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Tlaãové agentúry ch⁄lia denne
kvantá správ, takÏe redaktor má
ão robiÈ, aby z nich pre svojich ãi-
tateºov vylúskal to naj. V na‰ej re-
dakãnej miniagentúre zablikalo v
uplynul˘ch dÀoch „to“ svetielko
dvakrát. Po prv˘ raz pri správe o
úmrtí Petra F. DRUCKERA (1909 –
2005), ktorého meno nie je verej-
nosti také známe ako mená z po-
litickej scény ãi ‰oubiznisu. No
tento novinár a ekonóm, zaklada-
teº moderného manaÏmentu a fi-
nanãn˘ vizionár, ktor˘ uÏ vo vy-
sokom veku rozpoznal kºúãové
trendy nastupujúceho informaã-
ného boomu, je okrem teórií o ria-
dení podnikov aj zástancom my‰-
lienky, Ïe úspech firmy stojí na
zamestnancoch. „Nie práca, nie
kapitál, nie pôda a suroviny sú
v˘robn˘mi faktormi, ktoré by v
dne‰nej spoloãnosti mali byÈ naj-
dôleÏitej‰ie, ale znalosti jej pra-
covníkov,“ to sú Druckerove my‰-
lienky, ktoré citoval jeden z na-
‰ich t˘Ïdenníkov. Geniálne veci
sú obyãajne prosté a nevyvolá-
vajú senzáciu. MoÏno preto sa im
spoãiatku nevenuje taká pozor-
nosÈ. Ich hodnotu v‰ak docení
ãas. âoraz viac citované slová o
kvalite neplatia totiÏ dnes uÏ iba
vo sfére tovaru. Dobre priprave-
n˘, v‰eobecne vzdelan˘ a rozhºa-
den˘ pracovník je schopn˘ posú-
vaÈ chod firmy vpred. Jeho krea-
tívnosÈ (ktorá v‰ak musí dostaÈ
zelenú) je zárukou toho, Ïe sa o
podniku bude v konkurenãnom
prostredí hovoriÈ s re‰pektom. 

S re‰pektom odznel názov na-
‰ej univerzity v tomto jesennom
období na dvoch v˘znamn˘ch fó-
rach aÏ dvakrát. Na slávnostnom
udeºovaní cien za vynikajúce v˘-
sledky v ‰túdiu a v zaãiatkoch ve-
deckej práce, ktoré prevzali dve
na‰e mladé kolegyne. Radi vám
ich v na‰ich novinách predstavu-
jeme. UÏ viete, ktoré bolo to dru-
hé blikajúce svetielko? 

K. POTOKOVÁ
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V bratislavskej Redute sa 13. novembra pod
zá‰titou manÏelky prezidenta SR Silvie Ga‰paro-
viãovej konal slávnostn˘ ceremoniál odovzdáva-
nia GRAND PRIX ªudovej banky za rok 2005
vynikajúcim absolventom vysok˘ch ‰kôl. 

Laureátkou tejto prestíÏnej ceny, ktorej súãasÈou
je aj finanãn˘ dar v hodnote 40 tisíc korún, sa na ná-
vrh rektora SPU stala aj Ing. BARBORA MILOTOVÁ,
ktorá s vyznamenaním ukonãila ‰túdium odboru
ekonomika poºnohospodárstva, ‰pecializácia regio-
nálny rozvoj na FEM v akademickom roku 2004/2005
a pokraãuje v doktorandskom ‰túdiu na FE·RR.

Poãas ‰túdia patrila k najlep‰ím ‰tudentom ‰pe-
cializácie regionálny rozvoj, no dosahovala mimo-
riadne v˘sledky aj vo vedeckov˘skumnej práci, ku
ktorej bola poãas ‰túdia cielene vedená na Katedre
regionálneho rozvoja. Podieºala sa na rie‰ení me-
dzinárodného projektu Mountain areas in Europe,

ktor˘ katedra rie‰ila pre potreby generálneho direk-
toriátu REGIO. Orientovala sa na problematiku vy-
uÏitia obnoviteºn˘ch zdrojov energie v horsk˘ch ob-
ciach a na hodnotenie socio-ekonomického poten-
ciálu vidieckych obcí a regiónov. UÏ poãas ‰túdia s
nimi spolupracovala a podieºala sa na vypracovaní
Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obcí ako spolurie‰iteºka v rie‰iteºsk˘ch kolektívoch
KRR. Pravidelne sa zúãastÀovala na ‰tudentskej
vedeckej ãinnosti s v˘born˘mi v˘sledkami. Svojou
diplomovou prácou MoÏnosti vyuÏitia hydroenerge-
tického potenciálu vo vybranom regióne sa zúãast-
nila na medzinárodnej súÈaÏi ·Vâ na Trenãianskej
univerzite A. Dubãeka, kde v sekcii regionálny roz-
voj získala 2. miesto. UÏ poãas ‰túdia publikovala a
prezentovala sa na medzinárodn˘ch vedeck˘ch
konferenciách.

Srdeãne blahoÏeláme! -r-

Rezortnú cenu v kategórii V˘skum a v˘voj získal Márius Pavloviã
z Katedry jadrovej fyziky a techniky STU za rozvoj modern˘ch metód
lieãby nádorov˘ch ochorení a Peter Skyba z Ústavu experimentálnej
fyziky SAV v Ko‰iciach za vybudovanie experimentálneho zariadenia
pre dosahovanie nízkych teplôt. V kategórii Ucelené dielo vo vede a
technike minister ocenil Zoltána Tomoriho, profesora Ústavu fyzioló-
gie Lekárskej fakulty v Ko‰iciach a Evu Kolníkovú z Archeologického
ústavu SAV v Nitre. ·tefanovi Kaãmárymu udelil cenu za prínos v ob-
lasti uplatÀovania systémov, ktoré zvy‰ujú bezpeãnosÈ v jadrov˘ch e-
lektrárÀach. V kategórii PrestíÏna organizácia v˘skumu a v˘voja si
cenu odniesol Ústav polymérov SAV v Bratislave a VÚJE, a.s., z Tr-
navy. Za v˘skum a lieãbu AIDS u detí v krajinách tretieho sveta toto
ocenenie získala Vysoká ‰kola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
AlÏbety v Bratislave. Cena SAV za budovanie infra‰truktúry pre vedu
patrí Jazykovednému ústavu ªudovíta ·túra SAV. (TASR)

Vyhlásenie volieb rektora SPU

Grand Prix pre Barboru

Z MIMORIADNEHO ROKOVANIA RADY ODBOROV

ziu Európy. Práve kultúrna roz-
dielnosÈ je to, ão láka ‰tuden-
tov i uãiteºov na mobilitách,
spolu so získavaním vedomos-
tí...“) a novom finanãnom infor-
maãnom systéme pre verejné
vysoké ‰koly – o projekte SO-
FIA. Zaujme aj príspevok o po-
radenstve pre vysoko‰kolákov,
podpore vzdelávania prostred-
níctvom e-publikácií, systéme
pedagogickej autoevalvácie ãi o
vysoko‰kolskom ‰túdiu v Euró-
pe a platení ‰kolného. Listuje sa
aj v ‰tatistike a uvaÏuje o kvali-
te pedagogického obsadenia
fakúlt. O tom, ale aj v‰eliãom
inom v ACADEMII, roã. XVI, ã.
3/2005, ktorú nájdete v ãitárni
SlPK pod aulou. -r-

Tretie tohtoroãné ãíslo ãa-
sopisu o súãasnosti a per-

spektívach vysok˘ch ‰kôl a ve-
dy priná‰a informáciu o novom
prezidentovi rektorskej konfe-
rencie, pokraãovaní bolonského
procesu, vede a technike na
slovensk˘ch vysok˘ch ‰kolách,
ako aj o skúsenostiach so za-
vádzaním ECTS. âitateº sa do-
zvie o bolonskom procese oãa-
mi ‰tudentov („Bolonsk˘ pro-
ces je najrozsiahlej‰ia reforma
v histórii európskeho vysoké-
ho ‰kolstva. Je to unikátny pro-
ces unifikácie, ktor˘ by v‰ak
nemal potláãaÈ kultúrnu diver-

Cenu ministra ‰kolstva za ve-
du a techniku udelil 11. novem-
bra ‰éf rezortu Martin Fronc tri-
nástim ocenen˘m.

Sú medzi nimi aj dvaja peda-
gogicko-vedeckí pracovníci, kto-
r˘ch meno je späté s na‰ou uni-
verzitou.

RNDr. ALEXANDER SIROTKIN,
DrSc., z VÚÎV v Nitre, ktor˘ úzko
pracuje s Katedrou fyziológie Ïi-
voãíchov FBP (KFÎ), je ‰kolite-
ºom diplomov˘ch a spoluauto-
rom niektor˘ch vedeck˘ch prác,
bol ocenen˘ za prínos vo v˘sku-
me reprodukãn˘ch funkcií hos-
podárskych zvierat. 

Ing. MARCELA KRAMÁROVÁ,
PhD., zástupkyÀa vedúceho KFÎ,
sa stala nositeºkou ceny v kate-
górii V˘znamné v˘sledky mla-
d˘ch zamestnancov. Pracuje v
oblasti fyziológie Ïivoãíchov, ús-
pe‰ne sa podieºa na chode ka-
tedry, kde je okrem pedagogic-

kej a v˘skumnej práce aj spolu-
garantkou medzinárodnej ve-
deckej konferencie Rizikové fak-
tory potravového reÈazca a celo-
slovenského seminára o fyzioló-
gii Ïivoãíchov. Je zástupkyÀou
vedúceho grantového projektu
VEGA a rie‰iteºkou ·tátneho
programu v˘skumu a v˘voja v
spolupráci s VÚP v Bratislave.
Vo v˘skumnej práci dosiahla
viaceré v˘znamné v˘sledky, kto-
ré publikovala v renomovan˘ch
vedeck˘ch ãasopisoch Journal
of Environmental Science and
Health, Bulletin of the Veterinary
Institute Pulawy. Aktívne vystu-
puje na vedeck˘ch podujatiach,
je erudovanou pedagogiãkou,
garantujúcou aj bakalárske a di-
plomové práce.

Obom laureátom srdeãne bla-
hoÏeláme a prajeme veºa úspe-
chov vo vedeckej práci i v osob-
nom Ïivote! -r-

BLAHOÎELÁME

Na základe uznesenia Akademického senátu SPU ã. 7/6/05 zo dÀa
23. novembra 2005 vyhlasujem voºby rektora SPU na 15. marca
2006. V prípade nezvolenia rektora SPU v riadnych voºbách, vyhlasu-
jem termín nov˘ch volieb na 29. marca 2006.

ZároveÀ vyhlasujem termín odovzdania návrhov kandidátov na
rektora SPU pre akademické senáty fakúlt na 9. decembra 2005. 

Akademické senáty fakúlt odovzdajú návrhy kandidátov na rektora
SPU Akademickému senátu SPU 14. decembra 2005 v ãase od 10. do
12. hodiny.

âlenovia nefakultn˘ch súãastí Akademickej obce SPU odovzdajú ná-
vrhy kandidátov na rektora SPU akademick˘m senátom t˘chto fakúlt:

1. Pedagogické a v˘skumné pracoviská AS FBP
2. Informaãné pracoviská AS FEM
3. Rektorát SPU AS FE·RR
4. Úãelové pracoviská AS FAPZ 
Návrhy kandidátov na rektora SPU z inej ako vlastnej akademickej

obce sa podávajú akademickému senátu tej fakulty, ku ktorej navrho-
van˘ kandidát patrí.

Návrhy kandidátov na rektora SPU z akademick˘ch senátov fakúlt
Akademickému senátu SPU musia obsahovaÈ súhlas navrhovaného
kandidáta s kandidatúrou na rektora SPU.

V Nitre 23. 11. 2005 Prof. Ing. JAROSLAV ANTAL, DrSc.,
predseda AS SPU

Vy‰la nová
ACADEMIA

Rada odborov OZ P·aV na svo-
jom mimoriadnom zasadaní 2. 11.
2005 prerokovala poÏiadavku pre-
najímateºa hotela Akademik Raã-
kova dolina na zv˘‰enie cien za
poskytované sluÏby pre zamest-
nancov SPU v súvislosti s v˘raz-
n˘m nárastom cien energií. Rada
OOZ pôvodn˘ návrh Ing. V. Bara-
níka neodsúhlasila. V súvislosti s
nárastom cien energií akceptovala
zv˘‰enie cien dohodnut˘ch v KZ
na roky 2004 aÏ 2006 maximálne
o 20 percent. Konkrétne zv˘‰enie

je uvedené v dodatku ã. 6 ku KZ.
Na základe tohto dodatku sa

mení KZ ãasÈ VI, písmeno C, bod
1, písmená d), e), f) nasledovne:

... d) sa zaväzuje úãtovaÈ za od-
borové rekreácie a zájazdy orga-
nizované OZ v UVZ Raãkova doli-
na náklady na poskytované stra-
vovanie a ubytovanie takto: strav-
né na cel˘ deÀ 220 Sk, bytné za 1
lôÏko/noc pre zamestnanca SPU
176 Sk, pre rodinného príslu‰níka
196 Sk;

... e) bude pre deti zamestnan-
cov SPU pre ‰kolu v prírode úãto-
vaÈ: stravné na cel˘ deÀ 180 Sk a
bytné za 1 lôÏko/noc 180 Sk;

... f) zabezpeãí pre zimnú rodin-
nú rekreáciu zamestnancov lyÏiar-
sky vlek v ãiastke 12 Sk/jazda,
resp. 60 Sk cel˘ deÀ bez obme-
dzenia poãtu jázd. Pre ‰kolu v prí-
rode detí zamestnancov SPU za-
bezpeãí lyÏiarsky vlek v ãiastke 24
Sk na cel˘ deÀ. Mal˘ lanov˘ vlek je
pre ‰kolu v prírode: 5 Sk /osoba/
deÀ. -vp-

„Cez noc sa moÏno staÈ slávnym
len vtedy, keì sa cez deÀ tvrdo
pracuje“, hovorí známy spevák. 
V plnom rozsahu to platí aj vo v˘-
skume. Veºa tvoriv˘ch síl a úspe-
chov prajeme na‰im mlad˘m kole-
gom, ktorí za svoju doteraj‰iu ãin-
nosÈ prevzali v uplynul˘ch t˘Ïd-
Àoch v˘znamné ocenenia. Na pr-
vej snímke Ing. Marcela Kramáro-
vá, PhD., na druhej Ing. Barbora
Milotová (prvá zºava), na tretej
‰éf rezortu ‰kolstva Martin Fronc 
s laureátmi Ceny ministra.

ëal‰í drÏitelia Ceny ministra za vedu

Krátke dni, vysvie-
tené ulice a obchody
signalizujú príchod
najkraj‰ích sviatkov

roka. Sviatoãnú náladu navodí
aj prechádzka vianoãn˘m mes-
teãkom, ktoré sa 4. decembra
rozÏiari na Svätoplukovom ná-
mestí pre radosÈ mal˘ch i veº-
k˘ch náv‰tevníkov. âaká na
nich h⁄ba remeselníckych v˘-
robkov, tradiãné obãerstvenie
a program, v ktorom nebude
ch˘baÈ ani ohÀostroj.

Medzi tradície na-
‰ej univerzity uÏ 47
rokov patria ‰tudent-
ské imatrikulácie, pl-
né recesie a zábavy.
Tohtoroãné, ktoré sa
konali 16. novembra,
potvrdili, Ïe to v‰et-
ko patrí k ‰tudent-
skému Ïivotu. Vy,
ktorí ste ich nestihli,
ãítajte SPÚ‰È!

Îe je v Poºnohospodári
málo vlastnej ‰tudentskej
tvorby? Veríme, Ïe je to
minulosÈ. Svetlo sveta
uzrel prv˘ pokus o ‰tu-
dentsk˘ ãasopis. Zatiaº je
to len ãasopis v ãasopise,
ako ho mladá redakãná ra-
da nazvala, no veríme, Ïe
keì sa trochu operí, vyletí
na vlastn˘ch krídlach.
Vitaj, SPÚ‰È, na 4. strane
Poºnohospodára!
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RADI UVEREJ≈UJEME
Prezident Ivan Ga‰paroviã vy-

menoval 29. 11. na Bratislav-
skom hrade nov˘ch vysoko‰kol-
sk˘ch profesorov. V príhovore
zablahoÏelal profesorom k do-
siahnutému úspechu a ocenil v˘-
znam dosiahnutého titulu, ako aj
morálnu spoluzodpovednosÈ za
to, ako bude vyzeraÈ na‰a budú-
ca inteligencia. „Aj keì sa nedá
poprieÈ, Ïe mnohé pozitívne zme-
ny v na‰om vysokom ‰kolstve uÏ
nastali, stále potrebujeme refor-
mu dotiahnuÈ, aby na‰e vysoké
‰koly boli e‰te kvalitnej‰ie a aby
mali dobré meno medzi na‰imi,
ale i zahraniãn˘mi ‰tudentmi“,
prízvukoval I. Ga‰paroviã. Medzi
55 novo vymenovan˘mi profesor-
mi je aj JÁN MATU·KOVIâ z
Katedry ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI. Srdeãne
blahoÏeláme a do ìal‰ej práce
prajeme veºa úspechov! -r-

Okrúhle Ïivotné jubileum 
v t˘chto dÀoch oslávila kves-
torka Ing. Oºga ROHÁâIKOVÁ,
PhD., a kancelár Ing. Jozef
BEªA. Do ìal‰ích rokov im
pevné zdravie, veºa ‰Èastia,
úspechy  v práci a osobnom
Ïivote prajú 

spolupracovníci.
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kov v˘skumu aktívnych úãastní-
kov na tému sledovania v˘zna-
mu, úloh a funkcií vyprodukova-
nej suroviny rastlinného a Ïi-
voãí‰neho pôvodu aÏ po finálnu
surovinu v súlade s kritériami
zdravej a dostatoãnej v˘Ïivy ãlo-
veka. V strede záujmu a pozor-
nosti úãastníkov uÏ nebola len
potravová dostatoãnosÈ, ale vnú-
torná kvalita produkcie podºa
platnej legislatívy EÚ, kódexov
ich bezpeãnosti a zdravotnej bez-
chybnosti. Príspevky vyjadrovali
‰irok˘ rozmer v˘skumn˘ch rie‰e-
ní s teoretick˘mi hypotézami, ma-
tematicko-‰tatistick˘m modelova-
ním a hodnotením jednotliv˘ch
procesov a realizaãn˘mi rie‰enia-
mi pre vyuÏitie v praxi. To sú tieÏ
hlavné závery ãiastkov˘ch úloh

Názov 1. konferencie s medzi-
národnou úãasÈou, ktorá sa usku-
toãnila na Fakulte biotechnológie
a potravinárstva 10. novembra,
plne vyjadruje a akceptuje sveto-
vé tendencie zhmotnené v sloga-
ne Zdravé potraviny pre v‰et-
k˘ch, ktoré presadzuje a rie‰i aj
OSN. Je preto dobré a uÏitoãné,
Ïe práve v druhom novembrovom
t˘Ïdni, ktor˘ je orientovan˘ na ve-
du a v˘skum v EÚ, sa orientuje-
me na aktuálnu problematiku prí-
tomnú nielen vo v˘skumn˘ch pro-
gramoch, ale hºadajúcu rie‰enie
základov pre existenciu modernej
a vyváÏenej ºudskej spoloãnosti v
hlavn˘ch komponentoch, vytvá-
rajúcich jeden z pilierov bytia ãlo-
veka. Príspevkom do tejto proble-
matiky bola prezentácia v˘sled-

v˘boru pod vedením prodekanky
FBP doc. Zdenky Gálovej. O vy-
tvorenie elegantn˘ch a reprezen-
taãn˘ch podmienok, hodn˘ch
mena a postavenia FBP, sa za-
slúÏila tajomníãka Ing. Oºga Bá-
niková s kolektívom a prispením
sponzorov, zorganizovan˘ch doc.
Jozefom Golianom. 

Pozitívom je online prenos z
rokovania konferencie, ktor˘ za-
bezpeãil Ing. Kis˘ s kolektívom
Centra informaãn˘ch a komuni-
kaãn˘ch technológií SPU. Na
konferencii boli tieÏ pripravené
návrhy dohôd o vedeckej a peda-
gogickej spolupráci s ATR Byd-
goszcz. Veríme, Ïe konferencia 
v rámci t˘ÏdÀa vedy EÚ prispela
k vytvoreniu novej tradície.

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

ZAâIATOK NOVEJ TRADÍCIE NA FBP

‰tátneho podprogramu v˘skumu
a v˘voja Potraviny – kvalita a bez-
peãnosÈ, koordinované prof. I.
Michalíkom a prof. J. Kováãi-
kom. Veºmi pozitívne bola hodno-
tená aktívna úãasÈ doktorandov a
mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov,
ktorí predstavujú novú a nádejnú
generáciu, pripravenú reprezen-
tovaÈ a hlavne rozvíjaÈ moderné a
progresívne metódy rozvoja po-
znania. V˘sledky v˘znamne pri-
spievajú ku kvalite v˘uãbového
procesu a napæÀajú metodológiu
uplatÀovania vzdelanostnej eko-
nomiky nielen na na‰ej fakulte,
univerzite, ale aj v ‰ir‰ích medzi-
národn˘ch súvislostiach.

Za úspe‰n˘ priebeh a naplne-
nie vedeck˘ch cieºov patrí úprim-
né poìakovanie organizaãnému

a ìal‰ích ãlenov vysokej ‰ºachty sa (obrazne povedané) 
v HuÀadyho sála Bojnického zámku v posledn˘ch októbrov˘ch
dÀoch konal uÏ desiaty roãník súÈaÏe o Najkraj‰ie jablko roka.
Sedemãlenná hodnotiaca komisia, ktorej predsedal prof. Ivan
Hriãovsk˘, veru nemala ºahkú úlohu, veì vybraÈ z 1263 prihlá-
sen˘ch vzoriek jednu jedinú, to je zodpovedná úloha. Vo v˘-
stavnom virvare, pred slávnostn˘m vyhlásením v˘sledkov,
som sa zoznámila s Ing. MARIÁNOM KOMÎÍKOM, jedn˘m z ãle-
nov hodnotiacej poroty a poÏiadala ho o rozhovor. ·túdium na
na‰ej univerzite v odbore záhradníctvo ukonãil v roku 1998, 
a tak som sa v prvom rade p˘tala na to, aké boli jeho prvé kro-
ky, resp. skúsenosti v praxi.

vek tvor zvedav˘ chce vyskú‰aÈ
nieão nové. Ná‰ sortiment preto
musí byÈ ‰irok˘, od star‰ích od-
rôd, ako je napríklad pri jablkách
Ontario, Jonathan ãi Rubín aÏ po
nov‰ie, Fuji, Pinova, Topaz a po-
dobne. MôÏem povedaÈ, Ïe tu na-
ozaj pôsobí aj móda, módne je to,
o ãom sa pí‰e v odborn˘ch ãaso-
pisoch. Úloha médií sa ani v zá-
hradníctve nezaprie! Pestovateºa
osloví písané ãi vysielané slovo, a
preto je dôleÏité, aby odrody, kto-
ré sa propagujú, boli aj v na‰om
sortimente. 

Tu na v˘stave je beÏn˘ náv-
‰tevník ohúren˘ ‰irokou ‰kálou
farieb a vôní, urãite nie je jedno-
duché byÈ v pozícii porotcu. Aké
sú va‰e hodnotiace kritériá ?

- Po ukonãení ‰túdia som sa
zamestnal vo firme Fructop Ostra-
tice, kde som pôsobil ako vedúci
predaja ovocn˘ch v˘pestkov. Po
‰iestich rokoch som sa postavil na
vlastné nohy, ostal som v branÏi
aj naìalej, ale uÏ v rámci vlastnej
firmy Kohaplant Levice. Pôsobí-
me na celom území Slovenska aj
v âesku, od marca budúceho ro-
ka chceme expandovaÈ do Maìar-
ska a Rakúska. Obchodujeme s
cel˘m sortimentom v˘pestkov, od
jabloní a hru‰iek aÏ po ãuãoried-
ky, zemolez a ìal‰ie drobné ovo-
cie. Zameriavame sa na ambu-
lantn˘ predaj, máme sieÈ asi 1500
predajcov, resp. predajn˘ch miest
pre drobnopestovateºov. Okrem
toho sa na‰a ãinnosÈ roz‰írila aj o
veºkoobchod s ovocn˘mi v˘pest-
kami a o dobierkovú sluÏbu. 

âo Ïiada trh? Nové odrody,
alebo rad‰ej tie klasické, osved-
ãené? Apropo, pôsobí aj tu akási
„móda? 

Trh je diferencovan˘, iné je to
vo veºkov˘robe, iné u záhradká-
rov, ktorí sú na‰imi cieºov˘mi

Na workshope sa zúãastnili 9
zástupcovia z partnersk˘ch univer-
zít z Rakúska, âeskej republiky,
Maìarska, Bulharska, Chorvátska,
Srbska a âiernej Hory, aby prero-
kovali efektívne vyuÏitie pridelenej
kvóty na akademick˘ rok 2005/06.
Stretnutie otvoril dekan Fakulty
ekonomiky a manaÏmentu prof.
Peter Bielik. So záujmom sme si
vypoãuli skúsenosti partnerov tejto
siete. Do diskusie sa zapojil prof.
Du‰an Húska, prorektor pre rozvoj
unvierzity, doc. Elena Horská, pro-
dekanka FEM pre zahraniãné
vzÈahy a Ing. Zuzana Gregorová
z Národnej kancelárie CEEPUSU.
Prínosom stretnutia bolo sformulo-
vanie stratégie návrhu siete pre a-
kademick˘ rok 2006/07. Úãastníci
workshopu nav‰tívili aj Katedru úã-
tovníctva a financií, kde ich prijala
jej vedúca, doc. Îofia Hacherová. 

CEEPUS je v˘menn˘ stredoeu-
rópsky program pre univerzitné
‰túdiá. Bol zaloÏen˘ v roku 1995
na podnet Rakúska ako nástupca
programu pomoci pre v˘chodnú
Európu (Osthilfeprogramm), ktor˘
zah⁄Àal sériu rôznych aktivít pre
podporu spolupráce vo vysoko-
‰kolskom vzdelávaní, najmä z dô-
vodu absencie legálneho rámca
na spoluprácu a súãasne s ohºa-
dom na zamedzenie a pribrzdenie

UÏ po tretí- ãi ‰tvrt˘krát vyko-
návam túto funkciu a musím po-
vedaÈ, Ïe je to pre mÀa veºká
ãesÈ. ÚroveÀ sa z roka na rok
zvy‰uje. KaÏd˘ z ãlenov komisie
má svoje kritériá, pretoÏe kaÏd˘
ãlovek sa pozerá na veci in˘mi
oãami. Preto po vyhodnotení jed-
notliv˘ch kategórií hºadáme zho-
du. Moje kritériá sú dosÈ prísne,
zameriavam sa hlavne na kvalitu,
odrodovú pravosÈ, veºkosÈ a far-
bu. Moje obºúbené jablko? Osob-
ne mám najrad‰ej Fuji. 

Sedem rokov od ukonãenia
‰koly je pomerne dlh˘ ãas na
zhodnotenie toho, ako vás uni-
verzita pripravila pre povolanie...

·kola poloÏí základy, ostatné
sa musí ãlovek douãiÈ v praxi.
·kola dá málo praktick˘ch skúse-
ností, túto rovinu by bolo podºa
mÀa treba posilniÈ, napríklad aj
praxou u veºkopestovateºov. Vie-
me, ako to chodí s povinnou pra-
xou, veºa ‰tudentov si vybaví ra-
zítko a ide na západ um˘vaÈ ria-
dy... Pravda, treba rozli‰ovaÈ me-
dzi t˘mi, ktorí sa chcú nieão na-
uãiÈ a t˘mi, ktorí sú na ‰kole len
kvôli diplomu. 

Veºa záleÏí aj od pedagógov. 
V pamäti mi utkveli viacerí dobrí
uãitelia, no za skutoãného peda-
góga pokladám Ing. Olega Pau-
lena, PhD., ktor˘ dobre vedel, Ïe
nielen teória, ale aj praktická v˘-
uãba je veºmi dôleÏitá. Po t˘Ïdni
predná‰ok a cviãení sme v mon-
térkach s noÏnicami v rukách vy-
behli do demon‰traãnej záhrady
a v praxi sme si overovali nauãe-
né. Teda nielen slová, ale aj
skutky, nielen odpredná‰aÈ, ale
ãloveka to skutoãne nauãiÈ. Tí,
ktorí sme mali naozaj o to záu-
jem, sme si to veºmi cenili.
PretoÏe si myslím, Ïe ideálne je,
keì ãlovek vy‰tuduje svojho ko-
níãka a v tejto sfére sa aj za-
mestná. To je môj prípad, opti-
málna kon‰telácia hviezd... VÏdy
som mal vzÈah k prírode, zeleni,
uÏ na základnej a strednej ‰kole
som v‰elião pestoval. Som rád,
Ïe som vy‰tudoval odbor záhrad-
níctvo a viem, Ïe nechcem v Ïi-
vote robiÈ niã iné! 

ëakujem za rozhovor a prajem
veºa úspechov! K. POTOKOVÁ

Stretnutie koordinátora 
a partnerov siete CEEPUS

Pod prísnym pohºadom Márie Terézie

DO PRAXE – ZA ABSOLVENTMI

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 obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
úãtovníctva a financií FEM pre v˘uãbu predmetov financie a mena,
podnikové financie, poistenie.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. vykonaná dizertaãná

skú‰ka,
- aktívna znalosÈ minimálne jedného svetového jazyka – preukázaÈ po-

tvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ ceritifikátom, za-

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

- pedagogická prax vo v˘uãbe uveden˘ch predmetov,
- morálna bezúhonnosÈ;

Uzávierka v˘berového konania je 9. 12. 2005.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre zeleninárstva FZKI.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stupni

‰túdia po dizertaãnej skú‰ke,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tát-

nou 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.
Uzávierka v˘berového konania je 16. 12. 2005.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poº-
nohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Rodinn˘ domãek v nemeckej dedine Hörstel ako vystrihnut˘ z kataló-
gu záhradníckej firmy. Foto: autorka

DÀa 10. a 11. novembra 2005 sa konalo pracovné stretnutie koor-
dinátora a partnerov siete CEEPUS SK-44-01-0506 pod názvom Apli-
kovaná ekonómia a manaÏment.

Na praxi v záhradníctve Od 4. marca do 6. mája
tohto roka som absolvo-

vala prax v záhradníckej firme
Dominik v nemeckej dedine
Hörstel, leÏiacej pri hraniciach s
Holandskom. Po príchode nás
rozdelili na jednotlivé pracovis-
ká. Pracovala som ‰esÈ t˘ÏdÀov
na základni Ponde Rosa, zvy-
‰ok v centre firmy a na majeri
Kritten, vzdialen˘ch pracovis-
kách, kde sa chodilo na bicykli. 

Kvety sa tu sadia, o‰etrujú,
triedia, upravujú a transportujú
na ìal‰ie pracoviská, kde sa ba-
lia do vreciek a ‰katúº podºa ob-
jednávok. AranÏujú sa aj kytice,
na rôzne slávnostné príleÏitosti.
K Veºkej noci sa pripravovali ko-
‰íãky kvetov s ozdobami. V‰etky
práce sa robia pri páse, kde sa
ãlovek musí prispôsobiÈ jeho
r˘chlosti. Oddychová robota je
drôtikovanie gerber alebo sade-
nie vzácnych druhov rastlín, na-
príklad enciánu, pri ktor˘ch sa
sedí. Vybavovali sa tu aj objed-
návky pre Quelle. Zaujímavé je
aj tzv. „koãíkovanie“, pri ktorom
sa do koãíkov dávajú tie druhy
rastlín, ktoré si zákazníci objed-
najú. Mali sme tak moÏnosÈ spo-
znaÈ mnoho druhov rastlín.
Niektorí pracovali pri balení,
chlapci zas dozerali na to, aby
bolo poruke vÏdy dostatok oba-
lov, vreciek a podobne. 

Na Ponde Rose bola ÈaÏ‰ia
práca. Väã‰inou sme tu skladali
ÈaÏ‰ie alebo ºah‰ie kvetináãe ulo-
Ïené v „‰alenách“ (nemeck˘ v˘-
raz pre plastov˘ obal na kvetiná-
ãe) z vozíkov na podlahu sklení-
ka, alebo naopak, z podlahy na
vozíky. Vozíky boli 5-, 7-, 9- aÏ
11- poschodové. Keì sme nedo-
ãiahli na vysok˘ vozík, niã sa ne-
dialo, dali nám debniãku a praco-
vali sme ìalej. Najlep‰ie bolo,

keì nám vraveli, Ïe dve dievãatá
by mali vyloÏiÈ alebo naloÏiÈ za
dve hodiny 24 vozíkov. Nikoho
nezaujímalo, Ïe nemáme takú si-
lu ako chlapci, museli sme sa na-
ÈahovaÈ s plno naloÏen˘mi vozík-
mi. âi pr‰alo, ãi svietilo slnko,
v‰etko jedno. Aj za daÏìa sa
pracovalo vonku. Hlavne chlapci
na poli, obliekli si pr‰iplá‰te, obu-
li ãiÏmy a bolo. Na poli sa hlavne
strihali kvety strojom na páse,

ale strihalo sa aj vo fóliovníkoch
a skleníkoch. Triedili sme aj
kvety podºa odrody. Medzi ºah-
‰ie práce patrilo obstrihávanie
vy‰‰ích kvetov, ich ãistenie od
burín alebo priväzovanie clema-
tisu o ‰pajdle. Pri tom nám v‰ak
tieÏ rukami pre‰iel kaÏd˘ kveti-
náã. Po kaÏdej práci, ale aj po-
ãas nej sme museli uprataÈ, za-
miesÈ velikánskymi, hádam
dvojmetrov˘mi metlami. Robilo
sa tu e‰te mnoÏstvo ìal‰ích
prác, sadili sa kvety, alebo pri
páse kládli kokosové kvetináãe
do „‰alien“, ktoré potom pre‰li
strojom a ten ich naplnil hlinou.
Celé vozíky s kvetmi sa polieva-
li hadicami, e‰te skôr, ako sa
naloÏili do kamiónov. Okrem
kvetov sa tu pracovalo aj s úÏit-
kov˘mi rastlinami, ríbezºami,
egre‰om, pepinom, ãuãoriedka-
mi a pod. 

Aj keì to bola práca namá-
havá, v r˘chlom tempe a nepre-
Ïila som pri nej len veselé dni,
som rada, Ïe som sa na tejto
praxi zúãastnila. Spoznala som
tu veºa nov˘ch ºudí, zaÏila s ni-
mi kopec srandy a vybláznila sa
na diskotékach. Odd˘chli sme
si aj poãas voºn˘ch nedieº, keì
sme absolvovali niekoºko v˘le-
tov, ãi uÏ v Nemecku, alebo za
jeho hranicami. 

KATARÍNA IVANI·OVÁ, 5. FBP

Prezentaãn˘ deÀ na FEM
Viac ako stovka pedagógov, v˘skumn˘ch pracovníkov a dokto-

randov sa 11. novembra stretla na prezentaãnom dni v˘sledkov
vedeckov˘skumnej práce Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. Na
dopoludÀaj‰om plenárnom rokovaní vystúpil doc. Ing. J. Pokrivãák,
M.Sc. PhD., ktor˘ predstavil v˘sledky hodnotenia ekonomick˘ch
univerzít a v˘skumn˘ch ústavov v SR. Riaditeºka SlPK Mgr. B.
Bellérová oboznámila zamestnancov fakulty s usmernením rektora
SPU k aplikácii smernice M· SR o bibliografickej registrácii a kate-
gorizácii publikaãnej ãinnosti a ohlasov. Zásady realizácie dokto-
randského ‰túdia na FEM v tomto akademickom roku priblíÏil doc.
Ing. ª. Gurãík, CSc. Po kon‰truktívnej diskusii sa úãastníci pracov-
ného aktívu rozi‰li na základné pracoviská, kde pokraãovali v pre-
zentácii najnov‰ích v˘sledkov vedeckov˘skumnej ãinnosti. -ºg-

fenoménu "úniku mozgov". V sú-
ãasnosti sa na programe CEEPUS
aktívne zúãastÀuje Bulharsko,
âeská republika, Chorvátsko, Ma-
ìarsko, Poºsko, Rakúsko, Rumun-
sko, Slovenská republika, Slo-
vinsko a od roku 2005 aj Srbsko a
âierna Hora. Na‰a sieÈ, pozostá-
vajúca z 12 univerzít, získala grant
na 101 mesiacov pre mobility ‰tu-
dentov a vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov
v rámci partnersk˘ch in‰titúcií.
·tudenti majú moÏnosÈ ‰tudovaÈ
jeden semester na zahraniãn˘ch
univerzitách predmety, ktoré sa u
nás nevyuãujú. Po návrate sa ich
pobyt uzná v súlade s ich ‰tudij-
n˘m programom a ECTS. V aka-
demickom roku 2004/05 sa na v˘-
menn˘ch pobytoch na Poºnohos-
podárskej univerzite v Krakove,
Univerzite v Ljublane, Vysokej
‰kole Karola Róberta a na BOKU
vo Viedni zúãastnili ‰tyria ‰tudenti
a ‰tyria uãitelia SPU. V tomto ‰kol-
skom roku sa na mobilitách zú-
ãastní 10 úãastníkov z FEM. Uãi-
telia majú moÏnosÈ otestovaÈ si
svoje schopnosti a predná‰aÈ vy-
brané ekonomické predmety v
cudzom jazyku. 

BliÏ‰ie informácie o programe
moÏno získaÈ na adrese http:// 
ceepus. scholarships.at 

PETER SZOVICS, KÚF

BezpeãnosÈ a kvalita surovín a potravín

klientmi. Záhradkár neberie aÏ tak
do úvahy marketingov˘ vzhºad ãi
prepravovateºnosÈ ovocia, ale
zaujíma sa najmä o zdravotné
hºadisko, osvedãenosÈ odrody,
alebo o zaujímavosti na trhu, ãlo-

Z rokovania partnerov siete CEEPUS k téme Aplikovaná ekonómia 
a manaÏment. Zahraniãn˘ch hostí privítal koordinátor Peter Szovics.



Ad: KAUCIA

·tudenti FBP pozor!
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V ‰tudentsk˘ch domovoch SPU
sú roãne spôsobené ‰kody za de-
siatky tisíc korún. Ich pôvodcovia
sú väã‰inou anonymní, aj keì si
myslíme, Ïe najbliÏ‰ie okolie pá-
chateºov t˘chto ãinov, nedôstoj-
n˘ch vysoko‰koláka, dôverne po-
zná. Ide o falo‰né kamarátstvo,
ktorému na vyspel˘ch západn˘ch
univerzitách ÈaÏko hºadaÈ obdobu.
Autor ãlánku „KAUCIA“ v Poºno-
hospodári ã. 4 poukazuje na „svoj“
príklad vypadnutia skla z balkóno-
v˘ch dverí. Verím, Ïe to v skutoã-
nosti bola náhoda, a nie „pevnej-
‰ie“ zatvorenie balkónov˘ch dverí,
hoci, keby ubytovaní boli voãi
svojmu doãasnému bytu pozornej-
‰í, boli by zistili a údrÏbe ·D ohlá-
sili, Ïe: „posledn˘ drÏiaci, mrazom
vytiahnut˘ klinec (hoci to bolo v jú-
ni), je spadnut˘ kdesi v tráve me-
dzi ostatn˘mi odpadkami“ (Á pro-
pos, ani tie odpadky nie sú dôstoj-
né vysoko‰kolského ‰tudenta).
PrevaÏná väã‰ina po‰kodení „ne-
známou“ osobou je v‰ak oveºa
prozaickej‰ia, ako napr.: rozkop-
nuté nové dvere, odkopnuté odpa-
dy zo v‰etk˘ch um˘vadiel v umy-
várke, niekoºko hasiacich prístro-
jov vystriekan˘ch na chodbu, ukrad-
nuté prúdnice z hasiacich hydran-
tov (o.i. je to aj veºmi nebezpeã-
né), niãenie stolov a stoliãiek v ‰tu-
dovniach, po‰kodzovanie omietky
v spoloãn˘ch miestnostiach, písa-
nie na lavice a stenu atì.

Vyberanie poplatku za úmysel-
né ‰kody spôsobené neodhale-
n˘m páchateºom sa zaviedlo pred

mnoh˘mi rokmi, práve na návrh
‰tudentov. Finanãné prostriedky
vyberali a spravovali ·P a IR prí-
slu‰nej fakulty. Ich pouÏitie zaují-
malo aj vedenie ·D a na poÏiada-
nie riaditeºa ·D SPU neboli niek-
toré ·P a IR schopné predloÏiÈ
kompletné vyúãtovanie vyzbiera-
n˘ch financií. Kompetentní funkcio-
nári ·P a IR tvrdili, Ïe to nebola
kaucia, ale darovací úãet, spravo-
van˘ ‰tudentskou správou. Aj na
základe uveden˘ch zistení a ne-
jasností bolo prijaté opatrenie, Ïe
vyberanie zálohy na odstránenie
po‰kodení majetku nezistenou
osobou bude realizované správou
·DaJ. Z uvedeného fondu – z
„kaucie“ sa bude platiÈ po‰kodenie
majetku ·DaJ, ak sa nezistí pá-
chateº. Pri zistení páchateºa sa pri-
jímajú voãi nemu sankcie v zmys-
le Domového poriadku a ‰kodu
hradí v plnom rozsahu po‰kodzo-
vateº. Odteraz budú kaucie spra-
vované tak, aby bolo moÏné do
nich nahliadnuÈ a presne zistiÈ ich
pouÏitie. Nevyãerpané finanãné
prostriedky sa na konci ubytova-
cieho obdobia alikvotne vrátia pla-
titeºom, resp. zapoãíta sa to do
platby za ubytovanie.

âlenov ·P a IR si volia sami ‰tu-
denti. Je na mieste, aby ste sa va-
‰ich zástupcov a spravovateºov fi-
nanãn˘ch prostriedkov va‰ich rodi-
ãov (v zmysle uvedeného ãlánku),
sp˘tali, ako tieto prostriedky pouÏi-
li. Ale to sa musíte p˘taÈ vy ich!

Ing. JOZEF ZUBAT¯,
riaditeº ·DaJ

V ‰portovej hale Olympia sa 22. novembra konal uÏ desiaty roã-
ník tradiãného futbalového turnaja o Pohár dekana MF. V konkuren-
cii piatich druÏstiev sa z víÈazstva te‰ili suverénne piataci, ktorí pre-
‰li turnajom bez zaváhania. Druhé miesto obsadili poslucháãi ‰tvrté-
ho roãníka a tretia prieãka patrila tretiakom. Najlep‰ím strelcom tur-
naja sa stal Miroslav Prístavka (5. roã.), najlep‰í brankár bol dokto-
rand Marián Bujna a za najlep‰ieho hráãa bol vyhlásen˘ Juraj
Hrnãár (3. roã.). M.P.

Som tak˘ zaneprázdnen˘ ‰kolou, Ïe
mi nenapadlo niã vtipnej‰ie, ako uverej-
niÈ svoj zúfal˘ pokus zarobiÈ si zopár
mincí portrétovaním. Veì viete, sme
chudobní ‰tudenti... Zatiaº ma v‰ak os-
lovili iba moji spoluÏiaci, kamaráti, ktorí
sú tieÏ len chudobní ‰tudenti, takÏe zo
zárobku nebolo niã. 

P.S. E‰te malá perliãka: prenosy 
z oboch futbalov˘ch zápasov medzi
Slovenskom a ·panielskom som poze-
ral v spoloãnosti siedmich ·panielov.
Ani som nemukol. :-) (A vlastne, ani ne-
bolo preão...) ARASCHID

Basketbalisti si v
uplynul˘ch dÀoch
zmerali svoje sily
s dvoma rôznymi
hern˘mi ‰t˘lmi a
dovolíme si tvr-

diÈ, Ïe aj hern˘mi kvalitami. Je urãi-
t˘m prekvapením, Ïe nám viac se-
dela tá (aspoÀ papierovo) vy‰‰ia
herná kvalita, ktorú sme vedeli pre-
myslenou hrou eliminovaÈ. Ale pek-
ne po poriadku.

Prv˘ zápas semifinále Sloven-
ského pohára sme odohrali v Spi‰-
skej Novej Vsi v stredu 16. no-
vembra, kde sme prehrali prijateº-
n˘m spôsobom 88:80. Doma nám
víÈazstvo o 9 bodov malo staãiÈ na
postup. UÏ v sobotu 19. novembra
nás v‰ak na domácej palubovke
ãakala Handlová, nanajv˘‰ kvalit-
n˘ a ambiciózny súper, ktor˘ v
tomto roãníku e‰te neokúsil trpkosÈ
prehry a jasne a‰piruje na postup
do play off z prvého miesta. Zdá
sa, Ïe maximálna koncentrácia na
zápas na‰im hráãom pomohla.
Diktovali sme tempo od zaãiatku
do konca, aj keì nám súperov ro-
zohrávaã Milo‰eviã v závere zápa-
su nepríjemne podkuroval. Zápas
sme proti lídrovi tabuºky jasne vy-
hrali pomerom bodov 99:87 (29:10,
15:17, 24:26, 31:34). Za Castu naj-
lep‰ie strieºal Dimaviãius (21),
Seman (20) a Ames (17). Ani me-
novaní hráãi sa v‰ak v obrane ne-
vyznamenali.

V stredu 23. a v sobotu 26. nás
ãakal dvojzápas s priemernou
Spi‰skou Novou Vsou, ktorá bola
v tabuºke za na‰ím muÏstvom. V
stredu sa hrala pohárová odveta, v
ktorej sa nám nepodarilo zmazaÈ o-
sembodové manko, keì víÈazstvo
najtesnej‰ím rozdielom 85:84 nás
v podstate „vylialo“ z pohára.
Tesne pred bránami finále to ob-
zvlá‰È bolelo...! Podºa mnoh˘ch od-
borníkov dôleÏitej‰ím zápasom
mal byÈ sobotn˘ ligov˘ duel, v kto-
rom i‰lo o potvrdenie vzostupnej
formy ná‰ho muÏstva. Na na‰ej la-

viãke uÏ v úlohe trénera sedel
„majstrovsk˘“ ªubomír „Mexo“ Ur-
ban. 

Spi‰ania nás v‰ak v dvoch pre-
do‰l˘ch zápasoch dostatoãne „pre-
ãítali“ a na‰li v‰etky na‰e nedostat-
ky. V samotnom zápase sme znovu
od zaãiatku pomerne jasne viedli. V
závere tretej ‰tvrtiny a v zaãiatkoch
‰tvrtej sme v‰ak o ná‰ náskok zno-
vu pri‰li, keì tempo zaãal diktovaÈ
takticky dobre hrajúci súper, ktor˘
svoju hru dokázal podoprieÈ aj slu‰-
nou fyzickou pripravenosÈou. Zá-
pas sme nakoniec prehrali pome-
rom bodov 71:75 (20:16, 19:22,
14:20, 18:17) V na‰om tíme skla-
mali predov‰etk˘m legionári, keì
najlep‰ie strieºal mladuãk˘ rozohrá-
vaã Marko (18). Podºa slov trénera
sa pod slab˘ hern˘ prejav v záve-
roch zápasov (ale aj jednotlivé ãas-
ti) podpísala najmä slab‰ia trénova-
nosÈ na‰ich hráãov. Niektorí legio-
nári sa porúãali uÏ po zápase. Os-
tatn˘ch ãaká ÈaÏká práca takmer od
zaãiatku. Treba v‰ak poznamenaÈ,
Ïe muÏstvo sa postupne tvorilo aj
vo vlaÀaj‰om majstrovskom roãní-
ku. Nám ostáva len veriÈ, Ïe znovu
sa to udeje s úspe‰n˘m koncom. 

V sobotu 3. decembra nás na
domácej palubovke preskú‰a
muÏstvo uvoºneného trénera Mar-
ka – BC Prievidza. Na zápas, ako
aj na va‰u úãasÈ na Àom sa znovu
te‰íme. -Rj-

O pohár dekana Mechanizaãnej fakulty

Aj v akademickom roku 2005/2006 sa vám v‰etk˘m prihlasuje
·tudentská rada FBP. V tomto roku sme zaãali pracovaÈ v (sta-
ro)novom zloÏení. Do ãela bola zvolená Mária Doviãiãová. Pod-
predsedovania sa ako v minulom roku ujal Vladimír Lechman 
a ªudmila Vavrová. Pokladníãkou bola zvolená Zuzana Krupová.
V ostatn˘ch, ale nemenej dôleÏit˘ch roliach úãinkujú: Eva Sen-
drejová, Milan ChÀapek a Peter Tatarka. 

·R FBP zdôrazÀuje, Ïe sme tu pre vás, ‰tudentov, na to, aby sme
tlmoãili va‰e problémy, sÈaÏnosti, dotazy, aby sme hájili va‰e záuj-
my, ãi uÏ vo fakultnom, univerzitnom senáte alebo na pôde ·RV·.

·R FBP sa pravidelne stretáva vo ‰tvrtok o 18.30 h v ·D MladosÈ
(b˘valá poºovnícka miestnosÈ). V‰etky stretnutia sú verejné, pote-
‰í nás kaÏd˘ hosÈ, kaÏd˘ nov˘ podnet, vá‰ záujem. 

ëal‰ie uÏitoãné informácie nájdete na na‰ej nástenke v ·D Mla-
dosÈ. ZloÏenie ·R FBP, ako aj e-mailové kontakty zas na interneto-
vej stránke FBP - link ·tudentská rada FBP. 

Na ìal‰iu a, dúfajme, plodnú spoluprácu sa te‰í va‰a ·R FBP:-))

bomír. Na ich kúpu si vzali úver a
padli aj peniaze zarobené na bri-
gádach. „Uvítame kaÏdú pomoc
ãi sponzorstvo, pretoÏe pokiaº ide
o atraktivitu, floorbal je veºmi
sºubn˘m ‰portom.“ V tejto sezó-
ne hrajú pod hlaviãkou univerzity
a vìaka jej podpore majú k dis-
pozícii ‰portovú halu SPU. „Chcel
by som sa aj touto cestou poìa-
kovaÈ pánovi rektorovi, ktor˘ nám
vy‰iel v ústrety a rovnako aj ve-
deniu Katedry telesnej v˘chovy a
‰portu.“ 

Po ‰tyroch dvojkolách majú
hráãi ·K Slávia SPU DFA Nitra na
svojom konte tri víÈazstvá, jednu
remízu a ‰tyri prehry. V nedeºu 4.
decembra sa v hale SPU bude
hraÈ ìal‰ie kolo extraligy, v ktorom
na na‰ich floorbalistov ãaká tím
Ko‰íc a jeden z najsilnej‰ích sú-
perov - Dragons Bratislava. Príìte
ich povzbudiÈ! L. ZÁHORÁKOVÁ

„U nás v âesku je floorbal veº-
mi populárny, hráãska základÀa
tam dnes predstavuje okolo 80-ti-
síc registrovan˘ch ãlenov. Okrem
toho sa hrajú Ïiacke súÈaÏe tak-
mer na kaÏdej ‰kole a veºkej ob-
ºube sa te‰í aj tzv. mal˘ floorbal“,
hovorí LUBOMÍR KLOSÍK, ktor˘
sa venuje tomuto pomerne mla-
dému ‰portu uÏ od svojich dva-
nástich rokov. 

Keì zaãali s Luká‰om Ki‰om
pred tromi rokmi ‰tudovaÈ na
SPU, obzerali sa po nejakom nit-
rianskom klube. Márne, floorbal
na Slovensku bol e‰te v plien-
kach. Ak chceli chlapci hraÈ, ne-
ostávalo iné, ako zaãaÈ „na zelenej
lúke“. Obrátili sa teda na zväz, za-
loÏili floorbalov˘ oddiel a prihlásili
sa do súÈaÏe. „Zaãiatky boli ÈaÏké,
v‰etko bolo na nás dvoch. Oslovili
sme ‰tudentov, ktorí kedysi hrali
hokej, hokejbal, alebo in˘ ‰port,
vytvorili sme muÏstvo a zaãali tré-
novaÈ. Po prvej sezóne sme po-
stúpili do extraligy a dnes sa po-
hybujeme okolo ôsmeho miesta.“ 

Floorbal ako hra vychádza z
hokeja, je v‰ak oveºa technickej‰í
a má prísnej‰ie pravidlá. Tvrdé
hokejové zákroky sú zakázané,
preto na v˘bavu hráãov staãí ho-
kejka a dres. Prilbu a ‰peciálne

vystuÏen˘ dres majú iba brankári.
Hrá sa v telocviãni na ihrisku 40 x
20 metrov, ohraniãenom manti-
nelmi. Záujemcovia o floorbal sa
môÏu prísÈ pozrieÈ na tréningy,
ktoré b˘vajú kaÏd˘ utorok od
20.30 h a kaÏdú stredu a ‰tvrtok
od 20.00 h. „Privítali by sme v na-
‰om klube najmä dievãatá z radov
‰tudentiek, v dievãenskom druÏ-
stve je zatiaº núdza o hráãky. Ne-
majú sa ãoho obávaÈ, nie je to drs-
n˘ ‰port a vo svete je medzi neÏ-
n˘m pohlavím veºmi populárny“,
vraví Lubomír Kosík. 

Floorbaloví nad‰enci nezabú-
dajú ani na prípravu dorastu. „Má-
me troch licencovan˘ch trénerov,
ktorí pracujú s mládeÏou. Te‰í
nás, ako r˘chlo sa tento ‰port roz-
‰iruje na základn˘ch a stredn˘ch
‰kolách a ako stúpa jeho obºúbe-
nosÈ. Okrem toho vzniká prvá
mestská liga, do ktorej sa môÏu
prihlásiÈ deti aj dospelí.“ 

Sponzori sa zatiaº floorbalu
akosi vyh˘bajú, majú obavy in-
vestovaÈ do neznámeho ‰portu.
„Väã‰inou sa zameriavajú na di-
vácky masovej‰í futbal alebo ho-
kej, takÏe sa musíme financovaÈ
z vlastného vrecka. Ako jeden z
piatich klubov na Slovensku v‰ak
hráme s vlastn˘mi mantinelmi,“
hovorí s istou dávkou hrdosti Lu-

POZDRAVY Z KODANE

SKRIPTÁ
J. Vi‰Àovsk˘ a kol.: ManaÏment ºudsk˘ch zdrojov. Tretie upravené

vydanie, náklad 300 ks, cena 94 Sk.
J. Machovec a kol.: Sadovnícka dendrológia. Druhé nezmenené vy-

danie, náklad 300 ks, cena 130 Sk.
ª. MiÏíãková a kol.: Základy manaÏmentu. Druhé nezmenené vyda-

nie, náklad 400 ks, cena 53 Sk.
I. Michalík: Biochémia. Piate nezmenené vydanie, náklad 600 ks,

cena 104 Sk.

V TLAâI
I. âern˘ a kol.: Rastlinná v˘roba II. Druhé nezmenené vydanie. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...
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Floorbalov˘ ·K Slávia SPU DFA Nitra je ìal‰ím z trojice extraligo-
v˘ch klubov, ktoré v tejto sezóne reprezentujú farby SPU v kolektív-
nych ‰portoch. Vznikol pred tromi rokmi zásluhou ‰tudentov
Mechanizaãnej fakulty, vtedaj‰ích prvákov, Lubomíra Klosíka a
Luká‰a Ki‰u z Fr˘dku-Místku.

Lubomír Klosík, Luká‰ Ki‰a,
Rudolf Halenár, Jozef Soukup
(v‰etci 3. MF), Tibor Ka‰ãak,
Jozef Korienek (obaja 4. MF),
Jozef Uher (4. FEM), Adam Bab-
jak (2. FE·RR), Michal Bugár,
Andrej Îakoviã, Peter Hornák,
Roman Cerulik, Oto Hroba, Ma-
tej Nosan, Martin Franta, Ladis-
lav Varga, Matú‰ Martinka, Bo-
ris Baraník, Tomá‰ Kahan.

Hráãi ·K Slávia SPU
DFA Nitra

ZO ·PORTU

BK Casta SPU ako na hojdaãke,

NEPREHLIADNITE
Katedra telesnej v˘chovy a

‰portu FZKI poriada pre ‰tu-
dentov a doktorandov 6-dÀov˘
zimn˘ pobyt – lyÏiarsky kurz v
dÀoch 29. 1. – 3. 2. 2006 na So-
lisku - ·trbské pleso. Ubyto-
vanie je zabezpeãené v hoteli
Akademik v Raãkovej doline.
Stravovanie + vlastn˘ autobus =
v˘borná cena. Informácie a pri-
hlá‰ky: PaedDr. Du‰an Danko,
0908 442 356 alebo 6511 023.

nepozornosti a vlastn˘ch chy-
bách dovolili uhraÈ domácim, ão
bolo smerodajné v ìal‰om v˘vo-
ji zápasu. Tretí set patril ná‰mu
tímu, ‰tvrt˘, opäÈ po chybách v
koncovke, získali domáci. 

VK Ekonóm SPU Nitra – VKM
Îilina 3:0 (16,16,17) Hrali: Va-
lent, Toman, Pa‰ka, Zentko, ëu-
rica, Gál (libero: ·imo, Szőke,
Halás, Chudík)

Zápas, v ktorom od zaãiatku
aÏ po koneãn˘ hvizd rozhodcu
jednoznaãne dominoval ná‰ tím,
sa hostia nezmohli na nijak˘ väã-
‰í odpor. Domáci hráãi dobre
takticky podávali, úspe‰ne bráni-
li na sieti a dôrazn˘m útokom ne-
dali hosÈom ‰ancu sa presadiÈ.
VíÈazstvo je dôleÏité o to viac, Ïe
i‰lo o prv˘ víÈazn˘ duel domá-
cich, ktor˘ by mal povzbudiÈ do
ìal‰ích bojov.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Poz˘vame vás na ìal‰í zápas
VK Ekonóm SPU Nitra s VK
Lokomotíva Zvolen, ktor˘ bude
v sobotu 3. 12. o 15.00 h v ·H
SPU v Nitre. Te‰íme sa na va‰u
úãasÈ a prajeme príjemn˘ ‰por-
tov˘ záÏitok!

VKP Bratislava - VK Ekonóm
SPU Nitra 3 : 0 (18,22,21) Hrali:
Valent, Toman, Pa‰ka, Halás,
Száraz, ëurica (libero: ·imo,
Szőke, Cerman, Chudík)

Zápas mal od zaãiatku oboj-
stranne veºmi dobrú úroveÀ,
pekné útoky sa striedali s kvalit-
nou obranou na sieti. Hráãi SPU
nemali pred súperom príli‰ veºk˘
re‰pekt, ão sa odzrkadlilo aj v
poãte bodov dosiahnut˘ch v jed-
notliv˘ch setoch. Aj keì vicemaj-
ster získal v‰etky koncovky vo
svoj prospech, musel o ne tvrdo
bojovaÈ.

VK Strojár Malacky - VK
Ekonóm SPU Nitra 3 : 1 (21,22, -
21,19) Hrali: Valent, Toman,
Pa‰ka, Halás, Száraz, ëurica (li-
bero: ·imo, Szőke, Cerman,
Chudík)

Nitrania pri‰li do Malaciek s ú-
myslom bodovaÈ naplno, ãomu
podriadili taktiku a snaÏili sa eli-
minovaÈ najlep‰ích hráãov kvalit-
nou obranou na sieti. Domáci
získali prv˘ set jednoznaãne vo
svoj prospech, ale v druhom a
treÈom boli lep‰í na‰i volejbalisti.
Koncovku druhého setu v‰ak po

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY

Floorbalisti prekvapili
V 5. kole extraligy si tím ·K SLÁVIA SPU DFA

NITRA zmeral sily s aktuálnym tretím druÏstvom v
tabuºke FBC Grasshopers ÎU Îilina a remizoval 7 :
7. Na‰i floorbalisti sa tak postarali o veºké prekva-
penie, navy‰e, sedem minút pred koncom viedli o
gól! Tento zápas potvrdil zlep‰ujúcu sa hru nitrian-

skeho tímu. V druhom zápase nastúpili proti ·K STRAKISS P.
Bystrica. Po vyrovnanej prvej tretine vyhrali 14 : 3, keì v poslednej
tretine dostali príleÏitosÈ aj hráãi z laviãky. 

FBC GRASSHOPPERS ÎU Îilina - ·K SLÁVIA SPU DFA NITRA
7 : 7 (3:1, 2:3, 2:3). Góly: Klosík 4, ëurick˘, HorÀák, Uher.

·K SLÁVIA SPU DFA NITRA - ·K STRAKISS P. Bystrica 14 : 3
(1:0, 8:0,5:3). Góly: ëurick˘ 6, Klosík 5, Ka‰ãák, Kri‰tof, Uher. -lk-

ale uÏ pod vedením Mexa Urbana ...!

VíÈazn˘ tím futbalového turnaja (doln˘ rad zºava): N. Kru‰insk˘, T.
Kazík, M. Prístavka, (horn˘ rad): S. Kroãka, J. Vicen, T. ·korÀák a
P. Kvasnica. Foto: P. POLÁK

Mlad˘ ‰port pod hlaviãkou SPU


