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STΩPâEK
Na stolec zasadol tretí z dva-

nástich mesiaãikov. Je mlad˘,
prívetiv˘ a priná‰a sviatok v‰et-
k˘ch Ïien, ale aj dobrej knihy.
Zima sa krok za krokom defini-
tívne porúãa. E‰te síce vystrkuje
roÏky, ale veºa ‰ancí nemá! UÏ
aby tu bola nová jar! Prajeme si
dlh‰ie dni plné tak trochu zuba-
tého slnieãka. Nedoãkavo ãaká-
me na signály. Medzi prvé patria
prvé neÏné hlaviãky sneÏienok.
Mal˘ zázrak, ktor˘ vyãarí príro-
da. Má ich rád ná‰ mlad˘ nada-
n˘ florista, ale urãite nie je sám.
Koºkí ukr˘vame milú spomienku
na bielu kytiãku vo váze! A keì
sme sa uÏ takto pekne romantic-
ky naladili, ostaÀme e‰te na
chvíºu na tejto vlnovej dæÏke. Do-
laìme ju rozprávkou, veì tá ne-
patrí iba deÈom…

Keì pánboh stvoril svet, trávu
a kvety, dal im krásne farby od
v˘myslu sveta. Nakoniec sa ob-
rátil k snehu a povedal mu, nech
si vyberie farbu sám. I‰iel teda
sneh k tráve a p˘tal si zelenú
farbu. LenÏe tráva nedala. I‰iel k
ruÏi, aby mu dala ãervenej farby,
k slneãnici po Ïltú a tak ìalej a
ìalej, ale nikde nepochodil. Na-
pokon sa zarmútene posadil k
bielej sneÏienke. Tej ho bolo ºú-
to a povedala: „Mám len obyãaj-
n˘ biely plá‰È na sebe, ale keby
ti postaãil, rozdelím sa s tebou.“
Sneh sa zaradoval, poìakoval a
vzal si od sneÏienky jej bielu far-
bu. Od tej doby je sneh nepriate-
ºom kvietkov a keì môÏe, ‰kodí
im. Len sneÏienke neublíÏi – tá
rastie aj pod ním.

Verí‰, neverí‰, ale je to milé,
v‰ak? Nezabudnite teda a po-
te‰te kvietkom toho, koho máte
radi. V kaÏdom roãnom období
je na to príleÏitostí aÏ-aÏ. No jar
je na to zvlá‰È ako stvorená. Len
pozor na sneÏienky, zdá sa mi,
Ïe sú zákonom chránené! 

K. POTOKOVÁ

NÁZOR REKTORA SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY

SO SPLNOMOCNENCOM VLÁDY O KOMUNÁLNEJ REFORME

PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY – NEVYHNUTN¯ ZDROJ POZNANIA

Z PRANOSTÍK

Koºko dní pred Jozefom 
vyletia vãely,
toºko t˘ÏdÀov bude chladno.

Na svätého Gregora
v‰etky volky zo dvora.

Ak má‰ v marci lúku
vytopenú,
niã si z toho nerob,
zaraduj sa senu!

Svoje polienko do diskusie pri-
loÏila aj Katedra regionálneho
rozvoja FE·RR, ktorá 25. februá-
ra zorganizovala stretnutie so spl-
nomocnencom vlády SR pre ko-
munálnu reformu, Ing. VIKTOROM
NIÎ≈ANSK¯M a jeho tí-
mom spolupracovníkov.
Pozvali na Àu odborní-
kov z na‰ej univerzity,
predov‰etk˘m z FE·RR
a FEM, ale aj kolegov z
Univerzity Kon‰tantína
Filozofa. 

âo je to malá obec?
Je to súãasÈ ná‰ho kul-
túrneho dediãstva? Ako
je to s identitou obcí a
ich nezávislosÈou? Ako
zabezpeãiÈ ich fungova-
nie, sluÏby, vzdelávanie
volen˘ch zástupcov?
To je len niekoºko tém,
ktoré sa otvorili. 

Na záver vy‰e troj-
hodinovej vecnej dis-

- Treba povedaÈ, Ïe decentra-
lizácia aj komunálna reforma sú
z veºkej ãasti reformami politic-
k˘mi, dot˘kajú sa Ïivota v‰et-
k˘ch obãanov, a preto je dobré,
keì sa v úvodn˘ch fázach zo-
hºadní ão najviac odborn˘ch ar-
gumentov, sformulujú ão naj-
neutrálnej‰ie hºadiská a nepre-
vaÏujú politické aspekty. Mojou

Aké v˘hody vidíte v zlúãení
dvoch univerzít?

Zlúãenie oboch nitrianskych
univerzít je v súãasnosti ãisto hy-
potetická otázka. Nijaké akade-

mické orgány SPU sa zlúãením
na‰ich univerzít doteraz nezaobe-
rali. V STV som prezentoval svoj
vlastn˘, obãiansky názor. Kritika
veºkého poãtu univerzít na Slo-

Cyklámenová farba, korálky, lupene kvetov dominovali modelu Veãer-
nica, urãenom na ma‰karn˘ ples. O Àom, ale aj o in˘ch zaujímavosti-
ach z floristiky ãítajte na 3. strane.

Poboãka Spoloãnosti pre poºnohospodárske, lesnícke, potra-
vinárske a veterinárne vedy pri SAV bilancovala 9. februára svo-
ju ãinnosÈ za posledné ‰tyri roky. 

SpoloãnosÈ prispieva k zvy‰ovaniu odbornej úrovne svojich ãlenov
a napomáha vedeck˘ rast mlad˘ch adeptov vedy. V ãase, keì sa pre-
hodnocuje úãel, potreba a efektívnosÈ súãasn˘ch vedeck˘ch in‰titúcií
ãi v˘robn˘ch podnikov aj v rezorte poºnohospodárstva, lesníctva, po-
travinárstva a veterinárstva, keì sa kladie otázka, naão je tu v˘skum,
keì moÏno v t˘chto oblastiach aplikovaÈ vedecké poznatky in˘ch vied,
poukazujú ãlenovia SSPLaV na ‰pecifickosÈ odvetvia. Úlohou pôdo-
hospodárskych vied je prostredníctvom poznania objektu bádania a
procesov vedúcich k ich ovplyvÀovaniu vyuÏiÈ ich pre potreby spoloã-
nosti. Tá kladie poÏiadavky na rie‰enie tak˘ch procesov, ako je trvalá
udrÏateºnosÈ, multifunkãnosÈ poºnohospodárstva a environmentálne
aspekty rozvoja. Veda a v˘skum v poºnohospodárstve, to je zloÏit˘
proces, v ktorom v najbliÏ‰om období pôjde o prehæbenie poznatkov v
regulácii tvorby a akumulácie organickej hmoty, problematike globál-
neho otepºovania a nedostatku vody, stresovej problematike a me-
chanizmoch adaptácie agrofytocenóz. ëal‰ími prioritami sú biodiver-
zita, genetické inÏinierstvo, vytváranie vhodnej ‰truktúry poºnohospo-
dárskej krajiny a podobne. 

Poboãka sa vo svojom programe v uplynulom období zamerala na
najdôleÏitej‰ie úlohy v rámci programu SAV pre poºnohospodárstvo,
rastlinnú v˘robu, Ïivoãí‰nu technológiu, potravinárstvo, lesníctvo a
veterinárstvo. Z uskutoãnen˘ch podujatí, ktoré pozitívne ovplyvnili
dianie v jednotliv˘ch odboroch rezortu, treba spomenúÈ uÏ piatu celo-
slovenskú repársku konferenciu, konferenciu obilninársku, odborné
podujatia zo zeleninárstva, ekofyziológie, trávnikárstva a krmovinár-
stva, kvality potravín a otázky drevín vo verejnej zeleni. Poboãka sa
venovala aj ‰íreniu nov˘ch poznatkov v ochrane ga‰tana jedlého a vy-
bran˘ch ovocn˘ch drevín, aj s ohºadom na biologickú ochranu. 

Vedenie poboãky ìakuje v‰etk˘m 87 ãlenom za dobrovoºne vyko-
nanú uÏitoãnú prácu pre rozvoj tvorivej vedeckej práce, ktorá pou-
kazuje na to, Ïe i napriek ÈaÏkostiam, najmä ekonomick˘m, má na‰a
veda trvalé miesto v EÚ i svetovej vede, pretoÏe tá sa musí staÈ celo-
Ïivotnou súãasÈou ºudsk˘ch aktivít pre rozvoj spoloãnosti. 

Prof. Ing. JÁN ·VIHRA, DrSc.

Le‰enia, iskry zváracích prí-
strojov, prázdne okenné rámy,
tak akosi vyzerali posluchárne
A-01 a CH poãas skú‰kového
obdobia, keì sa tu robili re-
kon‰trukãné práce. Aké, na to
sme sa sp˘tali Ing. ªUBOMÍRA
VNUKA, vedúceho Útvaru in-
vestícií. 

- Viac ako 40 rokov intenzív-
neho pouÏívania sa podpísalo
na stave a opotrebovanosti na-
‰ich posluchární, preto vedenie
SPU rozhodlo o ich postupnej
rekon‰trukcii a modernizácii.
V˘sledkom bude estetickej‰ie
prostredie pre v˘uãbu a záro-
veÀ zníÏenie energetickej ná-
roãnosti na prevádzku. V januá-
ri a februári prebehla rekon-
‰trukcia prv˘ch dvoch poslu-
chární. Presklené steny sme
nahradili stenami na báze hliní-
kového materiálu so zasklením,
ktoré majú v˘razne lep‰ie tep-
lotechnické parametre. V ìal-
‰ích rekon‰trukãn˘ch prácach
budeme pokraãovaÈ poãas
prázdnin v mesiacoch jún-sep-
tember. Okrem v˘meny skle-
n˘ch stien sa uskutoãní aj mo-
dernizácia vnútorného vybave-
nia posluchární – repasácia se-
dadiel s lavicami, repasácia
svietidiel, v˘mena PVC podla-
hovín za keramické, osadia sa
nové tabule, vylep‰í sa ozvuãe-
nie a urobí príprava na osadenie
novej audiovizuálnej techniky.

ëakujeme za informácie. -z-

Pred ãasom som dostal e-mail od ‰tudenta Ïurnalistiky na UKF,
Stana ·ima. Pripravuje do ‰tudentského ãasopisu Obãas Neãas té-
mu, v ktorej sa zaoberá moÏn˘m zlúãením SPU a UKF do spoloãnej
Nitrianskej univerzity. „Vá‰ názor, ako som postrehol z médií, je v
tejto veci úplne in˘ ako pohºad rektora UKF, a preto Vám poloÏím
pár otázok, na ktoré by som rád dostal Va‰u odpoveì “, napísal mi.

OdpovedaÈ na otázky prikazuje slu‰nosÈ a nakoºko novinársky
elév v tejto chúlostivej téme poÏaduje krátke odpovede, ão nie je
veºmi moÏné, rozhodol som sa odpovedaÈ mu cestou ná‰ho POª-
NOHOSPODÁRA. Za dôleÏité v‰ak povaÏujem aj to, aby akademic-
ká obec SPU poznala celú moju odpoveì, priamo, nekrátene a za-
ruãene neskreslene. Tu je.

IMRICH OKENKA.

kusie sme oslovili Viktora
NiÏÀanského. Chceli sme po-
znaÈ jeho názor na uÏitoãnosÈ
v˘meny názorov o komunál-
nej reforme na akademickej
pôde. 

úlohou je pripraviÈ pre vládu
správu, ako ìalej v tejto proble-
matike. Chcem sa ão najviac
opieraÈ o poznatky ºudí, ktorí
pracujú vo sfére v˘skumu a ve-
dy, na rôznych projektoch v re-
giónoch a môÏu prispieÈ kon-
krétnymi názormi na vec. Ve-
rím, Ïe s viacer˘mi z t˘ch, ktorí
tu dnes diskutovali, sa e‰te v
procese prípravy reformy stret-
neme. Veì va‰a univerzita sa
‰pecializuje (aj) na vidiecky
priestor, a tak má ão povedaÈ k
tejto téme. Je tu k dispozícii
mnoÏstvo diplomoviek, v˘s-
kumn˘ch a teoretick˘ch prác,
univerzita participuje na medzi-
národn˘ch programoch, je teda
moÏnosÈ porovnávaÈ sa s Euró-
pou a cel˘m svetom. Poznatky,
ktoré tu dnes odzneli, urãite vy-
uÏijeme. Plánujeme uskutoãniÈ
podobné diskusie aj na ìal‰ích
univerzitách. 

Myslím si, Ïe takéto v˘meny
názorov sú veºmi uÏitoãné aj
pre ‰tudentov. Dostávajú na
‰kole znaãné penzum teoretic-
k˘ch vedomostí, no moÏno tro-
‰ku menej tej praxe. Situácia je
dnes taká, Ïe univerzity sa ão-
raz viac otvárajú prostrediu, v
ktorom budú absolventi pôso-
biÈ. To je v súãasnosti omnoho
dynamickej‰ie a od mlad˘ch ºu-
dí sa oãakáva, Ïe sa pruÏne za-
poja do pracovného procesu a
je teda lep‰ie, ak majú ãím viac
poznatkov aj z druhej strany, o
mechanizmoch, ktoré sú v pod-
state trochu iné v reálnom Ïivo-
te ako v uãebniciach“, vyjadril
sa splnomocnenec vlády. KP

vensku rezonuje nielen v odbor-
n˘ch kruhoch, ako napr. vo vláde,
na ministerstve ‰kolstva, vo v˘bo-
re NR SR pre vzdelávanie, ale aj
v laickej verejnosti a masovoko-
munikaãn˘ch prostriedkoch. Táto
kritika má podºa môjho názoru
svoje opodstatnenie a zaznieva
oprávnene. V˘hody v zlúãení naj-
mä „mestsk˘ch“ univerzít (a net˘-
ka sa to len Nitry, ale napr. aj Bra-
tislavy, Ko‰íc a podobne) vidím vo
viacer˘ch rovinách, a to okrem sy-
nergického efektu najmä vo vy-
tvorení lep‰ích podmienok na:

� poskytovanie kvalitnej‰ieho
vzdelávania. Zlúãením rovnak˘ch

V rámci mobilitného programu Socrates-Erasmus k nám zavítalo na
letn˘ semester dvanásÈ ‰tudentov z Talianska, Turecka (na snímke),
Poºska a Loty‰ska. Na pôde univerzity ich 23. februára privítala pro-
rektorka pre zahraniãné vzÈahy A. Bandlerová a prorektor pre rozvoj
univerzity D. Húska. Po vzájomnom predstavení im na‰i akademickí
predstavitelia zaÏelali príjemn˘ pobyt a veºa nov˘ch uÏitoãn˘ch skúse-
ností z na‰ej univerzity, Nitry aj Slovenska. Svoje krajiny a domovské
univerzity prezentovali zahraniãní stáÏisti zaãiatkom marca na stretnu-
tí s na‰imi Erasmus-‰tudentmi.

Grémiá SPU schválili princípy
hodnotenia v˘sledkov maturit-
n˘ch skú‰ok pri prijímacích
skú‰kach na na‰u univerzitu v
akademickom roku 2005/2006.
Uchádzaãi sa aj v tomto roku na
fakultách, ktoré to schválili, pod-
robia prijímacím skú‰kam podºa
doteraj‰ích pravidiel, no pri prijí-
maní sa do úvahy budú braÈ aj
v˘sledky maturitn˘ch skú‰ok z
jednotliv˘ch predmetov, priãom
sa bude dodrÏiavaÈ princíp zo-
hºadnenia úrovne maturitnej
skú‰ky (A,B,C), jej forma (exter-
ná písomná ãasÈ, interná ústna
ãasÈ), v˘sledné hodnotenie pí-
somnej ãasti v podobe percen-
tuálnej úspe‰nosti alebo do-
siahnutá známka z ústnej odpo-
vede. Kompletn˘ materiál ãítaj-
te na www.uniag.sk -r-

(Pokraãovanie na 2. str.)

Jediná otázka

Pokraãujúci proces decentralizácie a modernizácie verejnej
správy a poÏiadavky na efektívnosÈ v˘konu správy vecí verej-
n˘ch priná‰a stále nové otázky. Presun kompetencií zo ‰tátu na
obce, problém zabezpeãenia kvality a odbornosti vo v˘kone
kompetencií, to sú len niektoré z citliv˘ch tém, o ktor˘ch sa dis-
kutuje v rámci prípravy komunálnej reformy.

Je zlúãenie nitrianskych
univerzít racionálne?

V˘sledky maturít a
prijímaãky na SPU

V. NiÏÀansk˘ kvitoval podnetné príspevky
do odbornej diskusie o komunálnej reforme.



Pre porozumenie sú dôleÏité v‰etky jazyky sveta

Vedeck˘ deÀ FE·RR Je zlúãenie nitrianskych univerzít racionálne?

Skú‰ka vedomostí 
a zruãnosti v teréne

V priestoroch najmlad‰ej fakulty sa 26. januára 2005 uskutoãnil pr-
v˘ Vedeck˘ deÀ FE·RR. Prodekanka fakulty pre vedeckov˘skumnú
ãinnosÈ, doc. Ing. Belajová, PhD., v úvodnom vystúpení naãrtla kom-
plexn˘ obraz o charaktere a súãasnom poãte v˘skumn˘ch projektov.
Priebeh rie‰enia jednotliv˘ch projektov, ich finanãné zabezpeãenie a
dosiahnuté ãiastkové v˘sledky podrobne prezentovali hlavní rie‰itelia
projektov (prof. M. Demo, prof. Z. Jureková, prof. V. Gozora, doc. A.
Belajová, prof. A. Bandlerová, Ing. A. Jarábková, a doc. P. ·imãák). 

Na fakulte sa ich rie‰i viac ako tridsaÈ vrátane ‰tyroch grantov˘ch
projektov VEGA, dvoch projektov 6. rámcového programu EÚ a nie-
koºk˘ch in‰titucionálnych v˘skumn˘ch projektov. Okrem základného
v˘skumu sú mnohé projekty orientované na priamu aplikáciu v pra-
xi (napríklad sociálno-ekonomické zmeny na vidieku, rozvoj udrÏa-
teºného poºnohospodárstva a záhradníctva, formulovanie konku-
renãnej v˘hody v potravinovom reÈazci a pod.) a pri ich rie‰ení spo-
lupracujeme s organizáciami v˘robnej sféry. 

Úctyhodn˘ poãet projektov a informácie o ich rie‰ení svedãia o
dobre zaloÏenej v˘skumnej báze FE·RR. Predstavené projekty
majú relatívne ‰irok˘ tematick˘ záber, od biologick˘ch vied aÏ po
ekonomiku a regionálny rozvoj a podporujú tak úroveÀ vedeckého
poznania, ako aj kvalitu v˘uãby ‰tudentov. Po prezentácii projektov
hodnotila komisia pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ FE·RR súãasn˘
stav zabezpeãenia v˘skumu a jej ãlenovia diskutovali aj o rámco-
vom smerovaní ìal‰ieho vedeckého bádania na fakulte. Prodekan-
ka doc. A. Belajová znovu iniciovala prípravu spoloãného projektu
katedier fakulty so zámerom posilnenia uÏ‰ej spolupráce jednotli-
v˘ch jej pracovísk. Îiaduce sú najmä také projekty, ktoré priamo
podporujú existujúce a plánované ‰tudijné programy FE·RR.

Na Vedeckom dni FE·RR sa zúãastnilo niekoºko desiatok záu-
jemcov z fakulty a ostatn˘ch pracovísk SPU. Vzhºadom na svoju ús-
pe‰nosÈ bude podujatie organizované pravidelne s cieºom prezento-
vaÈ v˘skum na fakulte ‰irokej vedeckej a pedagogickej obci, ako aj
zástupcom praxe. Vytvoria sa tak moÏnosti lep‰ieho vzájomného
poznávania a tvorby nov˘ch spoloãn˘ch projektov. 

Ing. ALEXANDER FEHÉR, PhD., KTUR

O ZLATÉ NOÎNICE
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katedier moÏno do vyuãovacieho
procesu zapojiÈ kvalitnej‰í uãiteº-
sk˘ zbor. Urãite by som prijal spo-
luprácu napr. s va‰ou katedrou
matematiky, fyziky, pedagogiky ãi
psychológie. Poãul som, Ïe na va-
‰ej univerzite postupne budujete
katedru ekonomiky z na‰ich dok-
torandov, ktorí si nena‰li na SPU
adekvátne miesto. ManaÏment na
va‰om veºmi Ïiadanom ‰tudijnom
(e‰te) odbore garantoval pracov-
ník z SPU. Na‰e katedry ekono-
miky a manaÏmentu sú personál-
ne veºmi kvalitné. Na na‰om ‰tu-
dijnom programe záhradná a kra-
jinná architektúra by úspe‰ne
mohli spolupracovaÈ uãitelia z va-
‰ich katedier umeleckého zame-
rania. Optimalizovalo by sa aj vy-
uÏitie v˘uãbov˘ch priestorov,
uãebn˘ch pomôcok, prostriedkov
IKT atì. Vy máte ‰tudijné progra-
my zamerané na telov˘chovu a
‰port, my máme ‰portoviská. Aj v
súãasnosti si prenajímate na‰u
plaváreÀ. Mohli by sa otvoriÈ aj ta-
ké unikátne ‰tudijné programy,
ktoré v súãasnosti nemoÏno akre-
ditovaÈ, nakoºko zákon nepredpo-
kladá predkladanie návrhov z via-
cer˘ch univerzít, ale len z jednej; 

� realizáciu kvalitnej‰ej vedec-
kov˘skumnej ãinnosti. Lep‰ie vyu-
Ïitie vedeckov˘skumn˘ch kapacít,
budovanie a rozvoj optimálnej a
unikátnej v˘skumnej infra‰truktú-
ry. Vy‰‰iu grantovú úspe‰nosÈ;

� zníÏenie nákladov na pre-
vádzku, optimalizáciu finanãn˘ch
a personálnych zdrojov. Lep‰ie
vyuÏitie existujúcich kapacít. Na-
‰e univerzity, ktoré delí len cesta,
majú zdvojené v‰etky svoje pod-
porné aparáty a obsluÏné útvary.
E‰te pred dvoma rokmi sme kúre-

(Dokonãenie z 1. str.) neãnú históriu a následne uctie-
vané tradície. Do roku 1989 mala
Vysoká ‰kola poºnohospodárska
a Pedagogická fakulta veºa spo-
loãného. Aj v súãasnosti sa vzá-
jomne ovplyvÀujeme, ãi to chce-
me, alebo nechceme priznaÈ. Ve-
del by som uviesÈ veºa príkladov.
MoÏno ani neviete, Ïe Pedago-
gická fakulta, predchodca UKF,
vznikla a zotrvala v Nitre práve z
dôvodu tunaj‰ej existencie V·P?
Preto, aby sa vytvorili podmienky
pre potencionálne manÏelstvo
poºnohospodára a uãiteºky. Aby
táto inteligencia potom odchádza-
la spolu na vidiek, kde poºnohos-
podári mali svoje prirodzené pô-
sobisko. 

Je suma, ktorú ponúkol na
tento úãel minister Fronc urãu-
júca?

PoloÏme si opäÈ hypotetickú
otázku. Keby obe nitrianske uni-
verzity vlastnil jeden súkromník,
ktor˘ by ich aj financoval, pripustil
by, aby existovali takto, dve vedºa
seba samostatne? Urãite nie.
Preão potom máme maÈ na „vec“
in˘ pohºad, keì je to financované
zo spoloãného, a nie z „vlastné-
ho“? Nie je dostatoãn˘m dôvo-
dom to, Ïe by jedna integrovaná
univerzita pracovala lep‰ie, lac-
nej‰ie a efektívnej‰ie? Ponúknuté
financie od ministra ‰kolstva (20
mil. Sk) povaÏujem len za odme-
nu, a nie za dôvod na zlúãenie.
T˘m je jedine lep‰ie a úãinnej‰ie
pracujúca v˘skumno-vzdelávacia
akademická in‰titúcia. SPU má
dlhoroãné úzke vedecké, vzdelá-
vacie a aj personálne a priateºské
vzÈahy so slovensk˘mi univerzita-
mi príbuzného zamerania, teda s
Technickou univerzitou vo Zvole-
ne (lesníctvo, drevárstvo, environ-

mentalistika) a Univerzitou veteri-
nárskeho lekárstva v Ko‰iciach.
UÏ dlhodobo pripravujeme doku-
ment a rokujeme o vytvorení spo-
loãnej virtuálnej univerzity po od-
bornej linke. V prípade, Ïe by NR
SR rozhodla o zníÏení poãtu ve-
rejn˘ch vysok˘ch ‰kôl, som pri-
praven˘ lobovaÈ za na‰u integrá-
ciu podºa vedeckov˘skumného a
pedagogického zamerania, aj keì
synergick˘ efekt je v tomto prípa-
de men‰í. UKF by potom mohla
byÈ teoreticky zlúãená napríklad s
trnavsk˘mi univerzitami, ktoré
majú obdobné, ak nie rovnaké za-
meranie, alebo s UK v Bratislave,
ku ktorej uÏ v minulosti bolo úsilie
pripojiÈ sa, ale „siln˘“ dekan, pán
prof. Soták tomu zabránil. Príkla-
dy takto dislokovan˘ch univerzít
existujú v SR aj v súãasnosti, na-
príklad Technická univerzita Ko‰i-
ce má fakultu v Pre‰ove, Univerzi-
ta Komenského jednu z fakúlt v
Martine a Ekonomická univerzita
dokonca v Ko‰iciach.

A nakoniec, ak˘ názov by uni-
verzita teoreticky mohla niesÈ
(okrem Nitrianska univerzita)?

UrãiÈ názov spoloãnej univerzity
by podºa môjho názoru nebolo
problematické. Tak, ako vznikli
názvy univerzít bez akéhokoºvek
kontextu, histórie a tradície, moh-
lo by vzniknúÈ nové pomenovanie
aj v tomto prípade. Napr. Univer-
zita sv. Gorazda, Univerzita M. R.
·tefánika, Univerzita A. Hlinku
(obe univerzity sídlia na tejto ad-
rese), Slovenská ekumenická uni-
verzita sv. Svorada, Pribinova
univerzita, Svätoplukova univerzi-
ta (Prvá slovenská vidiecka uni-
verzita     ) atì. Názov Nitrianska
univerzita by som pouÏil aÏ v po-
slednom rade. �

Îiaci z rôznych poºnohospodár-
skych stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl a
uãilí‰È a vinohradníci z praxe si
mohli vyskú‰aÈ svoje vedomosti a
zruãnosÈ 17. februára v PD Bratis-
lava – Vinohrady na celosloven-
skej súÈaÏi v reze viniãa o zlaté
noÏnice. Na 6. roãníku sa zúãast-
nilo spolu 59 súÈaÏiacich, ktorí do
celoslovenského kola postúpili z
krajsk˘ch kôl. SúÈaÏilo sa v kate-
góriách senior a junior. Rezala sa
Frankovka modrá, pestovaná v
spone 3,0 x 0,8 m. Úlohou súÈa-
Ïiacich bolo ostrihaÈ 25 krov za 45
minút, ão nebol pre nich problém,
lebo najlep‰ie ãasy sa pohybovali
okolo 37 minút. Veºmi dôleÏité bo-
lo dodrÏaÈ poÏadovanú kvalitu re-
zu vzhºadom na obmedzen˘ ãas.
Ne‰lo len o ão najlep‰í ãas, ale aj
o správne zrezan˘ viniãov˘ ker.
Porota hodnotila také parametre,
ako je tvar rezu, predpokladan˘
habitus viniãa, optimálna záÈaÏ vi-
niãa plodonosn˘mi pukmi, vyãis-
tenie kra, kvalita a technika rezu a
dosiahnut˘ ãas. Predsedom hod-
notiacej komisie bol doc. Ing. ·.
Hronsk˘ z Katedry ovocinárstva
vinohradníctva a vinárstva FZKI,
ãlenom organizaãného v˘boru

prof. Ing. I. Hriãovsk˘, DrSc., a
ãlenmi hodnotiacej komisie i ìal‰í
zamestnanci katedry, Ing. S. Ber-
náth, PhD., Ing. E. Pintér, PhD.,
a Ing. M. Benkoviã.

V kategórii juniorov sa na pr-
v˘ch troch miestach umiestnili: 
1. Marcel Valkoviã, SOUP Ze-
mianske Sady, 2. Kamil Gajdo-
‰ík, SVO· Modra, 3. Tibor Ta-
kács, ZS·Z. V kategórii seniorov
sa na prvom mieste umiestnil
Stanislav Gerzaniã, Vilovino Ra-
ãa, a.s. Druhé miesto obsadil Pa-
vel JeÏík z VPS Pezinok a na tre-
Èom mieste skonãil Rudolf Lopa‰-
siv˘ z Vin. spol Modra. Hlavnou
cenou boli zlaté noÏnice, pozláte-
né 14 karátov˘m zlatom v hodno-
te 11 tisíc korún. 

ZruãnosÈ úãastníkov okrem ko-
misie preverilo aj poãasie, ktoré
nebolo veºmi prívetivé, siln˘ mra-
ziv˘ vietor a snehová prikr˘vka
vo vinici dala zabraÈ kaÏdému.
SúÈaÏiaci si preverili svoje schop-
nosti a moÏnosti, porovnali ich s
ostatn˘mi, získali nové skúse-
nosti, ktoré sa im môÏu zísÈ v
ìal‰ích roãníkoch súÈaÏe v reze
viniãa. 

Ing. MARTIN BENKOVIâ, KOVV

nie zabezpeãovali z jednej kotol-
ne. Vy ste postavili druhú, za tak-
mer 20 mil. Sk. Teraz pripravuje-
me v˘stavbu kotolne my, na Hos-
podárskej ulici. Bude to ìal‰ích 7
mil. Sk, ktoré by sa dali investovaÈ
efektívnej‰ie. 

Ako si predstavujete usporia-
danie novej univerzity, kde by
mal byÈ rektorát, aké fakulty by
ostali, ktoré by sa zlúãili a po-
dobne?

Formálne usporiadanie „novej
univerzity“ je bezproblémové. Rek-
torát by mohol byÈ kdekoºvek.
Podstatné by bolo najmä zníÏenie
a skvalitnenie rektorátneho apará-
tu. Ak máte na mysli umiestnenie
kancelárie rektora, tá by mohla
byÈ tieÏ kdekoºvek, napr. tam, kde
je teraz rektorát UKF, SPU, alebo
napr. v nov˘ch priestoroch SPU
na Farskej ulici. Fakulty by mohli
zostaÈ v nezmenenej ‰truktúre,
resp. ich poãet by sa vykry‰talizo-
val podºa poãtu katedier. Viem si
v‰ak predstaviÈ univerzitu aj s 11
fakultami, optimálne a úãelne by v
tomto prípade podºa mÀa bolo asi
9 fakúlt. 

Zachovala by si nová univerzita
tradície pôvodn˘ch (predsa len,
dnes majú úplne iné zamerania)?

Práve rôznorodé zameranie fa-
kúlt robí vysokú ‰kolu univerzitou,
v zmysle univerzálnosti. Ak je za-
meraná monotematicky, je to „mo-
noverzita“, ãím je v súãasnosti
väã‰ina, ak nie kaÏdá slovenská
„univerzita“. Ani jedna z na‰ich
dvoch univerzít nemá takú dlhú
históriu a vy‰pecifikovanú origi-
nálnu, jedineãnú tradíciu, aby si ju
musela úzkostlivo chrániÈ. Mohla
by sa zaãaÈ nová, spoloãná a kraj-
‰ia éra, ktorá vytvorí práve jedi-

Katedra odborného jazykového vzdelávania sa prostredníctvom
svojich predagógov, doc. PhDr. M. UÏákovej a PhDr. J. Vrbovej, ak-
tívne zapojila do rie‰enia projektu CALL@ C S 114034-CP-1-2004-
1-ES–LINGUA–L2, ktorého predkladateºom a hlavn˘m koordináto-
rom je Universidad Politécnica de Valencia v ·panielsku. Jedn˘m z
jeho najdôleÏitej‰ích cieºov je v súlade so snahami EÚ podporiÈ v˘-
uãbu tzv. mal˘ch jazykov a vpl˘vaÈ prostredníctvom nich na rozvoj
interkultúrnych vzÈahov medzi národmi. V neposlednom rade zv˘-
‰iÈ aj mobility zahraniãn˘ch ‰tudentov, ktorí majú záujem o ‰tú-
dium na slovensk˘ch a ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách.

Ïe práca na projekte si bude vy-
ÏadovaÈ nielen kvalifikovanú prá-
cu lingvistov, ale i odborníkov z
oblasti IKT. V neposlednej miere
i prácu profesionálov z oblasti he-
rectva, ktorí sa budú podieºaÈ na
tvorbe kvalitn˘ch a originálnych
audio- a videosekvencií. 

Na projekte participuje okrem
spomínanej ìal‰ích päÈ univerzít,
Universidad de Sevilla (·paniel-
sko), âeská zemûdûlská univer-
zita Praha, Karlova univerzita
Praha, Technická univerzita Ko-
‰ice a SPU Nitra. 

Cieºom projektu je spracovaÈ
on-line kurz slovenského a ães-
kého jazyka pre stupeÀ A1 a A2
(podºa Spoloãného európskeho
referenãného rámca pre jazyky),
ktor˘ bude bezplatne prístupn˘
na internete záujemcom z celého
sveta. Úãastník kurzu si bude
môcÈ vybraÈ jeden zo ‰tyroch pra-
covn˘ch/pomocn˘ch jazykov (an-
gliãtina, francúz‰tina, nemãina,
‰panielãina). Pri tvorbe kurzov
autori vyuÏijú v˘uãbov˘ softvér
Proyecto Ingenio, ktor˘ vytvorila
skupina vedeckov˘skumn˘ch
pracovníkov CAMILLE (Compu-
ter Assisted Multimedia Interacti-
ve Language Learning Environ-
ment) a ktor˘ plne financovala
Universidad Politécnica de Va-
lencia. 

Kurz bude pozostávaÈ z 10 lek-
cií, z ktor˘ch kaÏdá bude maÈ
svoju ‰truktúru: v˘chodiskov˘
text a dialógy, cviãenia, gramati-
ku a viacjazyãn˘ slovník. Súãas-
Èou budú i informaãné texty o Slo-
vensku, jeho histórii a súãasnos-
ti, geografii, gastronómii, kultúre,
tradíciách atì. KaÏdá lekcia bude
doplnená audio- a videonahráv-
kami a originálnym obrazov˘m
materiálom. Súãasti kurzu umoÏ-
nia uÏívateºovi precviãovaÈ zá-
kladné reãové zruãnosti. 

V dÀoch 10.-13. februára sa vo
Valencii uskutoãnilo prvé spoloã-
né stretnutie v‰etk˘ch partner-
sk˘ch in‰titúcií. Program stretnu-
tia bol obsahovo nároãn˘, preto-

nám spoloãn˘m úsilím podarí re-
alizovaÈ tak˘to nároãn˘ a potreb-
n˘ projekt, bude nás jeho v˘sled-
n˘ produkt úspe‰ne reprezento-
vaÈ vo svete.

ZároveÀ mi dovoºte vyjadriÈ vie-
ru, Ïe i v na‰ich podmienkach sa
v blízkej budúcnosti projekty EÚ
prestanú spájaÈ iba s vidinou „ºah-
ko zaroben˘ch peÀazí“ a voºnej
turistiky po krajinách Európy a Ïe
projekty EÚ budú pre zaintereso-
van˘ch predstavovaÈ iba vysoko-
kvalifikovanú, nároãnú prácu, na
konci ktorej ich bude ãakaÈ oce-
nenie a úcta, ktorú si kaÏd˘ rie‰i-
teº projektu EÚ urãite zaslúÏi.

PhDr. JANA VRBOVÁ, KOJV

Hlavná koordinátorka projektu
prof. Dr. Ana Gimeno Sanz, PhD.,
sa uÏ 12 rokov venuje rie‰eniu
projektov podobného zamerania
na Universidad Politécnica de
Valencia. O úspe‰nosti jej práce
svedãí i to, Ïe ná‰ spoloãn˘ pro-
jekt je jedn˘m z desiatich, ktoré
Komisia EÚ spomedzi 257 pred-
loÏen˘ch schválila. Na na‰u otáz-
ku, preão sa venuje takejto nároã-
nej práci, Ana Gimeno Sanz ú-
primne a otvorene odpovedala,
Ïe je to predov‰etk˘m pre pocit z
dobre vykonanej práce, úctu a
uznanie, ktor˘ch sa jej zo strany
vedenia univerzity a predstavite-
ºov mesta dostáva.

Som presvedãená, Ïe ak sa

Slovenská akademická in-
formaãná agentúra (SAIA)

je mimovládna nezisková organi-
zácia, ktorá od roku 1990 svojimi
programami a sluÏbami posilÀuje
obãiansku spoloãnosÈ a napomá-
ha internacionalizáciu vzdeláva-
nia a vedy na Slovensku. SAIA,
n.o., administruje ‰tipendiá vypl˘-
vajúce z bilaterálnych dohôd, o
ktoré sa môÏu uchádzaÈ slovenskí
obãania - ‰tudenti, doktorandi, ve-
deckí alebo pedagogickí pracov-
níci V·ETK¯CH ·TUDIJN¯CH
ODBOROV.

Slovensko podpísalo bilaterál-
ne dohody o spolupráci v oblasti
‰kolstva, vzdelávania a kultúry s
pribliÏne 35 krajinami. DæÏka bila-
terálnych ‰tipendií je rôzna. Zá-
kladnou podmienkou je ovládaÈ
úradn˘ jazyk tej-ktorej krajiny ale-
bo angliãtinu, podºa dohody s pri-
jímajúcou stranou.

KaÏdá krajina má urãen˘ termín
uzávierky, do ktorého treba odo-
vzdaÈ v‰etky potrebné materiály. 

Väã‰ina podkladov sa okrem
slovenãiny predkladá aj v jazyku,
v ktorom bude prebiehaÈ ‰túdium.
Pri v˘bere rozhoduje kvalita vy-
pracovan˘ch materiálov, ktoré
posudzuje komisia zloÏená zo zá-
stupcov ministerstva ‰kolstva, za-
stupiteºstva danej krajiny a vyso-
ko‰kolsk˘ch profesorov. 

Hoci veºká ãasÈ krajín mala

uzávierku v prvej polovici ‰kolské-
ho roka, e‰te je moÏné prihlásiÈ sa
do konkurzu na ‰tipendijn˘ pobyt v
Maìarsku, Luxembursku a Rakús-
ku (do konca marca), v Mexiku (do
29. apríla) a v Japonsku (do 27.
mája). 

ëal‰ie aktuálne ‰tipendiá
pre ‰tudentov a doktorandov

SPU
(podºa termínu uzávierky)

Marec
� RUSKO - ‰tipendiá vlády Ruskej
federácie. ·tvorroãné bakalárske,
2-roãné magisterské alebo dokto-
randské ‰túdium rôznych odborov
(poºnohospodárstvo a rybárstvo,
ekológia a vyuÏitie prírody, potravi-
nárske technológie, technologické
stroje a zariadenia, ekonomika a
manaÏment).

� NEMECKO - Bavorsk˘ ‰tipendij-
n˘ program na podporu postgra-
duálneho ‰túdia. Roãn˘ ‰tudijn˘
postgraduálny pobyt (rôzne odbory).

� âESKO – doktorandské ‰tú-
dium teoretickej a aplikovanej
ekonómie.

Jún
� USA – Fulbrightove ‰tipendium
pre postgraduálne ‰túdium (v‰et-
ky vedné disciplíny).

Júl
� JAPONSKO - ‰tipendiá nadá-
cie Matsumae International Foun-
dation pre doktorandov a post-
doktorandov - PhD. (prírodné ve-
dy, technika).

ëal‰ie ponuky nájdete na www.
saia.sk (·tipendiá a granty – Ak-
tuálne ‰tipendiá – Novinky). Viac
informácií o ‰tipendiách a gran-
toch, vzdelávacích systémoch
krajín, jazykov˘ch a vedomost-
n˘ch testoch, ‰túdiu a práci prost-
redníctvom agentúr, ãi rôznych
programoch získate v Bulletine
SAIA, ktor˘ vychádza kaÏd˘ me-
siac alebo priamo v na‰ej kance-
lárii. Sídlime v hlavnej budove
UKF na Tr. A. Hlinku 1, 2. poscho-
die, ã. dverí 201, tel.: 037/ 6514
755 kl. 396, e-mail: saianitra@
ukf.sk. 

Veºa ‰Èastia a skúseností vo
svete!

MGR. BEÁTA KO·ËÁLOVÁ
koordinátorka akademick˘ch 

programov SAIA, n.o., 
regionálne pracovisko Nitra

PROJEKT JAZYKOVÉHO E-VZDELÁVANIA

Subregionálny úrad FAO pre strednú a v˘chodnú Európu so
sídlom v Budape‰ti organizuje v spolupráci s Agroin‰titútom Nitra
v dÀoch 31. marca a 1. apríla medzinárodnú konferenciu o pora-
denstve. Pod názvom Európske cesty rozvoja poradensk˘ch sys-
témov chcú organizátori poukázaÈ na rozvoj a súãasné systémy
poradensk˘ch systémov vo vybran˘ch krajinách EÚ, definovaÈ
podmienky a perspektívu rozvoja poradenstva v EÚ, zviditeºniÈ
systémy a programy vzdelávania poradcov a v neposlednom rade
poukázaÈ na v˘znam budovania a vyuÏívania poradenského infor-
maãného systému v národnom a nadnárodnom meradle. Na kon-
ferencii vystúpia odborníci z FAO, âeskej republiky, Maìarska,
Poºska, Rumunska, Dánska, Rakúska, Litvy a Estónska.

BliÏ‰ie informácie: www.agroinstitut.sk, Ing. J. ·afáriková, ã. tel.
037 79 10 231, Mgr. I. Pongóová, e-mail: pongoova@agroinst.sk -r-

·tudenti!
VyuÏite ‰ancu

získaÈ ‰tipendium

a ‰tudovaÈ v zahraniãí!

Poradenstvo ako súãasÈ celoÏivotného vzdelávania



Prvou dielÀou kvetinová
záhrada starej mamy

O najlep‰iu esej
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Ondrej Hronec:
âo je „in“ v tomto roku?

Minul˘ rok bola v móde bohatá
farebnosÈ, ão najviac krikºav˘ch
farieb, a to sa odzrkadlilo aj na
kvetoch. Tento rok by to mala byÈ
kombinácia dvoch svieÏich fa-
rieb, najãastej‰ou, ktorá by nás
mala sprevádzaÈ po cel˘ rok, bu-
de Ïltá s modrou. Veºmi ma to
prekvapilo, sú to dve základné
ostré farby, uvidíme, ão sa z nich
bude daÈ vyãarovaÈ. 

Ktorá kvetina je va‰ou favorit-
kou?

Najrad‰ej mám jarné kvety.
Pekná je konvalinka, farbou, vô-
Àou, je krehká, jemná. Ale aj tuli-
pán, sneÏienka – sú to kvety, s
ktor˘mi sa dá pracovaÈ uÏ aj v zi-
me, keì ich dostaÈ vo veºkoskla-
doch. Je to radosÈ pracovaÈ s ni-
mi. VÏdy som inklinoval ku kve-
tom a prírode, uÏ od maliãka.
Moja stará mama má veºkú kve-
tinovú záhradu a keì som u nej
trávieval prázdniny, rád som sa
hrával s prírodn˘m materiálom,
opracovával som ho. Kombino-
val som kvety s trávami, ãeãinou.
Na floristike je zaujímavé to, Ïe
je to práca aj s in˘mi druhmi ma-
teriálu, napr. textilom. Veºmi ma
baví robiÈ kvetinové kost˘my,
ktoré sa dajú vyuÏiÈ aj na plesové
sezóny. Je to zlúãenie textiln˘ch
prvkov s rôznymi kvetinov˘mi
prvkami, napríklad náhrdelník
alebo korzet oblepen˘ lupeÀmi.
Vo floristike je veºmi dôleÏité po-
znaÈ materiál nielen z estetickej
stránky, ale aj z hºadiska jeho
spracovania.

Ste ‰tudentom prvého roãníka
FZKI. Aké sú tu moÏnosti rozví-
jaÈ svoj talent?

Pani profesorka Jakabová mi
dáva moÏnosÈ predviesÈ star‰ím
‰tudentom nieão z praktického
aranÏovania kvetov. SnaÏím sa
im vysvetliÈ základné prvky, aj
keì poãet hodín nie je veºk˘. Uni-
verzita mi poskytla moÏnosÈ zú-
ãastniÈ sa na Majstrovstvách SR
v Pie‰Èanoch. Rád by som repre-
zentoval ‰kolu aj na majstrov-
stvách âR v Dûãíne. Keì chce
byÈ ãlovek dobr˘ v tomto odbore,
musí nielen sledovaÈ nové trendy,
ale byÈ aj ºuìom na oãiach. Je to
remeslo, ktoré si vyÏaduje dosta-
toãnú pozornosÈ divákov. Tá je
ideálna na v˘stavách, súÈaÏiach.
V oãiach laickej aj odbornej verej-
nosti tu moÏno najlep‰ie zviditeº-
niÈ aj vysielajúcu organizáciu.
PrestíÏne súÈaÏe medzinárodné-
ho charakteru podporujú rôzne
medzinárodné organizácie naj-
viac Holandská kvetinová kance-
lária, ktorá poskytuje floristom
nové kvety, doplnky. Veºa ãasu
trávim v Prahe, kde sú najrôznej-
‰ie kvetinárstva a iná kúpyschop-
nosÈ obyvateºstva, ako u nás.
Tak, ako v kaÏdom remesle, naj-
viac sa získa praxou. âím viac to-
ho urobíte, t˘m lep‰ie. Potom uÏ
len zapojiÈ fantáziu, trendy... hlav-
ná vec je v‰ak poznaÈ rastlinn˘
materiál, s ktor˘m pracujeme.

ëakujem za rozhovor! 
KATARÍNA POTOKOVÁ

INEKO In‰titút pre ekono-
mické a sociálne reformy vy-
hlásilo súÈaÏ o najlep‰iu esej
na tému Ekonomika Sloven-
ska: viac znalostná, menej
známostná? âo je potrebné na
to, aby na Slovensku vzrástla
moc Minervy, bohyne umu, ro-
zumu a vzdelania? 

Do súÈaÏe sa môÏu zapojiÈ
‰tudenti vysok˘ch ‰kôl, ktorí do
15. apríla 2005 za‰lú esej (v
rozsahu do 1000 slov) v elek-
tronickej forme na adresu: INE-
KO, Bajkalská 25, 827 18
Bratislava 212, resp. e-mailom
na adresu: kovacik@ineko.sk.
Porota zloÏená z renomova-
n˘ch slovensk˘ch ekonómov
pod vedením podpredsedu vlá-
dy I. Miklo‰a práce vyhodnotí a
tri najlep‰ie odmení finanãnou
cenou vo v˘‰ke 50 tisíc, 40 ti-
síc a 30 tisíc korún. Slávnostné
vyhodnotenie sa uskutoãní za-
ãiatkom júna 2005. Viac na
www.ineko.sk

Zomrel autor
mozaiky 
na Mladosti

Vo veku 80 rokov zomrel v
Bratislave akademick˘ maliar
DEZIDER CASTIGLIONE. Na-
rodil sa v roku 1924 v Hlohovci.
Venoval sa maºbe, kresbe, gra-
fike a monumentálnej tvorbe v
architektúre. Svoje práce vysta-
voval na niekoºk˘ch samostat-
n˘ch aj kolektívnych v˘stavách
a v roku 2002 vydal knihu Zo-
mrieÈ v San Franciscu. Ako prv˘
na Slovensku skú‰al sklobetó-
novú techniku. Jeho diela náj-
deme na mnoh˘ch miestach na-
‰ej krajiny, jedno z prv˘ch zdobí
fasádu ná‰ho ·D MladosÈ. 

Zo spomienok vtedaj‰ieho
rektora V·P, akademika Emila
·paldona: „Koºko problémov
bolo s v˘zdobou na internáte
MladosÈ! Do súÈaÏe pri‰lo mno-
ho návrhov, no mnohé sme mu-
seli odmietnuÈ. Îiadali sme, aby
v˘zdoba zodpovedala charak-
teru vysokej ‰koly ako poºno-
hospodárskej in‰titúcie, ktorá
vychováva ºudí a rozvíja vedu.
Nakoniec vyhral Dezider Cas-
tiglione. Podºa na‰ich poÏiada-
viek vytvoril veºkoplo‰nú mo-
zaiku, na ktorej je slnko ako
energetick˘ zdroj, premena ener-
gie cez rastlinnú v˘robu, je na
nej kombajn aj hovädzí doby-
tok, no aj mikroskop ako sym-
bol vedy. Nepopustil, keì som
sa ohradil, Ïe slnko je v‰ade na
svete zlaté. A tak je na mozaike
podºa umelcov˘ch predstáv sln-
ko ãervené...“ -r-

âítate pozorne?
Mlieãny v˘robok, ktor˘ sa ob-

javil vo filme O dve slabiky poza-
du bol korbáãik MILSY, tak mala
znieÈ odpoveì na súÈaÏnú otázku
z predchádzajúceho ãísla. Zo
správnych rie‰iteºov sme vyÏre-
bovali Zuzanu Moravanskú a
Luciu Fedorovú, ‰tudentky FBP.
V redakcii na ne ãaká cena v po-
dobe mlieãnych dobrôt, ktoré do
súÈaÏe venovala firma MILSY,
a.s., Bánovce nad Bebravou. -r-

– Floristika, to je viac-menej
vy‰‰ia forma aranÏovania, keì je
práca dotiahnutá do takého finá-
le, Ïe spæÀa kritérium umeleckého
diela. Fascinuje ma tento odbor
aj preto, Ïe sú to trendové veci,
ktoré momentálne letia. VÏdy zá-
visia nielen od pouÏit˘ch kvetov,
ale aj od in˘ch prvkov, napríklad
od módy, líãenia, architektúry,
designu a in˘ch vecí, ktoré nás
dennodenne obklopujú. V kveti-
nárstve aranÏujem na pultov˘
predaj väã‰inou tak, aby sa to pá-
ãilo osobe darcu, lebo tá vie naj-
lep‰ie oceniÈ snahu kvetinára.
Keì idem na súÈaÏ, mám pripra-
vené rôzne nákresy, vopred roz-
vrhnuté a rozkreslené technické
detaily. DôleÏité je maÈ bohatú
predstavivosÈ, vidieÈ v duchu ho-
tovú prácu, vopred si dobre pre-
myslieÈ postup, aby koneãn˘ pro-
dukt bol dokonal˘ po stránke es-
tetickej aj technickej. Samotné
závereãné aranÏovanie, to uÏ je
radosÈ, to ide od ruky... 

Kde ste sa to v‰etko nauãili?
Absolvoval som Strednú zá-

hradnícku ‰kolu v Pie‰Èanoch,
ktorá mi umoÏnila tvoriÈ a zdoko-
naºovaÈ sa v tejto práci. Prvé po-
ãiatky boli ÈaÏké, pomohlo mi, sa-
mozrejme, veºmi veºa praxe v
kvetinárstvach a úãasÈ na rôznych
mimo‰kolsk˘ch aktivitách. Pra-
coval som napríklad v kvetinár-
stve Orchidea, ktoré ponúka naj-
viac sluÏieb v Bratislave. Tam
som sa stretol aj s v˘znamnej‰ími
ºuìmi z „kvetinovej“ brandÏe a do-
zvedel som sa nielen to, ako uvia-

ãi uÏ je to Dûãínska kotva, maj-
strovstvá âR s medzinárodnou
úãasÈou, alebo Victoria regia,
majstrovstvá SR v Pie‰Èanoch.
Tento rok bolo treba uviÈ svadob-
nú kyticu, smútoãn˘ veniec, kyti-
cu Ïivota a prekvapenie. Prekva-
penie spoãíva v tom, Ïe súÈaÏiaci
nevie, ak˘ materiál alebo akú té-
mu dostane a tu sa dá najlep‰ie
odhadnúÈ zruãnosÈ a nápaditosÈ
floristu. V Pie‰Èanoch to bolo pier-
ko pre Ïenícha. Ale b˘vajú to aj

zaÈ tri klinãeky do kytice, ale ako
sa s nimi pohraÈ a vytvoriÈ malé
umelecké dielko. Veºmi veºa mi
dali aj súÈaÏe, na ktor˘ch som sa
mohol zúãastniÈ. Pochodil som
Európu, bol som na súÈaÏiach v
Rakúsku, Maìarsku, Poºsku a v
âechách. V roku 2004
som získal druhé miesto
v kategórii seniorov na
Dûãínskej kotve, druhé
miesto na Majstrov-
stvách âR cechu zá-
hradníckeho. V dne‰nej
dobe je to dosÈ finanãne
nároãné, pracuje sa so
Ïiv˘mi kvetmi, ktoré sú
háklivé. Na súÈaÏe si tre-
ba priniesÈ väã‰ie mnoÏ-
stvo kvetov a rôzneho
doplnkového materiálu. 

A ão domáca kvetino-
vá scéna? 

Na majstrovstvách
Slovenska som obsadil
druhé miesto. Viazal
som smútoãn˘ veniec.
Úlohy sú vopred urãené
porotou, ktorá sa pred-
t˘m zíde na tzv. valn˘ch
hromadách, ktoré orga-
nizujú zväzy floristov a-
lebo kvetinárov. Sloven-
sko nemá svoj vlastn˘,
na‰ich kvetinárov zastu-
puje ãesk˘ zväz. Poria-
dajú sa aj rôzne semináre, aby
sme sa oboznámili s novinkami,
vedeli s nimi pracovaÈ a aby sme
pre ne získali aj kupujúcich. Val-
ná hromada má za úlohu zosta-
vovaÈ rôzne disciplíny na súÈaÏe,

nároãnej‰ie veci, ako napríklad
aranÏmány na svadobné auto
alebo väã‰ie prvky smútoãného
charakteru, ãi v˘zdoba jedného
kvetu. Tu je moÏnosÈ pracovaÈ aj
s in˘mi doplnkov˘mi materiálmi,
napríklad textilného alebo tech-
nického charakteru. V dne‰nej
dobe, keì sú zákazníci ãoraz ná-
roãnej‰í a objednávajú si aj veºké
kvetinové kolosy, musí byÈ floris-
ta aj technicky zruãn˘ po v‰et-
k˘ch stránkach. âi uÏ prácu na-
svietiÈ, postaviÈ ju do terénu, ale-
bo ju sprostredkovaÈ divákovi rôz-
nymi in˘mi spôsobmi, aby ão naj-
efektnej‰ie vyznela. Aj toto je úlo-
ha nás, floristov. 

Keì móda, tak ParíÏ. Kto - ão
urãuje trendy vo floristike?

Nové trendy prichádzajú obvy-
kle z krajín, ktoré sú distribútormi
jednotliv˘ch rastlinn˘ch alebo de-
koraãn˘ch prvkov. V dekorácii
väã‰inou urãujú smer Nemci a v
Ïiv˘ch kvetoch Holanìania. Ale
väã‰inou sa to odvíja od trendov
v oblasti módy, interiérového di-
zajnérstva a podobne.

Z podávanej kytice by mal maÈ radosÈ obdarovan˘, ale aj darca. A
v neposlednom rade aj kvetinár, ktor˘ ju viazal. Hovorí to RÓBERT
BARTOLEN, mlad˘ talentovan˘ slovensk˘ florista, ‰tudent 1. roãní-
ka Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva. Veºmi presvedãi-
vo, veì napriek mladému veku má za sebou uÏ kopec floristickej prá-
ce a úspechov na domácich aj zahraniãn˘ch prehliadkach.

Z kapôt svadobn˘ch áut pomaly miznú bábiky v bielych ‰atách, na-
hrádzajú ich krásne kvetinové kreácie.

Model ·ípková RuÏenka, s ktor˘m Róbert
súÈaÏil pred tromi rokmi na Dûãínskej kotve,
tvorila korunka s vpleten˘mi lupeÀmi ruÏí a
ãervené korálky, znázorÀujúce kvapky krvi.

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

ÚâASË NA V¯STAVÁCH JE DOBROU ·KOLOU

Biele vlasy, nedbal˘ vzhºad,
teória relativity. Neúnavn˘ vizio-
nár Albert Einstein, ktor˘ svojimi
prácami poloÏil základ nového
obrazu sveta. Dokázal, Ïe ãas a
priestor nie sú absolútne a nezá-
vislé, ale premenné a vzájomne
prepletené. Svet si v tomto roku
pripomína storoãnicu od publiko-
vania legendárnych teórií veºké-
ho fyzika a zároveÀ päÈdesiate
v˘roãie jeho smrti. Vedecké cen-
trá a in‰titúty chcú prostredníc-
tvom najrôznej‰ích podujatí uká-
zaÈ ‰irokej verejnosti a najmä de-
Èom, Ïe fyzika nie je postrach
‰kolsk˘ch lavíc, ale súãasÈ kaÏ-
dodenného Ïivota. V zozname
akcií k Svetovému roku fyziky
nájdeme popri kongresoch, v˘-
stavách, dÀoch otvoren˘ch dverí
ãi koncertoch aj také neobyãajné
vystúpenia, ako napríklad Ein-
steinovo salto na bicykli, ktoré
malo svetovú premiéru v cam-
bridgskom múzeu vedy, alebo
balet in‰pirovan˘ teóriou relativi-

ty. Podºa tvorcov predstavenia,
ktoré sa na dosky lond˘nskeho
divadla dostane v máji, je tanec
v˘born˘m prostriedkom na objas-
nenie ideí nemeckého fyzika, veì
hlavn˘mi prvkami teórie relativity
sú priestor, ãas a pohyb... (z)

Viac na: www.physics2005.org

Oprá‰ené spomienky (2)
VYSOKO·KOLSKÉ ·TÚDIÁ

Zaãal sa ‰kolsk˘ rok 1955/1956
a ja som sa ocitol v Nitre. Doma
sme mali ÈaÏkú finanãnú situá-
ciu, ináã povedané peÀazí bolo
ako ‰afránu. Obleãenie som
mal ãisté, úhºadné, ale skrom-
né. Odi‰li sme z domu súãasne
obidvaja. Brat na strednú poº-
nohospodársku ‰kolu do Spi‰-
skej Novej Vsi a ja „ìaleko“ do
sveta, do Nitry. Nebolo mi to
jedno. V Goãove sme mali svo-
ju ‰tudentskú kapelu, v ktorej
som hral na klarinet, divadeln˘
krúÏok na vysokej úrovni, futba-
lové muÏstvo. Nikdy predt˘m
som na dlh‰iu dobu rodiãovsk˘
dom neopustil. Matka ma od-
prevadila na na‰u Ïelezniãnú
zastávku. Tam ma pobozkala a
dala mi poÏehnanie. Tro‰ka
som sa ãervenal, keì ma po-
bozkala. Poobzeral som sa, ãi
sa niekto na nás nepozerá.

Nitra bola poºnohospodár-
skym, zablaten˘m mestom. Ma-

la okolo 22 tisíc obyvateºov. Vy-
zerala nevºúdne. V centre, kde
je hotel Tatra, bol sklad ume-
l˘ch hnojív, okná budovy boli
zabité doskami. Domy boli
o‰arpané, ulice plné blata. Uby-
tovali nás v internáte „Pod hra-
dom“. Sedem mládencov z rôz-
nych kútov Slovenska sa stretlo
a rok b˘valo na treÈom poscho-
dí na izbe ãíslo 98. Traja boli
star‰í, a to Janko Jankovsk˘ z
Lieskovca, Janko Harazín -
huslista z Kalinky, JoÏko Húska
z Uhlísk pri Banskej ·tiavnici,
Jozef Habov‰tiak z Krivej nad
Oravou, Emil JandÏo z Nového
Mesta nad Váhom (ten, po roku
odi‰iel a nikdy v Ïivote som ho
uÏ nestretol), Laco Choma z
Hertníka a ja z Goãova. R˘chle
sme sa zoznámili a spriatelili. 
V susednej izbe spával JoÏko z
RuÏomberka, Karol Gahír z Vel-
ãíc a JoÏko Holeãka z âajkova.
Títo mládenci tvorili jadro ná‰ho
krúÏku päÈ rokov.

Prorektor pre vzÈahy s verejnosÈou SPU v Nitre

vypisuje ‰tudentskú súÈaÏ

V¯TVARN¯ MOTÍV
na novoroãn˘ pozdrav SPU

Námet na novoroãenku? Teraz? Veì Nov˘ rok sme uvítali iba ne-
dávno a ten nasledujúci je e‰te poriadne ìaleko... MoÏno v‰ak práve
atmosféra zimného poãasia, ktoré stále vládne, bude v˘bornou in-
‰piráciou pre v˘tvarníkov ãi fotografistov a radi sa zapoja do na‰ej
celouniverzitnej súÈaÏe. Autorov troch najlep‰ích návrhov odmeníme.

Va‰e práce ãakáme do 31. mája 2005 na adrese: Slovenská poº-
nohospodárska univerzita, Kancelária vzÈahu s verejnosÈou, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: verejnost@uniag.sk, tel.ã.: 6508 533.

UPOZOR≈UJEME
Katedra pedagogiky a psy-

chológie FEM oznamuje ‰tu-
dentom 2. roãníkov v‰etk˘ch
fakúlt, Ïe prihlá‰ku na denné
doplnkové odborno-pedago-
gické ‰túdium si môÏu podaÈ
do 31. marca 2005. ·túdium tr-
vá 2 roky a je súbeÏné s den-
nou formou. BliÏ‰ie informácie
a prihlá‰ky sú k dispozícii na
KPaP, tel. ã.: 6508 896, 6508
758, e-mail: Anna.Kulichova@
uniag.sk

Einsteinov rok
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SPEKTRUM

OPRAVA

ZAZNAMENALI SME

ODPORÚâAME

foter je lotor, 24. – 30. 3. Snow-
borìáci; PALACE: 14. – 15. 3.
Veãn˘ svit nepo‰kvrnenej mysle,
16. – 17. 3. Dievãa s perlou, 18. –
20. 3. Milenci a vrazi; LIPA: 11. –
13. 3. Agenti nula nula, 21. – 24.
3. Blade: Trinity; FILMOV¯ KLUB
UKF: 14. 3. Gombíková vojna,
14. 3. Svet zajtraj‰ka, 15. 3. Du‰a
ako kaviár, 15. 3. Fantóm opery,
21. 3. Arizona Dream, 21. 3. Ne-
pochovan˘ m⁄tvy, 22. 3. Posled-
né tango v ParíÏi, 22. 3. Jar, leto,
jeseÀ, zima... a jar.

Máte kreatívne 
grafické myslenie?

Ak áno, tak neváhajte a zapoj-
te sa do súÈaÏe o grafick˘ návrh
loga Katedry biometeorológie a
hydrológie FZKI. 

Najlep‰í návrh bude odmenen˘.
Svoje návrhy posielajte do 29.

marca 2005 na adresu: Katedra
biometeorológie a hydrológie,
Mariánska 10, 949 01 Nitra. BliÏ-
‰ie informácie na e-mailovej ad-
rese: Dusan.Igaz@uniag.sk

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

T/F: 057/7580 841, 
www.spagat.sk

● PREDÁM ‰teniatka foxteriéra 
3-kolor hrubosrstého s PP. Tel.:
0903 118 816. Nitra.

– 4 –

V prechádzajúcom ãísle Poºno-
hospodára v rubrike Oznamujeme
bol nesprávny údaj o predná‰ke
doc. Timka. Správne znenie:

Dekan Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 17. marca 2005 o
11.00 h v posluchárni Z-02 pred-
nesie doc. Ing. JOZEF TIMKO,
DrSc., verejnú inauguraãnú pred-
ná‰ku na tému Geneticky modi-
fikované organizmy – áno alebo
nie.

Redakcia sa za chybu ospra-
vedlÀuje.

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmys-

le § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
predmetov ekologick˘ monitoring, biosozológia na Katedre ekológie
FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie biologického alebo fytotechnického smeru, 
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou

alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ

certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 18. marca 2005. 

➤ miesta vedúceho Katedry európskych ‰túdií FE·RR a 
➤ miesta vedúceho Katedry trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- minimálne akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, uchádzaãi s hodnos-

Èou profesor alebo docent sú vítaní,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- prax vo vedúcej funkcii minimálne 3 roky,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti – posúdi v˘berová komisia,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – posúdi v˘berová komisia,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry.

Uzávierka v˘berového konania je 18. marca 2005.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
fyziológie Ïivoãíchov FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie v oblasti biologick˘ch vied,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stup-

ni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tát-

nej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom na zákla-
de formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka v˘berového konania je 24. marca 2005.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
hygieny a bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie – absolvent SPU, resp. UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tát-

nej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

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

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka v˘berového konania je 24. marca 2005.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – funkãného miesta profesora na
0,45 úväzok na Katedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP pre ‰tudij-
n˘ odbor Agropotravinárstvo.

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

Uzávierka v˘berového konania je 24. marca 2005.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu,
potvrdením o praxi a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte na
adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar per-
sonalistiky, EP a MU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre prijme na Fakultu agrobio-
lógie a potravinov˘ch zdrojov:
➤ technického pracovníka v Stredisku agrobiologickej informatiky.

Podmienky:
- S· alebo V· vzdelanie elektrotechnického, príp. ìal‰ieho príslu‰ného za-

merania,
- znalosÈ komplexného zabezpeãenia beÏn˘ch poÏiadaviek pouÏívateºa PC,
- znalosÈ in‰talácie OS a práce pod OS MS Windows 95, 98, 2000, XP,
- znalosÈ in‰talácie a podrobná znalosÈ práce s aplikaãn˘m softvérom MS

Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
- znalosÈ tvorby webov˘ch stránok,
- znalosÈ diagnostiky technick˘ch problémov a ich oprava,
- znalosÈ technickej angliãtiny z informatiky,
- minimálne 2-roãná prax v odbore;

➤ inÏiniersko-technického pracovníka na Katedre udrÏateºného poºno-
hospodárstva a herbológie.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore analytická chémia,
- ovládanie chromatografick˘ch metód pre prácu s HPLC,
- ovládanie práce s PC,
- odborná prax a znalosÈ anglického jazyka vítaná.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní, potvrdením o praxi a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do
24. 3. 2005 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univer-
zity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

NEPREHLIADNITE

Pri príleÏitosti Svetového dÀa
vody sa 22. marca 2005 od 8.30 h
v posluchárni ZM uskutoãní semi-
nár World Water Day. Program
bude prená‰an˘ systémom Vir-
tuálnej predná‰kovej miestnosti
VRVS v prostredí webu. SúãasÈou
podujatia bude aj pásmo odbor-
n˘ch filmov s tematikou ochrany
vody. Organizátori: Agrofilm, V˘s-
kumn˘ ústav Ïivoãí‰nej v˘roby,
Katedra krajinného inÏinierstva
FZKI, ICID, národn˘ v˘bor pre Slo-
vensko a Únia krajinn˘ch inÏinie-
rov Slovenska.

Katedra ‰tatistiky a operaãného
v˘skumu Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu zorganizovala 24.
januára odborn˘ kurz pod názvom
·tatistika v SAS pre intern˘ch
doktorandov SPU. Cieºom kurzu
bolo poukázaÈ na moÏnosÈ vyuÏi-
tia programového systému SAS,
produktu firmy SAS Institute (USA),
pri anal˘zach vo vedeck˘ch prá-
cach. Práca so SASom bola pre-
zentovaná od základov, s praktic-
k˘mi ukáÏkami ‰tatistického spra-
covania údajov a interpretáciou
získan˘ch v˘sledkov. Na stretnutí
sa zúãastnilo 23 ‰tudentov zo
v‰etk˘ch katedier FEM. 

Ing. ANDREA HALADOVÁ

AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍC-
TVO: 12. – 13. 3. V˘stava psov
2005; DIVADLO A. BAGARA: 11.
3. norway.today, 11. – 12. 3. Ka-
baret, 13. 3. Martin Babjak – kon-
cert, 14. 3. Príbehy obyãajného
‰ialenstva, 15. – 16. 3. Aj kone sa
strieºajú, 16. 3. Tri sestry, 17. 3.
Testosterón, 18. – 19. 3. Adam
·angala, 21. 3. norway.today, 21.
3. Adam ·angala, 22. 3. Mari‰a,
23. 3. Bezkyslíkovce, ORBIS: 11.
– 16. 3. Letec, 17. – 23. 3. Jeho

POTRAVINY
Potravinová bezpeãnosÈ a bezpeãnosÈ potravín. Dva

zdanlivo podobné a predsa obsahovo diametrálne od-
li‰né termíny vyjadrujúce základné existenãné problé-
my na‰ej doby. 

Európsky projekt Flair-Flow 4 ako súãasÈ 1. kºúãovej
tézy 5. rámcového programu Kvalita Ïivota a manaÏ-
ment Ïiv˘ch zdrojov má za cieº ‰íriÈ informácie o v˘-
sledkoch v˘skumu v oblasti potravinárskych technoló-
gií, v˘Ïivy, hygieny a bezpeãnosti potravín. Táto infor-
maãná sieÈ sa zameriava na vybrané cieºové skupiny -
podnikateºské subjekty (v˘roba a predaj potravín), spo-
trebiteºov a odborníkov na v˘Ïivu, hygienu a zdravotnú
bezchybnosÈ potravín. Publikované sú dokumenty o v˘-
skumoch a správy. Slovensk˘ server projektu nájdete
na adrese: www.vup.sk /FlairFlow/FlairFlow2.htm a
ãesk˘ server na adrese: flairflow4.vscht.cz

BliÏ‰ie informácie o politike kvality, zloÏkách kvality,
registrovan˘ch v˘robkoch a pod. prezentuje V˘skumn˘
ústav potravinársky v Bratislave www.vup.sk/Politika/
politika.htm

Na stránkach VÚP sú taktieÏ bliÏ‰ie informácie o
Potravinovej banke dát na Slovensku, ktorá od r. 1997
pôsobí ako databázové centrum siete CEECFOODS
(Central and Eastern European Food Data Systems).

SieÈ zdruÏuje potravinové databanky 10 krajín strednej
a v˘chodnej Európy a jej hlavnou úlohou je v˘mena
údajov t˘kajúcich sa zloÏenia potravín a vytvorenie re-
ferenãnej databázy - www. vup.sk /pbd.htm

S projektom Zdravá v˘Ïiva pre zdravé srdce sa moÏ-
no bliÏ‰ie oboznámiÈ na adrese 
www.vyzivapresrdce.sk

Potravinov˘ kódex Slovenskej republiky publikuje
·tátna veterinárna a potravinová správa SR na adrese
www.svssr.sk/sk/legislativa/kodex/kodex. asp

V‰etky linky nájdete v e-ãitárni SlPK.
PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

VK EKONÓM SPU NITRA –
VKM Îilina 0 : 3 (21:25, 18:25,
23:25) Zostava: Toman, Kelto‰,
Valent, Szőke, Gál, Zentko (libe-
ro ·imo, Halás, Pa‰ka, ëurica)

Domáci volajbalisti mali potvr-
diÈ svoj dobr˘ v˘sledok z Mala-
ciek, vplyvom nedostatoãnej kon-
centrácie v‰ak dali v‰etky tromfy
do rúk hráãom zo Îiliny. Tí sa
chytili na konci prvého setu a um-
nou hrou dotiahli zápas do víÈaz-
ného konca.

Do extraligy aj v ìal‰ej
sezóne 

Aj napriek neveºmi úspe‰nému
úãinkovaniu na‰ich volejbalistov
v poslednom zápase sa bude ex-
traligov˘ volejbal hraÈ u nás aj v
ìal‰ej sezóne! Na‰i hráãi postú-
pili do 8–ãlenného play-off, kde
sa stretnú s druÏstvom VK Pre-
‰ovská univerzita. Dnes a zajtra
ich ãakajú zápasy v Pre‰ove a
18. a 19. marca v Nitre. Prípadn˘
piaty duel je na programe 23.

V ‰portovom areáli na Chrenovej sa 23. februára v podveãern˘ch
hodinách uskutoãnil zápas v kolkoch medzi mlad˘mi vedátormi z Ka-
tedry spoºahlivosti strojov a vedátorkami z Univerzity Kon‰tantína Filo-
zofa. âlenovia oboch druÏstiev (za MF – Kotus, Bernát, Îernoviã, Or-
‰ula, za UKF - ·olcová, Cífrová, Cabalová) boli vo veºmi dobrej fyzic-
kej a psychickej kondícii. Po rozohraní súÈaÏiacich sa zaãalo prvé z
troch kôl zápasu, o víÈazstve malo rozhodnúÈ individuálne skóre. Hra
oboch tímov bola veºmi vyrovnaná, atmosféru ovládla súÈaÏivosÈ a
‰portov˘ duch. Chlapci z MF nakoniec pokorili známe heslo: „Pifa je
dobrá, pifa je lep‰ia, pifa je najlep‰ia“ a zvíÈazili v jednotliv˘ch kolách
individualistov, aj keì vÏdy len o bod. Poìakovanie patrí organizátorom
podujatia a najmä pani Tatiane ·rankovej, majiteºke Krãmy u Bosorky
vo Veºkom Lapá‰i, ktorá akciu sponzorsky podporila. R.B.

A tento e-zdroj poznáte?

marca v Pre‰ove. Hrá sa systé-
mom na tri víÈazné zápasy. 

Srdeãne vás teda poz˘vame
na prv˘ domáci zápas, ktor˘ sa
hrá 18. 3. o 18.00 h! 

VK Pienstav Stará ªubovÀa -
VK EKONÓM SPU NITRA 3 : 0
(25:20, 25:17, 25:12). Zostava: Ha-
lás, Kaãur, Valent, Szőke, Pa‰ka,
Kelto‰ (libero ·imo, ëurica)

V poslednom kole nadstavbo-
vej ãasti cestovali na‰i hráãi na
v˘chod uÏ s istotou extraligy v
ìal‰om roãníku, a tak dostali
moÏnosÈ najmä hráãi, ktorí ne-
hrali toºko zápasov v predchá-
dzajúcich kolách. Zápas zaãali v
dobrom tempe a dobrou hrou si
udrÏiavali 2–3-bodov˘ náskok aÏ
do koncovky setu. Domáci za
stavu 18:20 v ich neprospech za-
riskovali najmä na servise, ão im
dopomohlo k zisku setu. V ìal-
‰ích dvoch setoch si udrÏiavali
dostatoãn˘ bodov˘ odstup a do-
viedli zápas do víÈazného konca.

VOLEJBAL

Príspevok v minulom ãísle
Poºnohospodára sa mi páãil a
chcel by som doplniÈ, Ïe okrem
‰tyroch pretekárov uveden˘ch v
ãlánku, sa na tohtoroãnej Bielej
stope zúãastnili aj ìal‰í pracov-
níci SPU, ktorí absolvovali dlh‰í,

48-kilometrov˘ okruh. Ide o Ing.
ªubomíra Konca a Ing. Zlaticu
Muchovú, PhD., ktorá v absolút-
nom poradí v kategórii Ïien
skonãila na veºmi peknom 7.
mieste.

MILOSLAV MUCHA

SKRIPTÁ
T. Baranec a kol.: Systematická botanika. Prvé prepracované vydanie,

náklad 1000 ks, cena 144 Sk.
R. Holúbek a kol.: Pasienkarstvo a trávne porasty. Prvé vydanie, ná-

klad 150 ks, cena 136 Sk.
R. ·tûpánková: Základy architektúry a staviteºstvo. Prvé vydanie, ná-

klad 200 ks, cena 115 Sk.
Z. Muchová a kol.: Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu.

Tretie nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 132 Sk.
Z. Gálová a kol.: Molekulárna biológia. Prvé vydanie, náklad 250 ks,

cena 127 Sk.
J. Repisk˘: Teória rozhodovania. Druhé nezmenené vydanie, náklad

900 ks, cena 60 Sk.
P. Hrubík a kol.: Ihliãnaté a vÏdyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe.

Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 88 Sk.
H. Franãáková a kol.: Hodnotenie poºnohospodárskych produktov.

Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 107 Sk.
J. Minárik: Elektrické stroje a zariadenia. Návody na laboratórne cvi-

ãenia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 400 ks, cena 54 Sk.
B. ·i‰ka a kol.: Praktická biometeorológia. Tretie nezmenené vydanie,

náklad 400 ks, cena 82 Sk.
K. Hennyeyová a kol.: Poãítaãové spracovanie informácií. Druhé ne-

zmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 159 Sk.

MONOGRAFIA
O. Kadleãík a kol.: Development of Dual-Purpose Pinzgau Cattle. Prvé

vydanie, náklad 100 ks, cena 100 Sk.

UâEBNICA
V. Gozora: Podnikov˘ manaÏment. Tretie nezmenené vydanie, náklad

600 ks, cena 140 Sk.

UâEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
J. Supuka – P. Hrubík: PoÏiadavky na prijímacie talentové skú‰ky 

FZKI SPU v Nitre. Tretie roz‰írené vydanie, náklad 400 ks, cena 85 Sk.
L. Ko‰Èál – V. Petfivalsk˘: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky z biológie.

Piate vydanie, náklad 750 ks, cena 150 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Vedátori MF proti v˘beru UKF

Mladí nitrianski filantropi pripravili pre vás, mla-
d˘ch ºudí od 15 do 26 rokov, nov˘ grantov˘ pro-
gram. Predstavuje „zelenú“ pre realizáciu va‰ich
nápadov a aktivít, ktoré e‰te stále neuzreli svetlo
Nitry. Svoje nápady môÏete predkladaÈ do 8. aprí-
la 2005. Okrem grantu do v˘‰ky 10 tisíc Sk vám
Mladí nitrianski filantropi ponúkajú aj poradÀu a
pomoc pri písaní a realizácii va‰ich nápadov. 

Nitrianska komunitná nadácia, ã. tel.: 037/6542
446, 0908 48 48 55, e-mail: mladinf@szm.sk,
www.mladinf.szm.sk.

Chcete zahnaÈ nudu a nebyÈ sami?Ad: Na‰ich mlad˘ch biela
stopa neláka?

úvahu na tému „Zelená profesionálnej armáde alebo
profesionálna armáda mojimi oãami“ v rozsahu
1500 slov po‰li do 25. marca 2005 na e-mailovú 
adresu sutaz@mod.gov.sk

podrobnej‰ie informácie na

www.mosr.sk




