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Rána v pondelok a odpolud-
nia vo ‰tvrtok. To je ãas, keì
vedieme dialóg. Ani nie tak so
Ïiv˘m a adresn˘m majiteºom,
ale s ním, veì on sám je v˘-
reãn˘m argumentom a rovnako
strohé sú aj jeho vyjadrenia. V
pondelok, prosím, nemohol
som skôr, vo ‰tvrtok, prosím,
nemohli by ste, mám vlak, au-
tobus...

Roky som nebol tolerantn˘ k
takémuto dialógu, no zmenil
som sa. Hºadím na moderné
uzávery s mnoÏstvom vreciek a
tkaníc na bokoch, alebo len na
hrubú ‰núru, ktorá sÈahuje hrd-
lo (t˘ch je menej), ako leÏia v
kúte cviãebne, alebo uÏ na
chrbte ‰tudenta konajú svoju
obvyklú cestu.

Za hrubou impregnovanou
tkaninou odhadujem ich obsah.
ËaÏí ma predstava, Ïe sú tam
uloÏené tri dni pracovného t˘Ï-
dÀa, tri dni plnohodnotného ‰tu-
dentského Ïivota, ktoré násobe-
né uÏ nie rokom, ale rokmi sa
nenávratne strácajú. Nie je to
len ãas pre ‰tudijné povinnosti,
je to ãas pre kultúru, ‰port, pria-
teºov, knihu a relaxáciu vo vy-
novenom Metodovom meste
pod Zoborom a jeho okolí. 

Smútok je v mojich oãiach,
keì pozerám na kus zamatovej
tkaniny na dne, ktorou je pre-
viazaná e‰te stále nenaplnená
túÏba a nádej, ktorú tam v no-
vembri roku 1989 uloÏili práve
‰tudenti. Z polootvoreného
vrecka na boku bojazlivo poku-
káva perspektíva budúceho po-
volania a stiesnen˘ vedºa nej je
nevyplnen˘ ‰ek za b˘vanie a
stravné lístky, s kopou novino-
v˘ch v˘striÏkov o spoplatnení
‰túdia. Z druhého vrecka rov-
nako stiesnená a nev˘razná sa

POZ¯VAME

n˘ch v˘sledkov v povinn˘ch pred-
metoch a poãet pokusov potreb-
n˘ch na úspe‰né absolvovanie
predmetov.

Prospechové ‰tipendium 20-,
resp. 10-tisíc Sk priznajú fakulty
t˘mto poãtom ‰tudentov: FAPZ –
v oboch prípadoch po 78 ‰tuden-
tov, FBP po 32 ‰tudentoch, FEM
po 87 ‰tudentoch, FE·RR po 13
‰tudentoch, FZKI po 54 ‰tuden-
toch a MF po 53 ‰tudentoch. 

Z priznanej v˘‰ky sa ‰tuden-
tom 2. - 5. roãníka poukáÏe na
ich úãet prvá splátka, t.j. polovica
priznanej sumy, ãiÏe 10 000 Sk
alebo 5 000 Sk, do konca novem-
bra 2005. Druhá splátka bude po-
ukázaná do konca marca 2006,
keì bude priznané aj poukázané
‰tipendium pre ‰tudentov 1. roã-
níka. 

Mimoriadne ‰tipendium bude
priznané v objeme 713 tis. Sk, a
to za vzornú reprezentáciu uni-
verzity ãi fakulty v oblasti vedy a-
lebo ‰portu, za vynikajúce plnenie
‰tudijn˘ch povinností poãas celé-
ho ‰túdia (‰tudenti 5. roãníkov) a
za kvalitnú závereãnú prácu.

Kritériá na priznanie prospe-
chov˘ch ‰tipendií na SPU v zmys-
le vyhlá‰ky ã. 453/2005 Z. z. o
rozsahu a ìal‰ích podrobnostiach
o priznávaní motivaãného ‰tipen-
dia si stanovili jednotlivé fakulty.
Väã‰ina z nich za hlavné kritérium
urãila úspe‰né absolvovanie v‰et-
k˘ch ‰tudijn˘ch predmetov, ktoré
si ‰tudent zapísal v akad. roku
2004/2005, ìalej to, Ïe ‰tudent
nemal v hodnotenom roãníku pre-
ru‰ené ‰túdium, resp. ho neopa-
koval. Fakulty na posúdenie plne-
nia ‰tudijn˘ch povinností vytvá-
rajú skupiny ‰tudentov prevaÏne
po roãníkoch, niekde aj po ‰tudij-
n˘ch odboroch. Na posúdenie
kvality dosiahnut˘ch v˘sledkov sa
tvoria poradovníky podºa ‰tudij-
n˘ch priemerov, na základe kto-
r˘ch fakulty stanovia ‰tudijn˘ pro-
spech v danej skupine posudzo-
van˘ch ‰tudentov. U ‰tudentov
2. - 4. roãníka sa berie do úvahy
váÏen˘ ‰tudijn˘ priemer, vypoãí-
tan˘ zo súãinu známky a kreditu,
u ‰tudentov 5. roãníka aritmetick˘
‰tudijn˘ priemer. ëal‰ie kritériá
sú: kvalita dosiahnut˘ch ‰tudij-

Jediná otázka
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·TUDENTSKÁ KVAPKA KRVI. Na v˘zvu Slovenského âerveného
kríÏa bezpríspevkov˘m darcom krvi zareagovalo tento rok 115 vy-
soko‰kolákov z oboch nitrianskych univerzít. Medzi t˘mi, ktorí pre-
konali strach ãi poãiatoãné obavy a pri‰li 8. novembra do spoloãen-
skej miestnosti ·D MladosÈ, bolo viac ako osemdesiat percent prvo-
darcov. Akcia, ktorú organizaãne zabezpeãovali dobrovoºní záchra-
nári zo spolku MládeÏe SâK pri SPU, sa uskutoãnila v spolupráci s
nitrianskou fakultnou nemocnicou. (za)

Na medzinárodnom workshope sa stretli predstavitelia univerzít, spo-
lupracujúcich v oblasti virtuálneho ‰túdia.

FEM MÁ NOVÉHO PARTNERA

srbsk˘ch hostí bol obohaten˘
exkurziou do najkraj‰ieho kúta
na‰ej vlasti, do Tatier. Krása
slovenskej prírody zrejme koru-
novala ich pozitívny dojem z
priazne, ústretovosti a pohostin-
nosti, ktorej sa im dostalo a roz-
hodnutie bolo na svete. 

Dekan belehradskej fakulty
prof. Dr. Milan Martiã a prode-
kan doc. Dr. Ondrej Ja‰ko sa
v septembri t.r. zúãastnili na za-
sadnutí vedenia FEM, na kto-
rom prejavili veºk˘ záujem o
spoluprácu takmer vo v‰etk˘ch
oblastiach ãinnosti na‰ej fakul-
ty. Nároãn˘ pracovn˘ program

Keì sa pred dvoma rokmi zaãala sporadická spolupráca Fakul-
ty ekonomiky a manaÏmentu s Fakultou organizaãn˘ch vied Bele-
hradskej univerzity (FOV), zrejme nikto netu‰il, Ïe zo vzájomn˘ch
pracovn˘ch náv‰tev akademick˘ch funkcionárov a pozvaní na ve-
decké konferencie sa zrodí plodná spolupráca, do ktorej budú za-
pojené nielen manaÏmenty oboch fakúlt, ale aj jednotlivé katedry
s masívnou zainteresovanosÈou pedagógov, vedeckov˘skumn˘ch
pracovníkov i doktorandov.

V zmysle § 8 zákona ã. 377/
2004 Z. z. o ochrane nefajãia-
rov a o zmene a doplnení niek-
tor˘ch zákonov v znení nes-
kor‰ích predpisov nariadil rek-
tor SPU s úãinnosÈou od 1. no-
vembra 2005 zákaz fajãenia vo
v‰etk˘ch priestoroch univerzi-
ty. DodrÏiavanie nariadenia
budú kontrolovaÈ príslu‰né
kontrolné orgány a jeho poru-
‰enie bude sankcionované pe-
ÀaÏn˘mi pokutami.

V sobotu 12. novem-
bra sa na rybníku Vy-
soko‰kolského poºno-
hospodárskeho podni-
ku v KolíÀanoch usku-
toãnil v˘lov. V rybár-
skych sieÈach skon-
ãilo 8 ton v˘berov˘ch
kaprov s priemernou
hmotnosÈou 3 kg, 150
kg kaprov kategórie
K1 a 0,6 tony násado-
v˘ch ‰Èúk. 

Foto: V.R.

Minister pôdohospodárstva Zsolt Simon predniesol 8. novem-
bra na SPU predná‰ku o implementácii spoloãnej poºnohospo-
dárskej politiky EÚ do na‰ich podmienok v období po roku 1989.
Zdôraznil, Ïe reformy vÏdy priná‰ajú so sebou mnoho problémov
a otázok, no postupná stabilizácia v
rezorte poukazuje na to, Ïe nastú-
pená cesta bola z dlhodobého hºa-
diska správna. Venoval sa priori-
tám SPP, medzi ktoré patrí udrÏanie
Ïivota na vidieku a starostlivosÈ o
krajinu, pretoÏe „v‰etko so v‰et-
k˘m súvisí“, ako zdôraznil. Minister
odpovedal aj na otázky z pléna
t˘kajúce sa vedy na V·, problemati-
ky GMO a financovania v rezorte.●
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Aktuálne o chrípke

Nádeje ukryté 
v batohu

Vysoko‰koláci
odmietajú

kaÏdé násilie
·tudentská rada vysok˘ch

‰kôl (·RVS) povaÏuje zavraÏ-
denie vysoko‰kolského ‰tuden-
ta na Tyr‰ovom nábreÏí v Bra-
tislave dÀa 4. 11. 2005 za ne-
ospravedlniteºn˘ skutok voãi
ºudskej dôstojnosti a ºudskej cti.

·tudenti odmietajú akékoº-
vek formy násilia páchaného v
ºudskej spoloãnosti, navy‰e ak
je dôvodom takéhoto skutku len
v˘zor a príslu‰nosÈ k inej sub-
kultúre. Veria v skoré dolapenie
a riadne potrestanie vinníkov,
zároveÀ Ïiadajú kompetentné
orgány, aby zákonn˘mi pro-
striedkami zamedzili konaniu
takejto ãi inej formy násilia v
spoloãnosti.

·RV· zastupuje vy‰e 130-ti-
sícovú komunitu mlad˘ch ºudí
a nie je jej ºahostajn˘ osud ani
jedného z nich. Sú to mladí ºu-
dia, ‰tudenti, ktorí si uvedo-
mujú, aké dôleÏité sú poznatky
a vzdelanie pre ich vlastn˘ Ïi-
vot a majú záujem pouÏiÈ tieto
hodnoty pre rozvoj celej spo-
loãnosti. Tak˘mto nezmysel-
n˘m a radikálnym konaním pri-
chádza spoloãnosÈ o neoceni-
teºné hodnoty. Boj za slobodu
a demokraciu nepovaÏujú za
ukonãen˘ ani dnes.

„Hoci zatiaº nebol preukázan˘
prenos vírusu aviárnej influenzy
(AI) z ãloveka na ãloveka, z vete-
rinárneho hºadiska je dôleÏité, Ïe
vírus opäÈ prelomil medzidruhovú
bariéru a je schopn˘ preniesÈ o-
chorenie z vtákov nielen na ºudí,
ale aj na ìal‰ie druhy cicavcov“,
povedal Z. Pospí‰il. Upozornil, Ïe
riziká prenosu ochorenia na ºudí
priamo súvisia so sociálnymi ná-
vykmi, preto väã‰ina epidémií pri-

chádza do Európy práve z Ázie.
Zmienil sa aj o paralelách medzi
chrípkov˘mi pandémiami v uplynu-
lom storoãí, zhodnotil aktuálnu si-
tuáciu v epizootológii AI a poten-
ciálne nebezpeãenstvo pre ºudí a
zvieratá. Neobi‰iel ani „medvediu“
sluÏbu médií, ktoré v snahe priná-
‰aÈ senzácie, vyvolávajú u obyva-
teºstva obavy, alebo apatiu. Potvr-
dil, Ïe ak by pandémia vypukla v
najbliÏ‰ej dobe, nie sme na Àu pri-

Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja, ktorá je v zmys-
le zmluvy o zaloÏení konzorcia spolupracujúcich univerzít v oblasti
virtuálneho ‰túdia koordinátorom t˘chto aktivít, pripravila v rámci
T˘ÏdÀa vedy na Slovensku v poradí uÏ druh˘ medzinárodn˘ univer-
zitn˘ workshop o virtuálnej forme ‰túdia.

Pozvanie naÀ prijal rektor Poº-
nohospodárskej akadémie v Kra-
kove prof. Janusz Z̊mija a pro-
rektorka prof. Krystyna Koziec,
rektor Stavropolskej ‰tátnej poº-
nohospodárskej univerzity prof.
Vladimir Trukhachev a dekanka
Fakulty ekonomiky Dr. Irina Lya-
kisheva, dekanka Fakulty Infor-
maãn˘ch technológií Saratovskej
‰tátnej socio-ekonomickej uni-
verzity Dr. Tatiana Shulga, dekan
Fakulty Ïivotného prostredia Uni-
verzity v Oradei prof. Vasile Bara
a prodekan Dr. Nicolae Csép,
ako aj projektová manaÏérka Lo-
ty‰skej univerzity v Rezeknes,
Dr. Iveta Graudina.

Koncepciu virtuálneho ‰túdia
prezentoval prof. V. Gozora, de-
kan FE·RR, prorektor SPU prof.
D. Húska a prodekanka FE·RR
JUDr. E. Mari‰ová. Hostia pred-
stavili ‰tudijné programy svojich
univerzít, v˘skumné a vzdeláva-
cie projekty a v diskusii si vyme-
nili skúsenosti a názory na roz‰i-
rovanie európskej dimenzie vo

vysoko‰kolskom vzdelávaní. Zá-
stupcovia univerzít sa dohodli na
ìal‰om postupe v zakladaní vir-
tuálnych Centier excelentného
vzdelávania a v˘skumu, tvorbe
medzinárodného katalógu pro-
gramov ponúknut˘ch do siete vir-

tuálneho ‰túdia, vytvorení webo-
vej stránky konzorcia a usporia-
daní virtuálnej konferencie v aprí-
li budúceho roka.

Z univerzitného workshopu vy-
plynuli do ìal‰ieho obdobia ná-
roãné ciele, ktoré budú partner-
ské univerzity spoloãne realizovaÈ
v záujme dosiahnutia kvalitného
vysoko‰kolského vzdelávania.
JUDr. ELEONÓRA MARI·OVÁ, PhD., 

prodekanka FE·RR

V utorok 22. 11. 2005 od
8.00 h poriada Ekonomická uni-
verzita Bratislava virtuálnu kon-
ferenciu na tému Inovaãn˘ pro-
ces v e-learningu. Záujemcovia
o novinky v oblasti informaãn˘ch
a komunikaãn˘ch technológií vo
vzdelávaní, ktorí majú nain‰ta-
lovan˘ program VRVS, sa môÏu
pripojiÈ individuálne (virtuálna
miestnosÈ Castle), ostatn˘ch
poz˘vame do zasadaãky na 1.
poschodí pavilónu E, kde bude
systém spusten˘. -h-

Minister ‰kolstva Martin Fronc koncom septembra oznámil, Ïe
vy‰e desaÈtisíc vysoko‰kolákov na Slovensku má koncom tohto
roka ‰ancu zlep‰iÈ si svoju finanãnú situáciu prospechov˘m a mi-
moriadnym ‰tipendiom. Pán rektor, na‰ich ‰tudentov bude urãite
zaujímaÈ, aké kritériá v˘beru sa budú zohºadÀovaÈ pri v˘bere a-
deptov na takúto finanãnú motiváciu. 

Aké sú riziká nákazy vírusom H5N1? Hrozí nám skutoãne svetová
pandémia chrípky? Sme na Àu pripravení? Tieto otázky zazneli v pred-
ná‰ke prof. MVDr. ZDE≈KA POSPÍ·ILA, DrSc., z Ústavu infekãn˘ch
chorôb a epizootológie Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne,
s ktorou vystúpil na pracovnom seminári 9. novembra 2005 v aule SPU.
Podujatie pripravila Slovenská asociácia aviárnej medicíny v spoluprá-
ci so ·tátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a SPU v Nitre.

UPOZOR≈UJEME

pravení. Základn˘m pilierom pre-
vencie je a bude vakcinácia, s
ãím súvisia znaãné ekonomické
nároky na kaÏd˘ ‰tát. „Na zásad-
nú otázku, ãi nám hrozí alebo ne-
hrozí pandémia, moÏno jedno-
znaãne odpovedaÈ: áno. Nevieme
v‰ak kedy a ak˘ vírus ju spôsobí“,
uzavrel svoju predná‰ku Z. Pos-
pí‰il. O rizikách a prevencii, pri-
pravenosti Slovenska na AI, ná-
rodnom pohotovostnom pláne,
princípoch globálnej stratégie
proti ‰íreniu vírusu AI, na ktor˘ch
sa dohodli medzinárodní experti
7. novembra v Îeneve, referoval
potom prof. MVDr. Jozef Bíre‰,
DrSc., ústredn˘ riaditeº ·PVS
SR. Zdôraznil dôleÏitosÈ systé-
mov vãasného varovania, veteri-
nárnych sluÏieb, ako aj potrebu
podpory v˘skumu, v˘voja a v˘ro-
by vakcín a antivirotík. (za)



NedoÏité jubileum pedagóga a vedca
Medzi osobnosti, ktoré sa v˘znamnou mierou zaslúÏili o rozvoj

slovenského poºnohospodárstva, vysokého ‰kolstva a zootech-
nickej vedy, patril a stále patrí doc. Ing. JAROSLAV ZELNÍK,
CSc., ktorého nedoÏité osemdesiate narodeniny sme si s úctou a
pietou pripomenuli 16. novembra 2005. Patril k zlatému fondu vy-
soko kvalifikovan˘ch odborníkov a uãiteºov na‰ej alma mater.
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Narodil sa 16. novembra 1925
v Ko‰iciach. V roku 1951 úspe‰-
ne absolvoval Vysokú ‰kolu poº-
nohospodárskeho a lesníckeho
inÏinierstva v Ko‰iciach, kde sa
uÏ poãas ‰túdia stal asistentom
prof. Gregora Chomkoviãa, pred-
nostu Ústavu v‰eobecnej zoo-
techniky a Ïivoãí‰nej biotechno-
lógie V·PLI. Vo vzÈahu k obi-
dvom osobnostiam je zaujímavé,
Ïe uÏ v tom ãase bol terminus
technicus biotechnológie realitou
v˘uãby a vzdelávania vysoko-
‰kolskej mládeÏe.

Doc. Zelník bol v rokoch 1960 –
1965 vedúcim Katedry v‰eobec-
nej zootechniky, neskôr pedagó-
gom katedry, premenovanej na
Katedru genetiky a plemenárskej
biológie. V roku 1968 prechádza
do V˘skumného ústavu Ïivoãí‰-
nej v˘roby v Nitre, kde zastáva
funkciu vedúceho oddelenia ge-
netiky a experimentálnej biológie.
Jeho tvorivú vedeckú a pedago-
gickú ãinnosÈ neúprosne a neãa-
kane pretrhla náhla smrÈ 11. mar-
ca 1968. 

Cel˘ Ïivot zasvätil poznávaniu
biologick˘ch zákonitostí tvorby a
realizácie genetick˘ch vlastností
hospodárskych zvierat. Svojim
‰tudentom predná‰al genetiku aj
v ãasoch, keì bola povaÏovaná
za pavedu. Bol mimoriadne obºú-
ben˘m predná‰ateºom s dôrazom
na spojenie teoretick˘ch poznat-
kov a ich realizáciu v ‰ºachtení,
chovateºstve a zootechnike. Na-
písal 8 kniÏn˘ch publikácií, 6
uãebn˘ch textov, 86 vedeck˘ch
prác a mnoÏstvo odborn˘ch ãlán-
kov, orientovan˘ch hlavne na
chovateºskú verejnosÈ. Vo vedec-

IKT, v anglickom jazyku. Ná-
sledne sa rozprúdila Ïivá disku-
sia, spontánne sa zaãali vytvá-
raÈ uÏ takmer pracovné skupiny
zo zástupcov príbuzn˘ch kate-
dier a zrazu sa zistilo, aké po-
dobné a navzájom pochopiteº-
né jazyky sú srb‰tina a sloven-
ãina. Neformálne diskusie po-
kraãovali aj poãas ìal‰ieho
spoloãného programu. Nav‰tí-
vili sme skvost slovenskej cir-
kevnej architektúry - dreven˘
kostol v obci Svät˘ KríÏ na bre-
hu Liptovskej Mary. 

DeÀ sa ch˘lil ku koncu. E‰te
spoloãná veãera, pár krásnych
srbsk˘ch a slovensk˘ch piesní
za sprievodu harmoniky, slová
obdivu ku krásam na‰ej vlasti,
úprimné poìakovania za spo-
loãne stráven˘ plodn˘ a príjem-
n˘ deÀ. Na stoÏiari pred pen-
ziónom Galanto sa vo vetre tre-
potali tri vlajky - Európskej
únie, Republiky Srbsko - âier-
na Hora a Slovenska. Posled-
né stisky rúk, ubezpeãenie o
vzájomnom pochopení a budú-
cej spolupráci. Tak teda - dovi-
denia v Belehrade! 

Vedenie FEM

ãasto citované v zahraniãnej lite-
ratúre, pretoÏe priniesli nové zá-
kladné pracovné hypotézy a ich
rie‰enie. Modelov˘m objektom
pre ich v˘skum bol králik domáci.
Práve pri tomto druhu jeho boha-
té vedomosti, teoretické poznatky
a experimentálne skúsenosti z
genetiky a plemenárskej biológie
vyústili do vy‰ºachtenia a uznania
plemena Nitriansky králik a Zo-
borsk˘ králik, ktoré svojho autora
preÏili do dne‰n˘ch ãias v chova-
teºskej praxi. 

Doc. Zelník bol úzko spojen˘
so spoloãenskou praxou, hlavne
pôsobením vo vrcholov˘ch orga-
nizáciách drobnochovateºov. Pre
zaujímavosÈ, bol tieÏ jedn˘m z pr-
v˘ch ãlenov redakãnej rady a do-
pisovateºom ná‰ho Poºnohospo-
dára. Jeho aktivity boli ocenené
mnoh˘mi vyznamenaniami a uz-
naniami doma aj v zahraniãí.

Îivot a dielo doc. Zelníka nies-
li peãaÈ ºudskej veºkorysosti, tole-
rancie, pozitívneho profesionál-
neho a etického pôsobenia v nie
vÏdy jednoduch˘ch spoloãensko-
politick˘ch podmienkach. V tom
bola jedineãnosÈ a veºkosÈ jeho
ãloveãenstva. âesÈ jeho svetlej
pamiatke! 

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

DÀa 14. októbra zamieril au-
tobus s ·PZ Republiky Srbsko -
âierna Hora rovno do krásne-
ho prostredia Liptovského Já-
na. TridsaÈjeden pracovníkov
FOV sa rozhodlo spojiÈ príjem-
né s uÏitoãn˘m. V príjemnom
penzióne Galanto sa stretli ko-
légiá dekanov oboch fakúlt,
ktoré mali bohat˘ program.
Dekani, Milan Martiã a Peter
Bielik, prezentovali svoje fakul-
ty z hºadiska súãasn˘ch aktivít,
s dôrazom na medzinárodné
programy a projekty, mobility
pedagógov, vedeckov˘skum-
n˘ch pracovníkov a ‰tudentov.
Otvorene analyzovali silné a
slabé stránky, predloÏili ponuky
na spoluprácu a poÏiadavky vo
vzÈahu k partnerskej fakulte.
SúãasÈou prezentácie boli aj
predstavy vrcholov˘ch manaÏ-
mentov fakúlt o ich ìal‰om na-
predovaní vrátane medzinárod-
nej i vzájomnej spolupráce. 

Vo v˘chovno-vzdelávacej ob-
lasti prejavili hostia najväã‰í
záujem o konkrétnu pomoc a
podporu pri realizácii kreditové-
ho systému ECTS, s ktor˘m
máme v na‰ich podmienkach
uÏ urãité skúsenosti, no part-
nerská fakulta je len na zaãiat-
ku tejto cesty. PredbeÏne bol
vytipovan˘ pracovn˘ tím, ktor˘
by zabezpeãil aplikáciu na‰ich
skúseností v podmienkach FOV.

Vo vedeckov˘skumnej ãin-
nosti sú na‰e spoloãné ambície
zamerané nielen na rozvoj
dvojstrannej spolupráce, ale aj
na zapájanie sa do rie‰enia
projektov v rámci multilaterál-
nych vzÈahov s krajinami EÚ,
v˘chodného bloku, Ázie a
Ameriky. Spolupráca v oblasti
vydavateºskej ãinnosti sa bude
orientovaÈ na vzájomné publi-

kovanie vo fakultn˘ch vedec-
k˘ch ãasopisoch. MoÏnosÈ pre-
zentácie v˘sledkov vedeckov˘-
skumnej ãinnosti na poduja-
tiach organizovan˘ch partner-
sk˘mi fakultami plánujeme za-
bezpeãiÈ nielen pre vrcholové
manaÏmenty, ale aj pre ‰irok˘
okruh záujemcov z radov uãite-
ºov, vedeckov˘skumn˘ch pra-
covníkov a doktorandov. Obe
strany zhodne prejavili záujem
o roz‰irovanie mobilít zamera-
n˘ch na rie‰enie spoloãn˘ch
projektov, ale aj o ‰tudijné a
predná‰kové pobyty ‰tudentov
a uãiteºov. 

V rámci prezentácie jednotli-
v˘ch katedier FEM a FOV si
vedúci katedier dali záleÏaÈ na
tom, aby predstavili svoje pra-
coviská v ão najpriaznivej‰om
svetle, aby ukázali, ão sa do-
siahlo, ktor˘m smerom sa ube-
rajú a ão ponúkajú v prospech
vzájomnej spolupráce. 

Prvé kolo prezentácie pre-
behlo na úrovni hodnej veºkole-
pého vedeckého ãi odborného
fóra s vyuÏitím prostriedkov

O stave ekonomick˘ch univerzít a ústavov
Ktorá univerzita je v danom odbore najlep‰ia? Na ktorej pôsobia

tí najlep‰í odborníci? To sú otázky, ktoré na‰ich ‰tudentov zatiaº
pramálo zaujímajú. V USA si ich v‰ak kladú v‰etci, ktorí sa chystajú
‰tudovaÈ. Chcú vedieÈ, aká je kvalita univerzity, na ktorú sa hlásia,
lebo je to dôleÏité pre ich ìal‰iu kariéru. Absolventi renomovan˘ch
univerzít si ºah‰ie nájdu dobre platené zamestnanie. Nie je totiÏ dip-
lom ako diplom. Ako je to s na‰imi ekonomick˘mi univerzitami, fa-
kultami a ústavmi? Preãítajte si o projekte ich hodnotenia, ktor˘
vznikol vìaka podpore Nadácie otvorenej spoloãnosti. âlánok od
Pavla Ciaiana (Katolícka univerzita Leuven Belgicko) a Jána Po-
krivãáka z Fakulty ekonomiky a manaÏmentu SPU je uverejnen˘ 
v t˘Ïdenníku Dominofórum ã. 44 (november 2005), ktor˘ je k dis-
pozícii v ãitárni pod aulou. -r-

kej práci sa venoval rozvoju po-
znania v oblasti fenogenetiky
hospodárskych zvierat ako spolu-
zakladateº ‰koly Dr. Andreja
Karakoza a realizátor jeho my‰lie-
nok a poznatkov. Medzinárodn˘
ohlas mali a majú jeho experi-
mentálne práce orientované na
dediãnosÈ rôznych defektov hos-
podárskych zvierat a pouÏívanie
príbuzenskej plemenitby. V˘sled-
ky sú e‰te aj dnes akceptované a

rezorte“. Od roku 2003 je sto-
percentn˘m vlastníkom Milexu v
Galante libanonská spoloãnosÈ
A.A.M.E.F.C. S vy‰e stovkou za-
mestnancov patríme medzi závo-
dy stredného kalibru, ãi uÏ poã-
tom litrov spracovaného surové-
ho kravského mlieka, alebo cel-
kov˘m objemom v˘roby. Naìalej
chceme pôsobiÈ na tomto trhu,
chceme preÏiÈ, a to je dôvod ná‰-
ho snaÏenia. Investovali sme, na-

kou Britániou. Orientujeme sa
hlavne na krajiny, ktoré nie sú len
solventné, ale kde je kultúra kon-
zumácie syrov na inej úrovni ako 
u nás.

Rozprávame sa vo va‰ej kan-
celárii a obãas nás preru‰í siln˘
hlas „zbíjaãky“, ktorá signalizuje,
stavebn˘ ruch. UÏ v úvode ste
spomenuli, Ïe táto mliekareÀ na
okraji niekdaj‰ieho okresného

‰a fabrika je dnes nová, aj keì
má vy‰e päÈdesiat rokov. Nie je
nová iba svojím dizajnom, ale aj
zariadením, systémom balenia, aj
obalov˘m materiálom. Teraz bu-
deme in‰talovaÈ nové zariadenie
na vreckové mlieko, pretoÏe
chceme synchrónne vyrábaÈ mlie-
ko balené do krabíc, aj do vre-
ciek. Aby si spotrebiteº mohol vy-
braÈ. Neobávame sa, Ïe by sme
nepreÏili, ale ideme rad‰ej systé-
mom step by step nie hurry up.

mesteãka má uÏ päÈdesiat. Mô-
Ïem to potvrdiÈ osobnou spo-
mienkou, veì v susediacej zá-
kladnej ‰kole som sa uãila prvé
písmenká. Pravda, vtedy e‰te tu-
naj‰ie v˘robky ne‰li do sveta pod
sympatick˘m heslom Zdravie v
bielom. Preão podºa vás v na‰ej
strave absentuje táto zdravá „bie-
la“? Je pre spotrebiteºa drahá?

Na úvod asi toºko, Ïe sme si
vedomí jednej veci. Nikdy sme sa
nehrali na gigantov v „mliekovom

li zástupcovia vy‰e stovky firiem z
35 krajín sveta, ktorí prejavili záu-
jem o na‰e mlieãne v˘robky! Verí-
me, Ïe sa tento predbeÏn˘ záujem
odzrkadlí v konkrétnych objednáv-
kach. Hostia expozície mali moÏ-
nosÈ na‰e v˘robky aj ochutnaÈ,
aby sa presvedãili o ich kvalitách.
DrÏíme sa zásady, Ïe nestaãí len
vidieÈ, ale treba zapojiÈ aj ostatné
zmysly, najmä chuÈové poháriky. 

Pán riaditeº, spomínali ste, Ïe
na va‰ich v˘robkoch si pochut-
návajú najmä zahraniãní konzu-
menti... 

V súãasnosti vyváÏame 80 aÏ
85 percent objemu v˘-
roby syrov najmä do a-
rabsk˘ch krajín, S˘rie,
Iránu, Kataru, Kuvajtu,
Libanonu, Bahrajnu,
Egyptu, no je pote‰ujú-
ce, Ïe na‰imi klientmi
sú aj odberatelia v
USA, ktor˘m najviac
chutí polomäkk˘, stred-
ne tuãn˘, ãerstv˘ slan˘
syr akawi. Po vlaÀaj‰ej
úãasti v ParíÏi pribudli
odberatelia zo sied-
mich európskych kra-
jín, ão povaÏujeme za
veºmi v˘znamné. Na
prvom mieste sú to
‰kandinávske krajiny,
·védsko, Dánsko, Fín-
sko, no pekne sa roz-
behol aj obchod s Ne-
meckom – od Hambur-
gu, cez Hannover aÏ
po Essen, ale aj Veº-

- Hoci na‰a fabrika pôsobí na tr-
hu uÏ pol storoãia, stále povaÏuje-
me za veºmi dôleÏité propagovaÈ
svoje v˘robky na tak˘chto v˘-
znamn˘ch kontraktaãn˘ch poduja-
tiach. UÏ aj preto, Ïe kvalitou dáv-
no presiahli hranice domáceho tr-
hu. Vlani sme sa ako jediná mlie-
kareÀ zo Slovenska zúãastnili na
veºtrhu SIAL v ParíÏi. Propagovali
sme najmä ná‰ hlavn˘ exportn˘
artikel, a to syry akawi a ka‰kaval,
ktoré vyrábame uÏ niekoºko desia-
tok rokov, ale aj tzv. fresh pro-
ducts – ãerstvé v˘robky. Ako kaÏ-
dá mliekareÀ vyrábame aj my rôz-
ne druhy mlieka, krabicové, vrec-
kové, rôzne druhy smotany, ‰ºa-
haãky, zakysanku v krabiciach aj
kelímkoch, tvaroh, taktieÏ tradiãn˘
vo fóliovom balení aj v kelímkoch,
no a napokon rôzne druhy balenia
syrov. Od hmotnosti 250 gramov
aÏ po 8 kg, ktoré sú na trhu sku-
toãne Ïiadané. BohuÏiaº, viac v
zahraniãí, ako na domácom trhu,
pretoÏe u nás e‰te stále veºa ºudí
dáva prednosÈ bôãiku a údenému
mäsu pred zdravou v˘Ïivou. Verí-
me v‰ak, Ïe sa to ãasom aj u nás
obráti k lep‰iemu.

MoÏno uÏ dnes povedaÈ, ãi ste
boli v Kolíne úspe‰ní? 

To ukáÏe najbliÏ‰ie obdobie,
keì sa ozvú konkrétni záujemco-
via o na‰e produkty. T˘ch pred-
beÏn˘ch sa podºa slov obchodné-
ho zástupcu na‰ej firmy Ing.
Adriána Kucháreka v na‰om stán-
ku otoãilo nemálo. Pozrite, v tejto
správe sa uvádza, Ïe nás nav‰tívi-

Uvedomujeme si, Ïe dnes je trh
veºmi zloÏit˘.

âo sa t˘ka spotreby, myslím, Ïe
ste trafili klinec po hlave. Ceny
mlieãnych produktov sa vy‰plhali
dosÈ vysoko, aj keì teraz uÏ stag-
nujú. Predt˘m boli cenovo veºmi
prístupné, ºudové. To je jedna vec.
Druhá, Ïe mlieko sa u nás bralo
ako národn˘ nápoj a mlieãne v˘-
robky boli na stole úplne samoz-
rejme. Na druhom mieste by som
spomenul tradíciu. V kultúre kon-
zumácie mlieãnych v˘robkov hod-
ne zaostávame za tak˘mi vyspel˘-
mi krajinami, ako sú ·vajãiarsko,
Francúzsko, ale aj Rakúsko a
Nemecko, kde je spotreba na vy-
sokej úrovni. Pravda, súvisí to aj s
kúpnou silou, ale myslím, Ïe aj
väã‰ia propagácia kvalitn˘ch v˘-
robkov prispeje k tomu, Ïe si aj
na‰i ºudia postupne opäÈ na ne
zvyknú. Veì nielen mäsom sme
Ïiví, no a kaÏdodenn˘ Ïivot a v‰et-
ko ão priná‰a vrátane hrozby rôz-
nych ochorení nás núti prehodno-
tiÈ jedálniãek a viac sa orientovaÈ
na racionálnej‰iu stravu. 

Dnes je kºúãová aj otázka bez-
peãnosti a kvality potravín...

Máme zabezpeãen˘ kompletn˘
systém kontroly, ãiÏe nielen od
chvíle, keì sa mlieko dovezie, ale
myslím t˘m aj kontrolu fariem.
Priamo na mieste, na farme, pri
dojení mlieka, aÏ po finalizáciu, ão
znamená nielen produkciu v˘rob-
ku, ale aj jeho predaj v obchod-
n˘ch reÈazcoch. Je to tzv. chain
systém, teda reÈazov˘, kontrola na
kaÏdom stupni. Mal som moÏnosÈ
porovnaÈ ju u nás aj v zahraniãí,
keì som sprevádzal in‰pektorov
EÚ. MôÏem zodpovedne povedaÈ,
Ïe vìaka ·tátnej veterinárnej
správe a veterinárnemu hygienic-
kému systému je to u nás zabez-
peãené po kaÏdej stránke. Nemám
obavu, ani ão sa t˘ka jednotliv˘ch
druhov ochorení, ako je BSE ãi
vtáãia chrípka a podobne, myslím,

Ïe na‰e potraviny sú jedny z naj-
bezpeãnej‰ích. Toto je cesta do
budúcnosti aj pre iné krajiny. 

Odboãme na chvíºu od potra-
vín do inej sféry. Bolo to milé,
keì ste sa na zaãiatku ná‰ho roz-
hovoru vyjadrili, Ïe SPU povaÏu-
jete tak trochu aj za svoju alma
mater, napriek tomu, Ïe ste ab-
solventom veterinárskej univerzi-
ty v Brne. Na to nadväzuje ìal‰ia
otázka, ão na‰i absolventi? Na-
chádzajú uplatnenie v galant-
skom Milexe? 

Veºmi dobre mi padne zaspomí-
naÈ na SPU v Nitre, na mnoh˘ch
pedagógov, akademick˘ch pred-
staviteºov, s ktor˘mi som mal moÏ-
nosÈ spolupracovaÈ. Rátam sa tak
trochu aj medzi absolventov, aj
keì nie priamo, pretoÏe som na
SPU absolvoval doktorandské
‰túdium na Katedre fyziológie a
anatómie HZ, ktoré som ukonãil 
v r. 1987. Viackrát som mal moÏ-
nosÈ aj externe predná‰aÈ. Stále
udrÏiavame vzÈahy a kontakty.
Myslím, Ïe je to dobré pre firmu aj
pre ‰kolu. Vo svojej riadiacej prá-
ci, pri v˘bere nov˘ch spolupracov-
níkov, zvy‰ovaní kvalifikaãnej
úrovne na‰ich zamestnancov,
uprednostÀujem absolventov vy-
sok˘ch ‰kôl s inÏinierskym titulom,
ktorí rozumejú mlieku, jeho spra-
covaniu, ãiÏe aj technologickej
úrovni, pred in˘mi uchádzaãmi.
Obkolesujem sa mlad˘mi spolu-
pracovníkmi, ktorí pôsobia v praxi
sedem - desaÈ rokov. Nebojím sa
im dôverovaÈ. Som síce prísny,
veºa vyÏadujem, ale na druhej
strane majú moju plnú dôveru, sú
zodpovední a dobre sa uplatÀujú v
tejto mliekarenskej branÏi. Rád ich
predstavím. Je to v˘robn˘ riaditeº
Ing. R. Ostertág, majsterka v˘roby
Ing. I. Kupãová a Ing. A. Kuchá-
rek, koordinátor pre export.
ëakujem za informácie a prajem
veºa obchodn˘ch úspechov!

K. POTOKOVÁ

(Dokonãenie z 1. str.)

FEM MÁ NOVÉHO PARTNERA

V˘kladnou skriÀou svetového obchodu sú veºtrhy a v˘stavy.
ÚãasÈ na nich je pre v˘robcov ‰ancou, ako umiestniÈ svoj pro-
dukt na obrovskej svetovej trÏnici. Medzi podujatia najvy‰‰ieho
rangu v potravinárstve patrí prestíÏna ANUGA v Kolíne nad
R˘nom. Tu sa stretávajú manaÏéri medzinárodného obchodu,
marketingoví pracovníci veºko- i maloobchodu, exportéri aj im-
portéri, ale aj dodávatelia technológií. V tomto roku nech˘bali
medzi nimi ani slovenskí agropotravinári. Sortiment mlieãnych
v˘robkov priviezol Milex, a. s., z Galanty. O úãasti na v˘stave,
ale nielen o nej, sme sa pozhovárali s generálnym riaditeºom
spoloãnosti, MVDr. ·TEFANOM KOVÁâOM, PhD.

Zdravie v bielom nesmie ch˘baÈ na na‰om stole

Dekan belehradskej fakulty Milan Martiã (piaty zºava) a jej prodekan
Ondrej Ja‰ko (prv˘ sprava) s manaÏmentom FEM.

DO PRAXE – ZA ABSOLVENTMI



Z letnej ‰koly u na‰ich
severn˘ch susedov

Nádeje ukryté v batohu

Zdravotn˘ hendikep nesmie byÈ prekáÏkou
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Odbor ekonomiky a ma-
naÏmentu Slovenskej

akadémie pôdohospodárskych
vied a ZdruÏenie mlad˘ch ve-
deck˘ch pracovníkov FE·RR
usporiadali 28. aÏ 30. októbra
t.r. uÏ po druh˘krát medziná-
rodnú vedeckú konferenciu
Mladá veda 2005 na tému Ak-
tuálne problémy rozvoja vidie-
ka v SR.

V horskom hoteli Poºana sa
zi‰lo 48 mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov a doktorandov z
FE·RR a ostatn˘ch fakúlt SPU, z
âZU v Prahe, MZLU v Brne, F·I
v Îiline, PHF v Ko‰iciach, UKF v
Nitre, z TU vo Zvolene, UVL z
Ko‰íc a z EU v Bratislave. 

Na plenárnom zasadnutí od-
zneli zaujímavé vystúpenia. 
Doc. Anna Belajová, prodekanka 
FE·RR, sa vo svojom príspevku
p˘tala, ãi môÏe komunálna refor-
ma ovplyvniÈ rozvoj vidieka a Ing.
Juraj Tej, prodekan Fakulty ma-
naÏmentu PU v Pre‰ove sa za-
m˘‰ºal nad aplikáciou teórií regio-
nálneho rozvoja na úrovni kraja.
Do diskusie sa zapojil aj doc.
Peter Kuzmi‰in, prorektor PU v
Pre‰ove a Ing. Eva BaláÏová
(FE·), ktorá vo svojom vystúpení
na tému Rozvoj vidieka na Slo-
vensku. Ako ìalej? vyzvala k ce-
lonárodnej odbornej a vedeckej
diskusii o budúcnosti rozvoja vi-
dieka v SR a zároveÀ naãrtla kri-
tické oblasti.

Rokovanie, ktoré prebiehalo v
dvoch sekciách, bolo spojené so
súÈaÏou o najlep‰iu vedeckú prá-
cu mlad˘ch vedeck˘ch pracovní-

2. miesto: Ing. Peter Kovács,
FE·RR SPU 

Komparácia legislatívy a sys-
tému podpory Slovenskej repub-
liky a Maìarskej republiky v ob-
lasti budovania priemyseln˘ch
parkov.

3. miesto: Ing. Vladimír Îi-
tek, ESF MU v Brne, âR

MoÏnosti rozvoje inovací na
venkovû.

Ing. Petr Halámek, ESF MU 
v Brne, âR

Kvantifikace ekonomick˘ch
nákladÛ a v˘nosÛ v regionálních
rozvojov˘ch projektech.

II. SEKCIA: Aktivizácia rozvo-
jového potenciálu vidieckych ob-
lastí

1. miesto: Ing. Pavlína Van-
ãurová, PEF âZU v Prahe, âR

Krátkodobá pfiedpovûì uÏití
fiepky olejné k produkci bionafty
v âR.

2. miesto: RNDr. Martina La-
kato‰ová, UVL v Ko‰iciach

FISH a moÏnosti jej vyuÏitia.

Ing. Luká‰ âechura, PhD.,
PEF âZU v Prahe, âR

V‰eobecná cenová transmise
v zemûdûlsko – potravináfiské
vertikále a její souvislosti.

3. miesto: Ing. Tomá‰ Maier,
PEF âZU v Prahe, âR

V˘vojové tendence ãeského
pivovarnictví a chmelafiství.

Ocenen˘m blahoÏeláme, Ïe-
láme im veºa úspechov v ìal‰ej
vedeckov˘skumnej ãinnosti a
zároveÀ dúfame, Ïe sa pri takej-
to príleÏitosti o rok stretneme vo
väã‰om poãte.

V mene v‰etk˘ch úãastníkov
konferencie ìakujeme dekanovi
FE·RR Vladimírovi Gozorovi a
prodekanke Anne Belajovej za
moÏnosÈ usporiadaÈ takúto kon-
ferenciu, ako aj Michalovi Sto-
ro‰kovi, v‰etk˘m oponentom,
kaÏdoroãn˘m sponzorom a v‰et-
k˘m t˘m, ktorí prispeli k úspe‰-
nému priebehu Mladej vedy
2005.

Ing. MONIKA HUDÁKOVÁ, PhD.,
prezidentka ZMVP

kov za rok 2005. Práce hodnotili
ãlenovia Odboru ekonomiky SAPV
a ãlenovia Spoloãnej odborovej
komisie. Prínosom pre doktoran-
dov a mlad˘ch vedeck˘ch pra-
covníkov bolo nielen nadviazanie
nov˘ch kontaktov, ale aj v˘mena
názorov a poznatkov.

Ocenenia získali:

I. SEKCIA: Koncepcie a stra-
tégie rozvoja vidieka

1. miesto: JUDr. Marieta
Okenková, FE·RR SPU 

Nové strategické pravidlá EÚ
pre rozvoj vidieka na roky 2007-
2013.

·trasburg chce 
zdvojnásobiÈ ‰tipendiá

Tisíce Slovákov ‰tudujúcich v
krajinách EÚ môÏu dúfaÈ, Ïe si
finanãne polep‰ia. Europarla-
ment 25. októbra schválil poÏia-
davku, aby sa ‰tipendiá pre ‰tu-
dentov vyuÏívajúcich európsky
program Erasmus zv˘‰ili z
dne‰n˘ch 150 eur mesaãne na
210 eur v roku 2007. ·tipendiá
majú v‰ak rásÈ aj neskôr, aby sa
v roku 2013 dostali aÏ na úro-
veÀ 300 eur. Európska komisia
navrhovala tieÏ zvy‰ovanie, ale
pomal‰ie – od 200 eur v roku
2007 po 250 eur o sedem rokov
neskôr. PoÏiadavka parlamentu
je zatiaº iba teoretická, pretoÏe
EÚ stále nemá na roky 2007-
2013 rámcov˘ rozpoãet. Znalci
ju v‰ak povaÏujú za silnú formu
nátlaku, aby ãlenské ‰táty
schválili financovanie EÚ v dos-
tatoãnej v˘‰ke. (âTK)

PRÍSTUP K VZDELANIU PRE V·ETK¯CH

Znova zaãal nov˘ semester a s ním sa mne a ostatn˘m kolegom na-
kopilo veºa povinností, ako sú semestrálky, seminárky, protokoly atì...

Pri‰iel víkend bez brigády, tak som sa rozhodol voºn˘ ãas venovaÈ
príprave do ‰koly, nech to mám ãím skôr z krku. Vybral som sa do ‰ko-
ly, Ïe si pozriem nieão na internete. Moje plány v‰ak boli zmarené. Z
38 poãítaãov, umiestnen˘ch na chodbe SPU pre potreby ‰tudentov
fungovalo 5! Boli, samozrejme, obsadené, práve nevzdelávajúcou sa
mládeÏou. Po pol hodine ma ãakanie omrzelo a znechuten˘ som odi-
‰iel krásne vymaºovanou chodbou, popri nov˘ch oknách, okolo futu-
ristickej vrátnice von... ·idlo

A znova bicykle, preto-
Ïe okolo nich sa tu v‰etko
toãí... Od zaãiatku svojho
pobytu som sa ãudoval,
preão niektorí zahraniãní
‰tudenti z Ázie pouÏívajú
detské bicykle. Dôvodom
nebola snaha o nov˘ imidÏ,
ale fakt, Ïe sú o polovicu
lacnej‰ie. A nájde sa tu aj
zopár ‰ikovnej‰ích ‰tu-
dentov zo strednej Euró-
py, ktorí poskladali svoj
bicykel zo star˘ch odho-
den˘ch... Araschid

Koncom augusta a zaãiatkom
septembra sa na pôde V˘skum-
ného in‰titútu lesníckeho v Se-
kocine, na predmestí Var‰avy,
konala medzinárodná letná ‰ko-
la pod názvom Hodnotenie pôd-
nych a vodn˘ch podmienok v
lesn˘ch porastoch (Assessing
of Soil and Water Conditions in
Forest), na ktorej sa zúãastnili
doktorandi a mladí vedeckí pra-
covníci z Poºska a viacer˘ch eu-
rópskych krajín. Podujatie fi-
nanãne podporila Európska ú-
nia. SúãasÈou prezentácií boli
predná‰ky miestnych profeso-
rov, no so svojím príspevkom
vystúpil aj prof. Ing. Jaroslav
Antal, DrSc., ktorého poverili
vedením letnej ‰koly. Na podu-
jatí odzneli aj príspevky dokto-
randov z Katedry biometeoroló-
gie a hydrológie FZKI - Ing. M.

Miku‰ovej, Ing. I. Mezeyovej a
Ing. P. Samuhela. V‰etky v ang-
lickom jazyku.

V prvom bloku letnej ‰koly
úãastníci absolvovali sériu pre-
zentácií a predná‰ok, ako aj
ukáÏky prác v laboratórnych
podmienkach. Druh˘ blok za-
h⁄Àal praktické predná‰ky od-
borníkov z praxe a pozorovania
v prírodn˘ch podmienkach na ú-
zemí Národného parku Bielo-
wieza. 

V mene v‰etk˘ch úãastníkov
by sme radi vyjadrili poìakova-
nie organizátorom letnej ‰koly
na ãele s prof. dr. hab. E. Pierz-
galskim a, samozrejme, aj vede-
niu Katedry biometeorológie a
hydrológie, ktoré nám umoÏnilo
preÏiÈ dva zmysluplné t˘Ïdne u
na‰ich poºsk˘ch susedov.

Ing. PAVEL SAMUHEL

VáÏená pani redaktorka,
koncom septembra sme sa

zúãastnili na slávnosti otvore-
nia nového akademického ro-
ka na SPU v Nitre s milou spo-
mienkou na 50. v˘roãie vychá-
dzania vysoko‰kolského ãaso-
pisu Poºnohospodár, kde sme
kedysi zaãínali.

Dovoºte, aby som Vám i
Vá‰mu kolektívu touto formou
veºmi srdeãne poìakoval za
zorganizovanie tohto pekného
podujatia. Pre mÀa osobne bo-
lo veºmi siln˘m záÏitkom stret-
nutie s kolegami, ktorí sa celé
desaÈroãia striedali pri jeho
tvorbe.

Prajem Vám v‰etk˘m hodne
zdravia a chuti do ìal‰ích 50
rokov.

Jozef Habov‰tiak ,
Krivá na Orave

Ocenenia autorom najlep‰ích vedeck˘ch prác odovzdal dekan FE·RR
prof. Vladimír Gozora.

Úãastníci letnej ‰koly v národnom parku Biolowieza.Na prelome septembra a októbra som sa ako koordinátorka pre
prácu s telesne postihnut˘mi ‰tudentmi na Fakulte biotechnológie a
potravinárstva zúãastnila na medzinárodnom seminári RovnosÈ práv
a rovnosÈ príleÏitostí na akademickej pôde, ktor˘ organizovalo
Ministerstvo ‰kolstva SR, Univerzita Komenského v Bratislave a
Podporné centrum pre zrakovo postihnut˘ch ‰tudentov UK.

V krajinách EÚ stále silnie ten-
dencia zbliÏovania systému za-
bezpeãenia rovnak˘ch príleÏi-
tostí pre znev˘hodnené skupiny
vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota
vrátane vzdelávania. V˘znam
prístupnosti informácií a vzdela-
nia pre ºudí so zdravotn˘m po-
stihnutím narastá a je nevyhnut-
nou podmienkou sociálnej integ-
rácie a reálneho uplatnenia ich
obãianskych práv.

Hlavn˘m zámerom seminára,
ktor˘ sa uskutoãnil vo Vysok˘ch
Tatrách poznaãen˘ch prv˘mi

typick˘mi jesenn˘mi dÀami s
hmlou, daÏìom a dokonca aj
snehom, bolo vypracovanie a
posúdenie minimálnych ‰tandar-
dov na zabezpeãenie prístupu
ºudí so zdravotn˘m postihnutím
k vzdelaniu, ktoré by sa mali po-
stupne staÈ záväzn˘mi pre uni-
verzity v európskom priestore,
ako aj presnej‰ie ‰pecifikovanie
úloh a zodpovednosti koordiná-
torov pre prácu so ‰tudentmi so
zdravotn˘m postihnutím. 

Program bol rozdelen˘ do
troch blokov a predná‰ali odbor-

níci na danú problematiku z Bel-
gicka, Nemecka, Veºkej Británie,
·védska, Rakúska, ale aj Ruska,
Poºska, Maìarska, Slovinska,
Chorvátska, Litvy, Loty‰ska, Es-
tónska, Moldavska a âeska, z
ktor˘ch mnohí majú uÏ dlhoroãné
skúsenosti s prácou so ‰tudent-
mi so zdravotn˘m postihnutím. 

Prv˘ blok bol zameran˘ na
medzinárodné a národné legisla-
tívne prostredie, úãinnosÈ a pro-
blémy s vymoÏiteºnosÈou záko-
nov v rôznych krajinách. S hlav-
nou predná‰kou vystúpil Alan
Hurst z Veºkej Británie, ktor˘ ho-
voril o stratégii a opatreniach za-
bezpeãujúcich podmienky pre
‰tudentov so zdravotn˘m postih-
nutím v jeho krajine. V ìal‰om
odzneli zaujímavé informácie o

situácii na Slovensku, vo ·véd-
sku, Chorvátsku a v Moldavsku.
K prednesen˘m témam sa disku-
tovalo a odzneli mnohé zaujíma-
vé návrhy a postrehy, okrem iné-
ho t˘kajúce sa aj postavenia ko-
ordinátorov a financií urãen˘ch
na podporu ‰túdia ‰tudentov so
zdravotn˘m postihnutím.

Druh˘ blok bol venovan˘ úlo-
he vysoko‰kolsk˘ch in‰titúcií pri
podpore ‰tudentov so zdravot-
n˘m postihnutím. S predná‰kou
vystúpil Joachim Klaus z Ne-
mecka. Veºmi podnetné boli in-
formácie o integrácii ‰tudentov
so zdravotn˘m postihnutím na
Novosibírskej ‰tátnej univerzite
a na univerzite v Záhrebe. Via-
cero predná‰ok predniesli ºudia
so zdravotn˘m postihnutím a bo-
lo zaujímavé vypoãuÈ si ich skú-
senosti a poznatky. V treÈom blo-
ku sa hovorilo o príleÏitostiach v
rámci medzinárodn˘ch ‰tudent-
sk˘ch v˘menn˘ch programov. 
K problematike vystúpil Gaspar
Haenecaert z Katolíckej univer-
zity v Leuvene (Belgicko), na
ktorej je veºmi detailne prepraco-
van˘ prístup k ‰tudentom so
zdravotn˘m postihnutím. Svojím
príspevkom zaujala aj nevidiaca
‰tudentka zo Slovenska, ktorá
priblíÏila svoj pobyt a osobné
skúsenosti zo ‰túdia vo Fran-
cúzsku. 

Informácie, ktoré odzneli na
seminári a problémy, o ktor˘ch
sa diskutovalo, boli z hºadiska
mojej funkcie koordinátora pre
prácu so ‰tudentmi so zdravot-
n˘m postihnutím veºk˘m príno-
som. Samozrejme, odzneli rôzne
návrhy a úvahy, s ktor˘mi nie
kaÏd˘ súhlasil, ale dôleÏité bolo,
Ïe sa stretli pracovníci zo slo-
vensk˘ch univerzít a komuniko-
vali navzájom, so skúsen˘mi ko-
legami zo zahraniãia aj s mlad˘-
mi ºuìmi s postihnutím, ktorí na-
priek svojmu hendikepu chcú ÏiÈ
podºa moÏností normálny Ïivot,
zaãlenení do spoloãnosti ako
vzdelaní ºudia. Toto im môÏe
umoÏniÈ aj na‰a univerzita a
podmienky, aké im vytvoríme na
prácu, závisia nielen od vedenia
univerzity, jednotliv˘ch fakúlt a
koordinátorov, ale aj od kaÏdého
jedného pedagogického pracov-
níka a jeho schopnosti vyjsÈ pos-
tihnutému ‰tudentovi v ústrety. 

Doc. Ing. TATIANA BOJ≈ANSKÁ, CSc.

ZAMYSLENIE

(Dokonãenie z 1. str.)

vyt⁄ãa aj nádej, s ktorou mlad˘
ãlovek práve v tomto období
vstupoval do diania, ktoré malo
zmeniÈ dovtedaj‰í svet.

Ako sa ten svet zmenil? 
Prestávam viesÈ dialóg s ba-

tohom, oslovujem mladého ãlo-
veka a odporúãam mu viesÈ
rovnaké rozhovory s t˘m naj-
pestrej‰ím spektrom ºudí, ro-
diãmi, star˘mi rodiãmi, partner-
mi star‰ej generácie, spolu-
Ïiakmi, ale aj uãiteºmi. P˘tajte
sa, ão v‰etko dno batoha pre-
viazané zamatom obsahova-
lo, ão vám ten star˘ svet vzal,
a ão vám tento nov˘ ponúka a
dáva. 

Moja odpoveì nie je univer-
zálna, ani nemôÏe byÈ, nie je
v˘stiÏná a moÏno je jedno-
stranná. Kde sa v‰ak podeli tie
proklamované poÏiadavky dia-
lógu - tolerancie - demokracie,
kde sa prepadla náplÀ u‰ºach-
til˘ch my‰lienok slu‰nosti, spra-
vodlivosti, úcty a pokory? Kde
je morálka, o ktorej sa toºko
hovorí, keì polarizácia spoloã-
nosti nadobúdaním bohatstva
na jednej strane a chudoby na
strane druhej vedie k sociálnej
nerovnosti? Vzrastá nenávisÈ,
arogancia, tratí sa zákonnosÈ,
radikalizujú sa sily otvorene

hlásajúce nacionalizmus, rasiz-
mus a fa‰izmus.

Kde sa stratila priorita práve
vá‰ho budúceho pôsobenia,
ktoré stabilizovalo spoloãnosÈ,
kde slová potravinová bezpeã-
nosÈ, sebestaãnosÈ, kvalita ne-
boli len prázdne frázy. Bola to
p˘cha ná‰ho malého, ale v poc-
tivej práci zjednocovaného ná-
roda a tichá preÏívaná radosÈ
v‰etk˘ch, ktorí k tomu skrom-
n˘m podielom prispeli. 

Mlad˘ ãlovek by mal byÈ vní-
mav˘ nielen k otázkam ‰túdia,
ale aj triezvym pohºadom po-
sudzovaÈ to, ão sa okolo neho

deje. Tá revolúcia, ktorú sme
naz˘vali neÏnou, uÏ „neÏne“
zoÏrala svoje posledné deti, ale
Ïivot sa nezastavil, ide ìalej.
Scéna okolo nás plná postáv a
postaviãiek, ktor˘ch vystupova-
nie na otvorenej scéne, ale vÏdy
v duchu „demokracie“ je ãasto
na zaplakanie, poºutovanie, no
jasaÈ stále nie je nad ãím. 

âo v‰etko sa uÏ stratilo v gá-
gore nenásytného molocha, ão
v‰etko odpútava na‰u pozor-
nosÈ od toho podstatného, koºko
je len argumentov na to, aby
sme chápali a pochopili, Ïe e‰te

nepri‰iel ten správny ãas, Ïe
zem, ktorá je na podhorí neza-
bezpeãí úrodu, a preto má zos-
taÈ úhorom, Ïe zem, ktorá bola
a je vlastníctvom ‰tátu (a ‰tát,
to sme my v‰etci) vraj potrebu-
je dediãov, majiteºov (ktorí ur-
ãite nevedeli a nevedia, Ïe ju
niekedy vlastnili), Ïe Îitn˘ os-
trov pomaly, ale isto má tieÏ
maÈ svojich agrobarónov, ktorí
takto zdedia aj to bohatstvo, ão
je pod jej príkrovom. Bohat-
stvo, pri ktorom ropa zhmotne-
ná v zlate a palácoch ‰ejkov,
moÏno e‰te pre va‰u generá-
ciu bude len spomienkou. 

Vstupmi do otvorenej Európy
sa otvorili cesty do sveta, ale
so v‰etk˘mi dôsledkami, teda
aj vstupu Európy a sveta k
nám. V˘sledky sa uÏ dosta-
vujú. Pomaly a nenápadne sa
menia aj uãebnice dejepisu –
novodobí tvorcovia dejín nevá-
hajú. Zmeny sú v‰ak ãasto nie
v súlade s t˘m, ão my star‰í
poznáme a sme presvedãení,
Ïe dejiny sa meniÈ nedajú. 

Tieto a mnohé ìal‰ie my‰-
lienky by mali byÈ dôvodom tej-
to novembrovej úvahy, v ktorej
som sa zam˘‰ºal nad nádejami
uloÏen˘mi – ale nie pochova-
n˘mi v ‰tudentskom batohu.

Prof. Ing. JOZEF KULICH, PhD.

Z redakãnej po‰ty
50 POªNOHOSPODÁR

SAMO·TÚDIUM

POZDRAVY Z KODANE
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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 zmene a doplnení niektor˘ch zákonov, v˘berové konanie na obsa-
denie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – asistenta na Katedre elek-
trotechniky a automatizácie MF pre v˘uãbu predmetov základy in-
formatiky, moderné komunikaãné prostriedky, elektrotechnické
predpisy, poãítaãová simulácia elektrick˘ch obvodov.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické so zameraním na silnoprúdové inÏi-

nierstvo a na informaãné a komunikaãné technológie,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci 

v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- primeraná znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ cer-

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

- osvedãenie o odbornej spôsobilosti podºa vyhlá‰ky ÚBP SR 
ã. 718/2002 Z. z.,

- znalosÈ administrácie poãítaãov˘ch uãební,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne pre-

ukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – asistenta na Katedre elek-
trotechniky a automatizácie MF pre v˘uãbu predmetov elektrotech-
niky, elektrické stroje a zariadenia, základy informatiky, aplikovaná
elektronika.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické so zameraním na elektroenergetické

a silnoprúdové inÏinierstvo,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v

III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- primeraná znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ cer-

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

- osvedãenie o odbornej spôsobilosti podºa vyhlá‰ky ÚBP SR 
ã. 718/2002 Z. z.,

- minimálne 2-roãná prax z vyuãovania uveden˘ch predmetov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne pre-

ukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Ka-
tedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení MF pre v˘uãbu predmetov teku-
tinové mechanizmy, teplotechnika a hydrotechnika.

Podmienky:
- V· vzdelanie technického smeru,
- 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

alebo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifiká-
tom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne pre-

ukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – asistenta na Katedre  elektro-
techniky a automatizácie MF pre v˘uãbu predmetov základy automa-
tizácie, technická kybernetika, automatizácia technologick˘ch proce-
sov, moderné komunikaãné prostriedky.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické so zameraním na elektroniku, auto-

matizáciu a telekomunikaãnú techniku,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo  pohovorom,
- primeraná znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office - preukázaÈ

certifikátom alebo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preuká-
zaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT a
MATLAB,

- osvedãenie o odbornej spôsobilosti podºa vyhlá‰ky ÚBP SR 
ã. 718/2002 Z.z.,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne pre-
ukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre telesnej v˘cho-
vy a ‰portu FZKI.

Podmienky:
- V· vzdelanie – aprobácia telesná v˘chova, ‰pecializácia ‰portové

hry,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tát-

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

zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe for-
malizovanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne pre-
ukázaÈ,

- pedagogická prax minimálne 3 roky.

Svoje prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o
vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do 2. 12. 2005
na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre,
Útvar personalistiky, EP a MU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�     �     �

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

➤ funkãného miesta profesora na Katedre manaÏmentu a marke-
tingu FEM na I. stupni ‰túdia pre ‰tudijn˘ program obchodné podni-
kanie v ‰tudijnom odbore 3.3.9 obchodné podnikanie,

➤ funkãného miesta profesora na Katedre ‰tatistiky a operaãné-
ho v˘skumu FEM na I. stupni ‰túdia pre ‰tudijn˘ program kvantita-
tívne metódy v ekonómii v ‰tudijnom odbore 3.3.24 kvantitatívne me-
tódy v ekonómii.

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

Prihlá‰ky zasielajte do 2. 12. 2005 na adresu: Slovenská poºnohos-
podárska univerzita, Útvar personalistiky, EP a MU, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

Bonnie a Clyde? Foto: JAROSLAV ANTAL
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SPEKTRUM

OZNAMUJEME

DIVADLO A. BAGARA: 18. –
19. 11. Testosterón, 21. 11.
Obrázkari, 24. – 26. 11. a 28. 11.
2 + 2 = 5, 29. 11. Tri sestry, 30.
11. – 1. 12. Adam ·angala; OR-
BIS: 18. – 22. 11. Kliatba bratov
Grimmovcov, 24. – 30. 11. Noã-
ná hliadka; LIPA: 18. – 20. 11.
Hrube‰ a Mare‰ jsou kamarádi
do de‰tû, 20. 11. Shrek, 21. –
22. 11. My zdes, 23. – 24. 11.
Dogora, 26. – 27. 11. Valiant,
26. – 29. 11. ·tyria bratia; FIL-
MOV¯ KLUB (aula UKF): 22.
11. Zlá v˘chova, 21. 11. Hrube‰
a Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû,
22. 11. Îivot je ãudo, 28. 11. Ta-
jomn˘ vlak, 28. 11. Detské hry/
Vadí nevadí, 29. 11. Cesta do
fantázie, 29. 11. ·kriatok.

Malá galéria AKCENT pripra-
vuje na mesiac december v˘sta-
vu Evy Filipovej (1960). Autor-
ka, pôvodom z Bratislavy, pôso-
bí momentálne v âeskej repub-
like. Venuje sa maºbe, kresbe a
keramick˘m objektom, pí‰e po-
éziu. Vystavuje v âechách aj na
Slovensku. VernisáÏ v˘stavy,
ktorú slávnostne otvorí Boris
Filan, sa uskutoãní 30. novem-
bra 2005 o 18.00 h v priestoroch
malej galérie AKCENT v Nitre
(budova Mestského kúpeºa).
V‰etk˘ch srdeãne poz˘vame,
vstup je voºn˘! -b-

ekosystémov a k⁄mnych plodín
(pavilón A, 3. posch., cviãebÀa
AA-31) bude Ing. MIKULÁ·
VOROBEª, extern˘ doktorand
na KTEaKP, obhajovaÈ dizer-
taãnú prácu na tému Vplyv ex-
tenzifikácie siatych trávnych
porastov na produkãné a floris-
tické zmeny.

Dekan Fakulty záhradníctva
a krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 22. novem-
bra 2005 sa na Katedre krajin-
ného inÏinierstva (cviãebÀa
ZM-03) uskutoãnia obhajoby
doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch
prác:

➤ o 9.00 bude Ing. KARIN
·TECOVÁ obhajovaÈ prácu na
tému Zmena hydraulickej vodi-
vosti vegetaãnej koreÀovej ãis-
tiarne odpadov˘ch vôd poãas
jej Ïivotnosti;

➤ o 11.00 h bude Ing. MI-
CHAL DUDEK obhajovaÈ prácu
na tému ErodovateºnosÈ pôd
vetrom v regióne Záhoria;

➤ o 14.00 h bude Ing. MAR-
TIN PRâÍK obhajovaÈ prácu na
tému Morfofyziologické adaptá-
cie vybran˘ch vodn˘ch makro-
fytov v eutrofn˘ch podmien-
kach.

Dekanka Fakulty agrobioló-
gie a potravinov˘ch zdrojov oz-
namuje, Ïe 16. decembra 2005
o 9.00 h na Katedre trávnych

ODPORÚâAME

NÁ· TIP

S PIETOU
Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby MF

SPU s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 6. novembra 2005 nás
vo veku 76 rokov opustil dlhoroãn˘ spolupracovník

KAROL ·IMA.
Narodil sa 28. januára 1929 v Doln˘ch Kr‰kanoch. Po ukonãe-

ní trojroãnej uãÀovskej ‰koly – odbor strojn˘ zámoãník pracoval
ako mechanik v Mechanizaãnom závode PS Nitra. V roku 1965
nastúpil ako remeselník ‰pecialista I. stupÀa na Katedru vnútro-
podnikovej mechanizácie V·P. Podieºal sa na príprave v˘uãbo-
v˘ch modelov, vybavení laboratórií a zabezpeãovaní technickej
prevádzky katedry. Za svoj zodpovedn˘ prístup k práci a do-
siahnuté v˘sledky bol viackrát ocenen˘. Svoje dlhoroãné tech-
nické skúsenosti uplatÀoval aÏ do r. 1991, keì odi‰iel do dô-
chodku. Nikdy nezabudneme na jeho pozitívny postoj k Ïivotu,
práci a ochotu vÏdy pomôcÈ.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 8. novembra 2005 na
miestnom cintoríne v Alek‰inciach.

âesÈ jeho pamiatke!
Kolektív pracovníkov KMÎaPV

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
27). Hrali: ëurica, Toman, Pa‰-
ka, Valent, ·paãek, Zentko (li-
bero: ·imo, Szőke, Halás, Kel-
to‰)

Domáci hráãi sa od samého
zaãiatku pustili do súpera a ne-
kompromisne i‰li za svojím cie-
ºom. V˘voj prvého setu tomu
spoãiatku nenasvedãoval, za
stavu 14:12 v‰ak volejbalisti Hu-
menného zlep‰ili servis a hru v
poli a dokázali udrÏaÈ svoj ná-
skok v prvom aj v druhom sete. 
V treÈom, ktor˘ bol najvyrovna-
nej‰í, mali na‰i hráãi moÏnosÈ
setbalu, ale domáci si uÏ celko-
vé víÈazstvo nepustili z rúk.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm
SPU Nitra 3:0 (17, 20, 18).
Hrali: Valent, Toman, Pa‰ka,
Szőke, ·paãek, Zentko (libero:
·imo, Kelto‰, ëurica, Halás)

Zápas bol od zaãiatku kaÏdé-
ho setu vyrovnan˘ a vÏdy rozho-
dovali aÏ koncovky. Tie domáci
zvládali lep‰ie, a to najmä dob-
rou obrannou hrou na sieti a ná-
sledne nekompromisn˘m úto-
kom. Na‰i hráãi im vlastn˘mi ne-
vynúten˘mi chybami umoÏÀova-
li ºahko bodovaÈ, ão sa nám sta-
lo osudn˘m.

VK Chemes Humenné - VK
Ekonóm SPU Nitra 3:0 (13, 14,

V dvojt˘ÏdÀovej periodicite ná‰-
ho dvojt˘Ïdenníka sa BK Casta
SPU Nitra vybrala takmer identicky
po stopách minuloroãného maj-
strovského tímu: na zaãiatku súÈa-
Ïe spravidla vyhrávame len na do-
mácej palubovke. Pre úspe‰né na-
predovanie by v‰ak bola potrebná
paralela s vlaÀaj‰ím roãníkom aj v
ìal‰ej ãasti súÈaÏe,
najmä v jej závere.
Kto to v‰ak zaruãí?

V sobotu 5. no-
vembra po víÈaz-
nom pohárovom
dvojzápase s Tr-
navou cestovali
na‰i basketbalisti
za súperom do Ko-
márna. Îe je pre
nás MBK Rieker tradiãne ÈaÏk˘m
súperom, sa ukázalo najmä v zá-
vereãnej ãasti zápasu. Úvod bol
skôr vyrovnan˘, alebo patril na‰im
hráãom. V závere zápasu nám v
útoãnej fáze zlyhala streºba najmä
zo stredn˘ch vzdialeností a keì
musel krídelník RidzoÀ v obrane
miesto pivotov zachraÀovaÈ do-
skok, v˘sledok bol v podstate
speãaten˘. Zápas sme prehrali
pomerom bodov 90 : 82 (24:24,
23:27, 25:15, 18:16). Z na‰ich naj-
lep‰ie strieºal Jovanoviã (21).

V siedmom kole sme v stredu
9. novembra na domácej palubov-
ke hostili stálicu ná‰ho basketba-
lového neba - Chemosvit Svit.
Proti obávanému súperovi, ktor˘
nieão znamenal aj na federálnych
palubovkách, sa v‰ak na‰i hráãi
predstavili opäÈ v „domácej“, teda
víÈaznej podobe. Hráãi BK Casta

sa do súpera od zaãiatku zahryzli
a nedali mu d˘chaÈ ani v obrane,
ani v útoku. V˘sledkom ich snaÏe-
nia bolo jasné víÈazstvo pomerom
bodov 81:61 (19:18, 21:18, 24:17,
17:8). Z na‰ich najlep‰ie strieºal
Dimaviãius (21) a Jovanoviã (18).

Ako sa ukázalo, po hodoch
znovu pri‰lo bolenie brucha. Na

palubovke v sú-
ãasnosti priemer-
ného Interu Bra-
tislava sme znovu
ìaleko zaostali za
domácimi v˘konmi
a v tomto prípade
sme na svojho sú-
pera nestaãili uÏ
od zaãiatku zápa-
su. Podºa slov prí-

tomn˘ch divákov nám nepomohli
najmä skúsení legionári klubu. UÏ
po niekoºk˘krát súper prechádzal
na‰ou obranou ako nôÏ maslom..!
Mobilizácia v tretej ‰tvrtine na‰e
problémy nemohla rie‰iÈ, najmä
ak jej záver, tak ako záver celého
zápasu znovu patril súperovi. 
V Bratislave sme teda prehrali po-
merom bodov 85:78 (23:10, 21:21,
21:24, 20:23). Za Nitru najlep‰ie
strieºal RidzoÀ (16), Marko (12) a
Lutovsk˘ (11). B˘val˘ hráã Nitry
Fap‰o v drese Interu zaznamenal
21 bodov. 

V sobotu 19. novembra nás na
domácej palubovke ãaká posled-
n˘ a zdá sa, Ïe aj najkvalitnej‰í
súper prvého kola súÈaÏe, Hand-
lová. V˘sledok zápasu môÏe byÈ
pre nás zlomov˘. Aj z toho dô-
vodu sa znovu te‰íme aj na va‰u
úãasÈ. -Rj-

SKRIPTÁ
V. Prídavková: Francúzsky jazyk. 2 diel. Prvé vydanie, náklad 150

ks, cena 121 Sk.
Z. Gálová a kol.: Praktické cviãenia z molekulárnej biológie. Prvé

vydanie, náklad 150 ks, cena 74 Sk.
J. Supuka a kol.: Krajinná ekológia. Druhé nezmenené vydanie,

náklad 200 ks, cena 107 Sk.
D. Moravãíková – D. Kuãírková: Rurálna sociológia. Dotlaã k 2.

nezmenenému vydaniu, náklad 100 ks, cena 68 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
J. Páltik a kol.: Stroje pre rastlinnú v˘robu (Obrábanie pôdy – sej-

ba). Druhé upravené vydanie, náklad 650 ks, cena 183 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Dekan Fakulty európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja
vyhlasuje druh˘ termín prijíma-
cích pohovorov na III. (dokto-
randsk˘) stupeÀ ‰túdia v ‰tudij-
nom odbore 3.3.5. Verejná
správa a regionálny rozvoj pre
‰tudijné programy: regionálny
rozvoj, európske rozvojové pro-
gramy, ktoré sa uskutoãnia 8.
decembra 2005. PrihlásiÈ sa
môÏu absolventi vysok˘ch ‰kôl
v uvedenom alebo príbuznom
‰tudijnom odbore. Informácie 
o témach dizertaãn˘ch prác a
podmienkach prijatia na ‰tú-
dium získate na vedeckov˘-
skumnom oddelení Dekanátu
FE·RR, tel.: 037/6508 748.

Casta SPU zatiaº
vládne len doma

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@polnohospodar.sk. Autorov najlep‰ích snímok
odmeníme.


