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ªudovít ·túr (28. 10. 1815 -
12. 1. 1856) bol mimoriadny zjav
tej doby. VÏdy odu‰evnen˘ ako
prorok, pln˘ základnej vedy. 
V dejinách Slovanov uskutoãnil
ten veºk˘ div, Ïe sa okolo neho
zdruÏili Slováci, Moravania, âe-
si, Srbi z Vojvodiny a ·umadije,
Chorváti, a to v najväã‰ej vzá-
jomnej svornosti. V‰etci sme
bratsky Ïili, svorne pracovali,
v‰etci sme horeli za vedou. Spo-
lu sme sa uãili i muãili, ak sme
mali nejakú ÈaÏkosÈ. Spolu a
svorne, bratsky sme sa tro‰ku 
i zabavili, ale iba zaãiatkom me-
siaca, keì sme dostali nejak˘
ten grajciar z domu. Potom sa
cel˘ mesiac horlivo pracovalo.
·túr nám bol okno, cez ktoré
sme s p˘chou hºadeli na celé
Slovanstvo a jeho úlohu v deji-
nách.

·túrovou obºúbenou vedou bol
dejepis. Vedel vychovávaÈ z mlá-
deÏe samostatné charaktery, ve-
del ju podnietiÈ a usmerniÈ na du-
‰evnú prácu, a ão je najhlavnej-
‰ie, mládeÏi sa páãila tá práca.
Hodno bude naãrtnúÈ tajomstvo
·túrovej magickej metódy. Hºa,
tu je v krátkych ãrtách tak, ako
som ju pochopil abstrakciou sám,
ako päÈroãn˘ ·túrov poslucháã:

1. Intuícia, nezostávaÈ na po-
vrchu, neosvojovaÈ si hotové v˘-
sledky, ale ísÈ sám do hæbky.
·irok˘ potok je plytk˘, úzky je hl-
bok˘.

2. Len to je platné, ão vá‰nivo,
odu‰evnene utvoríme. Veda ne-
strpí nádenníkov.

3. Vec poznáme len vtedy,
keì sme ju zoznali v jej rozvoji.

4. Disharmónia je nebezpeãná
pri vzdelávaní. PreÈaÏiÈ jeden
moment ducha, napr. pamäÈ,
znamená zabíjaÈ v‰etky ostatné
duchovné momenty, cit, rozum
atì. âlovek takto vzdelan˘ je v Ïi-
vote ako rozladen˘ klavír.

Zo spomienok súãasníkov 
JOZEF PODHRADSK¯

FAO OSLÁVILO ·ESËDESIATKU

ZASADAL SENÁT

Slovenská asociácia aviár-
nej medicíny v spolupráci so
·tátnou veterinárnou a potravi-
novou správou SR a SPU v
Nitre poriadajú v stredu 9. no-
vembra 2005 o 13.00 h v aule
SPU pracovn˘ seminár zame-
ran˘ na aktuálnu tému aviárnej
influenzy a potenciálneho ne-
bezpeãenstva pre ºudí a zviera-
tá. Cieºom podujatia je aktuálne
informovaÈ o posledn˘ch opat-
reniach prijat˘ch komisiou EÚ 
v súvislosti s hrozbou globálnej
pandémie. Vstup voºn˘. -r-

Otec, Miroslav Rechcígl, je pre-
zidentom âeskoslovenskej spo-
loãnosti pre vedu a umenia (Cze-
choslovak Society of Arts and
Sciences SVU) v Spojen˘ch ‰tá-
toch, ktorá pripravuje na budúci
rok Svetov˘ kongres SVU. Usku-
toãní sa pod zá‰titou prezidentov
SR a âR Ivana Ga‰paroviãa a
Václava Klausa 25. júna aÏ 2. jú-
la 2006 na Juhoãeskej univerzite
v âesk˘ch Budûjoviciach a bude
zameran˘ na ãeskú a slovenskú
kultúru v medzinárodn˘ch súvis-
lostiach. M. Rechcígl prejavil zá-
ujem o spoluprácu s na‰ou uni-
verzitou a zároveÀ nás prizval k
úãasti na uvedenom kongrese.

Druh˘m hosÈom bol jeho syn
Jack E. Rechcigl, profesor pre
pôdoznalectvo a vodohospodár-
stvo, riaditeº v˘skumnej stanice

Gulf Center na Floride. Na roko-
vaniach o spolupráci sa zúãastni-
la dekanka FAPZ Magdaléna
Lacko-Barto‰ová a dekani FBP a
FZKI Jozef Bulla a Mikulá‰ Lá-
teãka. Dodatok dohody o spolu-
práci, ktor˘ podpísali pri oficiál-
nom prijatí u rektora SPU Imricha
Okenku, umoÏní roz‰íriÈ vedecko-
v˘skumnú aj pedagogickú spolu-
prácu na‰ich in‰titúcií. Bude za-
h⁄ÀaÈ v˘menné predná‰ky vo vy-
bran˘ch vedn˘ch odboroch, stáÏe
vedecko-pedagogick˘ch pracov-
níkov, tvorbu spoloãn˘ch vedec-
kov˘skumn˘ch projektov a, sa-
mozrejme, ‰tudijné pobyty ‰tu-
dentov 2. a 3. stupÀa vzdeláva-
nia, ako aj úãasÈ na letn˘ch ‰ko-
lách poriadan˘ch obidvoma in‰ti-
túciami. 

Prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD.

Hrozí nám skutoãne 
pandémia chrípky?

Doteraz sa ‰tudenti SPU mohli
zapisovaÈ na skú‰ky v informaã-
nom systéme ·tudent iba cez po-
ãítaãe a terminály v priestoroch
univerzity. V tomto semestri ste
pripravili novinku – prihlasovanie
na skú‰ky cez internet. Kedy bu-
de systém spusten˘?

- Aplikácia, ktorú sme vytvorili
v systéme WEBSPEED PRO-
GRESS v.3.1C, umoÏní ‰tuden-
tovi kontrolu uãebného rozvrhu a
prihlasovanie sa na termíny skú-
‰ok prostredníctvom interneto-
vého prehliadaãa (MS Explorer
verzia 4 a vy‰‰ia). Urãená je naj-
mä poslucháãom, ktorí sú poãas
skú‰kového obdobia mimo Nitry.
Prvá verzia aplikácie zatiaº pra-
cuje v testovacom reÏime s údaj-
mi na cviãnej databáze IS ·tu-
dent. Záujemcovia si ju môÏu
odskú‰aÈ na https://uis.uniag.sk,
staãí zadaÈ meno a heslo. Od
zaãiatku skú‰kového obdobia
bude aplikácia presmerovaná z
testovacej na „ostrú“ databázu
IS ·TUDENT. -r-

AS SPU na prvom tohtoroã-
nom zasadnutí 12. októbra
schválil ‰tatút FE·RR s pripo-
mienkami legislatívnej komisie,
väã‰inou hlasov Metodické po-
kyny organizácie, hodnotenia
a ukonãenia doktorandského
‰túdia platné na akademick˘
rok 2005/2006 s pripomienkami
a s t˘m, Ïe ìal‰ie relevantné
pripomienky sa zohºadnia pri
príprave pokynov na ìal‰í rok.
Senát taktieÏ schválil návrh
rozdelenia rezervy na úpravu
tarifn˘ch platov k 1. 7. 2005 v
sume 5 324 tisíc Sk podºa
schválenej v˘konnostnej meto-
diky. AS SPU schválil návrh
rozdeliÈ rezervu senátu v sume
2 377 tisíc Sk podºa opráv-
nen˘ch poÏiadaviek jednotli-
v˘ch súãastí SPU s t˘m, Ïe ná-
vrh rozdelenia tejto rezervy pri-
praví ekonomická komisia do
najbliÏ‰ieho zasadnutia senátu.
Senát jednomyseºne súhlasil aj
s predajom tej ãasti haly Jese-
ník, ktorá neslúÏi na plnenie
úloh Ïiadnej z fakúlt SPU, a to
za cenu, minimálne rovnajúcu
sa cene stanovenej znaleck˘m
posudkom. Senátori súhlasili aj
s t˘m, aby SPU odkúpila majo-
ritnú ãasÈ v obchodnej spoloã-
nosti Volejbal Nitra, s.r.o., v su-
me 107 100 Sk. Otázky ãlenov
senátu smerujúce k rektorovi
univerzity sa t˘kali doplnenia
audiovizuálnej techniky do vy-
noven˘ch priestorov, obnove-
nia ãinnosti bufetov v areáli
SPU, nevyhovujúceho stavu
sociálnych zariadení v ‰porto-
vej hale a ìal‰ích otázok súvi-
siacich s prevádzkou SPU. -r-

Rady V· k návrhu kritérií na hod-
notenie úrovne v˘skumnej, v˘vo-
jovej, umeleckej a inej ãinnosti v
rámci komplexnej akreditácie V·
a k Metodike rozpisu dotácií zo
‰tátneho rozpoãtu verejn˘m V·
na rok 2005 s úpravami platn˘mi
pre obdobie od 1. 9. 2005. Kolé-
gium si vypoãulo aj informáciu o
harmonograme volieb rektora
(16. 12. 2005 termín prihlasova-
nia kandidátov, 15. 3. 2006 
prvé kolo volieb, 29. 3. 2006 dru-
hé kolo volieb), o postupe pri roz-
deºovaní nerozpísanej rezervy
senátu vo v˘‰ke 2,377 mil. Sk a
iné informácie t˘kajúce sa kaÏ-
dodenného chodu SPU. -r-

DÀa 24. októbra sa prerokú-
vala správa o ãinnosti Kancelá-
rie vzÈahu s verejnosÈou, ktorú
kolégium schválilo s pripo-
mienkami. UloÏilo rie‰iÈ v budú-
com období model financova-
nia informaãn˘ch aktivít univer-
zity, zlep‰iÈ priestorové a per-
sonálne podmienky pre prácu
kancelárie a upozornilo na po-
trebu v˘raznej‰ieho zapojenia
sa pracovísk do masmediálnej
propagácie SPU. Druh˘m bo-
dom bolo rokovanie o koncep-
cii ìal‰ej ãinnosti botanickej
záhrady a starostlivosti o areál
SPU na báze samofinancova-
nia do roku 2015. Kolégium
vzalo koncepciu na vedomie s
t˘m, Ïe ju treba predloÏiÈ na
odborné posúdenie Rade BZ a
opätovné prerokovanie v uÏ-
‰om vedení SPU. Kolégium
ìalej vzalo na vedomie návrh
plánu verejného obstarávania
tovarov, sluÏieb a prác pre
SPU v roku 2006. Následne
odzneli informácie rektora I.
Okenku o v˘sledkoch kontroly
stavu v IS ·tudent a zabezpe-
ãení doplnenia ch˘bajúcich
údajov, o odporúãaniach na
kritériá pre motivaãné ‰tipen-
diá a potrebe úpravy ·tudijné-
ho poriadku v ãlánku o oprav-
n˘ch skú‰kach, ako aj o ìal-
‰ích opatreniach t˘kajúcich sa
prevádzky ‰koly. Kolégium
vzalo na vedomie informáciu
predsedu AS SPU o vyjadrení

Jediná otázka
RNDr. PETROVI ·KROVINOVI,

riaditeºovi Centra 
informaãn˘ch a komunikaãn˘ch

technológií SPU
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Od budúceho t˘ÏdÀa zaãínajú na na‰ej univerzite ‰tátne imatrikulácie.
Novotou voÀajúce indexy si z rúk dekanov prevezme viac ako 1800 po-
slucháãov prv˘ch roãníkov dennej formy ‰túdia.

Prezidenta âeskoslovenskej spoloãnosti pre vedu a umenia M. Rech-
cígla (druh˘ zºava) a riaditeºa floridskej v˘skumnej stanice Gulf Centre
J. E. Rechcigla (tretí sprava) prijal na pôde SPU rektor I. Okenka.

Aby bola bohyÀa Ceres ‰tedrá ku v‰etk˘m

V tomto duchu sa niesol i semi-
nár pri príleÏitosti Svetového dÀa
potravín, konan˘ 17. októbra v nit-
rianskom Agroin‰titúte, ktor˘ orga-
nizovalo MP SR, V˘bor pre spolu-
prácu SR s FAO a hostiteºská or-
ganizácia. V dvoch predná‰ko-
v˘ch blokoch odzneli príspevky na
tému vplyvu poºnohospodárstva
na historick˘ v˘voj Slovenska, ako
aj vplyvu poºnohospodárskej v˘ro-
by a v˘skumu na civilizáciu. 

Pri príleÏitosti národn˘ch osláv
Svetového dÀa potravín boli ude-
lené aj pamätné medaily FAO.
Prevzali si ich zástupcovia Slo-
venského poºnohospodárskeho
múzea v Nitre, Drevárskeho a les-
níckeho múzea vo Zvolene, Ing. I.

V deÀ zaloÏenia FAO sa uÏ tra-
diãne po celom svete poriadajú
oslavy Svetového dÀa potravín.
Témou tohtoroãn˘ch je poºnohos-
podárstvo a dialóg medzi kultúra-
mi, ktor˘ pripomína prínos rôz-
nych kultúr k rozvoju svetového
poºnohospodárstva a dokazuje,
Ïe úprimn˘ dialóg je predpokla-
dom pokroku v boji proti hladu a
degradácii Ïivotného prostredia. 

V priebehu dejín malo poºno-
hospodárstvo zásadn˘ vplyv na
v˘voj vzÈahu ãloveka k potrave,
ão sa odráÏa v ideáloch, rituáloch
a symboloch svetov˘ch náboÏen-
stiev a prejavuje sa aj v rozmani-
tosti stravovacích zvyklostí rôz-
nych kultúr. 

Zuskinová, riaditeºka Liptovského
múzea v RuÏomberku, festivalov˘
v˘bor Agrofilmu, zastúpen˘ jeho
prezidentom L. Hetényim, SPPK v
zastúpení predsedom I. Oravcom
a za celoÏivotnú prácu v oblasti
pôdohospodárstva prof. I. Rosíval
a akad. Ján Plesník.

V tento deÀ boli vyhodnotené aj
historicky prvé Dni ekologického
poºnohospodárstva na Slovensku,
ktoré sa odohrávali pod mottom
Nájdi si svojho ekofarmára. Od
23. septembra sa uskutoãnilo vy-
‰e 20 podujatí v spolupráci s orga-
nizáciami a mnoÏstvom dobrovoº-
níkov v desiatich mestách, na eko-
farmách, v ‰kolách a bioobcho-
doch. Ich cieº? Zlep‰iÈ informova-
nosÈ verejnosti o prednostiach
ekologického poºnohospodárstva
a zv˘‰iÈ podiel slovensk˘ch biopo-
travín na domácom trhu. Reportá-
Ïe a fotografie z akcií nájdete na
www.biospotrebitel.sk -r-

V tomto roku si FAO, Organizácia OSN pre v˘Ïivu a poºnohospo-
dárstvo, pripomína 60. v˘roãie svojho zaloÏenia. Vznikla 16. októbra
1945 v Quebecu, v ãase, keì bol svet spusto‰en˘ vojnou. Vízie or-
ganizácie sú obsiahnuté v preambule, v ktorej sa ãlenovia FAO za-
viazali realizovaÈ aktivity s cieºom prispievaÈ k rozvoju svetovej eko-
nomiky a zabezpeãeniu dostatku potravín pre v‰etk˘ch.

âakajú na vás dva t˘Ïdne nabité kul-
túrnymi, spoloãensk˘mi a ‰portov˘mi
akciami. Viac na 3. strane.

V HuÀadyho sále Bojnic-
kého zámku sa 28. októb-
ra konal uÏ 10. roãník sú-
ÈaÏe o Najkraj‰ie jablko
roka. Komisia, v ktorej za-
sadali aj na‰i odborníci,
za víÈaza spomedzi 1236
skvostn˘ch v˘tvorov prí-
rody urãila zelené jablko
odrody Granny Smith, vy-
pestované v Seredi. 

Na snímke „nesúÈaÏné“
krásavice zo sadu profe-
sora P. ·Èastného.

Vtáãia chrípka je
vírusové ochore-
nie, ktoré môÏe
ohroziÈ aj zdravie
ºudskej populácie.
âo by sme mali o
nej vedieÈ, ako re-
agovaÈ na príval
informácií? 

âítajte na 
2. strane.

·túr ako pedagóg
V dÀoch 19. aÏ 21. októbra nav‰tívili na‰u univerzitu dve v˘znam-

né osobnosti, ktoré majú svoje korene v b˘valom âeskoslovensku.
Aj v súãasnej dobe vytvárajú podmienky na vzájomnú spoluprácu
komunít oddelen˘ch Atlantick˘m oceánom. Sú to zástupcovia dvoch
Ïijúcich generácií Rechcíglovcov.
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Vtáãia chrípka je prírodn˘ problém
Vírus vtáãej chrípky sa dostal uÏ aj do Európy. K˘m sme o Àom po-

ãuli v správach z ìalekej Ázie, venovali sme mu moÏno menej pozor-
nosti. No dnes je to inak. NemoÏno sa ãudovaÈ, pretoÏe ãlovek reagu-
je citlivo, ak ide o zdravie. Niekto mávne rukou, iní vyvolávajú paniku.
Ako je to v skutoãnosti? Hovorili sme o tom s prof. MVDr. PAVLOM
·ËASTN¯M, CSc., vedúcim Katedry veterinárskych disciplín FAPZ.

– 2 –

lácia, napríklad cez dovoz hydiny
ãi vtáctva, je náhodná. ªudia ne-
znalí problematiky majú ãasto
strach z konzumovania hydinové-
ho mäsa. Tak aj teraz moÏno ba-
daÈ pokles spotreby hydinového
mäsa, no zdôrazÀujem, netreba
sa obávaÈ, pretoÏe ani jeden ví-
rus nie je termostabiln˘. To zna-
mená, Ïe tepeln˘m spracovaním
sa zlikviduje. Napokon, preão sa
vÏdy odporúãa pri chrípkach ho-
rúci ãaj, teplá posteº? Preão sa
sám organizmus bráni horúãkou?
Je to vlastne likvidácia mikroor-
ganizmov. V‰etky vírusy sú ter-
molabilné, aj na kadáveroch
„konãia“, ultrafialové svetlo ich ni-
ãí. Kedy je naj-
viac chrípky?
Predsa v obdo-
bí, keì je najmenej slneãného
svetla. Naopak, mráz ich vynika-
júco konzervuje, aj v su‰en˘ch
materiáloch vydrÏia dlhú dobu.
Ale v normálnom ãerstvom stave
sa môÏu prená‰aÈ jedine pri Ïi-
v˘ch organizmoch. Vo voºnej prí-
rode nemajú dlhú trvácnosÈ. Keì
sme spomínali napríklad vírus
moru o‰ípan˘ch, vonku sa v prie-
behu niekoºk˘ch dní stráca, dlh-
‰ie preÏíva jedine v zaschnutej
krvi alebo v˘kaloch. V mrazenom
stave to môÏu byÈ t˘Ïdne, mesia-
ce. Ale to, ão uhynulo, z toho ne-
treba maÈ obavy, ako sa hovorí,
m⁄tvi ne‰kodia. Skôr je teda riziko
v mrazen˘ch veciach. E‰te raz
v‰ak opakujem – najväã‰ie riziko
je v moÏnej mutácii vírusu alebo
rekombinácii s vírusom ºudskej
chrípky, ão by sa mohlo staÈ ne-
bezpeãn˘m pre ºudskú populáciu.
Toto riziko tu je, ale to e‰te ne-
znamená, Ïe to bude zajtra, ale-
bo Ïe sa to vôbec stane. 

Lekárnici aj zákazníci sa sÈa-
Ïujú na nedostatok medikamen-
tov voãi chrípke...

Treba si uvedomiÈ, Ïe proti ví-
rusom sa nedá bojovaÈ antibioti-
kami. Boj proti virózam je zaloÏe-
n˘ na preventívnych opatreniach,
teda na vakcinácii. Treba vedieÈ,
Ïe kaÏdá vakcína, aj tá, ktorá je
vyrobená na presne urãen˘ séro-
typ, pôsobí aj na trochu ‰ir‰ie

Diskutujú veterinári, vyjadrujú
sa lekári... ak˘ je to vlastne pro-
blém?

Vtáãia chrípka nie je ani pro-
blém vyslovene veterinársky, ani
medicínsky, je to problém prírod-
n˘. Existuje viacero sérotypov ví-
rusu vyvolávajúceho chrípkové
ochorenie vtákov, vírus H5N1 je
ten virulentnej‰í, agresívnej‰í typ.
Chrípky nie sú niãím nov˘m, vys-
kytujú sa  pri koÀoch ãi prasatách,
proste táto viróza sa vyskytuje pri
kaÏdom druhu zvierat. Na druhej
strane je to v‰ak problém aj medi-
cínsky aj veterinársky, pretoÏe
treba urobiÈ také opatrenia, aby
sme zamedzili vzniku a ‰íreniu
t˘chto vírusov˘ch ochorení. Majú
totiÏ skutoãne obrovsk˘ dosah a
vidíme, Ïe sa stávajú pandémia-
mi, pretoÏe presahujú lokálne
hranice a zasahujú iné kontinen-
ty. Teraz  je otázka, do akej miery
je v˘skyt tohto typu vtáãej chrípky
len druhová ‰pecifickosÈ, to zna-
mená, Ïe bude v dôsledku neho
hynúÈ len vtáctvo, alebo ãi sa pre-
nesie aj na iné druhy. 

ªudstvo sa v dejinách nie raz
ocitlo zoãi voãi veºk˘m pandé-
miám chrípky. Priná‰a pokrok 
v rôznych oblastiach vedy nové
moÏnosti, ako sa brániÈ? 

DôleÏité je uvedomiÈ si spôsob
‰írenia vírusov˘ch ochorení. Je
rozdielny v porovnaní s t˘m spred
niekoºk˘ch desaÈroãí, pretoÏe cir-
kulácia zvierat, ale aj ºudí je pod-
statne intenzívnej‰ia. Jedno, ão
sa nezmenilo, to sú – sÈahovaví
vtáci. KaÏdé ochorenie, pri kto-
rom je vektorom vtáctvo a hlo-
davce, je zlé, nebezpeãné. Skôr
dokáÏeme eliminovaÈ vplyv hlo-
davcov na ‰írenie nejakého o-
chorenia, jedno ãi bakteriálneho
alebo vírusového, pretoÏe ich
vieme deratizaãn˘mi prostriedka-
mi minimalizovaÈ alebo zdecimo-
vaÈ ich stavy. Pri vtákoch je to
problém, pretoÏe príde vlna sÈa-
hovania a je tu riziko, ktoré po-
tenciálne hrozí aj nám na budúcu
jar, keby sa k nám vírus mohol
dostaÈ z prírodn˘ch ohnísk v˘sky-
tu tohto ochorenia. Ostatná cirku-

kochovoch. Tie sú chránené uÏ
t˘m, Ïe pernatá hydina, sliepky,
kurence sa chovajú v halách, pod
kontrolou, tam riziko nehrozí. Ri-
ziko vidím pri vodnej hydine, kto-
rá je vonku, na rybníkoch, veºké
k⁄dle husí a kaãíc na juÏnom
Slovensku. 

TakÏe tu veºkú úlohu zohráva
aj disciplína kaÏdého jednotliv-
ca...

U nás, Ïiaº, existuje jeden pre-
trvávajúci problém, a to sa net˘ka
len chovov hydiny. Je to veºmi
nízka hygienická uvedomelosÈ
personálu, ktor˘ v Ïivoãí‰nej v˘ro-
be pôsobí. DodrÏaÈ hygienické
zásady a preventívne poÏiadav-
ky, to si ãasto vyÏaduje syzifov-
ské úsilie. Mám vlastné skúse-
nosti zo situácií, keì sa vyskytol
mor o‰ípan˘ch ãi iné infekcie, pri
ktor˘ch je vÏdy predpoklad vzniku
obrovsk˘ch ‰kôd. Pritom by ãasto
staãilo dodrÏaÈ tie najzákladnej‰ie
tzv. policajné opatrenia, ktoré sa
pri nákazách realizujú. Keì ãlo-
vek chodí po vyspel˘ch chovoch
mimo na‰ej republiky, ãasto mu je
z toho smutno. Ak by sa teda pri
chrípke povedalo, Ïe sa hydina
na dvoroch nebude chovaÈ z ta-
k˘ch a tak˘ch dôvodov, mali by si
chovatelia uvedomiÈ, Ïe nere‰-
pektovaním tohto nariadenia o-
hrozujú sami seba. Tu by sme si
mali vstúpiÈ do svedomia a vyÏa-
dovaÈ dôsledné dodrÏiavanie zá-
kladn˘ch opatrení, najmä preven-
tívnu a priebeÏnú dezinfekciu. Nie
odstrel vtákov, nie obmedzenie
spotreby mäsa. To, ão je na pe-
káãi, to uÏ neublíÏi nikomu. 

âo povedaÈ na záver? Vtáãia
chrípka je zatiaº stále otázkou
tohto jedného druhu zvierat, pre-
to netreba panikáriÈ, robiÈ unáhle-
né závery z toho, ão v‰etko nás
ãaká. Médiá ãasto v honbe za
senzáciou urobia viac ‰kody ako
osohu, pretoÏe sa nevedomky
vná‰ajú medzi ºudí aj niektoré
problémy, ktoré nie sú pre laikov
dosÈ zrozumiteºné. âo uÏ beÏné-
mu ãloveku povie skratka H5N1?
Nediskutujme teda o tak˘ch ve-
ciach, ktoré patria do kompeten-
cie odborníkov. Hovorme o tom,
ako moÏno nebezpeãenstvu
predchádzaÈ a drÏme sa rád t˘ch
povolan˘ch. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

je nosnou my‰lienkou pre prí-
pravu programu popularizácie
vedy v spoloãnosti v roku 2006
a zároveÀ hlavnou líniou Európ-
skeho t˘ÏdÀa vedy na Sloven-
sku, ktor˘ sa uskutoãní 7. – 13.
novembra 2005.

Cieºom Európskeho t˘ÏdÀa
vedy je formou najrôznej‰ích
podujatí podnietiÈ úvahy o pod-
state a v˘zname vedy a v˘sku-

mu, vytvoriÈ novú perspektívu
pre vedu a spoloãnosÈ, priãom
dôraz sa bude klásÈ nie na „roz-
právanie“, ale na „ukazovanie“
toho, ako veda a technika ov-
plyvÀujú kaÏdodenn˘ Ïivot Eu-
rópanov. 

K Európskemu t˘ÏdÀu vedy
sa pripájajú ãlenské ‰táty jed-
nak vlastn˘mi projektmi na eu-
rópskej úrovni, jednak organizo-
vaním t˘ÏdÀa vedy na národnej
úrovni. Slovenská republika sa
ako nová ãlenská krajina EÚ pri-
pojila k Európskemu t˘ÏdÀu ve-
dy po prv˘krát minul˘ rok.

REGIONÁLNE DISPARITY PO VSTUPE DO EÚ

spektrum. Nie je síce absolútne
úãinná na in˘ sérotyp vírusu, ale
povzbudí odolnosÈ organizmu, a
ão je dôleÏité, eliminuje sa jedna
z podmienok oslabenia organiz-
mu. T˘m, Ïe sa dáme zaoãkovaÈ
proti ºudskému sérotypu chrípky,
stane sa ná‰ organizmus odol-
nej‰í a hlavne nedôjde ku kombi-
nácii, Ïe by sme súãasne dostali
vtáãí aj ºudsk˘ vírus  chrípky, ão
by uÏ nebolo dobré. Preto je
dôleÏité, aby boli rizikové kategó-
rie, to znamená deti, starci a
chronicky chorí, pokrytí vakciná-
ciou. Samozrejme, okrem toho si
treba odolnosÈ zvy‰ovaÈ aj klasic-
k˘m spôsobom, ako je dostatok
pohybu na ãerstvom vzduchu,
dodrÏiavanie hygieny, vhodná v˘-
Ïiva s dostatkom vitamínov a po-
dobne. No vakcináciu v nijakom
prípade netreba podceÀovaÈ!
Pravda, zatiaº nie je k dispozícii

vakcína proti
vtáãej chrípke.
Keby do‰lo k si-

tuácii, Ïe by zmutoval vírus a stal
sa prenosn˘m z ãloveka na ãlo-
veka, trvalo by dlh‰í ãas, k˘m by
sa vyrobila potrebná vakcína a v
takom mnoÏstve, aby pokryla as-
poÀ ãasÈ populácie. Preparáty
ako Tamiflu a podobne, o ktor˘ch
sa hovorí v médiách, sú len pod-
porné a ich v˘znam nadhodnote-
n˘ reklamn˘mi kampaÀami. 

Ako je to s opatreniami, ktoré
by mali zastaviÈ ‰írenie vírusu?

Opatrenia treba vÏdy robiÈ z
hºadiska mobilít, dovozu hydiny,
treba zamedziÈ moÏnému preno-
su ãohokoºvek, ão sa dá. Nepo-
vaÏujem za správny zákaz od-
strelu v‰etk˘ch vtákov. Zastre-
len˘ vták uÏ nebude ìalej prená-
‰aÈ nákazu, to je logické. Na dru-
hej strane, ak bude populácia
stále takto dráÏdená, môÏe byÈ
oslabená natoºko, Ïe môÏe ºahko
dôjsÈ k prepuknutiu ochorenia.
Prílet sÈahovav˘ch vtákov takisto
nezamedzíme. To je riziko, ktoré
tu je a bude, ide len o to, aby sme
nevytvorili podmienky pre ‰írenie
nákaz. Musíme kontrolovaÈ na‰e
chovy. Kontakt hydiny s voºne Ïi-
júcim vtáctvom. Najväã‰ie riziko
je u drobnochovateºov. Tu by
sme teda mali urobiÈ opatrenia,
hºadaÈ spôsob, ako zabrániÈ ‰íre-
niu, ak by choroba prenikla aj k
nám. Aby to, ão uhynie, uhynulo,
ale aby nevznikali ohniská vo veº-

Cieºom bolo zhodnotiÈ systém
krízového riadenia vo verejnej
správe a pripravenosÈ podnikateº-
sk˘ch subjektov na plnenie úloh
hospodárskej mobilizácie, zo-
v‰eobecniÈ skúsenosti z uplatÀo-
vania osvedãen˘ch systémov ob-
ãianskej bezpeãnosti v krajinách
EÚ a zv˘razniÈ potrebu ochrany
majetku vo verejnej správe a v sú-
kromnom vlastníctve. V neposled-
nom rade zhodnotiÈ aj efekty po
prvom roku vstupu Slovenska do
únie a navrhnúÈ opatrenia na do-
siahnutie trvalo udrÏateºného roz-
voja problémov˘ch oblastí a regió-
nov Slovenska. Na konferencii bo-
lo prítomn˘ch vy‰e 70 úãastníkov,
odborníkov z úradu vlády, príslu‰-
n˘ch ministerstiev, partnersk˘ch
univerzít z domova i z âeska, Poº-
ska a Maìarska, ale aj zástupco-
via z praxe, hlavne z poºnohospo-
dárskych druÏstiev a akciov˘ch
spoloãností.

V rámci plenárneho rokovania,
ktoré viedol prof. Milan Demo,
vystúpil aj dekan FE·RR, prof.
Vladimír Gozora s príspevkom 
na tému rie‰enia ekonomick˘ch a
sociálnych problémov v ‰pecific-
kom prostredí slovenského vidie-
ka, v ktorom na detaile vy‰‰ích ú-
zemn˘ch celkov dokumentoval
problémy po vstupe Slovenska do
EÚ. Ing. Stanislav Filip z Úradu
vlády SR vo svojom vystúpení
zdôraznil, Ïe prijatie novej bez-
peãnostnej stratégie Slovenska
vytvorilo priestor na prehodnote-
nie dopadov ãlenstva SR v EÚ a
NATO na koncepciu bezpeãnost-
ného systému SR, ktorej osobit-
nou kapitolou by mala byÈ cezhra-
niãná spolupráca v podmienkach,
keì sa v˘znam ‰tátnej hranice
ako vnútornej hranice EÚ zásad-
ne zmenil. Honorárny konzul Poº-

skej republiky na Slovensku Ing.
Tadeusz Frackowiak uviedol prí-
tomn˘ch do problémov potravinár-
stva a agroobchodu po vstupe
Slovenska do EÚ a zároveÀ navr-
hol v˘chodiská a spôsoby rie‰enia
súãasn˘ch odbytov˘ch a ekono-
mick˘ch krízov˘ch stavov v slo-
venskom agropotravinárskom sek-
tore. Ing. Václav Fabrici, pred-
seda Zväzu poºnohospodárskych
druÏstiev a obchodn˘ch spoloã-
ností SR, vo svojom vystúpení
kon‰tatoval, Ïe Európska komisia
má v najbliÏ‰om období prijaÈ oso-
bitné Pravidlá pre vypracovanie
národn˘ch dokumentov o rozvoji
vidieka, podºa ktor˘ch sa vypra-
cujú alebo spresnia národné stra-
tégie a programy rozvoja vidieka.

Konferencia prebiehala v troch
odborn˘ch sekciách, ktoré rie‰ili
otázky krízového riadenia verejnej
správy, regionálne a ekologické
nerovnováhy, ako aj dopady vstu-
pu Slovenskej republiky do EÚ na
ekonomiku a rozvoj vidieka. 

Navrhnuté rie‰enie a postupy
na eliminovanie nerovnováÏnych
stavov vo verejnej správe a v
podnikovom prostredí môÏu po-
môcÈ k postupnému prekonaniu
regionálnych disparít. Veríme, Ïe
praktické skúsenosti prezentova-
né na konferencii pomôÏu preko-
naÈ dlhotrvajúce ekonomické a
sociálne problémy na slovenskom
vidieku. Z vedeckej konferencie s
medzinárodnou úãasÈou bol vyda-
n˘ zborník referátov a diskusn˘ch
príspevkov, ktor˘ je k dispozícií
na Katedre európskych ‰túdií a
závery z konferencie budú publi-
kované v t˘Ïdenníku Roºnícke no-
vinky.

Ing. MONIKA HUDÁKOVÁ, PhD.,
ãlenka predsedníctva odboru 

ekonomiky a manaÏmentu SAPV

� DeÀ otvoren˘ch dverí na
Fakulte biotechnológie a potra-
vinárstva. Podujatie má obozná-
miÈ ‰irokú verejnosÈ s akreditova-
n˘mi ‰tudijn˘mi programami FBP,
priblíÏiÈ vedeckov˘skumné za-
meranie jednotliv˘ch katedier a
‰pecializovan˘ch pracovísk. Ter-
mín: 7. 11. 2005 od 13.00 do
16.00 h.

� DeÀ otvoren˘ch dverí na
Katedre genetiky a ‰ºachtenia
rastlín FAPZ – prehliadka labo-
ratórií, skleníkov˘ch priestorov,
vegetaãnej klietky, mnoÏiarne.
Termín: 8. 11. 2005 od 13.00 do
16.00 h, miesto: priestory KG·R.

� Odborn˘ seminár Anal˘za Èa-
Ïiskov˘ch smerov a najzaujíma-
vej‰ie v˘sledky vedeckov˘skum-
ného programu Katedry ‰peciál-
nej zootechniky FAPZ, ukáÏky v˘-
cviku parkúrov˘ch a jazdeck˘ch
koní, sprístupnenie experimen-
tálnych zariadení K·Z. Termín: 8.
11. 2005 od 8.00 h, miesto: po-
slucháreÀ AZ-01, Experimentálna
stanica chovu koní, Stanica v˘-

krmnosti a jatoãnej hodnoty.

� Vedeck˘ deÀ FE·RR - ana-
l˘za aktuálnych otázok vedec-
kov˘skumnej ãinnosti. Termín:
8. 11. 2005 od 8.00 do 17.00 h,
miesto: poslucháreÀ Q.

� Zeleninárstvo a správna
farmárska prax – seminár o pod-
mienkach a moÏnostiach získa-
nia certifikátu EUREPGAP, ktor˘
definuje poÏiadavky na poºno-
hospodárske produkty pre eu-
rópske maloobchodné reÈazce.
Organizátori: Katedra zeleninár-
stva FZKI a Slovenská zeleni-
nárska únia, termín: 8. 11. 2005,
miesto: Agroin‰titút Nitra.

� Prezentácia v˘skumn˘ch
projektov Katedry genetiky a
‰ºachtenia rastlín FAPZ, video-
galéria, prezentácia programu
GENOVA, ukáÏky moÏností 
e-vzdelávania v genetike rastlín.
Termín: 9. 11. 2005 13.00 –
16.00 h, miesto: KG·R a kniÏni-
ca katedry.

T¯ÎDE≈ VEDY NA UNIVERZITE

ganizmy. MVDr. P. Popelka (UVL
Ko‰ice) naãrtol moÏnosti vyuÏitia
PremiTestu v detekcii antibiotík v
potravinách Ïivoãí‰neho pôvodu
a doc. V. Tanãin (VÚÎV Nitra)
predná‰al o mikrobiologickej kon-
taminácii mlieka. Kvalitou mäsa
o‰ípan˘ch po aplikácii vitamínu E
a C sa zaoberal Ing. I. Bahelka
(VÚÎV), MVDr. J. Zajíc (VFU Br-
no) vystúpil s témou koncentrácie
kadmia v orgánoch kráv po expe-
rimentálnom podaní. Ing. I. Ko-
n˘ãková (ISCARE Bratislava) re-
ferovala o náraste neplodnosti
muÏov na Slovensku a doc. P.
Massányi predná‰al o zmenách
pohlavn˘ch orgánov v súvislosti s
toxicitou vybran˘ch rizikov˘ch
prvkov. Na konferencii boli pre-
zentované príspevky z univerzit-
n˘ch a v˘skumn˘ch pracovísk zo
Slovenska, âeska, Poºska, Ne-
mecka a Maìarska. Z konferen-
cie vy‰iel recenzovan˘ zborník
abstraktov, ako aj zborník vedec-
k˘ch prác na CD. 

Organizaãn˘ v˘bor konferencie

DÀa 6. októbra 2005 sa uÏ tra-
diãne na pôde SPU organizoval
piaty roãník medzinárodnej ve-
deckej konferencie na túto aktu-
álnu tému. Tento rok ju gestoro-
vala Katedra fyziológie Ïivoãí-
chov a Katedra hygieny a bez-
peãnosti potravín FBP v spolu-
práci s In‰titútom biológie Peda-
gogickej univerzity v Krakove.

Na konferencii sa popri domá-
cich zúãastnili aj zahraniãní od-
borníci z Maìarska, Poºska a
âeskej republiky. Stretnutie otvo-
ril dekan FBP prof. Jozef Bulla a
prítomn˘m sa prihovoril aj prorek-
tor Pedagogickej univerzity v Kra-
kove, prof. Marian Zakrzewski,
ktor˘ poprial úãastníkom, za-
mestnancom a ‰tudentom v no-
vom akademickom roku mnoho
zdravia, úspechov v pracovnom,
ale i v súkromnom Ïivote a veºa
porozumenia pri rie‰ení kaÏdo-
denn˘ch problémov a povinností. 

Vystúpenia a posterové pre-
zentácie boli zamerané na za-
bezpeãenie kvality potravín Ïivo-
ãí‰neho pôvodu, problematiku
kontroly rezíduí, ako aj na ìal‰ie
témy. Ing. R. Germu‰ka zo ·VPÚ
v Dolnom Kubíne napríklad opí-
sal aktuálnu situáciu s pravosÈou
masla na slovenskom trhu a Ing.
M. Kaãániová (SPU) hovorila o
tom, ãi je med vhodn˘m ãi ne-
vhodn˘m prostredím pre mikroor-

Vedeckú komisiu sympózia
tvorili poprední etológovia z SPU
v Nitre, Juhoãeskej univerzity v
âesk˘ch Budûjoviciach, Univer-
zity sv. ·tefana v Gödöllö, Poºno-
hospodársko-technologickej aka-
démie J. Sniadecki v Bydgoszczi
a Poºnohospodárskej akadémie
v Poznani. 

V plenárnej ãasti odzneli ‰tyri
hlavné referáty, ktoré zdoku-
mentovali v˘voj aplikovanej eto-
lógie, jej trendy a úlohy v základ-
nom a aplikovanom v˘skume v
nasledujúcich rokoch. Na zákla-
de anal˘zy historického v˘voja
(doc. M. Novack˘, UK Bratisla-
va), zamerania v základnom a
aplikovanom v˘skume v Poºsku
(prof. Kapelanski, Bydgoszcz),
vyuÏitia a gradovania v systéme
poºnohospodárskeho a prírodo-
vedného ‰kolstva v Maìarsku
(prof. J. Tözsér, Gödöllö) a z a-
nal˘zy poÏiadaviek na etológiu
kladen˘ch EÚ a Svetovou ob-
chodnou organizáciou (prof.
Debrecéni, SPU) úãastníci kon-
‰tatovali, Ïe v aplikovanej oblas-
ti je prioritnou úlohou etológie
monitorovaÈ a identifikovaÈ wel-
fare ako jednu z rozhodujúcich
poÏiadaviek tzv. Green Boxu
(WTO) na chovateºské podmien-

ky správnej farmárskej praxe a
v˘robu bezpeãn˘ch potravín Ïi-
voãí‰neho pôvodu. 

V ìal‰om priebehu rokovania
boli prezentované práce z etoló-
gie koní, hovädzieho dobytka, o-
‰ípan˘ch, oviec, hydiny, divej
zveri, maãiek a psov. Poukázali
na dobrú medzinárodnú prepoje-
nosÈ univerzitného v˘skumu v
tejto oblasti a vzájomné dopæÀa-
nie rôznych aspektov etológie na
jednotliv˘ch pracoviskách. 

Na stretnutiach v rámci spolo-
ãenského veãera a dvoch odbor-
n˘ch exkurzií boli popri vzniku
nov˘ch osobn˘ch neformálnych
kontaktov dohodnuté konkrétne
formy spolupráce pri publikovaní
v karentovan˘ch vedeck˘ch ãa-
sopisoch (Maìarsko, Poºsko), vy-
dania spoloãn˘ch skrípt o etológii
zvierat pre univerzitu vo Wrocla-
we, spoloãné organizovanie ve-
deckej konferencie doktorandov
(s ATR v Bydgoszczi) a tútorstvo
SPU pre ATR Bydgoszcz pre zís-
kanie ‰tatútu Stáleho ãlena me-
dzinárodnej redakcie virtuálneho
vedeckého ãasopisu JCEA (Jour-
nal of Central European Agricul-
ture – www.agr.hr/jcea) v roku
2006.
Prof. Ing. ONDREJ DEBRECÉNI, CSc.

Rizikové faktory
potravového reÈazca 2005

Veda pre ºudí,
ºudia pre vedu

(Pokraãovanie na 3. str.)

Medzinárodné sympózium o etológii a welfare v chove hospodár-
skych zvierat sa uskutoãnilo 20. aÏ 22. októbra ako spoloãn˘ projekt
poºnohospodárskych univerzít ‰tátov Visegrádskej ‰tvorky, ktor˘ fi-
nanãne podporil Medzinárodn˘ visegrádsky fond.

Ako prekonávaÈ problémy 
slovenského vidieka

EiAP – Ethology in the Animal Production

T˘ÏdeÀ vedy na Slovensku 2005
7. – 13. november 2005

Úrad vlády SR, Odbor ekonomiky a manaÏmentu SAPV, Katedra
európskych ‰túdií FE·RR a Poradenské, informaãné a vzdelávacie
centrum – záujmové zdruÏenie v Nitre usporiadali v dÀoch 12.-14.
októbra v horskom hoteli Poºana vedeckú konferenciu s medziná-
rodnou úãasÈou na tému rie‰enia krízov˘ch situácií a obãianskej
bezpeãnosti v ‰pecifickom prostredí.

NA AKTUÁLNU TÉMU
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� Odborn˘ seminár Aktuálne
otázky v oblasti environmenta-
listiky a zoológie. Organizátor:
Katedra environmentalistiky a
zoológie FAPZ, termín: 9. 11.
2005 o 14.00 h, miesto: zasa-
dacia miestnosÈ KEaZ.

� Sanitácia v potravinárstve
– odborn˘ seminár. Organizá-
tor: Katedra hygieny a bezpeã-
nosti potravín FBP, termín: 9.
11. 2005 od 9.00 h, miesto: po-
slucháreÀ Z-02.

� Multimediálna prezentácia
vedeckov˘skumn˘ch aktivít
Katedry biometeorológie a hy-
drológie FZKI. Termín: 9. 11.
2005 od 9.00 do 15.00 h, mies-
to: Dekanát FZKI.

� Aktuálne otázky ‰túdia vo
v˘skume pedológie a geológie
– prezentácia v˘sledkov vedec-
kov˘skumnej ãinnosti Katedry
pedológie a geológie FAPZ.
Termín: 10. 11. 2005 o 14.00 h,
miesto: kniÏnica KPaG.

� BezpeãnosÈ a kvalita suro-
vín a potravín – vedecká konfe-
rencia s medzinárodnou úãas-
Èou. Organizátor: FBP, termín:
10. 11. 2005 od 9.00 h, miesto:
Kongresové centrum SPU.

� ·tatistické popoludnie –
prezentácia v˘sledkov v˘sku-
mu a aplikácie ‰tatistick˘ch me-
tód. Organizátor: Katedra ‰ta-
tistiky FEM, termín: 10. 11.
2005 od 13.00 h, miesto: pred-
ná‰ková miestnosÈ AS-36.

� Veda a v˘skum pre pozna-
nie a prax – prezentácia v˘s-
kumn˘ch úloh a parciálnych v˘-
sledkov rie‰en˘ch na Katedre
záhradnej a krajinnej architek-
túry FZKI, prezentácia krajinno-
architektonick˘ch prác ‰tu-
dentov. Termín: 10. 11. 2005
od 13.00 do 17.00 h, miesto:
KZKA, Tulipánova 7, ateliér D-12.

� Botanická záhrada SPU v
Nitre v kontexte postavenia a
úloh botanick˘ch záhrad v 21.
storoãí – workshop spojen˘ s
exkurziou v priestoroch BZ
SPU. Termín: 10. 11. 2005 od
9.00 do 15.00 h, miesto: cvi-
ãebÀa a skleníky Botanickej zá-
hrady SPU.

� Elektronické informaãné
zdroje na podporu vedy a
vzdelávania – odborn˘ semi-
nár. Organizátori: Katedra ‰pe-
ciálnej zootechniky FAPZ a
Slovenská poºnohospodárska
kniÏnica pri SPU, termín: 11.
11. 2005 o 13.00 h, miesto:
K·Z, A-01

� Prezentaãn˘ deÀ vedecko-
v˘skumnej práce na Fakulte e-
konomiky a manaÏmentu. Ter-
mín: 11. 11. 2005 od 9.00 do
16.00 h, miesto: predná‰ková
miestnosÈ AS-31

� Univerzitn˘ workshop k
virtuálnym formám ‰túdia ko-
ordinovan˘m Fakultou európ-
skych ‰túdií a regionálneho
rozvoja. Termín: 11. 11. 2005 o
10.00 h, miesto: zasadacia
miestnosÈ Rektorátu SPU.

� Prehliadka vedeckov˘s-
kumn˘ch priestorov Katedry
fyziológie rastlín FAPZ a de-
mon‰trácia modern˘ch metód
vo v˘skume fotosyntézy. Ter-
mín: 13. 11. 2005 o 11.00 h,
miesto: priestory KFR.

� Limity a v˘zvy vo vedec-
kov˘skumnej ãinnosti – semi-
nár orientovan˘ na anal˘zu
spoloãensk˘ch, psychologic-
k˘ch, metodologick˘ch a etic-
k˘ch aspektov vedeckov˘skum-
nej práce, úlohu jednotlivca a
interakãn˘ efekt vo VVâ. Orga-
nizátor: Katedra fyziológie rast-
lín FAPZ, termín: 13. 11. 2005
o 9.00 h, miesto: AZ-51.

� Otvoren˘ v˘skumn˘ deÀ
na Mechanizaãnej fakulte –
prezentácia poznatkov v˘sku-
mu na MF formou prístupnou
nielen pre odbornú, ale najmä
laickú verejnosÈ. Termín: 24.
11. 2005 o 13.00 h, miesto:
Kongresové centrum SPU. 

� Aktuálne problémy v mik-
robiológii – vedeck˘ seminár.
Organizátor: Katedra mikrobio-
lógie FBP, termín: 19. 12. 2005
od 9.00 h, miesto: zasadacia
miestnosÈ KMi.

ti nedá spávaÈ. Najmä, keì sa po
imatrikulaãnom plese oz˘vajú
kritické hlasy, ako sa kto „na-
balil“, aké malé boli porcie jedla a
aké kyslé víno a nemoÏná muzika
a Ïe toto a takto... 

OrganizovaÈ podobné poduja-
tie nie je jednoduché. Nie je to to-
tiÏ len imatrikulácia a imatrikulaã-

n˘ ples. Sú to dva t˘Ïdne doslo-
va nabité ‰portov˘mi, kultúrny-
mi a spoloãensk˘mi aktivitami,
ão v‰ak predstavuje niekoºko-
mesaãné úsilie v‰etk˘ch ãlenov
Imatrikulaãnej rady.

VáÏení ‰tudenti a pedagógo-
via SPU! ·tudentské dni 2005
sú predo dverami, dúfam, Ïe na-
‰a ponuka vás zaujme a vyuÏije-
te v maximálnej miere to, ão
vám ponúkame.

Ing. RASTISLAV JANERLA, 
Klub kultúrnej a záujmovej 

ãinnosti SPU

Je tu opäÈ jesenn˘ ãas, a to je
obdobie, keì zopár nad-

‰encov z radov ‰tudentov a dok-
torandov SPU Ïije v napätí a stre-
se, ktor˘ vôbec nevyvoláva je-
senné depresívne poãasie. (Aj
keì je tohtoroãná jeseÀ neobvy-
kle príjemná.) Vrásky na ãele
spôsobujú ãoraz r˘chlej‰ie sa
pribliÏujúce ·tudentské dni. Na-
priek tomu, Ïe ãlenovia Imatriku-
laãnej rady sú profesionáli, ktorí
uÏ majú s organizovaním podob-
n˘ch podujatí nemalé skúsenos-
ti, predsa im pocit zodpovednos-

Kaucia?
UÏ viac rokov pozorujem vy-

beranie peÀazí pri zápise na
internát.

„Na zaplatenie nezisten˘ch
‰kôd,“ policajtsky odpovedala
kolegyÀa z parlamentu na mo-
je zaãudovanie sa nad zmys-
lom tohto m˘ta. 

Do t˘chto ‰kôd asi nepatria
‰kody, ktoré zavinil ãlovek ne-
priamo. Napríklad tesne pred
koncom letného semestra sa
nám podarilo zavrieÈ balkóno-
vé dvere tak, Ïe z nich vypadlo
sklo, lebo si nikto nev‰imol po-
sledn˘ drÏiaci, mrazom vytiah-
nut˘ klinec, spadnut˘ kdesi 
v tráve medzi ostatn˘mi od-
padkami. Bez zaplatenia za
nové sklo nás nechceli „oduby-
tovaÈ“. Akoby Ïiadna skladaã-
ka na ‰kody nebola! 

Pri‰la jeseÀ a s Àou aj nov˘
semester, noví ‰tudenti a nová
skladaãka (trochu vylep‰ená).
Márne som hºadal na násten-
kách a oznamovacích tabu-
liach v˘pis, koºko sa vyzbieralo
peÀazí po minulé roky, koºko a
na ão sa z nich vyplatilo, prí-
padne koºko sa u‰etrilo. Nikde
niã.

Ide hlavne o to, Ïe to neboli
moje peniaze, ale peniaze mo-
jich rodiãov, ktorí ich tieÏ ne-
majú nazvy‰. A teraz mÀa v ich
mene zaujíma, ako sa s pe-
niazmi naloÏilo. Vás nie, milí
‰tudenti??? ·idlo

VáÏená pani ‰éfredaktorka,
v tejto chvíli spolu s Vami preÏí-
vame aj my, Va‰i kolegovia na
Trenãianskej univerzite Alexan-
dra Dubãeka, radostn˘ deÀ – ju-
bileum univerzitn˘ch novín Poº-
nohospodár. Dovolím si pove-
daÈ, Ïe ste na‰ou v˘znamnou
partnerskou univerzitou, s kto-
rou sa radi kontaktujeme, radi si
vymieÀame skúsenosti a radi
sa, ak to ãas dovolí, s redakã-
n˘m tímom stretávame. Veì
máme spoloãn˘ cieº – priná‰aÈ
informácie na‰im ‰tudentom a
uãiteºom o dianí na na‰ich uni-
verzitách a vo vysoko‰kolskom
priestore vôbec.

BlahoÏelám k peknému jubi-
leu a Ïelám Vám i celému tímu
dobré zdravie, veºa energie a
osobnej pohody pri tvorbe Poº-
nohospodára v ìal‰ej polstoroã-

nici a aby sa na‰a doteraj‰ia v˘-
borná komunikácia a spoluprá-
ca ìalej rozvíjala.

Hovorí sa, Ïe duch národa Ïi-
je v jeho kultúre a vzdelaní. Te‰í
ma, Ïe aj Va‰e univerzitné novi-
ny sú ich neodmysliteºnou sú-
ãasÈou. Patrí Vám za to veºké
ìakujem.

So Ïelaním v‰etkého najlep-
‰ieho

RuÏena Wagnerová
redakcia TRENDY, 

TnU Trenãín

Úprimne Vám blahoÏeláme k
v˘znamnému v˘roãiu a do ìal‰ej
práce Ïeláme veºa úspechov,
veºa dobr˘ch správ a veºa spo-
kojn˘ch a vern˘ch ãitateºov.

Za redakciu Univerzitn˘ch no-
vín TU vo Zvolene 

Peter Ga‰perán

POZDRAVY Z KODANE

Z redakãnej po‰ty
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Ako je to 
s v˘stavbou V·P?

To je otázka, vyslovovaná
takmer pri kaÏdom rozhovore
pracovníkov i ‰tudentov ‰koly.
Je v‰eobecne známe, Ïe po
jednoroãnom rokovaní, v kto-
rom i‰lo o to, ãi sa má ‰kola u-
miestniÈ na stavenisku „Îreb-
ãín“ alebo „Letisko“, do‰lo mi-
nul˘ mesiac k vyvrcholeniu ro-
kovania a otázka v˘beru sta-
novi‰Èa sa dostala do rozho-
dujúceho ‰tádia.

(Poºnohospodár 1957)

Stavbe musí predchádzaÈ
rozsiahla asanácia existujúcich
objektov, preto budú vlastné
práce zapoãaté aÏ v roku 1960.
Na vybudovanie dôstojného
stánku vedy so v‰etk˘mi objekt-
mi, t.j. hlavnú ‰kolskú budovu,
hospodársku ãasÈ, internát a
takmer 250 bytov˘ch jednotiek,
je plánovaná ãiastka Kãs 120
miliónov. Základy nového vyso-
ko‰kolského internátu v Nitre
zapoãnú sa budovaÈ uÏ na je-
seÀ tohto roku. 

(Poºnohospodár 1958)

Staviame... staviate... 
stavajú... alebo padla...

Celostranová reportáÏ o v˘-
stavbe na‰ej ‰koly. Stránku
pripravili: Dorãiaková, Uliãn˘,
Lastivka, Markoviã...

(Poºnohospodár 1962)

âlovek v Kodani bez bicykla je ako ãlovek na Slovensku, ktor˘ ne-
podpláca. PravdepodobnosÈ, Ïe sa dostane tam, kam chce, je ove-
ºa niÏ‰ia...

Superr˘chly internet visí v stratosfére
Vzdu‰né balóny v stratosfére, cez ktoré by sme sa pripojili na inter-

net. MoÏno to znie ako divoká fantázia, no ‰védski a britskí vedci vo
v˘‰ke 24 kilometrov nad ·védskom prv˘krát úspe‰ne vyskú‰ali proto-
typ „internetového balóna“. Podarilo sa im spojiÈ s vysielaãom na baló-
ne a pripojiÈ sa na internet r˘chlosÈou 11 MB za sekundu. Univerzita v
Yorku, ktorá v˘skum novej technológie zastre‰uje, predpokladá, Ïe do
troch aÏ piatich rokov vyvinie balón s prístupovou r˘chlosÈou aÏ 120
MB za sekundu. V˘‰kové platformy, ktor˘m sa hovorí Hap, sú reálnou
alternatívou k tradiãn˘m prenosom signálu, priãom majú viacero v˘-
hod. Tradiãn˘ ‰irokopásmov˘ internet cez telefónne linky má obme-
dzenú r˘chlosÈ prenosu dát, prenos signálu cez satelit je zasa drah˘ a
pripojiÈ sa môÏe len obmedzen˘ poãet uÏívateºov. Náklady na vynese-
nie balóna do stratosféry nedosahujú ani desatinu v˘davkov spojen˘ch
s umiestením satelitu na obeÏnú dráhu a pritom sa na balón môÏe pri-
pojiÈ tisíckrát viac uÏívateºov. (Pravda)

V˘stavba nov˘ch objektov na‰ej alma mater za riekou Nitrou sa
zaãína konkrétne rysovaÈ. V posledn˘ch t˘ÏdÀoch sa stavenisko a
objekty priamo hemÏia robotníkmi, murármi, betonármi, tesármi, zá-
moãníkmi, montérmi, aby dohnali zame‰kané a splnili tohtoroãné
úlohy plánu. Nech˘bajú tu v‰ak ani brigádnici z radov ‰tudentov na-
‰ej ‰koly. Îiaº, nie v‰etk˘m leÏí na srdci otázka v˘stavby objektov
‰koly. Viacerí sa brigáde vyh˘bajú (lekárske svedectvá a pod.),
alebo na stavbe hºadajú moÏnosti, ako sa „uliaÈ“, prípadne predãas-
ne pracovisko opustiÈ bez ohlásenia vedúcemu majstrovi, ba do-
konca i bez odovzdania náradia. Brigády sa konajú vo vyuãovacom
ãase, a preto niet ospravedlnenia (iba vo veºmi váÏnych prípadoch)
z t˘chto povinností. Aj pre „osloboden˘ch z telesnej v˘chovy“ sa na
stavenisku nájde vhodná práca, aby sa im „stav“ nezhor‰il... 

Veríme, Ïe aj v‰etci zamestnanci, ktorí si e‰te nesplnili svoju po-
vinnosÈ, na stavbu v krátkej dobe prídu, pote‰ia sa uÏ z diela vybu-
dovaného a pomôÏu budovaÈ ìal‰ie objekty. Práce je na stavbe e‰-
te veºa. (Poºnohospodár 1964)

Olympijsk˘ ‰tadión v Tokiu? Nie, takto bude vyzeraÈ promoãná aula
pre 600 poslucháãov v areáli ‰koly za riekou. (Poºnohospodár 1964)

� PROGRAM ·TUDENTSK¯CH DNÍ 2005   �
Kultúrne a spoloãenské podujatia

PONDELOK 7. 11. 
8.00 h V˘stava fotografií, karikatúr, v˘tvarn˘ch 

a rezbárskych prác ‰tudentov 
Spoloãenská miestnosÈ ·D MladosÈ

18.30 h Aj kone sa strieºajú - divadelné predsta-
venie DAB pre ‰tudentov SPU a UKF

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

UTOROK 8. 11. 
8.00 – 12.00 h ·tudentská kvapka krvi – odber

krvi mobilnou jednotkou 
Spoloãenská miestnosÈ ·D MladosÈ

10.00 h Spoloãenská etiketa a protokol – pred-
ná‰ka Silvie Matejovej. Spoluorganizátor: Aristo-
kratické zdruÏenie Slovenska

Kongresové centrum SPU

18.00 h ·tudenti versus uãitelia - medzifakultná
súÈaÏ, zameraná na preukázanie vedomostí a zruã-
ností ‰tudentov a pedagógov SPU

Aula SPU

STREDA 9.11. 
19.00 h Johnyho pomsta - predstavenie Diva-

dielka na Osmiãke
Spoloãenská miestnosÈ ·D MladosÈ

PONDELOK 14.11. 
14.00 h Milkfest
Spoloãenská miestnosÈ ·D MladosÈ

18.00 h Bierfest + diskotéka
Spoloãenská miestnosÈ ·D MladosÈ

STREDA 16. 11.  
13.00 h Imatrikulaãn˘ sprievod 
zraz pri zimnom ‰tadióne

14.00 h Slávnostná imatrikulácia prvákov 
Agrokomplex - pavilón B

19.00 h Imatrikulaãn˘ ples 
Agrokomplex - pavilón B. Lístky sú v predaji od 3. 11. 2005 

·portové podujatia

PONDELOK 7. 11. 
9.00 h Mix-volejbalov˘ turnaj medzi druÏstvami

SPU a UKF
·portová hala SPU

UTOROK 8. 11. 
Floorbalov˘ zápas DFK Slávia SPU – hviezdy

nitrianskeho hokeja
·portová hala SPU

STREDA 9. 11. 
9.00 h Volejbalov˘ zápas Ïien 
10.30 h Volejbalov˘ zápas muÏov
12.00 h Basketbalov˘ zápas Ïien
14.00 h Basketbalov˘ zápas muÏov
·portová hala SPU 

20.00 h Beh veãernou Nitrou 
Svätoplukovo námestie. Registrácia beÏcov od 19.30 h.

·TVRTOK 10. 11.  
9.00 h Stolnotenisov˘ turnaj jednotlivcov
·portová hala SPU

PONDELOK 14. 11.  
17.00 h Spoloãn˘ v˘stup na Zobor
Odchod spred budovy Katedry telesnej v˘chovy a ‰portu

UTOROK 15. 11. 
20.00 h Tradiãn˘ hokejov˘ zápas medzi tímom

UKF a SPU - pod zá‰titou ·P MF SPU a ·P UKF a
s masívnou podporou LET'S GO. V prestávkach
medzi tretinami vystúpia miliónoví taneãníci, Fredy
Aysi, Veronika Aysi a iné skvelé osobnosti sloven-
ského showbizu. 

Zimn˘ ‰tadión. (Lístky budú v predpredaji od 7. 11. vo v‰etk˘ch
internátoch a pod aulou.) 

PONDELOK 21. 11.  
9.00 h Fakultn˘ futbalov˘ turnaj o pohár dekana MF
·portová hala Olympia

T¯ÎDE≈ VEDY
NA UNIVERZITE

(Dokonãenie z 2. str.)

Láska je slepá, ale manÏelstvo
jej vracia zrak.

Neopakuj bezducho klebety.
Pridaj aj nieão vlastné.

·kola by ma najviac osvietila,
keby horela.

V poslednej dobe ãítam v‰ade
také zlé veci o fajãení, Ïe som sa
rozhodol prestaÈ ãítaÈ...

Práca je posledn˘ zúfal˘ po-
kus, ako získaÈ peniaze.

Na Ïivote milujem tú rozmani-
tosÈ. KaÏd˘ deÀ ma na‰tve niekto
in˘...

Mám sa zle, ale dobre to zná-
‰am.

Zo slávnostného odovzdania
nového areálu V·P

pri príleÏitosti 25. v˘roãia V·P

1. december 1966 bol pre V·P
v Nitre dÀom veºkej slávnosti. Pri
príleÏitosti 25-roãného jubilea o-
dovzdali do uÏívania nov˘ areál
V·P, ktor˘ svojou modernosÈou a
vybavenosÈou v interiéroch a a-
traktívnosÈou v exteriéroch prevy-
‰uje v‰etky vysoko‰kolské kom-
plexy v na‰ej republike. 

(Poºnohospodár 1966)
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Opaºovacie ‰túdio AKCENT – to je viac ako opaºovanie

Kvalitu ‰kôl hodnotia aj zamestnávatelia

– 4 –

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v

zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre environmentalistiky a
zoológie FAPZ.

Podmienky:
- absolvent agronomickej fakulty (resp. fakulty agrobiológie a potravino-

v˘ch zdrojov) alebo prírodovedeckej fakulty v odbore príslu‰ného za-
merania,

- akademick˘ titul PhD., resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-
zaÈ,

- pedagogická prax v odbore minimálne 4 roky.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu za-

sielajte do 11. 11. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Sloven-
skej poºnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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Podarilo sa vám zachytiÈ fotoaparátom nejakú humornú
ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa o svoje fotoúlovky s ãitateº-
mi Poºnohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu:
redakcia@uniag.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.

„Rad‰ej sa nepribliÏujte! Tie kapríky som síce neulovila, ale nieão na
veãeru sa mi z nich urãite ujde!“ Foto: KAMIL HUDEC
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SPEKTRUM
OZNAMUJEME

MALÁ GALÉRIA AKCENT: do
8. 11. Ne-SIGN-ované – v˘stava
akad. maliara J. Dobi‰a, od 9.
11. Konceptuálne portréty - ho-
landsk˘ fotograf Ton van Zeijl;
DIVADLO A. BAGARA: 4. 11. Aj
kone sa strieºajú, 5. 11. Cyrano
podºa Roxany (premiéra), 7. 11.
Aj kone sa strieºajú, 8. 11. Tri
sestry, 9. 11. norway.today, 9. –
10. 11. Kabaret, 10. 11. Cyrano
podºa Roxany, 11. 11. Obrázkari,
12. 11. Milovníci (Astorka Kor-
zo`90), 14. – 15. 11. I. ako Ina,
16. a 18. – 19. 11. Testosterón;
ORBIS: 4. 11. Legendy z Dog-
townu, 5. – 7. 11. Fantastická
‰tvorka, 8. – 9. 11. Kºúã, 10. – 16.
11. Wallace & Gromit: Prekliatie
králikodlaka, 10. – 16. 11. Noãn˘
let, 17. – 22. 11. Kliatba bratov
Grimmovcov; LIPA: 4. – 7. 11.
3:15 Zomrie‰!, 6. 11. Príbeh Ïra-
loka, 12. – 13. 11. Ako uloviÈ dru-
Ïiãku, 12. – 13. 11. Charlie a to-
váreÀ na ãokoládu, 17. 11. 40 ro-
kov panic, 17. – 20. 11. Hrube‰ a
Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû;
FILMOV¯ KLUB (aula UKF): 7.
11. Dve tváry Very Drake, 7. 11.
Hºadanie krajiny-nekrajiny, 8. 11.
Taking off, 8. 11. Moulin Rouge,
14. 11. Îelary, 14. 11. Company,
15. 11. Otec na sluÏobnej ceste.

� Dekan Fakulty záhradníctva
a krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 10. novembra
2005 o 10.00 h v cviãebni M02 na
Katedre trvalo udrÏateºného roz-
voja FE·RR bude Ing. DARKO
ëURICA obhajovaÈ doktorandskú
dizertaãnú prácu na tému Zhod-
notenie pestovania jabloní v tvare
‰tíhleho vretena v závlahov˘ch
podmienkach.  

� Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe 28. novembra
2005 sa v zasadaãke Katedry
strojov a v˘robn˘ch systémov u-
skutoãnia obhajoby doktorand-
sk˘ch dizertaãn˘ch prác: 

o 9.00 h bude Ing. JÁN âIMO,
doktorand na Katedre fyziky, ob-
hajovaÈ prácu na tému Návrh a re-
alizácia kompaktnej meteorologic-
kej stanice pre poºnohospodárske
úãely a

o 10.30 h bude Ing. ZOLTÁN
BÚS, doktorand na Katedre fyziky,
obhajovaÈ prácu na tému VyuÏitie
optického prenosu dát medzi poº-
nohospodárskymi objektmi. 

� PhDr. VLADIMÍR MANDA,
CSc., predniesol 2. novembra
2005 na Filozofickej fakulte UKF
habilitaãnú predná‰ku na tému
V˘voj pojmov v Heglovej filozofii.

ODPORÚâAME

S PIETOU
Katedra pedagogiky a psychológie FEM s hlbok˘m zármutkom

oznamuje, Ïe 15. októbra 2005 nás vo veku nedoÏit˘ch 77 rokov
opustil vzácny ãlovek, dlhoroãn˘ kolega

Ing. GUSTÁV SLAMEâKA.
Narodil sa 25. októbra 1928 v Tvrdo‰íne. Po absolvovaní nitrian-

skeho gymnázia ‰tudoval na Agronomickej fakulte V·P. Od roku
1956 pôsobil ako uãiteº odborn˘ch poºnohospodárskych predme-
tov na stredn˘ch poºnohospodárskych ‰kolách v ·uranoch a Zla-
t˘ch Moravciach. V septembri 1967 nastúpil na Katedru pedagogi-
ky V·P, kde pôsobil aÏ do odchodu do dôchodku v roku 1993.

Bol autorom vysoko‰kolsk˘ch skrípt z metodiky rastlinnej v˘ro-
by, z pedagogickej praxe a Metodiky vyuãovania rastlinnej v˘roby
pre UNESCO. V˘znamn˘ prínos pre rozvoj a kvalitu doplÀujúceho
pedagogického vzdelávania znamenala organizácia a riadenie pe-
dagogickej praxe, ktoré sa stali jeho srdcovou záleÏitosÈou. Po od-
chode na dôchodok sa ìalej zaujímal o ãinnosÈ katedry a prispie-
val svojimi odborn˘mi radami a skúsenosÈami. 

Posledná rozlúãka s Ing. Slameãkom bola 19. októbra na mest-
skom cintoríne v Nitre. Jeho odchodom stráca Katedra pedagogi-
ky a psychológie, ako aj odborná verejnosÈ v˘raznú osobnosÈ pe-
dagóga a dobrého ãloveka. âesÈ jeho pamiatke!

Na workshope k problematike e-learningu, ktor˘ sa konal 11. a 12. ok-
tóbra na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, sa zúãastnili aj na-
‰i zamestnanci, Bc. Juraj Chlebec a RNDr. Darina Tothová z CIT FEM
a PhDr. ªubica Jedliãková zo SlPK. Vo svojich vystúpeniach prezento-
vali skúsenosti z oblasti vyuÏívania elektronického vzdelávacieho
prostredia na na‰ej univerzite.

SKRIPTÁ
A. Trenãianska a kol.: Základy vy‰‰ej matematiky. Prvé vydanie,

náklad 700 ks, cena 70 Sk.
D. Országhová a kol.: Cviãenia z matematiky. Prvé vydanie, ná-

klad 800 ks, cena 90 Sk.
E. Bafrncová a kol.: Reader of Agricultural Texts with Exercises.

Druhé upravené vydanie, náklad 300 ks, cena 71 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
I. Okenka a kol.: Informatika. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena

193 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Porovnanie kvality slovensk˘ch
vysok˘ch ‰kôl  by malo byÈ zná-
me na prelome novembra a de-
cembra. Prieskum uskutoãÀuje
mimovládna Akademická rankin-
gová a ratingová agentúra na zá-
klade verejne prístupn˘ch údajov.
„Objavili sa len sporadické ÈaÏ-
kosti, napríklad úrady neevidujú
nezamestnan˘ch absolventov pod-
ºa fakúlt, ale len podºa ‰kôl,“ po-
vedal M. Fedák z agentúry. Práve
na základe tohto ukazovateºa
moÏno zistiÈ, ako dokáÏu ‰tudenti
uplatniÈ nadobudnuté vedomosti

v praxi. SúãasÈou porovnania bu-
de aj pohºad zamestnávateºov,
ktorí vyjadria svoju spokojnosÈ s
úrovÀou absolventov. Naopak, 
v prieskume zatiaº nebude zahr-
nut˘ postoj ‰tudentov k poskyto-
vanému komfortu na ‰kolách. 
V budúcnosti by sa predmetom
porovnania mohli staÈ aj súkrom-
né vysoké ‰koly, dosiaº v‰ak ab-
solventov vychovala len jediná, 
a to Vysoká ‰kola manaÏmentu 
v Trenãíne. Preto zatiaº nie sú 
k dispozícii v‰etky potrebné uka-
zovatele. (TASR)

V priestoroch ‰túdia pribudlo k
soláriám espresso, malá galéria
a predaj originálnych ‰perkov. Na
Kupeckej ulici 6 (vo dvore) sme
otvorili obchodík AKCENT s ume-
ním, doplnkami a darãekmi.

Základom na‰ej ponuky zostá-
va stále opaºovanie. Propaguje-
me zásadne zdravé opaºovanie,
preto kladieme dôraz na odborné
poradenstvo, ktoré dopæÀa spolu-
práca s koÏn˘m a v‰eobecn˘m
lekárom. U nás sa dozviete, Ïe
solárium nie je iba prostriedkom
na dosiahnutie opáleného vzhºa-
du, ale jeho úãinky pomáhajú rie-
‰iÈ aj mnohé zdravotné problémy.
VybraÈ si môÏete z 5 solárií
Ergoline – od solária s jemn˘m
úãinkom, Super Power alebo Tur-
bo pre tmavé a opálené typy po-
koÏky. 

K va‰ej spokojnosti okrem
opaºovania ìalej ponúkame:

Espresso - voÀavá káviãka 
a chutn˘ ãaj

âas stráven˘ v AKCENTE Vám
spríjemní voÀavá talianska káva
Goppion, chutné sypané ãaje, do-
máce koláãiky a iné ma‰krty.
SluÏby espressa nie sú urãené
len pre t˘ch, ktorí sa pri‰li opaºo-
vaÈ. Vítaní sú v‰etci náv‰tevníci
Mestského kúpeºa, bazéna a tí,
ktorí chcú stráviÈ ãas so svojimi
priateºmi, alebo chcú nájsÈ “úto-
ãisko” poãas sychrav˘ch jesen-
n˘ch dní.

Malá galéria AKCENT 
- ãarovn˘ svet 

v˘tvarného umenia
Kultúrny Ïivot v Nitre uÏ niekoº-

ko rokov obohacuje malá galéria
AKCENT. Náv‰tevníci si môÏu
prezrieÈ pravidelné v˘stavy, reali-
zované v tomto netradiãnom
prostredí. Na‰im zámerom je pri-

niesÈ umenie do kaÏdodenného
Ïivota. Teda aj ºuìom, ktorí beÏne
do galérií nechodia. Doteraz sa v
AKCENTE uskutoãnilo pribliÏne
40 v˘stav profesionálnych v˘tvar-
níkov vrátane mlad˘ch autorov a
‰tudentov. AÏ do 8. novembra je
in‰talovaná v˘stava akad. mal.
Jozefa Dobi‰a “Ne-SIGN-ované”. 

V mesiaci fotografie pripravuje-
me v˘stavu profesionálneho foto-
grafa z Holandska: Ton van Zeijl -
Konceptuálne portréty. VernisáÏ
sa v AKCENTE uskutoãní 9. no-
vembra o 18.00 h – srdeãne Vás
poz˘vame.

Nadi‰la jeseÀ a s Àou sa priblí-
Ïili kaÏdoroãné imatrikulaãné ple-
sy, stuÏkové a samotná plesová
sezóna. Zdá sa Vám, Ïe Va‰e let-
né opálenie je uÏ nenávratne preã
a ‰aty na ramienkach odhaºujú
bledú pokoÏku? Ak si myslíte, Ïe
opálenie Va‰im ‰atom pomôÏe,
“solárko” to vyrie‰i za 2-3 t˘Ïdne.
Príjemne Vás na‰tartuje na skú-
‰obné obdobie a zbaví stresu.

Narodeninová súÈaÏ a zºava
Pri príleÏitosti na‰ich narodenín

sme pripravili pre ‰tudentov ‰pe-
ciálnu súÈaÏ a zºavu. Staãí k nám
prísÈ do konca novembra, preuká-
zaÈ sa indexom alebo ‰tudent-
sk˘m preukazom a na opaºovanie
dostanete 10% zºavu! K tomu vy-
Ïrebujeme víÈazov súÈaÏe, ktorí
získajú zaujímavé ceny - darãe-
kov˘ balíãek z ná‰ho obchodíku s
umením, permanentky do solária,
lístky na predstavenia v Divadle
A. Bagara a kozmetiku Avon.

Naviac máme zºavu na opaºo-
vanie tieÏ pre v‰etk˘ch ãitateºov
Poºnohospodára, ktorí sa preu-
káÏu aktuálnym ãíslom novín.

Tak neváhajte a príìte!

Opaºovacie ‰túdio AKCENT
nájdete ºahko - v centre Nitry, ne-
ìaleko hlavného námestia a di-
vadla, v budove Mestského kúpe-
ºa. Ste u nás vítaní: 
7x v t˘Ïdni od 10.00 do 19.30 h. 

Relaxujte s nami. V opaºova-
com ‰túdiu AKCENT trvá leto po
cel˘ rok!

Kontakt: Kúpeºná 4, 949 01
Nitra, Tel.: 037/65 17 604, 0905
318 260, 0903 409 123.

Ing. Miroslav Habán, PhD.
35-ročný, vysokoškolský učiteľ

KANDIDÁT
NA POSLANCA VÚC
ZA AGRÁRNU STRANU VIDIEKA

...za rozvoj a prosperitu
okresu Nitra,

v meste i na vidieku...

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY
VK Ekonóm SPU Nitra – VK

Púchov 1 : 3 (-20, 24, -17, -17).
Hrali: ëurica, Toman, Pa‰ka, Va-
lent, ·paãek, Zentko (libero: ·i-
mo, Szőke, Halás, Száraz)

Domáci hráãi sa hneì od za-
ãiatku zahryzli do súpera a ne-
kompromisne i‰li za svojím cie-
ºom - zvíÈaziÈ. V˘voj prvého setu
tomu aj jasne naznaãoval, v kon-
covke sa v‰ak viac skoncentro-
vali hostia a zvíÈazili. Aj naìalej
bol zápas veºmi dramatick˘, keì
druh˘ set získali na‰i chlapci vo
svoj prospech. V treÈom, veºmi
dôleÏitom z pohºadu ìal‰ieho v˘-
voja, sme viedli, ale po vlastn˘ch
chybách nám súper opäÈ v kon-
covke bodovo u‰iel. V posled-
nom sete mal súper od zaãiatku
hru pod kontrolou a pripísal si ví-
Èazstvo. ªUBOMÍR PA·KA

VK Lokomotíva Zvolen - VK
Ekonóm SPU Nitra 3 : 0 (18, 24,
17). Hrali: Valent, Toman, Pa‰ka,
Zentko, Halás, Száraz (libero:
·imo, Szőke, ëurica, Chudík)

Vo ‰tvrtom kole extraligy mu-
Ïov cestovali na‰i hráãi do Zvo-
lena, aby sa pokúsili získaÈ prvé
víÈazstvo v tohtoroãnej súÈaÏi.
Zápas bol od úvodu obojstranne
nervózny a veºmi vyrovnan˘. V
koncovke prvého setu a neskôr
aj v treÈom dokázali domáci kva-
litn˘m servisom získaÈ potrebn˘
náskok, ktor˘ si ustráÏili. Najdra-
matickej‰í bol druh˘ set, keì ma-
lo na‰e druÏstvo v˘hodu setbalu,
ktorú nedokázalo premeniÈ vo
svoj prospech. 

VK Ekonóm SPU Nitra – VK
Cityfarma Nové Mesto n/Vá-
hom 0 : 3 (-10,-19,-14). Hrali:
Valent, Toman, Pa‰ka, Halás,
Száraz, Zentko (libero: ·imo,
Szőke, ëurica, ·paãek, Bor‰ov-
sk˘)

Zápas bol od úvodného hvizdu
v rukách hostí, ktorí umnou hrou,
hlavne na podaní, drÏali na‰ich
hráãov na di‰tanc. Súper, posil-
nen˘ o niekoºko skúsen˘ch hrá-
ãov, b˘val˘ch aj súãasn˘ch re-
prezentantov, zvládol zápas veº-
mi dobre. Vychádzala mu hra v
poli aj obrana na sieti, vìaka ão-
mu mal zápas jednoznaãn˘ prie-
beh. 

V t˘chto dÀoch oslavuje na‰e ‰túdio naro-
deniny. Prv˘ch zákazníkov sme privítali na
jeseÀ roku 1998. Odvtedy sme získali pria-
zeÀ mnoh˘ch ºudí a usilujeme sa o ìal‰iu
neustálym roz‰irovaním na‰ich sluÏieb.

Na zaãiatku sezóny 
ro‰áda na poste trénera

Piate kolo basketbalovej ligy
muÏov malo pre na‰ich hráãov
neãakan˘ úvod. Tesne pred vy-
behnutím hráãov na palubovku,
‰tatutárni zástupcovia klubu od-
volali trénera Miroslava Marka,
ktorému vyslovili nesúhlas najmä
pre jeho prístup k hráãom, ako aj
celkovú koncep-
ciu pri vedení
ex t ra l i gového
druÏstva. Tak-
tovka zápasu
ostala v rukách
asistenta trénera
Pavla Horiãku.

Samotn˘ zá-
pas niesol v‰et-
ky znaky derby,
veì sa v Àom
stretli dva vyrov-
nané a vyspelé univerzitné kolek-
tívy. TU Ko‰ice nám bol neprí-
jemn˘m súperom aj vo vlaÀaj‰om
majstrovskom roãníku, keì sme
ho v play-off vyradili len po ÈaÏ-
kom maratóne piatich zápasov.
Na‰i hráãi sa v‰ak aj pod dojmom

vzniknutej situácie zomkli a po-
ãas celého stretnutia viedli.
Zápas sme napokon vyhrali po-
merom bodov 88 : 74 (26:22,
23:19, 20:15, 19:18). Najplatnej-
‰ími hráãmi Casty SPU boli
RidzoÀ (19), Dimaviãius (18) a
Seman (17).

Poãas dvoj-
t˘Ïdennej pre-
stávky v súÈaÏi
na‰i hráãi v Slo-
venskom pohári
(stále pod vede-
ním trénera Ho-
riãku) vyradili
Trnavu a postú-
pili tak medzi
najlep‰ie ‰tyri
druÏstvá v po-
hárovej súÈaÏi.

V sobotu 5. novembra nás v‰ak
ãaká ìal‰í ÈaÏk˘ extraligov˘ sú-
per v Komárne a 12. novembra
zavíta na na‰u palubovku Svit.
Znovu sa teda te‰íme na kvalitn˘
basketbal a, samozrejme, na va-
‰u úãasÈ. -Rj-

V októbri sa v˘znamného Ïi-
votného jubilea – ‰esÈdesiatky
doÏíva doc. Ing. Ján BITTER,
PhD. „Okrúhle“ narodeniny oslá-
vila v tomto mesiaci aj doc. Ing.
Mária FÁZIKOVÁ, CSc., Ing.
Eva BALÁÎOVÁ a Helena ·U-
HAJNÁROVÁ. 

Veºa zdravia, ‰Èastia a spo-
kojnosti do ìal‰ích rokov im
prajú spolupracovníci z Fakulty
európskych ‰túdií a regionálne-
ho rozvoja.

BLAHOÎELÁME


