏdy
sa tam vytvorí tvorivá atmosféra,
ktorá je prínosom pre ‰tudentov.
T˘ÏdeÀ koncentrovanej práce, je-
den druhého in‰piruje, je to veºmi
uÏitoãná vec...“, dodala. 

VernisáÏ v‰ak patrila v prvom
rade mlad˘m v˘tvarníkom, za kto-
r˘ch hovorili ich práce: Katke Ur-
banskej, Michalovi ·tigovi, Katke
Klimekovej zo Zvolena, ktorá ‰tu-

duje interiérov˘ dizajn, dvom ‰tu-
dentkám z moravskej Lednice -
Katke Matya‰ovej a Terezke Troch-
tovej, Denise ·tevíkovej, Tomá-
‰ovi Ivaniãovi, MaÈke Ro‰kovej,
Zuzke HorÀáãkovej, Janke Mihalí-
kovej, Marte Buchtovej, Lackovi
Bakaymu, Diane Horváthovej a
Branislavovi ·trbovi. 

Prajeme im veºa úspechov!

K. POTOKOVÁ

V roku 1997 promoval na Fakulte záhradníctva a krajinného inÏi-
nierstva. Ako sa z absolventa poºnohospodárskej univerzity stane
novinár a mediálne známa osobnosÈ? To bola prvá otázka, ktorú sme
mu na „diaºku“ poloÏili. Ing. MAREKOVI TRUBAâOVI, hovorcovi pre-
zidenta Slovenskej republiky.

Povedal by spokojne aj veºk˘ Komensk˘, keby bol 29. novembra
popoludní pri‰iel na Fakultu záhradníctva a krajinného inÏinierstva
na Tulipánovej ulici. Bolo niekoºko minút pred ‰tvrtou a e‰te sa do-
Èahovali posledné detaily v˘stavy v˘tvarn˘ch prác ‰tudentov, ktorí sa
zúãastnili na tohtoroãnej letnej ‰kole umeleck˘ch zruãností, schá-
dzali sa hostia. Medzi nimi rektor Imrich Okenka a ìal‰í predstavite-
lia vedenia univerzity, pedagógovia, rodiãia.

Sviatok svätého Mikulá‰a b˘va dobrou príleÏitosÈou na obdarú-
vanie na‰ich blízkych. VeºkosÈ a druh darov závisí od toho, ako
sme poãas celého roka sekali dobrotu. Buì nájdeme v topánkach
balíãek sladkostí, alebo kus uhlia (ão pri dne‰n˘ch cenách energií
nemusí byÈ na zahodenie).

(Letná) ‰kola hrou
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Neobyãajn˘ prírastok v univerzitnom viváriu

Na hodine slovenãiny

NAMIESTO AGRESÍVNEHO PREDÁTORA DOMÁCI MAZNÁâIK
V¯BEROVÉ KONANIA

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 77
ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplne-
ní niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘uãbu predmetov hodnotenie
kvality ÎP a environmentálne manaÏérske systémy na Katedre krajin-
ného plánovania a pozemkov˘ch úprav FZKI.

Podmienky:
- V· vzdelanie poºnohospodárskeho alebo prírodovedného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizova-
nej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor aplikovaná biológia
na Katedre chémie FBP (uzávierka v˘berového konania je 31.12. 2004);

➤ funkãného miesta docenta na Katedre strojov a v˘robn˘ch systé-
mov MF pre v˘uãbu predmetov mechanizácia rastlinnej v˘roby, me-
chanizácia poºnohospodárskej v˘roby, stroje pre rastlinnú v˘robu, zbe-
rové stroje;

➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor záhradná a krajinná
architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI;

➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor záhradníctvo na Ka-
tedre zeleninárstva FZKI;

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu, po-
tvrdením o praxi a ìal‰ími poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte do 7. ja-
nuára 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

(Dokonãenie z 2. str.)

Preslia
www.ibot.cas.cz/preslia

Správu o krokodílovi Rikovi
priniesli snáì uÏ v‰etky sloven-
ské médiá. Niet sa ão diviÈ, s prí-
tuln˘m kajmanom sa ãlovek asi
ãasto nestretne...

Myslím, Ïe je to svetová rarita.
Kajmana nám daroval manÏelsk˘
pár z Banskej Bystrice, ktor˘ sa o
neho staral od mláìaÈa. Venovali
sa mu, nauãili ho „prijímaÈ“ ºudsk˘
dotyk. V lete sa u nich doma pohy-
boval v záhrade, bol zvyknut˘ na
iné zvieratá, ktoré chovali. Pomaly
sa v‰ak uÏ nevo‰iel do akvária a
práca s ním si vyÏadovala stále
viac pozornosti. Rozhodli sa daro-
vaÈ ho organizácii, ktorá by mu do-
kázala zabezpeãiÈ potrebn˘ welfa-
re. So zoologick˘mi záhradami ne-
mali dobré skúsenosti, tak sa ob-
rátili na na‰e vivárium. Hoci sme
malé zariadenie, snaÏíme sa zvie-
ratám vytvoriÈ nad‰tandardné pod-
mienky a zabezpeãiÈ ich nároky v
maximálnej miere.

Aké nároky má teda tak˘ kaj-
man?

Okrem potrebnej teploty a vlh-
kosti vzduchu, ão sú klasické pod-
mienky, potrebuje najmä priestran-
nú nádrÏ, v˘beh na sú‰i a samoz-
rejme potravu. Ná‰ nov˘ „cho-
vanec“ bol zvyknut˘ na kuracie srd-
cia, skonzumuje ich pol kilogramu
kaÏd˘ tretí deÀ. K⁄mime ho vo vo-
de, takmer na hodinu presne vie,
kedy je ãas obeda. O v˘beh sa de-
lí s maskotom vivária, korytnaãkou
Vincom. Nie sú s nimi nijaké pro-
blémy, vzájomne sa úplne igno-
rujú. Av‰ak skôr, ako ho z nádrÏe
preloÏíme do v˘behu, treba ho asi
polhodinku pestovaÈ v náruãí ako
malé dieÈa, inak javí známky ne-
vôle. Pre tento druh zvierat je cha-
rakteristické, Ïe syãia a nafukujú
sa, keì sú rozru‰ené.

TakÏe pestovanie a hladenie si
vlastne vynucuje? 

Áno, je na to zvyknut˘. Aj keì je
to plaz a nemá citlivú pokoÏku, rea-

nej pokraãujeme. Pre Ïivoãíchy ur-
ãené pre záchrann˘ chov a návrat
do prírody by to bolo, samozrejme,
nevhodné. No väã‰ina pa‰ova-
n˘ch, zhaban˘ch, nájden˘ch alebo
– ako v tomto prípade – darova-
n˘ch zvierat by vo voºnej prírode
nepreÏila, a tak sú chtiac-nechtiac
doÏivotne odkázané na ºudskú o-
pateru. Na‰ou úlohou je poskytnúÈ
im akési luxusné „väzenie“. 

Nemáte obavy, Ïe sa obnovia
jeho predátorské in‰tinkty?

Pokiaº radikálne nezmeníme je-
ho Ïivotné podmienky, nie. Ak by

guje na telesnú teplotu. Keì ho vy-
tiahnem z vlaÏnej vody a vezmem
na ruky, alebo hladím, cíti teplo a je
mu to príjemné. Jeho predchádza-
júci majitelia mu päÈ rokov v‰tepo-
vali, Ïe ãlovek nie je pre neho ìal-
‰í predátor, ale niekto, kto ho k⁄mi
a stará sa o neho. Také nieão sa
dá dosiahnuÈ iba skutoãne trpezli-
vou chovateºskou prácou. A my v

Jazyková príprava s docentkou Editou Rohaºovou pomáha Ane,
Marine, Lyubomyrovi, Ivanovi a ìal‰ím zahraniãn˘m ‰tudentom zdo-
konaliÈ sa v slovenãine.

Kajman okuliarnat˘ (Caiman crocodilus fuscus) pochádza z tropick˘ch
oblastí Strednej a JuÏnej Ameriky. Z pohºadu medzinárodn˘ch doho-
vorov a európskej legislatívy o ochrane Ïivoãíchov patrí medzi zviera-
tá, ktor˘m síce nehrozí bezprostredné vyhynutie, ale mohlo by sa tak
staÈ, ak by ich drÏba a obchod neboli regulované ‰tátnymi orgánmi.

A tento e-ãasopis poznáte?

vákom ponúka? Ide o kultúrno-
v˘menn˘ program, ktor˘ je urãe-
n˘ ‰tudentom denného pomatu-
ritného ‰túdia okrem posledn˘ch
roãníkov. ·tudenti vo vekovom
rozmedzí 18-30 rokov majú moÏ-
nosÈ vycestovaÈ poãas letn˘ch
prázdnin na kultúrno-v˘menné ví-
zum J-1 do USA, kde môÏu legál-
ne pracovaÈ po dobu 4 mesiacov
a potom sa e‰te mesiac venovaÈ
cestovaniu. VidieÈ za letom strá-
ven˘m s t˘mto ‰tudentsk˘m pro-
gramom v‰ak nemoÏno iba prácu
a cestovanie. Nemenej zaujíma-
vé je spoznaÈ mnoho odli‰n˘ch
kultúr, obstáÈ v skú‰ke samostat-
nosti, ãi zdokonaliÈ sa v cudzom
jazyku. Kapacita programu je sí-

ce obmedzená, no pri vãasnom
zaregistrovaní sa (jeseÀ – zima)
je ‰anca dohodnúÈ si Ïelanú loka-
litu a prácu vysoká. KaÏd˘ si mô-
Ïe svoje 4 mesiace naplánovaÈ
medzi 1. májom a 31. októbrom.
V zásade sa u v‰etk˘ch agentúr
rozli‰ujú dva typy programu pod-
ºa hºadania práce.

Prácu si nájdem sám - ide o
lacnej‰í typ, kde po konzultácii s
agentúrou oslovuje ‰tudent po-
tencionálnych zamestnávateºov
sám. Agentúra by mu mala po-
skytnúÈ americkú databázu za-
mestnávateºov alebo vlastnú da-
tabázu a kontakty. Okrem inter-
netového pátrania si môÏete svoj
job dohodnúÈ aj na zimn˘ch

„JobFair“, ão je ak˘si veºtrh prá-
ce, kde sa na Slovensku stretá-
vajú zamestnávatelia so ‰tudent-
mi. Ak ste si prácu zohnali, ostá-
va vám uÏ iba skompletizovaÈ pri-
hlá‰ku, zaÏiadaÈ o víza a v prípa-
de úspechu zaplatiÈ letenku.

Prácu si nechám zaistiÈ - väã-
‰inou ide o sezónne práce pre-
dov‰etk˘m v oblasti cestovného
ruchu – národné a zábavné par-
ky, hotely, re‰taurácie, obchody
zo suvenírmi. Ide o drah‰í typ pro-
gramu, kde sa ‰tudent spoºahne
na kontakty agentúry, ktorá mu
prácu zabezpeãí podºa jeho Ïela-
nia. K obom programom je sa-
mozrejme nutné pripoãítaÈ e‰te
zdravotné a úrazové poistné, kto-

ré hradí o‰etrenie do v˘‰ky 50 ti-
síc USD. 

Kedy zaãaÈ s vybavovaním?
Spravidla, pokiaº chce maÈ ‰tu-

dent v letnom semestri ãas na
skú‰ky, aby mohol ãím skôr od-
letieÈ, je vhodné s vybavovaním
zaãaÈ uÏ na jeseÀ. Na cenové
zv˘hodnenie pri skorom zaregis-
trovaní sa narazíte u väã‰iny
cestovn˘ch agentúr, no cena nie
je jedinou v˘hodou vãasnej re-
gistrácie. Je pochopiteºné, Ïe naj-
nav‰tevovanej‰ie strediská ako
Florida, Alja‰ka ãi Kalifornia a
najÏiadanej‰ie pracovné pozície
ako ãa‰ník, ãi pracovník v pláÏo-
v˘ch zariadeniach, sa obsadia
ako prvé. 

Work and Travel – ako na to?
Osem základn˘ch krokov:

1. rozhodnúÈ, ãi si prácu nájdem
sám alebo si ju nechám zabez-
peãiÈ,

2. zaregistrovaÈ sa na internetovej
stránke, 

3. dohovoriÈ si termín pohovoru,
pri ktorom zaplatím prvú splát-
ku programu,

4. hºadaÈ zamestnávateºa a skom-
pletizovaÈ prihlá‰ku najneskôr 3
mesiace pred odletom,

5. rezervovaÈ si letenku,
6. dohovoriÈ si pohovor na ame-

rickej ambasáde a zaÏiadaÈ o
víza,

7. zaplatiÈ letenku,
8. informovaÈ zamestnávateºa o

svojom prílete.
Viac informácií získate na

stránke www.studentagency.sk
alebo na bezplatnom telefónnom
ãísle 0800 121 121.

Dojmy z pobytu za oceánom
poãas uplynulého leta sú v

niektor˘ch z nás stále rovnako in-
tenzívne a stále rozprávame to
isté dookola kaÏdému, kto si nás
e‰te nevypoãul, pretoÏe sme za-
Ïili nieão v˘nimoãné, úÏasné a
neopakovateºné. Ale úlet za veº-
kú mláku má dnes moÏnosÈ ab-
solvovaÈ väã‰ina z nás, dvere sú
otvorené prakticky do celého sve-
ta a o lokalite skutoãne rozhodu-
je individuálny v˘ber. Kamkoºvek
sa v‰ak nedá ísÈ, ako sa vraví „na
vlastné triãko“. Úãastníci progra-
mu Work and Travel USA sú nú-
tení spoºahnúÈ sa na dobré meno
a cenovú ponuku jednotliv˘ch
agentúr. Ich serióznosÈ z roka na
rok stúpa a ceny sú stále dostup-
nej‰ie. 

Work and Travel
âo vlastne program Work and

Travel dobrodruÏstvachtiv˘m Slo-

PäÈroãn˘ kajman okuliarnat˘, ktorého nedávno získalo na‰e uni-
verzitné vivárium, je dôkazom, Ïe aj tak˘ nevypoãítateºn˘ predátor,
ako je krokodíl, môÏe byÈ mierumilovn˘ tvor. Pri pohºade na to, ako
sa nechá pokojne pestovaÈ v náruãí alebo k⁄miÈ z ruky, vás moÏno
tro‰ku zamrazí, vedúci vivária Ing. JAROSLAV POKORÁDI, ktor˘ sa o
neho stará, sa v‰ak len usmieva.

sme ho v‰ak zaãali k⁄miÈ Ïivou po-
travou miesto neÏivej, alebo by do-
stal kajmaniu partnerku ãi partne-
ra, jeho správanie voãi ºuìom by
sa urãite zmenilo. Chránil by si
svoje teritórium a prejavoval by sa
agresívnej‰ie. To zatiaº nehrozí,
na jedálnom lístku zostávajú kura-
cie srdcia a ani o partnerovi sme
e‰te nerozm˘‰ºali. Okrem toho, pri
kajmanoch je problematické zistiÈ
pohlavie, vy‰etrenie sa musí robiÈ
röntgenom. A to by bol pre neho
zbytoãn˘ stres, teraz je dôleÏitej-
‰ie, aby sa adaptoval na nové
prostredie. 

Americk˘ sen je najlacnej‰í na jeseÀ

Pred pár t˘ÏdÀami ste previez-
li do vivária ãasÈ kontrabandu za-
baveného políciou vo Vajnoroch.
O ktoré Ïivoãíchy ide a ako sa im
darí? 

Bol to najväã‰í zadrÏan˘ kon-
traband s chránen˘mi Ïivoãíchmi
na Slovensku. Policajné a colné
orgány zabavili 210 suchozem-
sk˘ch korytnaãiek, niekoºko
exemplárov vzácnych leguánov
(Brachylophus fasciatus) z ostro-
va FidÏi a párik veºhada mada-
gaskarského (Sanzinia mada-
gascariensis). Takmer v‰etky za-
drÏané druhy sú priamo ohroze-
né vyhubením a sú zaradené v
najprísnej‰ej skupine celosveto-
vej ochrany (príloha I dohovoru
CITES). Îiaº, veºa exemplárov
bolo uhynut˘ch, resp. v zlom
zdravotnom stave a je pravdepo-
dobne, Ïe napriek starostlivosti
veterinárov a odborn˘ch o‰etro-
vateºov asi pätina uhynie. Zvie-
ratá boli chované (ak sa dá vô-
bec pouÏiÈ slovíãko chované) v
absurdn˘ch podmienkach bez
zabezpeãenia základn˘ch Ïivot-
n˘ch potrieb. „Chovateºom“ preto
hrozí okrem obvinenia z trestné-
ho ãinu nelegálnej drÏby chráne-
n˘ch Ïivoãíchov aj obvinenie z t˘-
rania zvierat. Veºhady madagas-
karské sme umiestnili v univerzit-
nom viváriu. Po minimálne 30-
dÀovej karanténe ich preloÏíme
do expoziãnej ãasti prístupnej ve-
rejnosti. Ostatné zvieratá sú v
ZOO Bojniciach. 

ëakujem za rozhovor. (za)

Z VOLEJBALU
Kelto‰, Valent, Szoke, Gál, Zent-
ko (libero ·imo, Halás, Kostka,
Pa‰ka). Domáci zachytili úvod
stretnutia, lep‰ie hrajúci hostia
si v‰ak vytvorili náskok, ktor˘
spoºahlivo udrÏiavali poãas
oboch úvodn˘ch setov. ËaÏili
najmä z dobrého taktického
servisu a dobre pripraveného
útoku. V treÈom a neskôr aj vo
‰tvrtom sete domáci hráãi ob-
medzili poãet vlastn˘ch nevynú-
ten˘ch ch˘b a dostali súpera
pod tlak. Do polovice posledné-
ho setu dokázali drÏaÈ krok s
lídrom tabuºky, no potom hostia
opäÈ zobrali v˘voj zápasu do
svojich rúk. 

VK EKONÓM SPU NITRA –
VK Chemes Humenné 2 : 3
(23:25, 25:19, 16:25, 14:25, 10:15).
Zostava: ·alata, Pa‰ka, Valent,
Szoke, Gál, Zentko (libero ·i-
mo, Kelto‰, Kostka, Kaãur, Ha-
lás). Zápas bol obojstranne vy-
rovnan˘ a chlieb sa lámal na
konci prvého setu. Domáci do-
tiahli v˘voj na 23:23, no nedoká-
zali vyuÏiÈ ‰ancu. Postupne vy-
hrali druh˘ a ‰tvrt˘ set a bolo
jasné, Ïe sa rozhodne aÏ v pia-
tom. Ten zaãali lep‰ie na‰i hrá-
ãi, ale po v˘mene strán hostia
zabrali a získali set vo svoj pros-
pech.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

V·K Púchov - VK EKONÓM
SPU NITRA 3 : 0 (25:18, 25:23,
25:12). Zostava: ·alata, Pa‰ka,
Valent, Szoke, Gál, Zentko (libe-
ro Kostka, Kelto‰, ëurica, Ka-
ãur). Nitrania hrali u finalistu mi-
nuloroãného play off, ktor˘ je
momentálne na 6. mieste. Na‰i
hráãi mali v prípade úspe‰ného
v˘sledku e‰te ‰ancu dostaÈ sa
do prvej ‰estky, domáci sa v‰ak
po niekoºk˘ch neveºmi úspe‰-
n˘ch v˘sledkoch dobre pripravili
na zápas a zaslúÏene vyhrali. 

VK Cityfarma Nové Mesto
n/Váhom - VK EKONÓM SPU
NITRA 3 : 1 (25:18, 18:25, 25:20,
25:17). Zostava: ·alata, Pa‰ka,
Valent, Szoke, Gál, Zentko (libe-
ro Kostka, Kelto‰, ëurica, Ka-
ãur). Hostia pri‰li do Nového
Mesta s úmyslom uspieÈ a na-
zbieraÈ ão najviac setov, ktoré
sa budú zapoãítavaÈ aj v nad-
stavbovej ãasti. Zaãiatok zápa-
su bol obojstranne opatrn˘ a
lep‰ie vy‰iel domácim. V dru-
hom sete sa na‰i hráãi po poky-
noch trénera postarali o víÈaz-
stvo, v poslednom, rozhodujú-
com, sa v‰ak domáci opäÈ pre-
budili a získali dôleÏit˘ set pre
seba.

VK EKONÓM SPU NITRA –
PU Pre‰ov 1 : 3 (18:25, 14:25,
25:20, 16:25). Zostava: ·alata,

nav‰tívil Slovensko vìaka folkló-
ru. Tak mu prirástol k srdcu, Ïe sa
nestihol na univerzite ani poriad-
ne zohriaÈ a uÏ pôsobí ako taneã-
ník vo FS Zobor. 

Na v‰etk˘ch ‰tyroch urobila
veºk˘ dojem slávnostná atmosfé-
ra v aule pri ‰tátnych imatrikulá-
ciách. Ana bola aj v ‰tudentskom
sprievode mestom: „Poãasie sa
nám príli‰ nevydarilo, ale imatri-
kulácie sa mi páãili. Zábavn˘ bol
najmä krst mliekom, na‰Èastie,
podarilo sa nám pred ním za-
chrániÈ, obetovali sa chlapci.“

BlíÏia sa sviatky, ktoré v‰etci
strávia doma so svojimi blízky-
mi. Nemohli sme sa preto obísÈ
ani tému vianoãn˘ch tradícií.
„KaÏdá dedina má svoje zvyky“,
povedala nám Marína. „U nás v
Petrovci, kde sú väã‰inou evan-
jelici, ideme na ·tedr˘ veãer do
kostola a potom si sadneme k
veãeri. Podávajú sa jedlá pripra-

vené podºa star˘ch receptov, na-
príklad krumple na tep‰i - zemia-
ky nakrájané s klobásou alebo
mäsom, upeãené na plechu.
Veãer chodia po domoch vin‰o-
vaÈ deti a po polnoci chlapi.“ 

„Na‰ím tradiãn˘m ‰tedroveãer-
n˘m jedlom je sarma – ryÏa s ka-
pustou a mäsom“, pridal sa Ivan.
„Po veãeri idú chlapi po domoch
’zapukávaÈ ’ s petardami, takÏe
sa celá dedina oz˘va aÏ do rána.
Vin‰ovníkov ponúkajú dievãatá
koláãmi a vínom, Erdevik je vi-
nárska oblasÈ známa najmä svo-
jím rizlingom. 

V Lyubomyrovej dedine sa
gazdinky v slovensk˘ch rodinách
majú na ·tedr˘ deÀ ão obracaÈ.
„Podºa tradície musíme maÈ na
stole dvanásÈ rôznych chodov“,
prezradil nám. S darãekmi to
v‰ak majú vyrie‰ené ‰alamún-
sky: obdarúvajú sa na Vianoce aj
na Nov˘ rok. 

L. ZÁHORÁKOVÁ

Pri na‰om spoloãnom putova-
ní „virtuálnou vedou“ sa dnes za-
stavíme u na‰ich západn˘ch su-
sedov a predstavíme vám ãaso-
pis, ktor˘ prekroãil nielen národ-
n˘, ale aj európsky rámec.

Preslia je ãasopis âeskej bota-
nickej spoloãnosti, ktor˘ publiku-
je pôvodné vedecké práce zame-
rané na systematiku, morfológiu
a ekológiu rastlín, vegetaãnú ana-
l˘zu, fytosociológiu a floristiku.
Prednostne ponúka priestor pre-
zentovaniu v˘sledkov európske-
ho v˘skumu, vítané sú v‰ak aj
príspevky z ìal‰ích oblastí sveta.

Periodikum vzniklo v roku 1914 a
je pomenované na pamiatku
dvoch v˘znamn˘ch ãesk˘ch bo-
tanikov, bratov Karla Bofiivoja
Presla (1794-1852) a Jana Sva-
topluka Presla (1791-1849). Vy-
chádza 4-krát roãne, príspevky
sú v anglickom alebo nemeckom
jazyku, v˘berovo v ãe‰tine. Pres-
lia si na‰la svoje miesto v tak˘ch
databázach ako Current Con-
tents/Agriculture, Biology & Envi-
ronmental Sciences, Science
Citation Index Expanded, Web of
Science“ a SciSearch. 

PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ


