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SME MAJSTRI
SLOVENSKA
V BASKETBALE!
DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

UNIVERZITY

STΩPâEK
Nedávno ma jedna redakcia
oslovila, aby som napísala nieão na tému môjho prvého stretnutia s novinami. Hneì to vo
mne zablikalo, veì ja urãite
patrím do tej (velikánskej) kategórie ºudí, ktorí si beÏné ráno
nevedia predstaviÈ bez ãerstv˘ch novín. Staãí mi ich pri
káve len otvoriÈ, nad˘chaÈ sa
vône tlaãiarenskej ãerne, preletieÈ oãami titulky a deÀ môÏe
zaãaÈ. âítanie sa odkladá na
veãer. Je to tak˘ zauÏívan˘ rituál, od detstva. VÏdy sme
striehli, kedy po‰tár vloÏí na‰e
obºúbené noviny do schránky.
Ale vrátim sa k poloÏenej
otázke. Moje prvé stretnutie s
novinami bolo vskutku netradiãné. Neãitateºské, veì som
vtedy e‰te nevedela ãítaÈ! T˘kalo sa - novinového papiera.
Na‰a mama kaÏd˘ piatok pekávala chlieb. Doma zamiesila
cesto a vykysnuté ho v uzlíãku
odná‰ala do pekárne. PretoÏe
pec je pec a nemoÏno ju nahradiÈ nijakou elektrickou rúrou.
Takto uvaÏovali mnohí, uzlíãkov cesta tam bolo neúrekom, a tak ich bolo treba nejako rozlí‰iÈ. A tak mama odstrihla kúsok bieleho okraja novín,
tie boli vÏdy poruke, navlhãila
hrot atramentovej ceruzky a
veºk˘m písmom napísala naÀ
iniciálky ná‰ho priezviska, dve
litery L. Star˘ pekár v zamúãenej zástere, rozhorúãen˘ od sálavého tepla, cesto e‰te trochu
vylep‰il, z o‰atky ho preniesol
na veºkú lopatu a ná‰ pripraven˘ staromódny „ãiarov˘ kód“
prilepil na bochník. V peci papier síce trochu oÏltol, ale úlohu splnil. A tak sme si potom
podºa neho ten svoj upeãen˘
produkt na polici okamÏite na‰li! Îivot na‰ich novín sa tak
predæÏil a nadobudol druhotnú
informaãnú hodnotu. Ale to
sme uÏ zab⁄dli do iného cesta!
K. POTOKOVÁ

NEPREHLIADNITE

Na pomoc
Tatrám
Chcete venovaÈ svoj ãas v
prospech uÏitoãnej veci a pomôcÈ pri odstraÀovaní následkov tatranskej kalamity? Mestsk˘ úrad v Nitre v spolupráci s
Kanceláriou obnovy Vysok˘ch
Tatier organizuje pre vysoko‰kolákov - dobrovoºníkov dvojt˘ÏdÀové brigády v pätnástich
tatransk˘ch osadách (ãistenie,
odstraÀovanie konárov, úprava
terénu, sadenie trávy). ·tudenti
odboru záhradná architektúra
môÏu pracovaÈ na projektoch
revitalizácie územia - ‰túdie
parkov˘ch úprav na parcelách
intravilánu mesta Vysoké Tatry.
Termín: 11. - 24. 7. 2005 (40
‰tudentov) a 25. 7. - 7. 8. 2005
(40 ‰tudentov). Bezplatné ubytovanie a strava sú zabezpeãené, dopravu hradí mesto Nitra.
Záujemcovia, prihláste sa u
Mgr. Anny Nagyovej na Dekanáte Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva, Tulipánová ul. 7, 037/6507-871, 6522
745, e-mail: Anna.Nagyova@
-runiag.sk

V

NITRE

LÁKA VÁS DVOJIT¯ DIPLOM?

Cranfield University
ponúka rie‰enie

TRIUMF V EXTRALIGE! Basketbalisti K CERO SPU Nitra si v sobotu 21. mája vybojovali titul majstrov
Slovenska, keì vo ‰tvrtom finálovom zápase porazili na domácej palubovke tím Handlovej. RadosÈ zo
Foto: coll
zlat˘ch medailí bola zaslúÏená.

·TÁTNICE V PLNOM PRÚDE

Posledn˘ krôãik k diplomu
K vy‰e pätnástim tisícom absolventov Fakulty agrobiológie a
potravinárstva, predt˘m Agronomickej fakulty na‰ej alma mater
pribudnú o niekoºko dní ìal‰ie
desiatky. Posledn˘ch 315 absolventov klasick˘ch päÈroãn˘ch
inÏinierskych ‰tudijn˘ch odborov, fytotechnického, zootechnického, v‰eobecného poºnohospodárstva, ochrany rastlín a
vedeckej v˘Ïivy ºudí v t˘Ïdni od
30. mája do 2. júna absolvovalo
‰tátne závereãné skú‰ky.
„K poslednému kroku, ktor˘
musíte absolvovaÈ k dosiahnutiu
vysoko‰kolského diplomu, vám
Ïelám, aby ste dokázali prezentovaÈ svoju rozhºadenosÈ a pripravenosÈ pre komplexné rie‰enie
úloh, aby ste dokázali, Ïe máte
právo získaÈ kvalifikáciu inÏiniera.
Prajem vám, váÏení ‰tudenti, predsedovia komisií, skú‰ajúci, dobrú

pohodu, vysokú úroveÀ odborn˘ch diskusií a poºnohospodársky
povedané: bezstratov˘ zber za
priazniv˘ch meteorologick˘ch podmienok. Povoºujem 0,8 % straty
za Ïacou li‰tou!“, povedala na
slávnostnom otvorení ‰tátnicového t˘ÏdÀa v aule v‰etk˘m zúãastnen˘m váÏne, a na odºahãenie
trémy aj úsmevne, dekanka
FAPZ, Magdaléna Lacko-Barto‰ová.
V jedenástich skú‰obn˘ch komisiách zasadli okrem domácich
pedagógov aj renomovaní odborníci z praxe, vedy aj v˘skumu,
prof. A. Kováãik z VÚRV v Prahe–Ruzyni, prof. J. Prasliãka z
UKF v Nitre, doc. T. Roháãik zo
Selektu, a.s., Buãany, prof. V. ¤ehout z JU v â. Budûjoviciach, Ing.
T. Masár z MP SR, prof. L. Hetényi, Ing. P. Petrikoviã, doc. V.
Tanãin z VÚÎV, Ing. M. Horn˘ z

Národného Ïrebãína v Topoºãiankach, MUDr. R. ·imonãiã z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, doc. I. Kajaba
zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a ìal‰í.
KP

Profesor Richard J. Godwin, riaditeº v˘skumu a vedúci inÏinierskej skupiny a Louise Dolan, koordinátorka programu pre
európske partnerstvá z Cranfield University v Silsoe vo Veºkej
Británii vykonali v dÀoch 23. aÏ 25. mája v sprievode Ing. Jany
Havránkovej, doktorandky Katedry strojov a v˘robn˘ch systémov MF „monitorovaciu náv‰tevu“ na na‰ej univerzite.
J. Havránková sa vo svojej v˘Táto ponuka v‰ak neplatí len
skumnej práci venuje vplyvu pre Àu. Hostia z Veºkej Británie
priestorovo diferencovan˘ch vstu- sa poãas krátkej náv‰tevy v Nitpov na efektívnosÈ v˘roby po- re stretli s predstaviteºmi uniºn˘ch plodín. Od januára tohto verzity i ‰tudentmi, aby im preroka pokraãuje vo v˘skume v zentovali moÏnosti ‰túdia v
rámci mobility Socrates Erasmus Silsoe.
na tejto známej univerzite. Má v
Cranfield University je jedsúãasnosti dvoch ‰koliteºov, „do- nou z prv˘ch univerzít, ktorá
máceho“, doc. V. Rataja a prof.
ponúkla na‰im ‰tudentom
Godvina zo Silsoe, ktorí si vzámoÏnosÈ získaÈ dvojit˘ dijomne odsúhlasujú plánované
plom. Dohoda medzi na‰imi
kroky v˘skumu. Vzhºadom na to,
univerzitami bola v˘sledkom
Ïe Janka pri‰la do Silsoe dobre
predchádzajúcich vedeck˘ch
„vyzbrojená“ odborn˘mi aj jazykontaktov prof. L. Nozdrovickov˘mi vedomosÈami a po ‰tvormesaãnej húÏevnatej a serióznej kého s tamoj‰ími odborníkmi,
v˘skumnej práci v Silsoe získala ako aj aktivity prorektorky
vynikajúce hodnotenia, vedecká pre zahraniãné vzÈahy prof.
komisia hosÈujúcej univerzity jej A. Bandlerovej.
Ak vás táto ‰tudijná alterponúkla moÏnosÈ ìalej pokraãovaÈ v ‰tudijnom pobyte na Cran- natíva oslovila, nav‰tívte www.
field University s moÏnosÈou zís- silsoe.cranfield.ac.uk/courses/
kaÈ dvojit˘ diplom, double degree epp/slovak.htm, kde získate
potrebné informácie.
OK
MSc. - by Research.

POZ¯VAME
V utorok 14. júna 2005 o
15.00 h sa v pavilóne CH uskutoãní stretnutie so zástupcami
stavebnej spoloãnosti ZIPP, s.
r. o., Bratislava, ktorá zabezpeãuje realizáciu v˘stavby obytného súboru v areáli Slovenskej poºnohospodárskej univerzity. Záujemcovia získajú informácie o termíne v˘stavby, cene bytov a prípadn˘ch úveroch, ktoré zabezpeãila firma.
Prednostné právo uchádzaÈ sa
o kúpu bytu majú zamestnanci
-rSPU.

Hostia z Cranfield Univerzity prof. Richard Godwin (vºavo) a Louise
Dolan (tretia zºava) s Ing. Janou Havránkovou a prof. Ladislavom
Nozdrovick˘m.
Foto: ok

DROBNÉ OVOCIE A REBARBORA NETRADIâNE

SMEROM K VEDOMOSTNEJ SPOLOâNOSTI

Zber brusníc záplavou?

CEEPUS vytvára nové
profesionálne kontakty

Na pozvanie dekanky Fakulty agrobiológe a potravinov˘ch
zdrojov, prof. Ing. Magdalény Lacko-Barto‰ovej, CSc., sa na Katedre udrÏateºného poºnohospodárstva a herbológie uskutoãnil
predná‰kov˘ pobyt prof. Kevina Sibleya z Nova Scotia Agricultural College, Truro v Kanade.
V cykle predná‰ok priblíÏil kanadsk˘ hosÈ technológiu pestovania ãuãoriedok v poºn˘ch podmienkach, techniku zberu, spra-

covanie produkcie vrátane zmrazovania. Poukázal na kºúãové aspekty mechanizácie pre efektívnu
produkciu, zber a spracovanie.

Úãastníkov kurzu zaujali netypické metódy pestovania, zberu a pozberového spracovania drobného ovocia a rebarbory, ktoré im priblíÏil
Snímka: P. OTEPKA
prof. K. Sibley z NSAC v Truro.

ëal‰iu predná‰ku venoval intenzívnej technológii pestovania
brusníc. Úãastníci kurzu získali
nové poznatky o príprave stanovi‰Èa pre ich pestovanie, t.j. zaloÏení „moãariska“, plne mechanizovanej v˘sadbe, ochrane rastlín,
systémoch zberu. Pre na‰inca bol
zaujímav˘ najmä netradiãn˘ systém zberu záplavou, ktor˘ sa vyuÏíva pri zbere brusníc urãen˘ch
na ìal‰ie spracovanie. V poslednej téme predstavil prof. Sibley
najnov‰ie poznatky v˘skumu a
v˘voja mechanizovan˘ch systémov zberu rebarbory, zameran˘ch na zv˘‰enie produktivity,
zníÏenie zberov˘ch strát a redukciu nákladov pri komerãnom pestovaní tejto plodiny.
V‰etky predná‰ky boli interpretované v anglickom jazyku, napriek tomu bola diskusia, najmä vìaka aktivite a zvedav˘m otázkam
na‰ich doktorandov, veºmi bohatá
a vhodne doplnila predná‰ky sympatického kanadského hosÈa.
Kolektív KUPH

SieÈ CEEPUS H-178 poskytla sedem mobilít v rámci krajín strednej a v˘chodnej Európy, a to na Ekonomickú univerzitu Karola
Adamieckeho v Katoviciach, Ekonomickú univerzitu v Krakove
(Poºsko), Babes-Bolyai Univerzitu v KluÏi (Rumunsko) a Univerzitu
v Mi‰kolci (Maìarsko).
V akademickom roku 2004/
2005 nav‰tívilo Fakultu ekonomiky a manaÏmentu SPU vìaka mobilitám programu CEEPUS niekoºko uãiteºov a doktorandov z âeska, Poºska a
Maìarska.
Bol medzi nimi aj Mgr. Krzysztof Wach z Ekonomickej univerzity v Krakove a Dr. Zsuzsa Szaniszló z univerzity v Mi‰kolci.
Obaja sa aktívne zapojili do vyuãovacieho procesu na Katedre
ekonomiky a Katedre manaÏmentu a marketingu.
Mobilitné programy priná‰ajú
moÏnosÈ spoznaÈ iné univerzitné prostredie, oboznámiÈ sa so
systémom ‰túdia, vedeckov˘skumn˘mi aktivitami nav‰tíve-

ného pracoviska, prispievajú aj
k nadviazaniu nov˘ch profesionálnych i neformálnych kontaktov a priná‰ajú nové príleÏitosti.
Tak to bolo i v prípade koordinátora siete CEEPUS H-178,
ktor˘m je Fakulta ekonomiky v
Miskolci. Pri príleÏitosti konania
V. medzinárodnej konferencie
pozval dekan tejto fakulty zástupcov univerzít, zapojen˘ch
do siete CEEPUS H-178. Pozvánku dostal aj Ing. Alfred Veselovski, doktorand Katedry
ekonomiky, ktor˘ bol v danom
ãase na ‰tudijnom pobyte v Mi‰kolci. Poãas konferencie prezentoval s Ing. Luciou VaÀovou
príspevok na tému „Evaluation
(Pokraãovanie na 2. str.)
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UÎITOâNÉ PREPOJENIE VEDY A VZDELÁVANIA

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje
v zmysle § 77 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene
a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre pedológie a geológie
FAPZ pre v˘uãbu predmetov pedológia, biológia pôdy, pedológia a základy geológie, chémia pôdnej organickej hmoty.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych alebo prírodn˘ch vied – absolvent SPU v Nitre (‰tudijn˘ odbor fytotechnick˘ alebo v‰eobecné poºnohospodárstvo), alebo absolvent UK Bratislava (PF – ‰tudijn˘ odbor
environmentalistika),
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax;

-

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy ºudí.
Podmienky:
V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia po dizertaãnej
skú‰ke,
aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy ºudí.
Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent lekárskej fakulty,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

(Pokraãovanie na 4. str.)

·tudentská veda
pod drobnohºadom IV.
Na ‰tudentskej vedeckej konferencii Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva, ktorá sa uskutoãnila 22. apríla, predstavilo svoje práce v dvoch sekciách päÈ ‰tudentov a 12 doktorandov.

V¯SLEDKY
Doktorandi
1. Ing. V. Hlavaãková: Anal˘za zastúpenia obalov v komunálnom odpade
2. M. Baruszová: Funkcia
centrálnych priestorov vo vidieckych sídlach a ich dotvorenie
3. Ing. J. Iglárová: Kochova
záhrada

·tudenti
1. K. ·inka: Anal˘za prvotnej,
druhotnej a terciálnej ‰truktúry
krajiny (katastrálne územie Jelenec)
2. P. Kalúz: Kvantifikácia
‰kôd spôsoben˘ch imisiami
3. Bc. P. Czako: Nové trendy
vo v˘robe ãerven˘ch vín

CEEPUS vytvára nové
profesionálne kontakty
(Dokonãenie z 1. str.)
of Agricultural Support Policies
in OECD Countries.“
V. medzinárodná konferencia
sa konala 11. – 12. mája 2005 v
hoteli Palota, v ãasti Lillafüred,
na vysokej profesionálnej úrovni. Hotel Palota je budova v
neorenesanãnom ‰t˘le, situovaná do príjemného prostredia
bukového lesa, v blízkosti jazera a vodopádu. Obyvatelia Mi‰kolca túto mestskú ãasÈ vyuÏívajú na relax, lov r˘b a prechádzku prírodou.
Na konferencii sa zúãastnilo
asi 120 úãastníkov z ekonomick˘ch fakúlt z Maìarska, ale aj
Slovenska (SPU, TU Ko‰ice),
Rumunska, Srbska, âiernej Hory, Nemecka, ·panielska a
·védska. Nosnou témou rokovania bolo smerovanie k vedo-

mostnej spoloãnosti, rozvíjanie
vedomostí, ich transfer a zmena hodnotového systému. K˘m
niektorí úãastníci z Poºska a
Maìarska vo svojich vystúpeniach hodnotili prv˘ rok v spoloãnom európskom dome, úãastníci z Rumunska informovali o
prebiehajúcich transformaãn˘ch procesoch spojen˘ch s
prípravou na vstup do EÚ.
Konferencia poskytla aj priestor na diskusie o moÏnostiach
ìal‰ej spolupráce. Napríklad s
Dr. Dumitru Matisom, dekanom
Fakulty ekonomiky Univerzity
Babes – Bolyai a prof. Maria
Vincze o moÏnostiach zapojenia do programu MUNDUS a s
Dr. Anitou Westerström z Luleä
Univerzity zo ·védska o novom
Erazmus partnerstve.
Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ

Dekan Fakulty ekonomiky Dr. Dumitru Matis s kolegami z rumunskej univerzity Babes-Bolyai a zástupcami na‰ej FEM.
Snímka: autorka

Fyziologické a technické aspekty dojenia
Koncom apríla sa vo V˘skumnom ústave Ïivoãí‰nej v˘roby uskutoãnila medzinárodná konferencia na túto tému. Konala sa súbeÏne so zasadnutím subkomisie pre meraciu techniku Medzinárodného v˘boru pre kontrolu úÏitkovosti – ICAR. Porozprávali
sme sa s jedn˘m z jej ãlenov a zároveÀ prezidentom Slovenského
zväzu pre dojaciu techniku, prof. Ing. ·TEFANOM MIHINOM, PhD.
- Zasadnutie sedemãlennej subkomisie pre kontrolu úÏitkovosti sa
koná raz roãne, vÏdy v inej krajine.
Zasadajú v nej odborníci z USA,
Dánska, Francúzska, ·vajãiarska,
Nemecka, Írska a od roku 1999
som ãlenom tejto subkomisie aj ja.
Zasadnutie subkomisie na Slovensku nám umoÏnilo zorganizovaÈ aj
konferenciu s veºkou medzinárodnou úãasÈou. MaÈ úãastníkov z 24
krajín sveta nie je kaÏdodenná
vec. Konferencia podobného zamerania sa prv˘krát uskutoãnila
v Nitre v roku 2001. Myslím, Ïe sa
nám podarilo obnoviÈ tradíciu. Za
veºmi dôleÏité povaÏujem to, Ïe
zborník bol zaraden˘ do série
ICAR. T˘m sa informácia o v˘sledkoch konferencie dostane prakticky do v‰etk˘ch v˘znamn˘ch kniÏníc sveta. Nezanedbateºné je, najmä pre odborníkov z domova a
okolit˘ch krajín, Ïe sme im poskytli také podmienky úãasti, aby sa v
ão najväã‰om poãte mohli na takejto akcii zúãastniÈ.
UÏ z názvu konferencie vypl˘va, Ïe ste sa zamerali na problematiku dojenia z dvoch zorn˘ch
uhlov...
Cieºom bola prezentácia vedeckov˘skumn˘ch a praktick˘ch
poznatkov o dojacej technike a fyziológii spú‰Èania mlieka so zameraním na dojenie vysokoúÏitkov˘ch dojníc a mal˘ch preÏúvavcov. Teda, na jednej strane technika, ktorá vlastne umel˘m spô-

sobom vyÈahuje mlieko zo Ïivého
organizmu, ktor˘ má svoje ‰pecifiká a z hºadiska fyziológie citlivo
reaguje na tieto podnety. V˘skumníci, dodávateºské a servisné
organizácie zaoberajúce sa dojacími zariadeniami tu prezentovali
najnov‰iu techniku, roboty, ‰pecifické senzory, ktoré dokáÏu mapovaÈ fyziologické ãi etologické
prejavy zvierat, optimalizovaÈ tak
moÏnosti vyuÏitia techniky v procese získavania mlieka. Tu mi nedá nespomenúÈ, Ïe práve zástupcovi takejto firmy sa priamo na
konferencii podarilo naãrtnúÈ nov˘
projekt rámcového programu EÚ,
nadviazaÈ tu potrebné kontakty.
Projekt uÏ uzrel svetlo sveta. O
spoluprácu poÏiadali aj ná‰ V˘skumn˘ ústav Ïivoãí‰nej v˘roby.

A teda dávali sa do súvislosti poznatky o potrebách Ïivého organizmu pri stretnutí s technikou. Myslím, Ïe to bola jedna z priorít na‰ej konferencie.
Pomerne veºa sa diskutovalo o
strojovom dojení oviec. Má veºmi
dlhú históriu a Slovensko bolo
jednou z prv˘ch krajín, kde sa zaãalo vyuÏívaÈ. Îiaº, neochota chovateºov a ich nepochopenie pre
tento spôsob získavania mlieka
nás zabrzdili a dnes sa opäÈ vraciame k veciam, ktoré boli dakedy
v 60. rokoch uÏ vyrie‰ené. Dáni a
Francúzi nás medzit˘m predbehli,
a tak k nim dnes my chodíme po
skúsenosti.
Medzi organizátormi konferencie figuruje aj Mechanizaãná
fakulta na‰ej univerzity.
Spoluprácu s t˘mto pracoviskom si mimoriadne cením. Osobnú podporu dekana prof. V. Kroãka, ako aj zásluhu pracovníkov
Katedry mechanizácie Ïivoãí‰nej
a potravinárskej v˘roby, ktorá pod

vedením doc. I. Karasa odviedla
cel˘ rad veºmi dobrej a pre nás
veºmi potrebnej práce. Myslím si,
Ïe je veºmi dôleÏité aj to, Ïe sa
pracovníci ná‰ho ústavu bliÏ‰ie
spriatelili s kolegami z katedry, ão
bude na osoh obom stranám.
Zavítali ste so zahraniãn˘mi
hosÈami aj do beÏnej poºnohospodárskej reality na Slovensku?
Samozrejme, bola to tieÏ súãasÈ programu. Mali sme v úmysle ukázaÈ im zabehnutú, efektívne
hospodáriacu farmu. Doviedli sme
ich teda do PD v Koãíne, kde sa
transfomácia druÏstva vydarila a
jej vedenie dokázalo, Ïe sa to aj v
silnej konkurencii dá. Úãastníci sa
o tom presvedãili na vlastné oãi.
Nielen to. Predseda druÏstva im
pripravil tak˘ program, Ïe si odniesli dobr˘ dojem z pohostinnosti na‰ich ºudí. Svedãia o tom desiatky listov, ktoré som po konferencii dostal.
ëakujem za rozhovor.
K. POTOKOVÁ

Listujem v programe trojdÀového rokovania, bol vskutku bohat˘.
Najviac príspevkov sa orientovalo na robotizované dojenie. Po
prekonaní „detsk˘ch chorôb“ sa
udomácnilo vo vyspel˘ch krajinách Európy, zaãalo sa pouÏívaÈ i
v USA a uÏ aj na dvoch farmách v
âesku. Dáni nám tu napríklad
prezentovali, Ïe farmári dosahujú
veºmi dobré v˘sledky a v priemere sa zv˘‰ila aj kvalita mlieka.
Veºmi zaujímavé boli tie predná‰ky, kde sa i‰lo detailne do problematiky fyziológie, hovorilo sa o
objektívnych metódach sledovania reakcií zvieraÈa na techniku.

CHOV KONÍ NIE JE LUXUS

Kam cválate, kone na‰e?
V Ïivotnom ‰t˘le úspe‰n˘ch manaÏérov, ktor˘ je pln˘ stresu, pracovného zaÈaÏenia a r˘chlosti sa urãit˘m spôsobom relaxu a prostriedkom na regeneráciu odãerpan˘ch síl stáva kôÀ. Toto u‰ºachtilé zviera prechádza v dne‰nej modernej dobe z kategórie hospodárskych zvierat do kategórie zvierat spoloãensk˘ch.

ní. MoÏno sa to niekomu bude
zdaÈ ako veºk˘ luxus maÈ dve stajne, ale obe strediská fungujú za
rovnak˘ objem finanãn˘ch prostriedkov, ako keì bola iba jedna.
Navy‰e, pri súãasnom vyuÏití koní je nevyhnutné, aby boli v záujme zachovania welfaru t˘chto
zvierat a od toho sa odvíjajúcej
bezpeãnosti na‰ich ‰tudentov dodrÏiavané správne zásady tréningu (tzv. du‰evn˘ oddych). Má to
zároveÀ aj ìal‰iu v˘hodu - ‰tudenti majú moÏnosÈ byÈ s t˘mito
u‰ºachtil˘mi tvormi v neustálom

vu koní prejde kaÏdoroãne okolo
350 – 400 ‰tudentov. Diplomové
práce v problematike chovu koní
spracovalo za uvedené obdobie
49 ‰tudentov. Na na‰om pracovisku bola ukonãená jedna habiliV súãasnosti sa kone vyuÏí- priestoroch SVJH SPU v Nitre.
taãná práca a 5 ‰tudentov obhájivajú v ‰portovom a rekreaãnom Za toto obdobie, ako máme moÏlo svoje doktorandské práce. V
jazdení. Z lekárskeho hºadiska sa nosÈ v‰etci vidieÈ, sa z tohto areáminulom roku získala na‰a katedvyuÏívajú aj ako prostriedok na lu stalo kvalitné a pekné centrum
ra rozvojov˘ projekt „unikátneho
regeneráciu pohybového ústro- jazdectva. Prvotn˘ cieº, vychápracoviska“, ktor˘m dobudovávajenstva a v urãit˘ch prípadoch sa dzajúci aj z dlhodobého zámeru
me Experimentálne centrum hosstávajú v˘znamn˘m prvkom lieã- rozvoja SPU do roku 2006 s v˘podárskych zvierat, súãasÈou ktoby psychick˘ch problémov. Aj hºadom do roku 2010, sme uÏ pri
rého je aj jazdecké stredisko.
preto je samozrejmé, Ïe na na‰ej jeho zriadení dávno naplnili –
V minulom roku zaãali práce
univerzite je predmet chov koní zv˘‰ili sme záujem ‰tudentov o
na v˘stavbe krytej jazjedn˘m zo základn˘ch
diarne, ktorú podºa
predmetov v˘chovy poºv‰etk˘ch predpokladov
nohospodárskych mauvedieme do prevádznaÏérov. Na‰a univerky na jeseÀ tohto roku.
zita je jedineãná nielen
To v‰etko sú skutoãsvojím obsahov˘m zanosti, ktoré máme moÏmeraním, ale aj t˘m, Ïe
nosÈ dennodenne slemáme moÏnosÈ ‰tudovaÈ. Ale najdôleÏitejdentom prostredníc‰ie pre nás, pedagótvom vzorkovníc priagov, je to, Ïe na‰i abmo poukázaÈ na prosolventi majú uplatneblémy praxe. Prax b˘va
nie v praxi a stávajú sa
veºakrát pre absolvenz nich uznávaní odbortov vysok˘ch ‰kôl veºmi
níci. Dôkazom toho je
krutá. ·ancu na úsaj skutoãnosÈ, Ïe popech majú iba tí, ktorí
predné miesta v oblasti
sa r˘chlo dokáÏu adapriadenia chovu koní na
tovaÈ a rie‰iÈ problémy
Slovensku zastávajú
praxe. V˘chova ‰tupráve na‰i absolventi,
dentov na technick˘ch
ktorí sa e‰te aktívne
univerzitách nie je len
podieºali na budovaní
teória, ale aj príprava
ná‰ho jazdeckého strena ão najlep‰ie zvláddiska. SpomeÀme sponutie nástrah praktickémedzi nich Ing. M. Urho Ïivota.
bana, hlavného radcu
Katedra ‰peciálnej
pre chov koní MP SR,
zootechniky je gesto- Jazdecké stredisko je súãasÈou Experimentálneho centra hospodárskych zvierat, unikátne- Ing. F. Grácza, riaditeºa
rom predmetov chov ho pracoviska, na ktoré Katedra ‰peciálnej zootechniky získala rozvojov˘ projekt.
ZCHKS, Ing. M. Ha‰ka,
koní, jazdectvo pre zariaditeºa ·PÚ, Ing. E.
ãiatoãníkov a jazdectvo pre po- jazdectvo a podporujeme ich roz- kontakte a iba takto majú príleÏi- Kovalãíka, PhD., vedúceho markroãil˘ch, zároveÀ po odbornej voj. Vybudovaním jazdeckého tosÈ spoznaÈ nástrahy praxe.
ketingu NÎ Topoºãianky a ìalstránke gestoruje vzorkovnicu strediska sme dosiahli pre ‰tu·tudenti na‰ej alma mater sa ‰ích.
chovu koní vo Vysoko‰kolskom dentov ideálnu moÏnosÈ rozlí‰e- dennodenne zúãastÀujú na rie‰ePo tomto krátkom zamyslení
poºnohospodárskom podniku v nia prevádzky chovu koní. Vo ní problémov chovu koní, aktívne sa nad vzorkovnicou chovu koní
KolíÀanoch. Prostredníctvom t˘ch- vzorkovnici chovu koní vo VPP v sa podieºajú na budovaní a zve- na na‰ej univerzite verím, Ïe
to predmetov majú na‰i ‰tudenti KolíÀanoch majú moÏnosÈ spo- ºaìovaní jazdeckého strediska. smer, ktor˘m „cválajú na‰e komoÏnosÈ vniknúÈ do problematiky znávaÈ samotn˘ chov koní a rôz- Zapájajú sa do organizovania v˘- ne“, je správny, a poãet ich priazmanaÏovania chovu koní.
ne technológie, v jazdeckom stre- znamn˘ch chovateºsk˘ch poduja- nivcov bude neustále stúpaÈ.
Pred desiatimi rokmi bolo vy- disku zas spôsob prípravy, v˘cvi- tí, organizovan˘ch na‰ou univerDoc. Ing. MARKO HALO, PhD.,
budované jazdecké stredisko v ku a manaÏovania ‰portov˘ch ko- zitou. Dverami vzorkovnice choK·Z
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·TÁTNICE V PLNOM PRÚDE - FEM

Vedomostná úroveÀ sa zvy‰uje
Doobeda som si vo v˘Èahu nechtiac vypoãula krátky dialóg dvoch
mlad˘ch Ïien. Otázka: „No, aké to bolo na ‰tátniciach?“ Lakonická
odpoveì: „Joj, uÏ som na to aj zabudla!“ Ozaj, aká je atmosféra na
tohtoroãn˘ch ‰tátniciach? MôÏeme na chvíºu vstúpiÈ?
Tohtoroãn˘ ‰tátnicov˘ maratón
zaãali v t˘Ïdni od 23. mája femkári. Na najvy‰‰ích poschodiach pavilónu E zasadajú viaceré komisie.
Medzinárodn˘ agrárny obchod a
coln˘ dohºad pod kontrolou predsedu doc. Pavla Stehla, z V˘skumného ústavu ekonomiky poºnohospodárstva a potravinárstva. Ekonomiku skú‰a Ing. M. Cehula, manaÏment prof. J. Vi‰Àovsk˘ a medzinárodn˘ obchod prof. A. Podolák.
Na chvíºu sa tu zastavil aj dekan
fakulty, prof. P. Bielik. „Na ‰tátniciach sa spolu zúãastÀuje 718
‰tudentov denného a diaºkového
‰túdia. Predpokladáme, Ïe s vyznamenaním by malo ukonãiÈ ‰túdium zhruba 170 ‰tudentov, ão je
dosÈ veºk˘ podiel. Niektoré ‰pecializácie, ako financovanie poºnohospodárstva, úãtovníctvo, audítorstvo, podnikanie, právo, a, samozrejme, medzinárodn˘ obchod, sú
plné vynikajúcich ‰tudentov! Dôkazom toho je aj Mária Somorãíková, ktorá ukonãila odbor medzinárodn˘ obchod a coln˘ dohºad s
priemerom 1,00 za celé 5-roãné
‰túdium!“
Ak˘ máte dojem z priebehu tohtoroãn˘ch ‰tátnic, pán dekan?
„Veºmi dobr˘, na základe predbeÏn˘ch rozhovorov s extern˘mi predsedami z Prahy, Brna, môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe vedomostná úroveÀ
na‰ich ‰tudentov sa z roka na rok
zvy‰uje, odborné poznatky sa stále
viac pribliÏujú poznatkom svetovej
vedy. Títo páni veºmi pozitívne
hodnotili aj odbornú úroveÀ závereãn˘ch diplomov˘ch prác, ão je
pre nás veºmi pote‰iteºné. Predpokladám, Ïe aj na bakalárskych ‰tátniciach, ktoré budú v júni, budeme



registrovaÈ vysoké percento úspe‰n˘ch ‰tudentov.
Do dne‰ného dÀa sa nestalo, Ïe
by niekto nevyhovel na ‰tátnici z
dôvodu nízkej úrovne diplomovej
práce. Svedãí to o dobrej práci
‰koliteºov, konzultantov, ktorí ve-

„NeuvaÏujete o doktorandskom ‰túdiu?“ Aj táto otázka odznela v rozhovore dekana Bielika s vynikajúcou ‰tudentkou, dnes uÏ inÏinierkou
Máriou Somorãíkovou.
nujú ‰tudentom veºa ãasu pri príprave ich diplomov˘ch prác. Atmosféra pri skú‰kach je veºmi kolegiálna, dialóg ‰tudent-komisia na
úrovni. Je tu priestor aj na diskusiu,
vzÈah pedagóg-‰tudent je skutoãne
motivaãn˘. Pre pedagóga je veºmi
príjemné, keì môÏe zhodnotiÈ ‰tát-

sa blíÏi, mal by to byÈ rok 2009, takÏe som na rozdiel od mojich kolegov hovorila skôr o budúcnosti.“
Chystáte sa uplatniÈ vo finaãnom
sektore?, znela moja otázka. „Ja
nikdy neplánujem, aj keì mi niektorí hovoria, Ïe to je negatívny postoj
a Ïe som v nev˘hode oproti t˘m

Z jednej z mnoh˘ch tohtoroãn˘ch ‰tátnicov˘ch komisií
K. POTOKOVÁ

·TIPENDIJNÉ POBYTY
Taliansko

SÚËAÎ  SÚËAÎ 
âítate pozorne?

Bratranci Veverkovci sa preslávili nov˘m typom ruchadla,
taká je správna odpoveì na súÈaÏnú otázku z predchádzajúceho ãísla. Z úspe‰n˘ch rie‰iteºov sme vyÏrebovali Gabrielu
Antovovú, ‰tudentku 2. roãníka
FEM. Cenu si môÏe vyzdvihnúÈ
v redakcii.
-r-

nicu hodnotením v˘born˘ alebo
veºmi dobr˘. Vtedy si uvedomí, Ïe
vykonal dobrú prácu a nemá sa za
ão hanbiÈ.“
âerstvá inÏinierka Mária Somorãíková je skromná a nerada hovorí o svojich v˘born˘ch ‰tudijn˘ch
v˘sledkoch. Rad‰ej sa zameria na
tému svojej diplomovky. „Hodnotila
som v nej stratégiu prijatia eura. Je
to aktuálna téma, teraz sa o tom
zaãína viac hovoriÈ, termín prijatia

plánujúcim. Beriem veci tak, ako
prídu… O päÈ minút dvanásÈ som si
podávala aj prihlá‰ku na ‰tudijn˘
pobyt na univerzite v Hohenheime,
kde som v v rámci programu Socrates-Erasmus vlani strávila jeden
semester. Veºa mi to dalo, bola to
veºmi dobrá skúsenosÈ.“
Mária je, ako sama vraví, v‰estranná, bavia ju jazyky, informatika. No na otázku pána dekana odpovedá, Ïe neºutuje voºbu ‰tudovaÈ
na tejto fakulte.
E‰te gratulácia a vraciame sa
opäÈ do uãebne KE 81, kde sa
dne‰n˘ ‰tátnicov˘ maratón pomaly
konãí. V‰etk˘ch desaÈ ‰tudentov
dnes obstálo veºmi dobre. I keì
prísnej‰í pohºad pedagóga kde-tu
nieão vytkne, závereãné hodnotenie prebieha uÏ v úsmevnej atmosfére. âo nov˘m inÏinierom popriali ich pedagógovia? Pán profesor
Vi‰Àovsk˘ by bol rád, keby sa stali tak˘mi reprezentantmi na‰ej univerzity, ktorí vo svete nebudú hºadaÈ iba hmotné veci, ale ukáÏu, Ïe
Slovensko nie je rozvojová krajina
a pozvú hostí z cudziny, aby sa
pri‰li k nám pouãiÈ. Pán profesor
Podolák im kladie na srdce, Ïe je
ºah‰ie získaÈ tituly, ale dôleÏitej‰ie
je obhájiÈ ich. A na záver slová
predsedu komisie, docenta Stehla:
„Robím túto prácu uÏ niekoºko
rokov a musím kon‰tatovaÈ, Ïe
dne‰ná úroveÀ je skutoãne dobrá.
Voºakedy bolo treba z niektor˘ch
‰tudentov odpovede doslova páãiÈ.
Toto nie je vá‰ prípad a to ma uisÈuje, Ïe budete ozaj dobre reprezentovaÈ. Chcem vám popriaÈ, aby
ste dobre skapitalizovali vedomosti, ktoré ste tu nadobudli“.

Inovovan˘ dizajn promoãn˘ch talárov na na‰ej alma mater?

Rektor vysokej ‰koly Politecnico di Milano vyhlasuje konkurz
na 50 ‰tipendijn˘ch miest pre zahraniãn˘ch ‰tudentov na ‰kolsk˘
rok 2005/2006. ·tipendium sa
bude udeºovaÈ pre nasledovné
odbory:
- Building Engineering
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science Engineering
- Environmental Engineering
- Management, Economics and
Industrial Engineering
Podmienkou je ukonãen˘ 1. stu-

peÀ V· vzdelania (bakalár alebo
ekvivalent), resp. 3 roky ‰túdia
(180 kreditov ECTS). Uprednostnení budú uchádzaãi z nov˘ch
ãlensk˘ch ‰tátov EÚ, v˘chodnej
Európy, âíny a Stredomoria.
·tipendium vo v˘‰ke 10.000
eur/rok pokryje v˘davky na ubytovanie a Ïivotné náklady. ·tipendisti budú oslobodení od
‰kolného. Uzávierka prihlá‰ok:
30. júna 2005, bliÏ‰ie informácie
nájdete na: www.polimi.it/english/
(Education – Fees and Scholarschips).
Informáciu sprostredkovala
SAIA, reg. pracovisko Nitra

Ako je to vlastne s t˘m jablk m?
Padá naozaj vÏdy neìaleko od stromu? Sú Katky vÏdy ako ich matky a synovia ako otcovia? Nenadarmo sme naãreli do ºudovej slovesnosti. Radi by sme sa presvedãili, ãi tieto múdrosti platia aj dnes.
A tak sme pátrali. Nazreli do ‰kolského telefónneho zoznamu a hºadali dve generácie rovnakého mena pôsobiace na na‰ej univerzite.
Dnes sme otázky poloÏili dvom milovníkom a znalcom prírody, seniorovi ekológovi a juniorovi botanikovi - Eliá‰ovcom.
Otec,
prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc.
Mal vá‰ syn vzÈah k botanike,
k v‰etkému ão sa t˘ka prírody,
uÏ od maliãka, alebo si tento odbor vybral na va‰e odporúãanie?
Na túto otázku zvyknem odpovedaÈ, Ïe môj syn botanizoval so
mnou uÏ v koãíku, keì som s ním
chodil na prechádzky do mesta a
do prírody. Rodinné prostredie
orientované na Ïivú prírodu, resp.
na biológiu (moja manÏelka je stredo‰kolskou profesorkou biológie
na gymnáziu), letné prázdniny u
starej mamy v peknom podhorskom prostredí, spoloãné a ãasté
vychádzky do prírody, letné dovolenky na rôznych miestach Slovenska, odborná i populárno-náuãná
literatúra v domácej kniÏnici, kontakt s terénnou prácou profesionálneho botanika a iste aj ìal‰ie skutoãnosti, to v‰etko by mohli byÈ
faktory, ktoré moÏno mohli ovplyvniÈ jeho neskor‰ie osobné rozhodnutie staÈ sa profesionálnym botanikom. Môjmu synovi (rovnako tak
aj mojim ìal‰ím dvom mlad‰ím synom, ktorí ‰tudujú priemyseln˘ a
produktov˘ dizajn v Bratislave),
som nechal voºnú ruku pri rozhodovaní o vysokej ‰kole. Vybral si
V·P v Nitre a ja som s t˘m súhlasil. Moja alma mater je Univerzita
Komenského v Bratislave, vtedy
som pracoval ako vedeck˘ pracovník v SAV. Chcel som, aby mal

svoj vlastn˘ Ïivotn˘ cieº, ktor˘ chce
dosiahnuÈ a naplniÈ. A to sa stalo.
Jeho rozhodnutie po ukonãení vysokej ‰koly pokraãovaÈ v doktorandskom ‰túdiu v botanike, pritom za veºmi nev˘hodn˘ch finanãn˘ch podmienok (doktorandi vtedy
dostávali iba nízke ‰tipendium),
ma veºmi prekvapilo. Klamal by
som, keby som povedal, Ïe ma to
nepote‰ilo. Bolo to v‰ak aj vtedy
jeho osobné rozhodnutie. Jeho
práca, zaujatosÈ pre Àu, ale aj dosiahnuté v˘sledky potvrdzujú, Ïe
sa rozhodol správne. Myslím si, Ïe
botanika mu priná‰a radosÈ a profesijné uspokojenie.
Radí sa s vami? O odborn˘ch
problémoch, o pedagogick˘ch
postupoch a podobne?
SnaÏil sa a snaÏí sa byÈ samostatn˘, nezávisl˘. Ja to re‰pektujem. Niekedy si myslím, Ïe by sa
mohol viac zaujímaÈ o môj názor,
aj odborn˘. Najmä v otázkach populaãnej biológie rastlín, ktorú som
zaãal rozvíjaÈ u nás pred viac ako
dvomi desaÈroãiami. Alebo aj v
problematike inváznej ekológie ãi
synantropnej botanike, s ktorou sa
zaãala moja profesionálna práca v
botanike. Keì v‰ak treba, nenechám si svoj názor pre seba. SnaÏím sa ho usmerniÈ, ale dôsledne
nesledujem, ãi to naozaj zohºadní.
Obãas si vymieÀame názory aj na
v˘uãbu, porovnávame, veì ãasto
máme aj spoloãn˘ch ‰tudentov,

hoci pracujeme na rôznych fakultách.
Lí‰ia sa obãas va‰e názory?
Bolo by to neprirodzené, keby
sme mali na v‰etko rovnak˘ názor.
Je tu aj generaãn˘ rozdiel. V mnoh˘ch otázkach, aj odborn˘ch, sa
zhodneme. Je dosÈ kritick˘, ão je
typick˘m prejavom mladosti. Mlad˘m ch˘ba skúsenosÈ, ktorá v‰ak
niekedy môÏe byÈ záÈaÏou pre
star‰ích. âasto má pravdu, zohºadÀujem jeho uhol pohºadu. Stojí na
„vlastn˘ch nohách“ a myslím si, Ïe
vie, ão chce dosiahnuÈ v práci, v
botanike i v rodine.
Stáva sa, Ïe po vzájomnej diskusii svoj názor aj pozmeníte?
Je veºa príleÏitostí na diskusie,
ktoré ovplyvÀujú na‰e postoje.
Niekedy konãia priznaním si chyby. âi sa bude opakovaÈ, je uÏ na
kaÏdom jednotlivo. Ale je to vÏdy
prv˘ krok k zlep‰eniu. V odborn˘ch
otázkach rozhodujú vedecké argumenty.
Sledujete synov pracovn˘ postup, kariéru... robí vám radosÈ?
SnaÏím sa, ale sa mi veºmi nedarí sledovaÈ jeho ‰irokú ‰kálu aktivít. Je veºmi mobiln˘, ãasto a rád
pracuje v teréne. Je pracovit˘ a vytrval˘. Takmer nepozná prekáÏky.
Je aj veºmi kooperatívny. Poãúvam ãasto pochvaly na jeho prácu
od mojich b˘val˘ch uãiteºov, spoluÏiakov a kolegov, ale aj od ostatn˘ch botanikov. Iste ma to te‰í a
som tomu veºmi rád. V spomienkach sa obãas vraciam do jeho rokov a uvedomujem si, Ïe napreduje rovnakou ãi podobnou cestou.
Ja som bol vedeck˘m pracovníkom, ktor˘ rád príleÏitostne uãil ãi

predná‰al na univerzite. Kontakt s
mlad˘mi som udrÏiaval najmä cez
biologickú olympiádu a odborné
kurzy pre mládeÏ. On je vysoko‰kolsk˘m uãiteºom i profesionálnym botanikom. V tom to má moÏno trochu ÈaÏ‰ie, ako som to mal ja
v jeho veku. DrÏím mu palce, aby
mu táto aktivita vydrÏala ...
Syn, Ing. PAVOL ELIÁ·, PhD.
Lákala vás botanika vìaka otcovmu povolaniu spojenému s
prírodou, alebo to bolo v génoch?
NemôÏem povedaÈ, Ïe by to bolo priamo ovplyvnené otcov˘m povolaním. Od základnej ‰koly ma
zaujímali rastliny i Ïivoãíchy, ale aÏ
na vysokej ‰kole som sa rozhodol
pre rastliny, asi to teda bolo v génoch.
Radíte sa ním o odborn˘ch
problémoch, Ïiadate ho o radu,
ak si neviete rady?
Bol by hriech nevyuÏiÈ otcove vedomosti a skúsenosti, na odbornú
tému sa teda bavíme dosÈ ãasto.
Lí‰ia sa obãas va‰e názory?
Vraví sa „koºko ºudí – toºko názorov“, takÏe niekedy je na‰a diskusia dosÈ intenzívna.
Stane sa, Ïe po vzájomnej diskusii na odbornú ãi „pedagogickú“ tému zmeníte názor?
Áno, samozrejme.
Ste hrd˘ na v˘sledky práce
svojho otca?
Ak patrí niekto medzi popredn˘ch slovensk˘ch ekológov, nie je
ÈaÏké byÈ na neho hrd˘. Udivuje
ma najmä jeho prehºad o na‰ich i
zahraniãn˘ch publikáciách a ‰írka
odborn˘ch poznatkov a záujmov.

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (7)
·PORT V NITRE
Pri JoÏkovi Vi‰Àovskom sa
musím tro‰ku zastaviÈ. Bol to a
je v˘nimoãn˘ ãlovek. Ako ‰tudenti sme si boli názorove veºmi
blízki. Radi sme sa stretávali a
debatovali o v‰eliãom. Okrem
iného nás spájala aj láska k
ochotníckemu divadlu a k ºudovému umeniu vôbec. On vyrastal
v rodine so siln˘mi koreÀmi k
t˘mto Ïánrom. Jeho otec bol du‰ou ochotníckeho divadla, hercom i reÏisérom, spevákom i zberateºom nielen piesní, ale v‰etkého, ão s ºudovou umeleckou
tvorivosÈou súviselo. UdrÏiaval
kontakt so svojimi rodákmi. Rád
sa domov vracal a vÏdy prichá-

dzal pln˘ elánu. Vedel rozdávaÈ
energiu aj in˘m a okrem toho
zostal skromn˘m a dobr˘m ãlovekom aj vtedy, keì bol po roku
1989 na ãele fakulty. Ako hovorí
K. Kuzmány „nezviedli ho ani dary, ani hrozby ho nesklonili“.
Urãite aj preto sa dodnes te‰ím
na stretnutie s ním. Zistil som, Ïe
nielen ja, ale aj na‰i ‰tudenti o
Àom vravia, Ïe je to Pán profesor
ozajstn˘, nie iba podºa dokladov.
Medzi osobnosti kolektívnych
‰portov neskôr patril aj Milan
·imo (profesor na FEM), talentovan˘ hádzanár, ktor˘ bol oporou
prvoligového muÏstva. Vysoko to
dotiahol nielen v ‰porte, ale aj vo
vede.

AKO SA VHODNE OBLIECË NA PREBERANIE DIPLOMU?

Promócia nie je ples
âo na seba? Táto otázka zaãne onedlho trápiÈ ‰tudentov a najmä
‰tudentky, na ktor˘ch zaãiatkom leta ãakajú promócie. Absolventi
fakúlt, ktoré predpisujú na promoãn˘ akt ãierne taláre, to majú jednoduch‰ie. Pre ostatn˘ch sme vybrali niekoºko rád z rozhovoru s
Ing. ªuboslavou ·ebovou, ktorá pripravuje módne prehliadky pre
púchovskú Makytu. âlánok uverejnilo marcové ãíslo ãasopisu
Trenãianskej univerzity TRENDY.
„Obleãenie na promóciu by
Pre chlapcov je ideálny tmav˘
malo byÈ slávnostne farebne zla- oblek s bielou alebo veºmi svetdené,“ hovorí Ing. ª. ·ebová. lou ko‰eºou. Smoking sa príli‰
„MôÏu to byÈ rôzne tmavé tóny, nehodí, patrí skôr na ples alebo
napríklad ãierna, tmavomodrá, na zábavné príleÏitosti. Strih obtmavoãervená, bordová. Svetlej- leku by mal byÈ klasick˘, nijaké
‰ie tóny nie, tie sú vhodné na prí- kratuãké saká, nohavice môÏu
leÏitosti voºnej‰ieho charakteru.
byÈ s manÏetou aj bez nej. KraMedzi základné materiály na vata by mala maÈ ‰tandardn˘
takúto príleÏitosÈ patria rôzne za- kravatov˘ vzor, prípustn˘ je i
maty, netransparentné materiály jemn˘ pásik. Myslím, Ïe mot˘lik
hodvábneho
na promóciu
charakteru,
nepatrí.
úpletové maNesmieme
teriály. VhodzabudnúÈ ani
ná je i nenána obuv. Dievpadná a kultiãatá by mali
vovaná krajmaÈ topánky s
ka. V nijakom
pätou alebo
prípade nie
bez päty, rozlacné, svetlé,
hodne v‰ak s
priesvitné mauzatvorenou
teriály.
‰piãkou. To je
âo sa t˘ka
jedno zo základn˘ch prastrihového rievidiel. Chlapci
‰enia, rozhodmusia
maÈ
ne by sme si
klasické tmanemali m˘liÈ
vé, najlep‰ie
promóciu s pleãierne topánsom. Na proky s ten‰ou
moãn˘ch ‰atách by sa neFoto: P. KORâEK p o d r á Ï k o u .
Hrubé podmali objavovaÈ
veºké v˘strihy, vysoké rozparky ráÏky sa hodia na denné prea podobne. ·aty by mali byÈ jed- chádzky, lakovky zasa na plenoducho tvarované, dlhé alebo sové a iné spoloãenské príleÏiãlenkovej dæÏky. Tzv. malé ãier- tosti.
Pozorne treba vyberaÈ aj ozne ‰aty sú vhodné predov‰etk˘m
na koktaily alebo men‰ie spolo- doby. Malo by to byÈ nieão kultiãenské udalosti. Pre dievãatá vované, urãite nie veºká, nápad‰portového typu je vhodn˘ spo- ná biÏutéria a ozdoby urãené na
loãensk˘ alebo nohavicov˘ kos- plesy. Vhodná je zlatá alebo
t˘m, ktor˘ sa odporúãa aj na vy- strieborná retiazka alebo jemn˘
soké spoloãenské udalosti.
‰tras.“
(krátené)

ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Vivat academia!
Nie je Èahák ako Èahák
Kto neopisuje, je blázon. Kto obãas opisuje, toho chytia. Kto opisuje stále, ostane hlúpy. V tomto duchu sa v ‰tudentskom klube Vysokej ‰koly
Károlya Róberta v Gyöngyösi v apríli konala
vskutku netradiãná v˘stava. Exponátmi boli – Èaháky! Na v˘zvu organizátorov, medzi ktor˘mi boli veru aj pedagógovia, sa ich zozbieralo niekoºko stovák, originálnych a nápadit˘ch.
Veì urãite niet na svete ‰tudenta, ktor˘ by sa nebol niekedy pokúsil vyrobiÈ si takúto pomôcku. VymyslieÈ a urobiÈ si ako-tak pouÏiteºn˘ Èahák je vlastne súãasÈou vyuãovacieho procesu, vravia mnohí.
Veì dnes je omnoho dôleÏitej‰ie vedieÈ, ako sa r˘chlo dopracovaÈ
k informácii, ako poznaÈ fakty. Tie sa po ãase zabudnú, no ten, kto
vie správne odhadnúÈ, ktoré informácie z uãiva musí napísaÈ na ceduºku, teda vie, ão je z danej témy dôleÏité vytiahnuÈ, ten správne
pristupuje k veci. Teda: napriek tomu, Ïe je v˘roba Èahákov nemorálna, má svoju „pedagogickú“ hodnotu. Posolstvom v˘stavy je
vlastne my‰lienka, nechajte pripravené Èaháky poãas písomky pekne schované, ale pokojne stavajte na znalostiach, ktoré ste získali
pri ich „kreácii“. Cieºom teda nie je pomôcÈ pri opisovaní, ale nauãiÈ ‰tudentov správne sa uãiÈ. A ak pritom nech˘ba recesia, no a
spolupráca pedagógov, je to o to lep‰ie!
www.karolyrobert.hu
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V¯BEROVÉ KONANIA

SPEKTRUM

(Dokonãenie z 2. str.)
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- prax v odbore vedeckej profilácie katedry vítaná;

AVIZUJEME
Katedra fyziológie Ïivoãíchov
FBP poriada 8. – 9. júna ‰iesty
celoslovensk˘ seminár z fyziológie Ïivoãíchov. Cieºom organizátorov je vytvoriÈ diskusné fórum pre pedagógov a vedeck˘ch
pracovníkov a zároveÀ sprostredkovaÈ najnov‰ie poznatky z
oblasti fyziológie Ïivoãíchov a fyziológie zdravej v˘Ïivy ºudí. Seminár zaãína o 9.00 h v predná‰kovej miestnosti T-01.

➤ funkãného miesta docenta pre vedn˘ odbor ‰peciálna rastlinná
v˘roba na Katedre rastlinnej v˘roby FAPZ;
➤ funkãného miesta docenta pre vedn˘ odbor fyziológia plodín a
drevín na Katedre fyziológie rastlín FAPZ;
➤ funkãného miesta docenta na Katedre biochémie a biotechnológie FBP pre ‰tudijn˘ odbor aplikovaná biológia;
➤ funkãného miesta profesora na Katedre biochémie a biotechnológie pre ‰tudijn˘ odbor biotechnológia;
➤ funkãného miesta profesora na Katedre chémie FBP pre ‰tudijn˘
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 na úradnej v˘veske SPU.
➤ miest vedúcich zamestnancov na nasledujúce katedry Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov:
Katedra environmentalistiky a zoológie,
Katedra hydinárstva a mal˘ch hospodárskych zvierat,
Katedra v˘Ïivy zvierat,
Katedra v˘Ïivy ºudí,
Katedra veterinárskych disciplín.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- minimálne akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, uchádzaãi s hodnosÈou profesor alebo docent sú vítaní,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ (adekvátne preukázaÈ),
- písomne predloÏiÈ koncepciu ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry,
- v˘berové konanie sa uskutoãní bez úãasti uchádzaãov;
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby MF pre v˘uãbu
predmetov technika na spracovanie rastlinn˘ch produktov 3, mechanizované v˘robné systémy 2 a balenie potravín.
Podmienky:
- V· vzdelanie technického smeru (absolvent MF SPU v Nitre),
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením
o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne preukázaÈ;
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre fyziky MF.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore fyzika,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent (v ‰tudijnom odbore fyzika),
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením
o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne päÈ rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení pre v˘uãbu predmetov tekutinové mechanizmy, teplotechnika a hydrotechnika.
Podmienky:
- V· vzdelanie technického smeru (absolvent MF, alebo strojníckej fakulty),
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne preukázaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní,
potvrdením o praxi a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte do 17. 6.
2005 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar
personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
●

●

●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 80 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

-

➤ miesta v˘skumného pracovníka na Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ.
Podmienky:
V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry,
vedecko-pedagogick˘ titul docent v príslu‰nom odbore,
aktívna znalosÈ anglického jazyka,
morálna bezúhonnosÈ,
pedagogická prax min. 5 rokov;

➤ miesta v˘skumného pracovníka na Katedre trávnych ekosystémov a k⁄mnych plodín FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka,
- morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 5 rokov;
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 17. 6. 2005 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V˘berové konanie sa uskutoãní bez úãasti uchádzaãov.

S PIETOU
Katedra agrochémie a v˘Ïivy rastlín FAPZ s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 18. apríla 2005 vo veku 84 rokov náhle
zomrel b˘val˘ dlhoroãn˘ pracovník a pedagóg
doc. Ing. ·TEFAN MASARYK, CSc.
Poznali sme ho ako skromného, vynikajúceho ãloveka a odborníka, ktor˘ sa svojou dlhoroãnou ãinorodou prácou zaslúÏil o rozvoj agrochemickej vedy v b˘valom âeskoslovensku.
âesÈ jeho pamiatke!
Kolektív KAVR

poºnohospodár

Náv‰tevníkov zaujímali aj názory odborníka na pestovanie okrasn˘ch
a úÏitkov˘ch rastlín. Riaditeºka BZ docentka Anna Kubová im ochotne
poradila.
Snímky: MILAN KNOLL

DeÀ v botanickej záhrade
Od pradávna ºudia vítali príchod
jari. Rituálne otvárali studniãky,
pálili Morenu, otvárali doliny. RadosÈ z ukonãenia ÈaÏkého obdobia
zimy a oãakávanie dobrej úrody a
radostí leta dávali najavo hrami,
majálesmi, vychádzkami do prírody. Aj keì vrtkavé poãasie tejto jari komplikovalo a spomaºovalo jarné práce a prípravy na uvítanie jari v Botanickej záhrade SPU, vyuÏili sme kaÏdú chvíºku na blíÏiaci
sa sviatok. Odmenou nám bol
krásny slneãn˘ deÀ, ktor˘ spolu s
na‰ou pozvánkou prilákal 21. mája do botanickej záhrady stovky
náv‰tevníkov.
Otvorené boli v‰etky oddelenia a
zbierky. Pracovníci BZ ochotne
poskytovali odborn˘ sprievod, rady
pri pestovaní a rozmnoÏovaní rastlín. Mnohí náv‰tevníci sa vracali
domov so zakúpen˘mi v˘pestkami
okrasn˘ch aj úÏitkov˘ch rastlín.
Krásu rozkvitnut˘ch kosatcov, floxov, cesnakov, pivoniek, skalniãiek, majestátnych eremurusov a
kvitnúcich stromov si mnohí odná‰ali aj vo svojich fotoaparátoch.
Deti k⁄mili zvieratká v na‰ej minizoo. Hviezdou vivária bola ako
vÏdy korytnaãka Vinco a krokodíl,
ktor˘ e‰te nemá meno, ale bude ho
treba pokrstiÈ. Sprievodn˘ program
tvoril seminár, na ktorom vystúpila
Ing. D. Hillová, PhD., s predná‰kou
VyuÏitie rastlín v interiéroch, Ing.
Pavol Eliá‰, PhD., hovoril o vege-

tácii slanísk juÏného Slovenska a
RNDr. V. Ondejãík o bonsajoch a
ich histórii. V popoludÀaj‰ích hodinách predviedla J. Beãárová ukáÏky aranÏovania kvetov, ktoré práve
rastú v záhradách.
Po celom tom ru‰nom dni sme
boli unavení, ale ‰Èastní z vydareného podujatia. Botanická záhrada je teda otvorená a ãaká na svojich náv‰tevníkov aj poãas dní pracovného pokoja. Malá prechádzka
okolo jazierka, posedenie na laviãke, obdivovanie krásy kvetov upokojí myseº, obohatí du‰u a prispeje k pohode v‰edn˘ch aj sviatoãn˘ch dní.
-aku-

V hoteli Akademik v Raãkovej
doline sa 16. – 17. júna 2005 uskutoãní medzinárodná vedecká
konferencia Dni v˘Ïivy zvierat,
ktorú organizuje Katedra v˘Ïivy
zvierat FAPZ. Podujatie sa koná
pri príleÏitosti 50. v˘roãia vzniku
katedry a v˘znamného Ïivotného jubilea – 90 rokov jej zakladateºa, profesora Jána Labudu.

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe
➤ 9. júna 2005 o 9.00 h na Katedre biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav FZKI (cviãebÀa
D-14) bude Ing. ANNA GOGOLÁKOVÁ obhajovaÈ doktorandskú
dizertaãnú prácu na tému Vplyv
vybran˘ch abiotick˘ch faktorov na
stres interiérov˘ch rastlín;
➤ 29. júna 2005 o 10.00 h na
KBPaKÚ FZKI (cviãebÀa D-14)
bude Ing. RICHARD KUBI·TA
obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú prácu na tému Hodnotenie a
kategorizácia historick˘ch parkov
Slovenska s dôrazom na región
Ponitria.
Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 30. júna 2005 sa v za-

sadaãke Katedry genetiky a plemenárskej biológie FAPZ (pavilón
T, 1. poschodie) uskutoãnia obhajoby dizertaãn˘ch prác:
o 9.00 h bude Ing. PaedDr. JAROSLAV JEDLIâKA, extern˘
doktorand na Katedre morfológie
stavovcov, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Vplyv elektromagnetického poºa na embryonálny
v˘vin kurãiat a
o 11.00 bude Ing. JOZEF ·NEGO≈, extern˘ doktorand na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Vplyv pastvy dojníc na produkciu
a kvalitu mlieka.

ODPORÚâAME
AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍCTVO: 15. – 19. 6. Poºovníctvo a
príroda; DIVADLO A. BAGARA:
3. – 4. 6. Peter Pan, 6. 6. Príbehy
obyãajného ‰ialenstva, 7. 6. Svätenie jari, 8. 6. Snehulienka a lesní kamaráti (taneãné predstavenie), 9. – 11. 6. Obrázkari, 13. 6.
Príbehy obyãajného ‰ialenstva,
13. – 14. 6. Obrázkari, 14. – 15.
6. Aj kone sa strieºajú, 16. – 17.
6. Kabaret, 17. 6. norway.today;
ORBIS: 2. – 3. 6. a 5. – 8. 6. XXX:
Druhá dimenzia, 9. – 10. 6. a 12.
– 15. 6. Star Wars: Epizóda III –
Pomsta Sithov, 16. – 22. 6. Madagaskar; PALACE: 6. – 7. 6. Bokovka, 6. – 7. 6. Krev zmizelého,
10. – 12. 6. Tlmoãníãka, 10. – 15.
6. Slneãn˘ ‰tát, 13. – 15. 6. Company, 16. – 19. 6. Klan lietajúcich
d˘k; LIPA: 4. – 5. 6. Smiem prosiÈ? 4. – 5. 6. Cesta okolo sveta
za 80 dní, 11. – 12. 6. Garfield vo
filme, 11. – 14. 6. KameÀák 3;
AMFITEÁTER: 3. 6. Smiem prosiÈ?, 4. 6. XXX: Druhá dimenzia,
10. 6. KameÀák 3, 11. 6. Star
Wars: Epizóda III – Pomsta Sithov, 17. 6. Sahara.

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ

Kytice Jiﬁiny Beãárovej sa páãili.
âitateºom ponúkame aspoÀ obrázok.

A. Belajová – M. Fáziková: Regionálna ekonomika. Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 134 Sk.
B. Boreková: Ekonomika agroodvetví. Prvé upravené vydanie,
náklad 250 ks, cena 150 Sk.
E. ·korecová: Nákladové a manaÏérske úãtovníctvo. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 121 Sk.

V TLAâI
M. Árendá‰: Makroekonómia. Prvé vydanie, náklad 750 ks.

-d‰-

FUTBALOVÉ ROZHODKYNE NA SLOVENSK¯CH IHRISKÁCH UÎ NIE SÚ RARITOU

Keì na trávniku velí Ïena
âierny dres, kopaãky, dlhé vlasy zapletené do vrkoãa a na tvári nekompromisn˘ v˘raz ãloveka, ktor˘ je na ihrisku ‰éfom.
Vlastne ‰éfkou. ZUZANA ·TRPKOVÁ, ‰tudentka 2. roãníka odboru záhradníctvo na FZKI, sa k rozhodcovskej pí‰Èalke dostala
po prv˘krát ako pätnásÈroãná, keì získala ãerstv˘ preukaz futbalového rozhodcu.
S futbalom zaãínala ako hráãka doma vo Veºk˘ch Uherciach.
Síce iba rekreaãná, pretoÏe Ïenské druÏstvo v obci nebolo. Viac
ju v‰ak lákala pí‰Èalka. Absolvovala dvojdÀov˘ kurz, previerky
fyzickej kondície, písomné testy
a z predstáv bola skutoãnosÈ.
„Od zaãiatku mojej rozhodcovskej kariéry chodieval so mnou
na zápasy otec, hoci sám futbal
nikdy nehrával. VÏdy mi povedal,
ão som urobila dobre, ão nie, upozorÀoval ma na chyby, aby
som sa mohla zlep‰iÈ. Okrem toho bol pre mÀa aj psychickou oporou“, spomína Zuzka.
Na svoj prv˘ rozhodcovsk˘
deÀ nezabudla dodnes. „Hrali
Ïiaci z Brodzian proti Veºk˘m
Bieliciam a priznám sa, Ïe to bola katastrofa. Zmätkovala som,
stále na mÀa niekto kriãal: Zuzka, musí‰ toto! Zuzka, musí‰
tamto!... Ale zaãiatky sú vÏdy
ÈaÏké a urãite nie som jediná“,
hovorí. Po troch rokoch pískania
Ïiackych a dorasteneck˘ch zápasov (obãas si vyskú‰ala aj
post ãiarového v muÏskej lige),
mohla postúpiÈ do kategórie

„Myslím, Ïe hráãi sa chovajú
tro‰ku inak, keì je na trávniku Ïena. Menej sa kopú, sú slu‰nej‰í“,
tvrdí Zuzka ·trpková. Nie v‰etky
zápasy sú v‰ak ideálne. „Niektoré
sú katastrofou od zaãiatku do konca, môÏe ich pískaÈ ktokoºvek, nemuÏského futbalu a dnes rozhoustráÏi to.“ Hoci to ako Ïena v
duje zápasy v krajsk˘ch súÈamuÏskom svete ãasto nemá jedÏiach.
noduché, autoritu si
udrÏaÈ vie. „Jednoducho, na ihrisku rozhodujem ja a hráãi ma
musia
re‰pektovaÈ.
Treba im to v‰ak daÈ
adekvátne najavo, urobiÈ zo seba silnú Ïenu,
aby pochopili, Ïe sa
tak ºahko nedám...“,
vraví so smiechom.
S v˘konom mladej
rozhodkyne bol spokojn˘ aj tréner ná‰ho
univerzitného muÏstva v poslednom zápase proti UKF. Poriadny lejak dal vtedy
zabraÈ hráãom aj rozhodcom. „Nepamätám sa, Ïe by som
niekedy mala v‰etky
tri vrstvy na sebe také
premoãené. Ale inak
to nebol tvrd˘ zápas,
skôr tak˘ priateºsk˘.“
Îeny na poste futDruháãka Zuzana ·trpková pískala aj májov˘ balového arbitra uÏ
Foto: (za) nie sú na Slovensku
zápas SPU – UKF.

takou raritou, ako sa zdá. „V kraji
sme tri, ale v celej republike pôsobí asi 50 rozhodk˘À. Je to veºk˘
pokrok, veì pred pár rokmi ich
nebolo ani desaÈ. KaÏdoroãne sa
organizujú aktívy rozhodk˘À, naposledy sme sa stretli v Turãianskych Tepliciach.“ Z úspe‰n˘ch
koleg˘À obdivuje najmä Alexandru Ihringovú, 30-roãnú slovenskú rozhodkyÀu FIFA a UEFA,
ktorá minul˘ rok pískala zápasy
na MS Ïien do 19 rokov v Thajsku. „Ak sa raz dostanem tak vysoko, budem rada“, priznáva.
Na nudu sa Zuzka sÈaÏovaÈ nemôÏe, popri ‰kole a futbale jej veºa ãasu nezostáva. „Stane sa, Ïe
cez víkend mám aj tri zápasy
denne. Ráno o ôsmej idem z domu a veãer o ôsmej sa vraciam.“
ZvládnuÈ prípravu na nedávne
rozhodcovské previerky a zároveÀ skú‰kové obdobie na univerzite bolo trochu nad jej sily.
„BohuÏiaº, odzrkadlilo sa na v˘sledkoch“, vzdychne si Zuzka.
„No, musím sa snaÏiÈ...“ Veríme,
Ïe to bez problémov zvládne a
prajeme jej veºa úspechov v ‰túdiu aj na ihrisku!
L. ZÁHORÁKOVÁ
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