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âas je len mozaika 
zlepená z náhod
âas je len domino 
ão práve padlo
âas je len otáznik 
nad modr˘m nebom
Je ako lietadlo 
ão letí nadol

Kúpme si tro‰ku ãasu 
vo fºa‰i od koly
Kúpme si pár sekúnd 
moÏno to prebolí
Dajme si do nosa 
veì je ho dosÈ
Poìme sa prechádzaÈ 
ãasu je dosÈ

âas je len v˘krik 
z kukuãkov˘ch hodín
Je to len malá ãasÈ 
veºk˘ch hodín
âas je len tok noci
âas je len kúsok dÀa
Spadnut˘ zmoknut˘ ãas 
je tu pre nás

Bojím sa Ïe uÏ viac 
nebude
Nechcem ho cel˘ minúÈ
Tak schovám si odloÏím 
pár vzácnych minút
Tak schovám ho tro‰ku 
aj pre teba
OdloÏím nieão aj pre nás
Veì ãasu je málo

ALEXANDRA TAKÁâOVÁ
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Z úst odborníkov sa ãoraz viac oz˘va kon‰tatovanie,
Ïe jedinou moÏnosÈou, ako dosiahnuÈ dlhodobú pro-
speritu, je orientovaÈ sa na znalostnú ekonomiku. Zo
‰tatistík vypl˘va, Ïe znalosti predstavujú 50- aÏ 60-per-
centn˘ podiel na pridanej hodnote podnikania. Na‰a
univerzita má snahu pripravovaÈ kvalitn˘ch odborníkov
pre uplatnenie sa v ‰irokom diapazóne poºnohospodár-
stva, potravinárstva, rozvoja vidieka a ìal‰ích odvetví
hospodárstva. âo by ste na‰ej alma mater, jej ‰tuden-
tom a zamestnancom, popriali na prahu nového roka?

Poºnohospodárska 
fakulta JU jubilujeRADI UVEREJ≈UJEME

V 6. ãísle Poºnohospodára bolo uve-
rejnené oznámenie, Ïe 29. 11. 2005
vymenoval prezident Ivan Ga‰paroviã
na Bratislavskom hrade nov˘ch vyso-
ko‰kolsk˘ch profesorov. Ch˘balo me-
no prof. Ing. JOZEFA TIMKA, DrSc.,
riaditeºa Ústavu molekulárnej biológie
SAV, ktor˘ je dlhoroãn˘m extern˘m
ãlenom Katedry biochémie a biotech-
nológie FBP a prv˘m profesorom v od-
bore biotechnológia na na‰ej univerzi-
te a mladej fakulte. Jozef Timko patrí k
svetom uznávan˘m odborníkom, ktorí
uskutoãÀujú nielen pedagogick˘ pro-
ces, ale sú aj tvorcami priameho pre-
pojenia na v˘skumné a vedecké aktivi-
ty realizované v SAV. Sme radi a sú-
ãasne poctení t˘m, Ïe osobnosÈ prof.
Ing. Jozefa Timka, DrSc., je súãasÈou
SPU a hlavne na‰ej fakulty. Do ìal-
‰ích plodn˘ch rokov mu prajeme rozlet
ducha, pevné zdravie, radosÈ a úÏitok
zo spoloãného diela!

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.,
dekan FBP

Prv˘ december 2005 bol dÀom
slávnostného zasadnutia Vedec-
kej rady ZF Juhoãeskej univerzi-
ty v âesk˘ch Budûjoviciach pri
príleÏitosti 45. v˘roãia jej zaloÏe-
nia. Vo vystúpení dekanky fakul-
ty, prof. Ing. Magdaleny Hrabán-
kovej, CSc., bola zhodnotená
história a súãasne predloÏená
budúca orientácia fakulty. V po-
dobnom duchu bolo orientované
aj vystúpenie magnificencie, rek-
tora tejto univerzity.

Vedúci funkcionári opätovne
pozitívne hodnotili spoluprácu s
Vysokou ‰kolou poºnohospodár-
skou a neskôr Slovenskou poºno-
hospodárskou univerzitou v Nitre
pri rozvoji tejto modernej vzdelá-
vacej a vedeckej in‰titúcie. Oce-
nili hlavne prínos pri kreovaní
Poºnohospodárskej fakulty v sym-
bióze poºnohospodárskeho a

ekonomického vzdelania a v˘s-
kumu. Pozitívna je stála kontinui-
ta t˘chto procesov v prospech
obidvoch in‰titúcií. Dôkazom bo-
lo udelenie medaily prof. Dr. Ing.
Karla Koubka, DrSc., jedného zo
zakladateºov fakulty a univerzity
ná‰mu pedagógovi, prof. Ing.
Alojzovi Kúbekovi, CSc., za roz-
voj genetiky hospodárskych zvie-
rat. V zdôvodnení bolo uvedené,
Ïe prof. Kúbek sa vedeckou prá-
cou, pôsobením v pedagogickom
procese a ãinnosÈou v odborn˘ch
orgánoch v˘znamne zaslúÏil o
rozvoj fakulty.

S veºkou úctou a poìakova-
ním bola prijatá Pamätná medai-
la SPU v Nitre, ktorú jubilujúcej
fakulte udelil rektor na‰ej univer-
zity, prof. Dr. Ing. Imrich Okenka,
PhD. 

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

Sviatoãná otázka na‰im ministrom

Na rokovaní, konanom 23. no-
vembra, bol za nového ãlena
ekonomickej komisie AS zvolen˘
prof. Jozef Streìansk˘ a Ing.
Monika Tóthová. Senát schválil
návrh na pouÏitie ãasti rezervy
senátu vo v˘‰ke 2 377 tis. Sk,
ktor˘ navrhla ekonomická komi-
sia takto: 500 tis. Sk FE·RR
(kreovanie fakulty), 300 tis. Sk
MF (sÈahovanie do nov˘ch pries-
torov), 700 tis. Sk Grantová
agentúra SPU, 100 tisíc Sk rekto-
rát SPU (vytvorenie jedného
miesta na Útvare právnom a ve-
rejného obstarávania). Nerozde-
lená rezerva 777 tis. Sk sa roz-
delí podºa alternatívy 2, spraco-
vanej kvestorkou SPU. Akade-
mick˘ senát sa na základe prí-
slu‰n˘ch dokumentov uzniesol
na vyhlásení volieb rektora SPU
na nové ‰tvorroãné funkãné ob-
dobie. Termín riadnych volieb je
stanoven˘ na 15. marca 2006.
Rektor Imrich Okenka potom in-
formoval o aktuálnom dianí na
univerzite, menovite o kúpe hote-
la Agrokomplex na rie‰enie uby-
tovania ‰tudentov, kúpe pozem-
ku za pavilónom Q, v˘mene elek-
trickej siete na internáte MladosÈ
s predpokladan˘mi nákladmi vo
v˘‰ke 8 mil. Sk, v˘mene sociál-
nych zariadení na Novej dobe, s
predpokladan˘mi nákladmi 10
mil. Sk, o zavedení internetu na
·D A. Bernoláka a Nová doba,
predaji haly Jeseník, priãom kon-
‰tatoval, Ïe zatiaº nie je o Àu zá-
ujem, o pokraãovaní prác na
SlPK a o oprave kotolne pod Zo-
borom. AS SPU súhlasil so zaãa-
tím prípravn˘ch prác smerujúcich
k predaju objektu VK pavilón, mi-
nimálne za cenu stanovenú zna-
leck˘m posudkom. -r-

VáÏení spolupracovníci, milí ‰tudenti !

Rok s rokom sa zi‰iel a opäÈ sú tu Vianoce a Nov˘ rok. Vianoce -
symbol radosti, ‰Èastia, pokoja, pohody a porozumenia. Vianoce
väã‰ine z nás priná‰ajú so sebou spomienky na radostné chvíle,
najmä v detstve, na priateºov a t˘ch, ktorí uÏ medzi nami nie sú. Sú
to radostné chvíle dávania a dostávania darãekov. Vianoce, to je
ãas, keì sa nemusíme venovaÈ pracovn˘m záleÏitostiam, povin-
nostiam, problémom a starostiam, ale chvíºu môÏeme stráviÈ so
svojimi záºubami, koníãkami, na ktoré po cel˘ rok nemáme ãas.
âaro Vianoc znásobuje aj duch bielej prírody a kus prírody v prí-
bytku vo forme vianoãného stromãeka. Vianoãné sviatky nenápad-
ne, ale nezadrÏateºne prechádzajú do nového roka, ão je dobrou prí-
leÏitosÈou na bilancovanie práve pominutého a dávania si nov˘ch
predsavzatí, ktoré hodláme, s väã‰ím ãi men‰ím úspechom, splniÈ. 

Pri tejto príleÏitosti Ïelám Vám, váÏení spolupracovníci, milí ‰tu-
denti a priatelia na‰ej univerzity, aby ste vianoãné sviatky preÏili
v kruhu svojich najmil‰ích, v kruhu t˘ch, ktorí sú Vám najbliÏ‰í,
aby tradiãn˘ pokojn˘ a radostn˘ duch Vianoc neopú‰Èal Va‰u du-
‰u, aby sa pokoj a pohoda natrvalo usadili vo Va‰ich príbytkoch.
Îelám Vám poãas celého roka 2006 najmä pevné zdravie, pohodu
na pracovisku a v rodine. ·tudentom prajem veºa úspechov poãas
skú‰ok, príjemné záÏitky z chvíº stráven˘ch na univerzite a veºa
radosti z poznania, ktoré získavajú poãas ‰túdia na Slovenskej
poºnohospodárskej univerzite v Nitre. 

IMRICH OKENKANa zdravie v novom roku! Snímka: MARTIN KOLNÍK

ZO ZASADANIA SENÁTU

VáÏení pedagógovia, milí
‰tudenti Slovenskej poºno-

hospodárskej univerzity v Nitre,
objavenie vzdelania ako kºúãové-

ho rozvojového prvku spoloãnos-
ti nie je vynálezom 21. storoãia.
UÏ pred piatimi storoãiami na‰i
predkovia pochopili, Ïe vzdelanie
prístupné v‰etk˘m je kºúãom k
úspechu na‰ej civilizácie. 

V tejto súvislosti sa mi vybavia
mená RNDr. Alexandra Sirotki-
na, DrSc. a Ing. Marcely Kramá-
rovej, PhD. Sú to pedagógovia
Va‰ej univerzity, ktorí v novem-
bri získali Cenu ministra ‰kolstva
za vedu a techniku. Verím, Ïe
tak ako Va‰i pedagógovia, tak aj
Vy budete prispievaÈ svojimi
znalosÈami k rozvoju ná‰ho hos-
podárstva. 

Va‰a univerzita je jediná svoj-
ho druhu na Slovensku, a tak ste
aj Vy ist˘m spôsobom jedineãní.
VyuÏite tieto dary, vyuÏite ão
najlep‰ie talent a svoje schop-
nosti. Na tejto Va‰ej ceste „jedi-
neãnosti“ Vám v roku 2006 dr-
Ïím palce a prajem veºa úspe-
chov!

S úctou 
MARTIN FRONC

minister ‰kolstva SR

Vprvom rade samozrejme
zdravie, ‰Èastie a veºa ús-

pechov. I keì to môÏe znieÈ ako
fráza, nie je to náhoda, Ïe si ºu-
dia pri v˘znamn˘ch udalostiach

vin‰ujú práve tieto najzákladnej-
‰ie veci. Veì sú pre nás v‰et-
k˘ch najdôleÏitej‰ie, bez rozdie-
lu veku, postavenia, akejkoºvek
príslu‰nosti. Pre ‰tudentov a za-
mestnancov Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity v Nitre
v‰ak mám aj ‰peciálny vin‰.
Prajem si, aby absolventi z Nitry
vytvorili siln˘ základ domáceho
agropotravinárskeho komplexu,
pretoÏe len tak˘mto spôsobom
môÏe odvetvie skutoãne napre-
dovaÈ. K tomu sú v‰ak potrebné
dve veci: po prvé, aby SPU Nitra
i naìalej „produkovala“ kvalit-
n˘ch odborníkov so znalosÈami
porovnateºn˘mi s akoukoºvek
univerzitou v krajinách EÚ a po
druhé, aby títo mladí experti o-
stali pracovaÈ v odvetví. A to je
uÏ v˘zva pre ministerstvo pôdo-
hospodárstva: vytvoriÈ predpo-
klady pre prosperujúci a per-
spektívny agropotravinársky
sektor, ktor˘ si dokáÏe udrÏaÈ

mlad˘ch ºudí. Od ná‰ho vstupu
do EÚ síce uplynul relatívne
krátky ãas, no uÏ teraz je evi-
dentné, Ïe Spoloãná poºnohos-
podárska politika EÚ slovenské-
mu agrárnemu odvetviu znaãne
pomohla – svedãí o tom hospo-
dársky v˘sledok za rok 2004,
ktor˘ bol najlep‰í za posledn˘ch
14 rokov. Podobné sú prognózy
aj na rok 2005. Pre odvetvie sa
teda ãrtá pozitívny v˘vojov˘
trend. Ak ho v‰ak chceme udr-
ÏaÈ, ãi nebodaj e‰te posilniÈ, po-
trebujeme vysokokvalifikova-
n˘ch mlad˘ch odborníkov, ktorí
sa vyznajú v európskych predpi-
soch, ovládajú cudzie jazyky a
majú, samozrejme, kvalitné od-
borné znalosti. Verím, Ïe SPU
Nitra túto v˘zvu chápe a dokáÏe
sa s Àou popasovaÈ. K tomu jej
do nového roku Ïelám veºa ús-
pechov!

ZSOLT SIMON
minister pôdohospodárstva SR

Akreditaãná komisia, poradn˘ orgán Vlády Slovenskej repub-
liky, ktor˘ posudzuje spôsobilosÈ vysok˘ch ‰kôl uskutoãÀovaÈ
príslu‰né ‰tudijné programy a svoje vyjadrenia oznamuje mi-
nistrovi, ktor˘ rozhodne o priznaní práva udeºovaÈ absolven-
tom tohto ‰tudijného programu zodpovedajúci akademicky ti-
tul, zasadala od 30. novembra do 2. decembra na pôde na‰ej
univerzity. âlenovia komisie rokovali v modernej zasadacej
sále novej budovy Mechanizaãnej fakulty. Iba po ‰piãkách
sme vo‰li s fotoaparátom, aby sme neru‰ili… -r-



QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT        Nech je to k dobru, ‰Èastiu, blahu a zdaru!

VáÏení spolupracovníci, milí ‰tudenti, priatelia na‰ej alma mater!
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Ïem povedaÈ, Ïe stojíme na pev-
n˘ch nohách a naìalej sa chceme
uchádzaÈ o trvalú priazeÀ odborní-
kov a záujem budúcich ‰tudentov.
Vám, milí spolupracovníci, vyslo-
vujem poìakovanie za vykonanú
prácu, no prejav vìaky patrí aj
v‰etk˘m sympatizantom, ktorí
nám pomáhajú byÈ úspe‰n˘mi a
‰tudentom a absolventom, ktorí
‰íria dobré meno na‰ej fakulty.

Spokojné, láskou a porozume-
ním naplnené vianoãné sviatky, 
v novom roku 2006 veºa zdravia,
‰Èastia, osobn˘ch, pracovn˘ch i
‰tudijn˘ch úspechov Ïelá v‰etk˘m
zamestnancom, kolegom a ‰tu-
dentom SPU

MIKULÁ· LÁTEâKA,
dekan Fakulty záhradníctva 

a krajinného inÏinierstva

relom rokov je vÏdy prí-
leÏitosÈou zastaviÈ sa a
bilancovaÈ, zam˘‰ºaÈ sa
nad t˘m, ão konãiaci sa
rok mal daÈ, dal ãi od-
niesol. V kolobehu aka-

demického Ïivota sú si roky v mno-
hom naoko podobné, no svojím
obsahom je kaÏd˘ in˘. Máme za
sebou stovky hodín v posluchár-
Àach, za obrazovkami poãítaãov,
nad tabuºkami ãi grafmi, spomína-
me na novo nadviazané domáce
aj zahraniãné partnerstvá v eu-
rópskom aj svetovom priestore a
na úspe‰ne prezentované projek-
ty. To sú nové prvky, ktoré oboha-
cujú vzdelávací proces s cieºom
posúvaÈ sa smerom k vedomost-
nej spoloãnosti, ktorú chceme do-
siahnuÈ. Dovolím si citovaÈ pozna-
tok, Ïe vzdelaní pracovníci sú tie
„kone“, ktoré Èahajú ekonomick˘
pluh dne‰nej spoloãnosti neustá-
lych zmien. My sme tu preto, aby
sme tieto „kone“ pripravovali na
‰tart pretekov v globálnej konku-
rencii. Na‰i absolventi, ktorí opú‰-
Èajú alma mater s vynikajúcimi
‰tudijn˘mi v˘sledkami a dobre sa
uplatÀujú v najrôznej‰ích sférach
hospodárskeho Ïivota doma aj v
zahraniãí dokazujú, Ïe sa uberá-
me správnym smerom. 

Za v‰etku prácu v prospech
dobrého mena na‰ej fakulty
Vám, váÏení spolupracovníci,
úprimne ìakujem. Rovnako aj
Vám, milí ‰tudenti, ktorí ste na-
dobudnut˘mi vedomosÈami dob-
re reprezentovali svoju materskú
fakultu. Do nového roka Vám
v‰etk˘m prajem veºa zdravia,
spokojnosti a pokojnej atmosféry
pre prácu aj osobn˘ Ïivot. Celej
akademickej obci na‰ej alma ma-

orientovaÈ podºa poÏiadaviek bu-
dúceho zamestnávateºa a ich za-
mestnanie po úspe‰nom ukonãe-
ní ‰túdia by bolo bezproblémové. 

Verím, Ïe nasledujúci rok 2006
bude e‰te úspe‰nej‰í ako rok
2005. Preto by som chcel v‰et-
k˘m zaÏelaÈ veºa zdravia, ktoré je
nevyhnutn˘m predpokladom plné-
ho nasadenia v práci. S t˘m je
spojená aj moja v˘zva, aby sme
viac vyuÏívali ‰portoviská na‰ej
univerzity na relax a upevnenie
zdravia. Chcel by som popriaÈ
v‰etk˘m chuÈ do práce v tvoriv˘ch
kolektívoch, aby sme mohli rie‰iÈ
nové projekty vo vedeckov˘skum-
nej, ale aj edukaãnej oblasti.
Îelám vám pohodu na pracovis-
kách, pretoÏe iba tak bude moÏné

blíÏiacimi sa vianoãn˘mi
sviatkami prichádza aj
koniec kalendárneho ro-
ka a s ním spojen˘ od-
poãet úloh, ktoré Slo-
venská poºnohospodár-

ska univerzita a jej organizaãné
zloÏky v ostatnom roku plnili. Pra-
coviská nakupujú posledn˘ mate-
riál na prevádzku, ukonãujú v˘s-
kumy a vypisujú termíny skú‰ok
zimného semestra. K pracovn˘m
úlohám pribudli aj prvé predvia-
noãné nákupy v rozÏiaren˘ch ob-
chodn˘ch reÈazcoch, a to v‰etko
s vedomím dobre vykonanej prá-
ce, ale aj zamyslením sa nad t˘m,
ão v‰etko uplynul˘ rok priniesol
doma a na pracovisku. V mys-
liach viacer˘ch sa zv˘razÀujú
otázky a hºadajú odpovede na to,
ak˘ bude nadchádzajúci rok, ão
nové prinesie a ão moÏno od ne-
ho oãakávaÈ. I keì ten predchá-
dzajúci nebol zl˘m rokom, v mys-
liach zamestnancov sa sem-tam
objavujú obavy z budúcnosti, z
neistoty v zamestnaní a zhor‰e-
nia politickej a mocenskej situá-
cie vo svete. 

Klopanie Vianoc a Nového ro-
ka si uvedomujú aj na‰i ‰tudenti.
Tí star‰í, ktorí uÏ zaãali rátaÈ
zvy‰né dni do ukonãenia ‰túdia,
sa usilujú ão najlep‰ie obstáÈ na
ostatn˘ch predmetov˘ch skú‰-
kach a pripravujú sa rázne vkroãiÈ
do Ïivota. Tí najmlad‰í zatiaº hºa-
dajú najvhodnej‰í spôsob, ako
úspe‰ne absolvovaÈ prvé zápoãty
a skú‰ky. V ich oãiach badaÈ
smiech a radosÈ zo Ïivota, túÏbu
po poznaní a odhaºovaní prekrás-
nych kútov na‰ej planéty. Ich
optimistická nálada je umocnená
prv˘mi dojmami zo zimného se-
mestra a z blíÏiacich sa stretnutí
so svojimi najbliÏ‰ími v kruhu ro-
diny. Na rozdiel od nás star‰ích
v‰ak nastávajúci nov˘ rok vidia
oveºa optimistickej‰ie, vo svetlej-
‰ích farbách. Tejto vízii isteÏe pri-
dáva mladosÈ a radosÈ zo Ïivota,
ale predov‰etk˘m poznanie, Ïe
dobre pripraven˘ absolvent uni-
verzity dokáÏe nájsÈ ‰iroké uplat-
nenie vo svete.

NuÏ, dovoºte mi preto zaÏelaÈ
v‰etk˘m t˘m optimisticky aj pesi-
misticky naladen˘m zamestnan-
com a ‰tudentom, b˘val˘m i sú-
ãasn˘m spolupracovníkom spokoj-
né vianoãné sviatky a ‰Èastn˘ nov˘
rok, pevné zdravie a veºa osob-
n˘ch a pracovn˘ch úspechov!

VLADIMÍR GOZORA, 
dekan Fakulty európskych ‰túdií 

a regionálneho rozvoja

ter Ïelám príjemné preÏitie via-
noãn˘ch sviatkov a ‰Èastn˘ nov˘
rok 2006!

PETER BIELIK,
dekan Fakulty ekonomiky 

a manaÏmentu

rostredie, v ktorom Ïije-
me a pôsobíme, sa neu-
stále mení, kladie na
nás v‰etk˘ch nároãné
poÏiadavky a vyÏaduje
nové prístupy. Na‰Èas-

tie, máme na ão nadviazaÈ. Na
v‰etku pozitívnu prácu, ktorú vy-
konali predchádzajúce generácie
pedagógov, vedeck˘ch pracovní-
kov a absolventov, ktorí Ïili, pra-
covali a ‰tudovali na materskej fa-
kulte tejto univerzity za uplynul˘ch
‰esÈdesiat rokov. Vstupujeme do
roku 2006, pre alma mater jubilej-
ného, v ktorom si túto skutoãnosÈ
budeme uvedomovaÈ e‰te inten-
zívnej‰ie. Preto chcem osloviÈ
v‰etk˘ch pracovníkov na‰ej fakul-
ty, ale aj ostatn˘ch fakúlt, aby vy-
uÏili svoj tvoriv˘ potenciál, ako aj
kreatívnosÈ mlad˘ch ºudí v pro-
spech aktívnej spolupráce pri
tvorbe spoloãensk˘ch, ale aj ºud-
sk˘ch hodnôt. Aby sme hºadali ko-
rektné cesty vzájomnej komuniká-
cie, aby sa nám pri dobrom zdra-
ví darilo zvládnuÈ nároãné pracov-
né úlohy a zlep‰ovaÈ medziºudské
vzÈahy. 

V mene vedenia Fakulty agro-
biológie a potravinov˘ch zdrojov
dovoºte poìakovaÈ sa Vám, váÏe-
ní spolupracovníci, milí ‰tudenti,
za prácu, vykonanú v konãiacom
sa roku a popriaÈ zaslúÏené dni
oddychu, radostné Vianoce a
‰Èastliv˘ nov˘ rok celej na‰ej uni-
verzite.

MAGDALÉNA LACKO-BARTO·OVÁ,
dekanka Fakulty agrobiológie  

a potravinov˘ch zdrojov

Medzit˘m si vyhrejeme rúru a plátky
opatrne ukladáme na mrieÏku. Keì
„chytia“ vzor mrieÏky z jednej stra-
ny, otoãíme ich, aÏ k˘m aj z tejto
strany nezhnednú. Pozor, aby ne-
prihoreli! Potom plátky opatrne vy-
berieme, rozloÏíme na podlhovastú
misu, pokvapkáme olejom, mierne
posolíme, potrieme rozotret˘m ces-
nakom, ako aj orechmi prevaren˘mi
v tro‰ke mlieka tak, aby masa zos-
tala rozotierateºná. Nakoniec plátky

giu, a preto nesmie ch˘baÈ na Ïiad-
nom stole. Obidve tieto jedlá podá-
vame s chlebom, najãastej‰ie ako
predjedlo.

âo by ste zaÏelali Va‰ej alma
mater, kolegom, ‰tudentom a
v‰etk˘m zamestnancom do no-
vého roka?

Veºa úspe‰n˘ch ‰tudijn˘ch pro-
gramov uznávan˘ch tak na Sloven-
sku, ako aj v krajinach Európskej
únie, veºa v˘born˘ch a aktívnych ‰tu-
dentov, ktorí v budúcom roku zvlád-
nu aspoÀ jeden cudzí jazyk a bude
o nich záujem doma a v zahraniãí.
·tudentom Ïelám veºa ‰tastia na
skú‰kach, ale aj v láske. Pedago-
gick˘m pracovníkom a ostatn˘m za-
mestnacom dostatok finanãn˘ch
prostriedkov na vzdelávaciu, ako aj
vedeckov˘skumnu prácu, aby moh-
li svoje nápady tvorivo uplatniÈ a k
tomu pevné zdravie, veºa energie a
pekné medziºudské vzÈahy. Poºno-
hospodáru vin‰ujem v novom roku
2006 veºa ãitateºov, atraktívne témy
a vynikajúce ãlánky! Mojim kolegom
v Subregionálnej kancelárii FAO Ïe-
lám veºa zdravia, úspe‰né zvládnu-
tie reformn˘ch procesov vo FAO,
ako aj dostatoãné mnoÏstvo rozvo-
jov˘ch projektov v krajinách stred-
nej a v˘chodnej Európy. 

ëakujeme a Ïeláme v‰etko naj-
lep‰ie! K. POTOKOVÁ

zrolujeme, ozdobíme petrÏlenovou
vÀaÈou. Chutia vynikajúco. Podob-
ne sa pripravujú baklaÏány na ta-
liansky spôsob, ale bez orechov.
Grilované plátky baklaÏánu uloÏíme
na misu, posolíme, potrieme cesna-
kom, pokropíme citrónom a bohato
prizdobíme a ochutíme petrÏlenom.
Rada by som e‰te podotkla, Ïe pe-
trÏlenová vÀaÈ má najmä v Ïivote
zakaukazsk˘ch národov veºmi dôle-
Ïitú rolu, a to ako Ïivotabudiã, ktor˘
unavenému ãloveku dodáva ener-

Ná‰ sviatoãn˘ stôl sa bude veºmi
podobaÈ ostatn˘m na Slovensku.
T˘m, ako sa na‰a rodina rozrastá,
pribúdajú zvyky z ostatn˘ch do-
mácností, ako napr. z rodiny môjho
zaÈa Paºka. Na ·tedr˘ deÀ je to
kyslá hubová polievka, rybie filé s
kysnut˘mi rascov˘mi rohlíãkami.
Na veãeru kapustnica so smota-
nou, kapor a zubáã so zemiakov˘m
‰alátom a makové pupáãky. Samo-
zrejme, ‰tedrá veãera sa zaãína
oplatkami s medom. Po veãeri sú to
rôzne druhy ovocia, medzi ktor˘mi
majú najdôleÏitej‰ie postavenie ja-
bæãka a orechy. Za ‰tedroveãern˘m
stolom máme vÏdy prestreté o dve
miesta naviac. Myslíme aj na t˘ch,
ktorí uÏ s nami nie sú, ale aj na
t˘ch, ktorí sú sami a ch˘ba im ‰ted-
roveãerné teplo.

Spomedzi jedál, ktoré som si do-
niesla zo zahraniãia, presnej‰ie z
Maìarska, máme radi zubáãa a pl-
nen˘ kapustn˘ list, ale milujem aj
baklaÏán plnen˘ orechami, recept
mám zas z Gruzínska.

Na jeho prípravu potrebujeme:
stredne veºk˘ baklaÏán, 20 Dg ore-
chov, 3 strúãiky cesnaku, 1 dl mlie-
ka, ‰tipku soli, olivov˘ olej a petrÏ-
lenovú vÀaÈ.

BaklaÏán nakrájame na polcenti-
metrové plátky a mierne ich posolí-
me, aby stratili horkastú chuÈ.

z ná‰ho tímu bol vlani obdaren˘ kni-
hou Starec a more, kúpenou v anti-
kvariáte. Odo mÀa sa oãakáva, Ïe
na predvianoãnú oslavu pripravím
kapustnicu, o‰kvarkové pagáãiky a
netypické jedlo pre toto obdobie -
zemiakové placky. Ja sa zas te‰ím
na husaciu peãienku marinovanú v
tokajskom víne, ktorú pripraví jeden
z mojich maìarsk˘ch kolegov. Ná‰
expert na zdravú v˘Ïivu nás síce
vÏdy upozorní na vysok˘ obsah
cholesterolu v tomto chutnom jedle,
ale zato on sám zaãne s jeho testo-
vaním ako prv˘. V‰etci si pritom na-
hlas hovoríme o svojich záväzkoch,
Ïe v novom roku budeme konzumo-
vaÈ len zdravé potraviny! 

Po návrate domov odloÏíte na
chvíºu protokolárne povinnosti a
stanete sa "iba" mamou, starou
mamou a manÏelkou. âo dobré
bude na sviatoãnom stole u Kad-
leãíkovcov? Bude to nieão tradiã-
né, kaÏdoroãne sa opakujúce, ale-
bo vyskú‰ate aj nejakú ‰pecialitu,
ktorú ste si priniesli z ciest? 

Pani Kadleãíková, vediete ko-
lektív ºudí rôznych národností.
Pripomeniete si aj spoloãne nad-
chádzajúce najkraj‰ie sviatky ro-
ka? "Domácimi" zvykmi a dobro-
tami ãi darãekmi? 

Oslavy v na‰ej subregionálnej
kancelárii FAO zaãínajú uÏ zaãiat-
kom decembra. Napriek rozdielu
národností ãi náboÏenstva má kaÏ-
d˘ ãlen ná‰ho tímu sviatoãne vy-
zdobenú kanceláriu a aj reprezen-
taãné priestory zdobí pravá jedliãka
z lesa. Príprava na sviatky sa zaãí-
na mil˘mi prekvapeniami pred dve-
rami kancelárií, ak˘mi sú napríklad
ãokoládové figúrky Mikulá‰ov, ale aj
ãertov. Organizujeme si aj spoloãnú
oslavu, na ktorú kaÏd˘ pripraví svo-
je národné jedlo a potom sa hodno-
tí, ktoré bolo najchutnej‰ie. Dávame
si darãeky, a to na základe losova-
nia, ktoré urãí, kto koho obdaruje.
Darãek nemá maÈ veºkú finanãnú
hodnotu, skôr má vyjadriÈ nieão
charakteristické o osobe, ktorej je
urãen˘. Tak napríklad vá‰niv˘ rybár

sme úspe‰ne akreditovali nové
‰tudijné programy, ktoré predsta-
vujú pomerne v˘raznú zmenu v o-
rientácii vyuãovacieho procesu na
potreby praxe z hºadiska moÏnos-
ti získania najnov‰ích poznatkov,
ako aj získania potrebn˘ch zruã-
ností a skúseností. Tieto skutoã-
nosti v˘razne zv˘‰ili atraktívnosÈ
‰túdia na na‰ej fakulte. To, Ïe
sme vykroãili správnym smerom,
potvrdzuje aj nárast záujmu o ‰tú-
dium zo strany ‰tudentov. 

Vzhºadom na to, Ïe univerzitné
vzdelávanie je úzko späté s ve-
deckov˘skumn˘mi aktivitami, zv˘-
‰ili sme aj úsilie zamerané na zís-
kanie projektov na podporu vedy
a v˘skumu. V˘sledkom toho je
získanie dvoch projektov v 6. rám-

covom programe a deväÈ projek-
tov VEGA, priãom na jednotliv˘ch
pracoviskách sa priebeÏne pripra-
vujú ìal‰ie projekty. Uvedomuje-
me si, Ïe iba poskytovaním kvalit-
n˘ch a aktuálnych vedeck˘ch po-
znatkov moÏno zv˘‰iÈ kvalitu
vzdelávania, a t˘m prilákaÈ ìal-
‰ích ‰tudentov, aj zo zahraniãia.

ëal‰ou v˘znamnou aktivitou,
ktorou sme doslova Ïili v roku
2005, bolo sprevádzkovanie labo-
ratórií v pavilóne MF, v ktorom
sídli na‰a fakulta. Toto úsilie bolo
úspe‰ne zav⁄‰ené aj vìaka práci
a obetavosti v‰etk˘ch pracovní-
kov fakulty, za ão im chcem vy-
jadriÈ úprimnú vìaku. V nasledujú-
com období bude teda moÏné e‰-
te zintenzívniÈ aktivity vo vedecko-
v˘skumnej oblasti.

âo nás ãaká v budúcom roku?
Bude to najmä ìal‰ie skvalitÀova-
nie ponúkan˘ch ‰tudijn˘ch pro-
gramov tak, aby to boli programy
pre prax, schopné ìal‰ieho rozvo-
ja, a nie programy produkujúce
nezamestnan˘ch. Chceli by sme
postupne roz‰íriÈ spoluprácu ‰tu-
dentov s podnikmi uÏ poãas ‰tú-
dia. Tak by mohli svoje ‰túdium

alendár ako kaÏdoroãne
otvára kapitolu vzácneho
ãasu slávenia Vianoc a
následne Nového roka.
Je to obdobie rozm˘‰ºa-
nia a bilancovania. Je

súãasne chvíºou pre rozlet ducha
a mysle. Má svoju neopakovateº-
nú atmosféru, pravidelne sa opa-
kujúcu. Vianoce sú zázrakom po-
koja a lásky v ich podstate. Práve
teraz je ten ãas uvedomiÈ si vzác-
nu silu pôsobenia veºkosti ãlove-
ãenstva a úlohu kaÏdého z nás vo
vzájomnom duchovnom i mate-
riálnom pôsobení. Vianoce sú
chvíºa, keì sa otvárame. Otvára-
me brány vnútorné i vonkaj‰ie,
ktoré nám umoÏÀujú uvedomiÈ si
silu ramien Ïivota. Tie sú rozho-
dujúce aj pre nás na Fakulte bio-
technológie a potravinárstva, na
na‰ej alma mater SPU v Nitre.
Robme v‰etko, aby sme naplnili
základn˘ cieº vo v˘chove a rozvoji
poznania. V hºadaní naplnenia tú-
Ïob a Ïelaní pri zachovaní svojej a
cudzej dôstojnosti. Nech nás prá-
ca, uãiteºské povolanie zo‰ºachÈu-
je. Nech sa neuzatvárame brána-
mi pred názormi druh˘ch a pred
in˘mi. Hºadajme dobro, pokoj, múd-
rosÈ a porozumenie pre potreby
akademickej obce. Nech na‰e rie-
‰enia nevytvárajú brány mecha-
nické, automatické a nedajboÏe
medziºudské! Preto sú Vianoce!

Vo vin‰ovaãkách sa práve tento
ãas spája s dobrom a oãakávaním
uplatnenia dobroty a lásky v budú-
com roku: „Cez Vianoce vyberme
úsmev a rozdajme ho v‰etk˘m.
Cez Vianoce vyberme lásku, kaÏ-
dému dajme trochu, nech nikdy
nezov‰ednie, ani v novom roku“.

Do dní budúcich Vám, váÏené
spolupracovníãky a spolupracov-
níci, pedagógovia a ‰tudenti, vin-
‰ujem veºa Ïivotného optimizmu,
pevné zdravie, spokojnosÈ, mate-
riálne dobro a veºa obohacujúcich
stretnutí, z ktor˘ch odchádzame
bohat‰í.

JOZEF BULLA,
dekan Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva

líÏi sa koniec roka a na-
stalo obdobie zamysle-
nia sa nad v˘sledkami
na‰ej ãinnosti v uplynu-
lom roku. ZároveÀ je to
obdobie plánovania akti-

vít v roku nasledujúcom. 
Rok 2005 bol pre Mechanizaã-

nú fakultu rokom v˘znamn˘m z
viacer˘ch hºadísk. V prvom rade

Veºa ‰Èastia v ‰túdiu, ale aj v láske!

realizovaÈ v‰etky zámery, keì sa
budú udrÏiavaÈ dobré medziºud-
ské vzÈahy a atmosféra vzájomnej
pomoci. 

·tudentom prajem získanie uÏi-
toãn˘ch vedomostí a zruãností na
na‰ej fakulte. Budúcoroãn˘m ab-
solventom Ïelám uplatnenie na tr-
hu práce a veºa ‰Èastia v ìal‰om
Ïivote!

VLADIMÍR KROâKO, 
dekan Mechanizaãnej fakulty 

spe‰nosÈ zrodu kaÏdého
nového ºudského diela
závisí od vôle a ochoty
ºudí, od spoloãenskej si-
tuácie, ale aj od zrelosti
doby, ktorá plodí nové

my‰lienky, kreuje progresívne
smery, strategické v˘chodiská.
Pred desiatimi rokmi bola takáto
doba pre vznik na‰ej Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinier-
stva. Dnes je uÏ v povedomí ‰iro-
kej verejnosti a te‰í sa uznaniu od-
borníkov doma aj v zahraniãí.
Cesty na‰ich úspechov nemali
vÏdy dláÏdené povrchy a kvitnúce
aleje stromov. Bolo treba prekoná-
vaÈ mnoho úskalí. No dnes mô- Ilustraãné snímky: IGOR ·TVARTÁK

Horári b˘vali
väã‰inou na sa-
motách. Ako si

vin‰ovali? Veì neboli mobily,
neboli telefóny, tak si popriali
po svojom, v˘strelmi. Tak sa
vedelo, Ïe na BoÏie narode-
nie o ‰iestej horár ëulo na há-
jenke Cibajky gratuluje horá-
rovi ârpanovi na hájenke Pod
starou kopanou dvoma v˘-
strelmi z pu‰ky. Tak isto aj na
Nov˘ rok...

Na ·tedr˘ deÀ
b˘valo u nás na
dedine zvykom,

Ïe stará mama i‰la daÈ po-
svätenú oplátku kravám, svi-
niam a krmivo sa vyná‰alo aj
lesnej zveri. Platila zásada,
ktorú niektorí novodobí poºov-
níci poru‰ujú, Ïe na ·tedr˘
deÀ sa zveri dal pokoj, aby aj
ona sviatkovala. AÏ na ·te-
fana sa robili spoloãné poºo-
vaãky na zajace, na baÏanty,
na diviaky. No dnes poznám
aj tak˘ch, ktorí sú cez Via-
noce na chatách, poºujú a na-
háÀajú zver, ale je to kruté,
nepatrí sa to.

Z poºovníkovho
rozprávania

Docentka Mária Kadleãíková plní poãas roka zodpovedné diplo-
matické poslanie ako vedúca Subregionálnej kancelárie FAO pre
strednú a v˘chodnú Európu so sídlom v Budape‰ti. Veºa ãasu trá-
vi na cestách, v rokovacích miestnostiach, aby pomáhala plniÈ
nároãné úlohy tejto organizácie v boji proti hladu a nedostatku 
v mnoh˘ch ãastiach svûta. My sme ju v‰ak v tomto predsviatoã-
nom ãase neoslovili v jej úradnej pozícii, ale ako jednu z nás…
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POZDRAVY Z KODANE

In‰pirácie z krajiny

Festival krajov˘ch klobás

Okrem Santa Clausa je vo
Fínsku veºa ìal‰ích zaujímav˘ch
vecí, o ktor˘ch treba vedieÈ. Ale
poìme pekne po poriadku a po-
vedzme si nieão o tejto krajine,
ktorá je podºa ukazovateºa BCI
(index podnikovej konkurencie-
schopnosti) na poprednom mies-
te vo svete. 

Pohºad ekonóma
Fínsko je vysoko industrializo-

vaná, otvorená ekonomika, bo-
hatá na prírodné zdroje (lesy,
drevo), investície a technológie.
V 80. rokoch bol rast fínskej eko-
nomiky dokonca jedn˘m z najv˘-
raznej‰ích spomedzi vyspel˘ch
krajín. Kºúãov˘m odvetvím fín-
skej ekonomiky je priemysel, a
to drevársky, kovospracujúci,
strojársky, ako aj telekomuniká-
cie a elektronika. Export je veºmi
v˘znamn˘ a je ekvivalentn˘ jed-
nej tretine vytvoreného hrubého
domáceho produktu (HDP). Eko-
nomické problémy a hlboká re-
cesia nastali po roku 1991, ão
bol dôsledok útlmu zahraniãn˘ch
trhov, najmä ruského, nakoºko
20 % fínskeho obchodu smero-
valo do b˘valého Sovietskeho
zväzu. Súãasn˘m problémom
fínskej ekonomiky je napriek ak-
tívnej politike zamestnanosti po-
merne vysoká miera nezamest-
nanosti, ktorá predstavuje okolo
9 - 10 %. 

Fínsko je známe svojou sociál-
nou politikou, súãasÈou ktorej je
bezplatné ‰kolstvo. V˘uãba pre-
bieha vo fínskom jazyku, na nie-
ktor˘ch univerzitách v ‰védãine,
keìÏe sa tento jazyk povaÏuje za
podnikateºsk˘ v ‰kandinávskych
krajinách, no a samozrejmosÈou
je intenzívne ‰túdium angliãtiny.
Podºa Transparency Internatio-
nal má Fínsko najniÏ‰iu mieru
korupcie zo v‰etk˘ch skúman˘ch
krajín.

V roku 2004 bol vytvoren˘
HDP vo v˘‰ke 28 643 eur na o-
byvateºa. Na jeho tvorbe mal naj-
väã‰í podiel terciárny sektor
(66,5 %), priemysel (30,2 %), za-
tiaº ão poºnohospodárstvo tvorilo
3,3 % HDP. Medziroãná inflácia
je na úrovni asi 0,7 %. Najv˘z-
namnej‰ími obchodn˘mi partner-
mi sú krajiny EÚ (53 %), USA,
Rusko a âína. Veºká pozornosÈ
sa venuje ‰túdiu ruského trhu a
trhov pobaltsk˘ch republík. V ‰tu-
dijn˘ch programoch ekonomic-
k˘ch fakúlt sú samozrejmosÈou
predmety, zamerané na detailné
spoznávanie jednotliv˘ch sekto-

strednej a v˘chodnej Európy (sú-
ãasní aj perspektívni ãlenovia
EÚ) a trh juhov˘chodnej Ázie.

Z hºadiska kvality v˘stupu pod-
nikania a kvality obchodn˘ch
vzÈahov sú prioritou inovácie a
inovatívny marketing, manaÏ-

krajina a okrem toho krajina tisí-
cich jazier, je len samozrejmos-
Èou, Ïe v krajine je v˘razná spo-
treba r˘b a rôznych morsk˘ch Ïi-
voãíchov. Typické oddychové po-
poludnie fínskej rodiny môÏe vy-
zeraÈ aj tak, Ïe rodina odcestuje

na svoju chatku pri mori,
na ostrove (na juhu kraji-
ny ãlenité pobreÏie naz˘-
vané Archipelago) alebo
pri jazere ãi potoku hlava
rodiny uloví rybu alebo
raka, manÏelka dá zo-
vrieÈ vodu s poriadnou

dávkou kôpru, mäso uvarí a serví-
ruje najãastej‰ie so zemiakmi a
varenou koreÀovou zeleninou
svojej rodine a prípadnej náv‰te-
ve. K obedu si Fíni pridávajú po-
hár vody alebo mlieka a hlavné
jedlo zajedajú celozrnn˘m fín-
skym chlebom knöckebrodom,
natret˘m Ïivoãí‰nym alebo rast-
linn˘m maslom. Po takomto po-
sedení môÏe nasledovaÈ náv‰te-
va sauny (v krajine ich je 1,5 mi-
lióna – na cca 5 miliónov obyva-
teºov) a následne skok do chlad-
nej vody mora alebo jazera. 

Ak si chcete naozaj pochutnaÈ,
objednajte si lososa, sobí steak,
alebo si v supermarkete kúpte
‰unku z údeného sobieho mäsa.
Len pozor na v˘ãitky svedomia –
ãi ste práve neohrozili vianoãnú
v˘pravu Santa Clausa. Na letisku
v Helsinkách vám obchody ponú-
kajú úÏasn˘ v˘ber národn˘ch
‰pecialít, medzi ktor˘mi okrem
spomínan˘ch potravín nájdete aj
brusnicové lekváre, pa‰tétu z
medvedieho mäsa a likér zo
Ïlt˘ch malín, ktoré rastú za polár-
nym kruhom. 

Na‰i ‰tudenti v Turku
Fínsko, konkrétne mesto Turku

a na‰u partnerskú univerzitu Abo
Akademi School of Business som
nav‰tívila v rámci uãiteºskej mobi-
lity Socrates. SúãasÈou môjho po-
bytu bola predná‰ka pod názvom
Interkultúrny marketingov˘ ma-
naÏment v praxi - príklad Sloven-
ska a krajín strednej a v˘chodnej
Európy, ktorú som predniesla na
predmete interkultúrny marketin-
gov˘ manaÏment.

Poãas svojho pobytu vo Fínsku
som sa stretla aj s FEM-kármi,
ktorí momentálne v Turku ‰tu-
dujú: Zuzkou, Norikou a Erikom.
V‰etci si pobyt vo Fínsku pochva-
ºujú, hoci naozaj ‰tudujú "hard."
Veºká ãasÈ ‰túdia je zaloÏená na
samo‰túdiu, následne tvorbe e-
sejí a prezentácii v rámci seminá-
rov. Vo chvíºach voºna trochu
cestujú, niekedy na v˘chod do St.
Peterburgu, potom na západ do
·tokholmu, alebo do estónskeho
Tallinu. DrÏíme im palce, aby im
nad‰enie pre ‰túdium vydrÏalo aÏ
do konca. 

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ

rov ruskej ekonomiky, hosÈujúci
profesori z Ruska sú súãasÈou
profesorského zboru a nie je ne-
obvyklé, ak predná‰ajúci odporu-
ãí svojim ‰tudentom ruskú odbor-
nú knihu z ruského e-shopu od-
bornej literatúry.

Pohºad podnikateºa 
do budúcnosti
Prioritou fínskej podnikateºskej

praxe je obchodné prepojenie na
tri cieºové oblasti: na rusk˘ trh, trh

ment kvality v záujme konkurovaÈ
v oblasti inovácií a kvality, inter-
nacionalizácia podnikania, inter-
kultúrny marketing, interkultúrne
‰túdie, kulturológia a sociológia v
záujme dokonalého poznania ob-
chodného partnera a podnikateº-
ského prostredia cieºového trhu,
industriálny marketing a marke-
ting vzÈahov. 

Pohºad do kuchyne
Nakoºko Fínsko je prímorská

MoÏno ste vedeli, Ïe Santa Claus pochádza z
Fínska, konkrétne z Laponska, ktoré sa nachádza za
polárnym kruhom. V ãase písania tohto príspevku
má uÏ plné ruky práce a spolu so svojimi asistentmi
– sobmi si robí logistick˘ plán na rozvoz vianoãn˘ch
darãekov.

âÍTALI SME
Stres ‰kodí aj ekonomike

Stres na pracoviskách spôsobuje v EÚ roãne hospodárske ‰kody
okolo 20 miliárd eur, ão je v prepoãte asi 776 miliárd korún.
Informoval o tom rakúsky denník Der Standard s odvolaním sa na
psychológa Ch. Kabasa. Podiel psychick˘ch chorôb na invalidite
pracovníkov v Rakúsku sa zv˘‰il z 11 percent v roku 1991 na 23 per-
cent v roku 2004. Zv˘‰il sa aj poãet dní pracovnej neschopnosti
spôsoben˘ch ochorením psychiky na celkovom poãte premaródova-
n˘ch dní, a to z 2,1 na 4,7 percenta. Kabas to odôvodnil t˘m, Ïe 
v dôsledku presunu pracovn˘ch aktivít z manuálnych na psychické
zaznamenáva tento typ ochorení vzostup. (TASR)

Santa Clausa

Zuzka a Norika pred univerzitou v Turku.

S fínskymi kolegami z Katedry obchodu. Foto: archív autorky

� E‰te foto do albumu a môÏeme vyraziÈ! � Porota sa na svoju úlohu
zodpovedne pripravila. � „Nech sa páãi, Tlmaãská klobása! Kto ochut-
ná, neoºutuje!“.

J e 6 hodín ráno. Budík ne-
prestáva zvoniÈ a ja ne-

mám síl hodiÈ ho o stenu. Som
v koncoch. Keby som tak dnes
nemusela ísÈ do práce. Chcem
zostaÈ doma, variÈ, poãúvaÈ
hudbu, spievaÈ si... Keby som
mala psa, ‰la by som ho vyven-
ãiÈ. Hocião, len nech nemusím
teraz vyliezÈ z postele a na‰tar-
tovaÈ ìal‰í deÀ. 

CHCELA BY SOM VEDIEË,
KTO BOLA TÁ STRIGA, MAT-
KA FEMINIZMU, KTORÁ DO-
STALA NE·ËASTN¯ NÁPAD
ZROVNOPRÁVNIË POSTAVE-
NIE ÎIEN A
PREâO TO U-
ROBILA NÁM,
âO SME SA
NARODILI PO
NEJ! 

V‰etko bolo
skvelé za ãias
na‰ich star˘ch
mám. Celé dni
trávili vy‰íva-
ním, vymieÀa-
ním receptov s
priateºkami, ãí-
taním dobr˘ch
kníh v kniÏniciach svojich man-
Ïelov, dekorovaním domu, pe-
stovaním kvetov, zberom úrody
a v˘chovou detí.

AÎ K¯M NEPRI·LA TÁ ÎEN-
SKÁ, KTOREJ SA TO NEPÁâI-
LO A NAKAZILA OSTATNÉ NE-
VEDOMÉ REBELKY DIVN¯MI
MY·LIENKAMI, AKO „ZÍSKAJ-
ME SVOJ PRIESTOR!“.

AK¯ PRIESTOR? âO ZA
PRIESTOR?

Veì sme mali cel˘ dom, celé
mesto, cel˘ svet pri nohách.
Mali sme dokonalú nadvládu
nad muÏmi, boli od nás závislí,
ão sa t˘ka stravy, obliekania sa,
pozície v spoloãnosti. Aké prá-
va sme chceli obhájiÈ? Táto

sranda nás stála kopec povin-
ností. Povedzte, preão pohlavie,
ktoré malo len to najlep‰ie, kto-
rého povinnosÈou bolo byÈ zra-
niteºné, nechaÈ sa viesÈ Ïivo-
tom, zaãalo súÈaÏiÈ s chlapmi?
UÏ nezvládam ìalej byÈ chudá
ako metla, ale s veºk˘m popr-
sím, umáraÈ sa vo fitnesku a zo-
mieraÈ hladom, pouÏívaÈ v‰etky
krémy proti starnutiu a vrás-
kam, kaÏdé ráno sa bezchybne
namaºovaÈ od temena hlavy aÏ
po v˘strih, nezabudnúÈ si vãas
zafarbiÈ vlasy, pretoÏe ‰ediny
sú hor‰ie ako lepra, vyberaÈ si

správne oble-
ãenie, topán-
ky, doplnky,
aby som bola
v práci repre-
zentatívna! UÏ
ma nebaví roz-
hodovaÈ, ktor˘
parfém sa ho-
dí k mojej ná-
lade, ani rie‰iÈ
polovicu pro-
blémov cez
mobil. Platíme
vysokú cenu,

aby sme boli stále vo forme,
bez strií, dokonale depilované,
usmievavé, voÀavé, s perfekt-
n˘mi nechtami a perfektn˘m CV
pln˘m titulov, o skúsenostiach
ani nehovoriac. Stali sme sa
SUPER ÎENAMI... ale stále za-
rábame menej ako oni! Nebolo
nám lep‰ie v hojdacom kresle s
ihlicami na pletenie?

UÏ mám toho dosÈ! Chcem,
aby mi niekto otvoril dvere a ne-
chal ma prejsÈ, nech mi posie-
lajú kvety, odkazy s básÀami,
nech mi spievajú serenády pod
oknom... 

UÏ som sa rozhodla, opú‰-
Èam pozíciu MODERNÁ ÎENA!
Pridá sa niekto?

Moderná

Ïena

alebo ako sa na FBP klobásky robiliNápad, my‰lienka, akcia, zába-
va! Asi v takomto poradí, iba t˘Ï-
deÀ pred oslavami ‰tudentsk˘ch
dní, prebiehali udalosti, ktor˘ch
v˘sledkom bol prv˘ roãník Festi-
valu krajov˘ch klobás. Doc. Ing.
Ladislav Lagin, CSc. (medzi ‰tu-
dentmi veºmi obºúben˘ pedagóg),
nositeº my‰lienky usporiadaÈ takú-
to akciu, Katedra hodnotenia a
spracovania Ïivoãí‰nych produk-
tov a ·tudentská rada Fakulty bio-
technológie a potravinárstva sa
rozhodli (aj napriek nedostatku ãa-
su na prípravu) zorganizovaÈ ak-
ciu, ktorá by priniesla zábavu nie-
len pre náv‰tevníkov a súÈaÏia-
cich, ale zároveÀ by reprezentova-
la zameranie na‰ej fakulty na po-
traviny. 

Na festival sa prihlásilo ‰esÈ
druÏstiev so siedmimi súÈaÏn˘mi
klobáskami. Úlohou súÈaÏiacich
bolo z pripravenej suroviny vlast-

noruãne a podºa vlastnej receptú-
ry vyrobiÈ klobásky typické pre tú
oblasÈ Slovenska, z ktorej pochá-
dzajú. Po zaúdení a tepelnom
opracovaní mali produkt prezento-
vaÈ pred porotou a v prípade zá-
ujmu ponúknuÈ náv‰tevníkom fes-
tivalu na predaj.

A tak, po ãase príprav stráve-
nom v technologickom laboratóriu
katedry KHSÎP, dôkladnom ‰tu-
dovaní receptúr, mletí a mie‰aní
diela, ochucovaní a ochutnávaní,
nadi‰iel deÀ D, 14. november, keì
sprievod zloÏen˘ zo súÈaÏiacich
‰tudentov a ich sympatizantov, s
klobáskami na paliciach vystave-
n˘mi na obdiv, vyrazil od T paviló-
nu, popod aulu von, smerom k ·D
MladosÈ, kde cel˘ festival prebie-
hal. Viete si predstaviÈ tie udivené

tváre "ãetujúcich" ‰tudentov zmie-
tajúcich sa na okraji reality, reak-
ciu ná‰ho ‰kolského maskota, ale-
bo ohlas chodcov a ºudí ãakajú-
cich na zastávke MHD? Tak˘to
sprievod sa nevidí v Nitre kaÏd˘
deÀ. Urãite by mi dal za pravdu aj
‰ofér autobusu s cestujúcimi, kto-
r˘ pribrzdil celú kolónu, len aby si
lep‰ie obzrel toto divadlo. A my
sme v duchu ìakovali osudu, Ïe
KHSÎP nesídli niekde na Marián-
skej alebo pod Zoborom. Predsa
len, predstava túlav˘ch ‰tvorno-
h˘ch kamarátov a in˘ch podob-
n˘ch zvieratiek, oblizujúcich sa po
na‰ich klobáskach, nás stra‰ila
celou cestou na MladosÈ.

Po ‰Èastnom príchode bolo tre-
ba klobásky uÏ len uvariÈ, pre-
strieÈ, naservírovaÈ a zvoliÈ správ-

nu stratégiu, ako upútaÈ pozornosÈ
náv‰tevníkov a za symbolick˘ po-
platok klobásky predaÈ. Marke-
tingoví experti by urãite ocenili vy-
naliezavosÈ druÏstiev. Za minimál-
ny vklad dosiahli maximálny efekt.
âlenovia druÏstiev hájili svoju prí-
slu‰nosÈ k tímu rovnak˘m obleãe-
ním, prvkami vizáÏe, plagátmi,
skandovaním. „Poìte ochutnaÈ
na‰e klobásky, ‰pecialita dne‰né-
ho dÀa. Také u in˘ch nenájdete!“
Nech˘bala ‰tudentská recesia,
jemná provokácia i "kradnutie" si
potenciálnych zákazníkov. Sváko
Ragan z rovnomenného seriálu by
sa od nás e‰te mohol ão-to priuãiÈ.
Kysucká-brezovská, Tlmaãská,
Vrábeºská, Dunajská, Pohronská,
KomárÀanská, Zoborská – kaÏdá
nieãím ‰pecifická – v jednej je kus
majoránky, v druhej viac papriky,
táto riadne páli, tamtá je z jahÀaci-

(Pokraãovanie na 4. str.)



V domácej premiére bodovali hostia

ZAZNAMENALI SME

(Dokonãenie z 3. str.)

Po úspe‰nom ukonãení dok-
torandského ‰túdia na ‰tyroch
fakultách Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity v Nitre
si 9. decembra slávnostne pre-
vzalo diplom doktora filozofie
62 absolventov. Do budúcnosti
im prajeme veºa osobn˘ch aj
pracovn˘ch úspechov! -r-

BLAHOÎELÁME
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V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade so

zákonom ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie:

➤ funkãného miesta docenta pre vedn˘ odbor ‰peciálna zootechni-
ka na Katedre veterinárskych disciplín FAPZ.

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor záhradníctvo na
Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU. Prihlá‰ky zasielajte do 23. 12.
2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity, 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 zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov obnova histo-
rickej zelene, sadovnícke kreslenie, ateliéry parkovej tvorby.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, 
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 2 roky;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre botaniky FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore,
- akademick˘ titul PhD. v danom odbore,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre pedológie a geológie
FAPZ pre predmety pedológia a základy geológie, pedológia a hygiena
pôdy, základy pôdoznalectva, pôdna chémia a chémia pôdnej organic-
kej hmoty.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych alebo prírodn˘ch vied so

zameraním na pedológiu,
- akademick˘ titul PhD., alebo úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-
zaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu za-

sielajte do 23. 12. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�      �      �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v˘-
berové konanie na miesto technicko-inÏinierskeho pracovníka.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore technológia spracovania rastlinn˘ch produktov

alebo príbuznom odbore,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- nástup 1. 2. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu za-
sielajte do 23. 12. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Podarilo sa vám zachytiÈ fotoaparátom nejakú humornú ãi
kurióznu situáciu? Podeºte sa o svoje fotoúlovky s ãitateºmi
Poºnohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu: redakcia
@polnohospodar.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.

Doãista do ãista... Foto: MILAN GREGU·
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ny a tá s prídavkom králiãieho mä-
sa. Len jedno majú spoloãné, v‰et-
ky sú v˘borné, podºa gusta svojich
majstrov. KaÏdá skupina tak inten-
zívne chválila svoj produkt, núkala
a ospevovala ho natoºko, Ïe niek-
torí náv‰tevníci ochutnali z kaÏdej.
A nie je dôvod sa ãudovaÈ, chutili
vynikajúco. Klobásky, pivko, dobrá
hudba a zábava vÏdy i‰li ruka v ru-
ke a bolo tomu tak aj teraz.

Odborná porota pozostávajúca
z doc. Ing. Heleny Franãákovej,
CSc., doc. RNDr. Aleny Vollmano-
vej, PhD., Ing. Margity âanigovej,
CSc., Ing. Tomá‰a Tótha, PhD., a
hosÈa z FAPZ Ing. Juraja Chlpíka,
PhD., sa zhostila svojej úlohy bra-
vúrne. V zásterkách, dokonca v
chirurgickom obleku ochutnávali,
hodnotili a prideºovali klobáskam
bez názvov, oznaãen˘mi len ãísla-
mi, body. A keìÏe v‰etci ãlenovia
poroty sú tu, chvalabohu, Ïiví a
zdraví medzi nami, bez nejak˘ch
viditeºn˘ch postihov, môÏeme kon-
‰tatovaÈ, Ïe klobásky boli aj zdra-

votne ne‰kodné. :-) Znaãn˘ ohlas
vyvolalo podozrenie poroty, Ïe v
·tefánikovskej klobáse bol pouÏit˘
veterinárom neschválen˘ prídavok
neznámeho mäsa. Toto podozre-
nie znásobil aj fakt, Ïe pes Edo z
dvora Ing. âanigovej bol uÏ t˘ÏdeÀ
nezvestn˘ a keìÏe majiteºka si
svoje spozná, ão by kde bolo, ·te-
fánikovská klobása bola vyradená
z hodnotenia. (Len na okraj uvá-
dzame, Ïe ·tefánikovská klobása
bola zakúpená v OD Tesco a pred-
loÏená na pom˘lenie poroty ako
vzorka ãíslo osem. Usporiadatelia
cel˘ ãas t⁄pli, aby chuÈové pohári-
ky ãlenov poroty privyknuté na sú-
ãasnú "kvalitu" mäsov˘ch v˘rob-
kov v obchodnej sieti, náhodou ne-
vyhodnotili spomínanú klobásku
za najlep‰iu!)

Na základe senzorického hod-
notenia porota nakoniec urãila na-
sledujúce poradie. Na treÈom
mieste sa umiestnila Dunajská
klobása, ktorú vyrobili doktorandi
KHSÎP (Ing. Viera Ducková,
MVDr. ªubica HorÀanová, Ing.

Miroslav Kroãko a Ing. Zuzana
Krupová), druhé miesto obsadili
Andrej Kupka a Michaela Hoche-
lová s Tlmaãskou klobásou a dip-
lom za prvé miesto si odniesli
opäÈ doktorandi KHSÎP s víÈaz-
nou Pohronskou klobásou. ChuÈo-
vo charakteristická Pohronská
klobása bola vyrobená s 50-per-
centn˘m podielom jahÀacieho
mäsa. Samotní víÈazi boli prekva-
pení, Ïe tak chutila. E‰teÏe nie-
ktorí hostia netu‰ili, ão jedia. :- )
Do hlasovania podmieneného za-
kúpením si klobásky sa mohli za-
pojiÈ aj náv‰tevníci. Jeden ‰Èastli-
vec bol vyÏrebovan˘ a odmenen˘
balíãkom zloÏen˘m zo v‰etk˘ch
súÈaÏn˘ch klobás. 

âo povedaÈ na záver? Chcela by
som poìakovaÈ v‰etk˘m, ão sa
ak˘mkoºvek podielom priãinili o ús-
pech tohto podujatia; ãlenom od-
bornej poroty za to, Ïe bez váhania
obetovali svoj voºn˘ ãas tejto akcii
a nám; docentovi Laginovi za jeho
ústretovosÈ, podnecovanie ‰tu-
dentsk˘ch aktivít, za vieru v na‰e

schopnosti a najmä za jeho veºké
srdce a priateºstvo; ‰tudentskej ra-
de FBP za pomoc pri organizácií;
v‰etk˘m súÈaÏiacim za chuÈ a od-
vahu ísÈ do nieãoho nového, ne-
známeho, bez záruky, Ïe z toho
budú ak˘mkoºvek spôsobom profi-
tovaÈ a nakoniec aj v‰etk˘m, ktorí
sa na nás pri‰li pozrieÈ, podporiÈ
nás a vytvorili perfektnú atmosféru. 

Sme radi, Ïe sa nám tento fes-
tival tak vydaril. Urobíme v‰etko
preto, aby sa jeho prv˘ roãník ne-
stal aj posledn˘m. Zaãali sme bu-
dovaÈ tradíciu a budeme sa te‰iÈ,
keì sa na budúci rok s vami opäÈ
stretneme na tejto alebo in˘ch ak-
ciách, sláviac ‰tudentské dni, utu-
Ïujúc priateºstvá.

P.S. Len tak mimochodom,
doktorandi KHSÎP sºúbili, Ïe na
budúci rok sa zúãastnia na festi-
vale len s jednou súÈaÏnou klo-
báskou, prípadne ochotne poskyt-
nú svoje sluÏby majstrov-profe-
sionálov v odbornej porote. To je
v˘zva pre vás!!!

Ing. ZUZANA KRUPOVÁ

Úvod druhého zápasu proti
momentálne najlep‰iemu druÏ-
stvu zaãal na v˘bornú. Ná‰ tím
sa trikrát dostal do vedenia, ale
potom sa uÏ naplno prejavila
kvalita súpera. Hoci vìaka na‰im
strelcom po prv˘krát v tejto sezó-
ne inkasoval viac ako 6 gólov v
zápase, obranu sme nezvládli. 

ATU Ko‰ice – ·K SPU Slávia
DFA Nitra 9 : 4 (1:0, 6:1, 2:3).
Góly: Klosík (2), HorÀák, Cerulík.

·K SPU Slávia DFA Nitra –
FBC Dragons RuÏinov BA 8 : 19
(3:7, 1:5, 4:7). Góly: Klosík (3),
Durick˘ (2), Bugár, Uher, Bab-
jak. -lk-

V prvom zápase sme si zme-
rali sily s ATU Ko‰ice. Hoci v˘-
sledok tomu nenasvedãuje, mini-
málne do konca druhej tretiny
sme boli celkovo lep‰ím druÏ-
stvom na ihrisku. V 1. tretine sme
si vytvorili viacero gólov˘ch príle-
Ïitostí, ani jednu z nich sa v‰ak
nepodarilo premeniÈ. Naopak,
súper vyuÏil na‰u jedinú chybu a
skóroval. V druhej tretine ná‰ tlak
pokraãoval, prinieslo to v‰ak iba
jeden úspech a pri ìal‰om dob˘-
vaní súperovej bránky sme z
brejku inkasovali. V poslednej
tretine sme sa koneãne prebudili
i strelecky, bohuÏiaº, uÏ bolo ne-
skoro. 

Festival krajov˘ch klobás

BK Casta SPU
Nitra sa 3. de-
cembra stretla
doma s nováãi-
kom súÈaÏe Prie-
vidzou. Na palu-

bovke to v‰ak vôbec nevyzeralo
ako predstavenie vlaÀaj‰ieho maj-
stra s vlaÀaj‰ím druholigistom. Pod
taktovkou trénera Marka, ktor˘ uÏ
zo známych dôvodov opustil Nitru,
sa baníci bez re‰pektu pustili do
ná‰ho muÏstva a uÏ po prvej ‰tvrti-
ne viedli o 10 bodov 18:28! Na‰Èas-
tie sa hráãi Casty SPU postupne
upokojili a zaãali produkovaÈ svoju
hru. Na polãasovú prestávku tak
mohli ísÈ s vyrovnan˘m skóre
46:46. KeìÏe ani druhá ãasÈ zápa-
su markantné zlep‰enie neprinies-
la, oãakávania 40-bodovej v˘hry sa
zmenili na prosbu nebies aspoÀ o
ão najtesnej‰ie víÈazstvo. Îelanie
bolo nakoniec vysly‰ané, keì sme
„utrpeli“ v˘hru 82 : 78 (18:28,
28:18, 20:18, 16:14). Za Castu naj-
lep‰ie strieºali Dimaviãius (18) a
Seman (17). Veºká sláva to v‰ak
nebola.

Do Levíc sme ‰li s predsavzatím
odãiniÈ zlú hru proti Prievidzi (lebo
podºa bás sa uÏ hor‰ie hraÈ neda-
lo...). Na zápas cestovala aj na‰a
nová akvizícia Rakin Hollis z
USA, ktor˘ si bez tréningu a s mi-
nimálnym spánkom sadol na laviã-
ku náhradníkov. Basketbalisti Nitry
v‰ak ukázali, Ïe sme sa m˘lili: hraÈ
sa dá e‰te hor‰ie. S podpriemer-
n˘m súperom sme od zaãiatku jas-
ne Èahali za krat‰í koniec a v prie-
behu zápasu sme prehrávali aj o
26 bodov. Mierny optimizmus nám
vlial práve nov˘ americk˘ rozohrá-
vaã, ktorého príchod na ihrisko v

jasnom v˘voji zápasu takmer pri-
niesol zvrat. Osem minút pred kon-
com bol stav uÏ „len“ o sedem bo-
dov v prospech súpera. To v‰ak z
na‰ej strany bolo v‰etko. Kalich
horkosti sme vypili do dna, keì
sme prehrali aj na palubovke za-
chraÀujúceho sa súpera pomerom
bodov 89 : 79 (19:12, 24:14,
27:27, 19:26). Za Nitru najlep‰ie
strieºal RidzoÀ (26) a Dimaviãius
(20).

Napriek zlej hre a prehre mal
v‰ak tento zápas aj niekoºko pozi-
tív. Príjemn˘m prekvapením bol
mlad˘ BraÀo BrliÈ, ktor˘ doteraz v
podstate nehrával a po príchode
na ihrisko v Leviciach patril k naj-
lep‰ím. Ako moÏná posila sa pred-
stavil aj spomenut˘ americk˘ rozo-
hrávaã Rakin Hollis. Mohol by ko-
neãne do muÏstva vniesÈ potrebn˘
pokoj a najmä rozum pri rozohráv-
ke. âi tomu tak bude, ukáÏe uÏ
najbliÏ‰í zápas v sobotu 17. de-
cembra na domácej palubovke s
nanajv˘‰ zaujímav˘m súperom –
Luãencom. Príìte sa pozrieÈ a po-
vzbudiÈ. Potrebujeme to! -Rj- 

V hernom prejave (zatiaº) niã nové

Pripomienky trénera by uÏ mali
padnúÈ na úrodnú pôdu. Snímka
zo sobotÀaj‰ieho zápasu s Levi-
cami. Foto: IVAN JANKO

Prvú decembrovú nedeºu odohrali floorbalisti

·K SPU Slávia DFA Nitra dve stretnutia na do-

mácej pôde, a to s dvojicou asi najsilnej‰ích sú-

perov v lige.

Mikulá‰ s kolegom ãer-
tom a anjelom ani tento
rok neobi‰li ‰portovú
halu SPU. Chvíle ãaka-
nia na mikulá‰sky sprie-
vod vyplnili deÈom hry a
súÈaÏe, ktoré pre ne pri-
pravili pracovníci Ka-
tedry telesnej v˘chovy
a ‰portu.
Snímky: JAROSLAV ANTAL

SKRIPTÁ
I. âern˘ a kol.: Rastlinná v˘roba II. Druhé nezmenené vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 114 Sk.
I. UbreÏiová a kol.: Medzinárodn˘ manaÏment a podnikanie. Prvé vy-

danie, náklad 400 ks, cena 100 Sk.
A. Hru‰koviãová a kol.: Laboratórne postupy z organickej chémie.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 51 Sk.
M. Majerník a kol.: Vyhºadávanie nebezpeãn˘ch zón v regiónoch.

Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 143 Sk.
V. Rataj a kol.: Metodika písania závereãn˘ch prác na SPU v Nitre.

Druhé upravené vydanie, náklad 1000 ks, cena 49 Sk.

MONOGRAFIE
M. Margetín: ·ºachtenie dojn˘ch oviec. Prvé vydanie, náklad 100 ks,

cena 100 Sk.
V. Rataj: Projektovanie v˘robn˘ch systémov – V˘poãty a anal˘zy.

Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 90 Sk. -d‰- 

PRÁVE VY·LI ...

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Loko-
motíva Zvolen 1 : 3 (21,-24,-28,-24).
Hrali: Valent, Toman, Pa‰ka, Zentko,
ëurica, Gál (libero: Kaveck˘, Halás,
Chudík)

V domácom prostredí privítali vy-
soko‰koláci hráãov zo Zvolena, ktorí
sú susedmi v tabuºke. V dramatickom
zápase plnom zvratov boli domáci
hráãi vyrovnan˘m tímom. Mali dokon-
ca setbal v druhom, treÈom aj vo ‰tvr-
tom sete, ale nedokázali ich vyuÏiÈ.
OpäÈ doplatili na mnoÏstvo nevynúte-
n˘ch ch˘b v koncovkách jednotliv˘ch
setov. Pozitívom bola lep‰ia obrana
na sieti a následne kvalitn˘ útok, po
ktorom skoro neomylne bodovali.

VK Púchov - VK Ekonóm SPU
Nitra 3 : 0 (16,21,21). Hrali: Valent, To-
man, Pa‰ka, Gál, ëurica, Zentko (li-
bero: Kaveck˘, Szőke, Chudík, Ha-
lás, Száraz).

Zápas bol od úvodu prvého setu
vyrovnan˘, ale v jeho druhej polovici
prevzali taktovku do rúk domáci.
Hlavne dobr˘m servisom a úspe‰nou
hrou na sieti dokázali získaÈ niekoº-
kobodov˘ náskok pre seba. Druh˘ a
tretí set bol z pohºadu skóre vyrovna-
nej‰í, ale samotnú koncovku získali 

v oboch prípadoch vo svoj prospech
opäÈ domáci.

VK Cityfarma N. Mesto n. Váhom -
VK Ekonóm SPU Nitra 3 : 2 (-14,16,
-28,18,12). Hrali: Valent, Toman, Szá-
raz, Gál, ëurica, Zentko (libero: Ka-
veck˘, Szőke, Chudík, Halás, Cer-
man)

Na‰i hráãi pri‰li uhraÈ ão najlep‰í
v˘sledok s vedúcim tímom tabuºky, ão
sa im od zaãiatku aj darilo. Prv˘ set
získali jednoznaãne vo svoj prospech
a zaãala sa dráma, ktorú nik z domá-
cich neãakal. Tí síce získali druh˘ set
vo svoj prospech, ale tretí, ktor˘ úplne
podcenili, im zobrali hostia a ujali sa
tak vedenia 2:1 na sety. Zlomov˘ ‰tvr-
t˘ set v koncovke lep‰ie zvládli domá-
ci hráãi. V piatom sa aÏ po skóre
10:10 stav prelínal z jednej strany na
druhú, v koncovke v‰ak domáci potvr-
dili úlohu favorita. ªUBOMÍR PA·KA

Pozvánka 
V zápasoch extraligy sa volejbalisti

VK Ekonóm SPU Nitra stretnú dnes o
17.00 h v ·portovej hale SPU s druÏ-
stvom Humenného a zajtra o 15.00 h
s Pre‰ovom. V stredu 21. decembra o
18.00 h privítajú v turnaji Slovenské-
ho pohára Îilinu.

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY

Poãas Vianoc oslávi v˘-
znamné Ïivotné jubileum dlho-
roãn˘ váÏen˘ ãlen na‰ej aka-
demickej obce, prorektor SPU
prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD. 

Srdeãne mu blahoÏeláme a
prajeme veºa zdravia, optimiz-
mu a elánu do ìal‰ej práce! 

Spolupracovníci a ‰tudenti


