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ZO ZASADANIA AKADEMICKÉHO SENÁTU SPU

Ach, keby uÏ bolo zajtra, keby
uÏ bolo po tomto t˘Ïdni, keby uÏ
bolo... vzdychneme si ãasto, keì
nás ãaká neveºmi príjemná náv‰te-
va lekára, ÈaÏká skú‰ka ãi iné nut-
né zlo, ktoré chceme maÈ ão naj-
skôr za sebou. Moja mama mala
na takéto „vrúcne priania“ vÏdy jed-
noznaãnú odpoveì: „Neponáhºajte
sa tak, lebo vám ten ãas veºmi sko-
ro uteãie... Veãnú pravdu obsiah-
nutú v t˘chto slovách sme si vtedy
e‰te neuvedomovali, moÏno si ich
ãasto neuvedomujeme v kaÏdo-
dennom Ïivote. Prelom roka je
v‰ak ak˘si nostalgick˘, sviatoãné
dni nás naladia na mäkko a hodno-
tíme, ão bolo, ako bolo, ão nebolo
a mohlo byÈ...Koºko z t˘ch uplynu-
l˘ch 365 dní sme naozaj vyuÏili a
koºko sme ich poslali do zabudnu-
tia iba tak? 

âas je tak˘ zvlá‰tny fenomén,
ktor˘ nemoÏno vyãísliÈ ‰tatistick˘-
mi ukazovateºmi. Dostávame ho
„zdarma“, a preto si ho nevieme
dostatoãne ceniÈ, vÏdy ním správ-
ne hospodáriÈ.

Ak by sa niekto postavil do ot-
voreného okna a vyhadzoval nado-
budnuté peniaze ãi iné cennosti,
okoloidúci by si poklopkali po ãele
a mysleli si svoje. Nad „vyhode-
n˘m“ ãasom sa v‰ak málokto poza-
staví. ManaÏujeme si ho, alebo je-
ho plynutie nechávame na náho-
du? V‰etko má predsa svoj ãas.
Práca, ale aj relax, povinnosti, ale
aj chvíle radosti, veselosÈ aj smú-
tok. Ak˘ch bude nasledujúcich 365
dní so svojimi neviemkoºk˘mi hodi-
nami a sekundami? Nemyslíte, Ïe
by sme to nemali nechaÈ len tak na
str˘ãka náhodu? Mnoho udalostí
ovplyvniÈ síce nevieme, ale koºké
áno?! Prajem nám v‰etk˘m, aby
sme ãas nadchádzajúceho roka
preÏili ão najkraj‰ie a najpln‰ie. Aby
to dobré trvalo ão najdlh‰ie, to zlé
pre‰lo okolo nás ão najskôr. (Pre-
páã, mama, Ïe opäÈ poru‰ujem tvo-
je ponauãenie!) K. POTOKOVÁ
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Zásadn˘m bodom rokovania AS SPU, ktoré sa kona-
lo 14. decembra 2005, bola informácia o realizácii uzne-
senia AS SPU zo dÀa 23. novembra 2005 o vyhlásení
voºby rektora SPU na ìal‰ie funkãné obdobie. Zástupco-
via fakultn˘ch senátov odovzdali do 14. decembra 2005
návrhy kandidátov s ich písomn˘m súhlasom. Senát
Fakulty biotechnológie a potravinárstva oznámil, Ïe ani
jeden z ich kandidátov tento návrh neprijal.

S kandidatúrou na funkciu rektora súhlasili títo kandi-
dáti: prof. J. Antal, prof. A. Bandlerová, prof. P. Bielik,
prof. V. Gozora, prof. V. Kroãko, prof. M. Lacko - Barto-
‰ová, prof. M. Láteãka, doc. V. Paãuta a prof. P. ·Èast-
n˘. V rámci rozpravy sa kandidatúry vzdal prof. Antal. 

Na poslednom vlaÀaj‰om zasadnutí senátu potom
rektor I. Okenka informoval o v˘sledkoch aktívu ‰tu-
dentov ubytovan˘ch v ·D MladosÈ s vedením univerzi-
ty, z ktorého vyplynulo viacero podnetn˘ch návrhov. 
V ìal‰om sa venoval problematike doplnkového dô-
chodkového poistenia doktorandov. Kvestorka O. Ro-
háãiková dodala, Ïe sa SPU obrátilo na príslu‰né mi-
nisterstvá so ÏiadosÈou o záväzn˘ v˘klad statusu dok-
toranda. Ak sa povaÏuje za zamestnanca, mal by maÈ
rovnaké podmienky na DDP ako ostatní zamestnanci
univerzity. V závere zasadnutia sa I. Okenka vyjadril k
hodnoteniu vysok˘ch ‰kôl agentúrou ARRA na základe
verejne prístupn˘ch informácií. -r-

Zaãalo sa veselé obdobie fa-
‰iangov˘ch zábav a obyãa-
jov, ktoré priná‰ajú teplo a
farby do ponurej zimy. Ne-
chajte sa in‰pirovaÈ, vyberte
si z bohatej ponuky plesovej
sezóny, alebo jednoducho
napeãte za misu horúcich vo-
Àav˘ch ‰i‰iek! 

Rektor Imrich Okenka
udelil prof. Ing. STANI-
SLAVOVI PROCHÁZ-
KOVI, DrSc., ãestnému
doktorovi na‰ej uni-
verzity, pri príleÏitosti
jeho Ïivotného jubilea,
65. narodenín, Zlatú
medailu SPU za aktív-
nu ãinnosÈ pri rozvoji
vedy, vzdelávania a
vzájomnej spolupráce.
BlahoÏeláme!

Poºnohospodársky v˘skum 
pod skratkou SCPV

Ministerstvo pôdohospodárstva SR zru-
‰ilo s úãinnosÈou 31. december 2005 sa-
mostatnú právnu subjektivitu právnic-
k˘ch osôb ‰tátu príspevkov˘m organizá-
ciám VÚ Ïivoãí‰nej v˘roby v Nitre, VÚ
rastlinnej v˘roby v Pie‰Èanoch a VÚ vino-
hradníckemu a vinárskemu v Bratislave.
Splynutím zaniknut˘ch organizácií zriadi-
lo MP SR s úãinnosÈou od 1. januára 2006
príspevkovú organizáciu Slovenské cen-
trum poºnohospodárskeho v˘skumu so
sídlom v Nitre na Hlohovskej ul. 2.●

V
S

K
R

A
T

K
E

  
 ●

Profesor Du‰an Húska jubiluje

Kandidáti na funkciu rektora

Ak˘ je ich vedeck˘ potenciál?
Aké personálne zdroje môÏu vy-
uÏiÈ pri vzdelávaní ‰tudentov?
Ako si dokáÏu zarobiÈ na svoju
ãinnosÈ? Prvú ucelenú a profe-
sionálnou metodikou podporenú
odpoveì ponúkla Akademická
rankingová a ratingová agentúra
(ARRA), ktorá v polovici decem-
bra minulého roka vydala vy‰e
stostranovú anal˘zu slovensk˘ch
vysok˘ch ‰kôl aj s rebríãkami
podºa dvadsiatich dvoch rôznych
parametrov. Tie zachytávajú úro-
veÀ vo v˘skume, vzdelávaní a fi-
nancovaní ‰koly. 

Fakulty sa hodnotili v ‰iestich
skupinách podºa ich zamerania –
lekárske, pôdohospodárske, tech-

nické, prírodné, humanitné a spo-
loãenské vedy. Fakulta, ktorá do-
siahla v urãitom parametre naj-
lep‰í v˘sledok, získala sto bodov.
Ostatn˘m fakultám v danej skupi-
ne sa priradil poãet bodov lineár-
nou interpoláciou. Celkové pora-
die kaÏdej fakulty v jej skupine ur-
ãil priemern˘ bodov˘ zisk, ktor˘
dosiahla vo v‰etk˘ch kategó-
riách. Rebríãek univerzít napokon
urãila jednoduchá matematika –
vypoãítal sa priemern˘ bodov˘
zisk v‰etk˘ch jej fakúlt za oblasÈ
grantov, doktorandského ‰túdia,
záujmu o ‰túdium, za publikácie 
a citácie a za kategóriu uãitelia 
a ‰tudenti. 
(Podºa t˘Ïdenníka Trend, 15. 12. 2005)

Narodil sa 25. decembra 1935 v
ªubochni, v starorodiãovskom do-
me. UÏ tu sa vìaka starému otco-
vi, horárovi, formoval jeho vzÈah k
prírode. Maturoval v RuÏomberku
a pokraãoval v ‰túdiu na Fakulte
inÏinierskeho staviteºstva SV·T 
v Bratislave v odbore meliorácie 
a vodné hospodárstvo.

UÏ od roku 1962 je jeho profe-
sionálna dráha spojená s na‰ou
alma mater. Ako pedagóga, v˘-
skumného pracovníka, ale aj aka-
demického funkcionára na rôznych
postoch riadenia, od katedry aÏ po
dekana a prorektora. Zaãínal na
Katedre základnej agrotechniky 

u prof. Frideczkého, kde spolu s
kolegami vytváral základy pre
vznik Katedry meliorácií, na ktorej
následne dlhé roky pôsobil. Jeho
záber bol a je z hºadiska pedago-
gickej, ale aj vedeckov˘skumnej
práce veºmi ‰irok˘, ‰pecializoval
sa okrem iného na závlahy, diaºko-
v˘ prieskum Zeme a monitoring Ïi-
votného prostredia touto metódou,
ako aj na ìal‰ie aktuálne úlohy.
Mnohé z nich rie‰il v spolupráci s
kolegami zo zahraniãia. Absol-
voval cel˘ rad zahraniãn˘ch poby-
tov v mnoh˘ch krajinách sveta a
priná‰al z nich cenné kontakty pre
univerzitu, ktoré sa zúroãili na

v‰etk˘ch fakultách. Bol jedn˘m z
autorov koncepcie vzniku Fakulty
záhradníctva a krajinného inÏinier-
stva, ktorá vznikla v roku 1995 a jej
dekanom v prv˘ch dvoch funkã-
n˘ch obdobiach. 

Prof. Húska, vyuÏívajúc svoje
vedomosti a skúsenosti z medzi-
národnej spolupráce, sa podieºal aj
na vytváraní koncepcie virtuálneho
‰túdia na novej Fakulte európ-
skych ‰túdií a regionálneho rozvo-
ja na báze konzorcia spolupracujú-
cich univerzít. Neustále sa venuje
aj problematike rozvoja nov˘ch fo-
riem vzdelávania s vyuÏívaním
progresívnych metód a informaã-
n˘ch technológií. 

Napriek svojim rozsiahlym akti-
vitám je Du‰an Húska veºmi pria-
teºsk˘m a komunikatívnym ãlove-
kom. Jeho ‰portov˘ duch, ktor˘ sa
v Àom ukr˘va od mladosti, sa pre-
javuje aj v ‰t˘le jeho kaÏdodennej
práce. Je zanieten˘ neustálym hºa-
daním nového a prospe‰ného a
pritom sú mu veºmi nápomocné je-
ho krásne ºudské vlastnosti. 

Pôdohospodárske odbory: 
1. UVL Ko‰ice, 
2. TU Zvolen, 
3. SPU Nitra.

Humanitné odbory: 
1. V·VU Bratislava, 
2. Trnavská univerzita,
3. V·MU Bratislava. 

Lekárske odbory: 
1. UK Bratislava, 
2. UPJ· Ko‰ice.

Prírodné odbory: 
1. UK Bratislava, 
2. UPJ· Ko‰ice, 
3. STU Bratislava.

Spoloãenské odbory: 
1. Trnavská univerzita, 
2. TU Ko‰ice, 
3. SPU Nitra.

Technické odbory: 
1. TU Zvolen, 
2. STU Bratislava, 
3. TU Ko‰ice.

Medzi ‰esticou slovensk˘ch fakúlt zameran˘ch na pôdohospo-
dárske vedy obsadila tretiu prieãku Fakulta agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov, piata bola Fakulta záhradníctva a krajinného inÏi-
nierstva a ‰iesta Fakulta biotechnológie a potravinárstva. 

V kategórii spoloãensk˘ch odborov, do ktorej bolo zaraden˘ch 31
fakúlt, sa na ‰iestej prieãke umiestnila Fakulta ekonomiky a manaÏ-
mentu, osemnáste miesto patrilo Fakulte európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja. 

Mechanizaãná fakulta obsadila v skupine technick˘ch odborov
‰trnáste miesto z celkového poãtu 21.

(V budúcom ãísle prinesieme vyjadrenie rektora SPU.)

Priemern˘ poãet
Názov bodov jednotliv˘ch 

fakúlt
1. UVL v Ko‰iciach 80
2. TU Zvolen 55
3. STU Bratislava 55
4. UK Bratislava 52
5. V·VU v Bratislave 51
6. UPJ· Ko‰ice 49
7. SPU v Nitre 46
8. TU Ko‰ice 43
9. V·MU v Bratislave 43

10. Trnavská univerzita 42
11. Îilinská univerzita 39
12. Akadémia umení v Banskej Bystrici 37
13. Pre‰ovská univerzita 35
14. Ekonomická univerzita v Bratislave 32
15. Trenãianska univerzita A. Dubãeka 32
16. UKF v Nitre 30
17. UMB v Banskej Bystrici 30
18. Katolícka univerzita v RuÏomberku 27
19. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 24

Problematika GMO, pozi-
tíva a negatíva tejto mo-
dernej technológie, sú
stále v centre pozornosti
odborníkov aj laickej ve-
rejnosti. Dnes hovoríme
na túto tému s povola-
n˘m odborníkom, prof.
Ing. JOZEFOM TIMKOM,
DrSc., z Ústavu moleku-
lárnej biológie Sloven-
skej akadémie vied.

(âítajte na 2. strane)

Akú úroveÀ majú 
slovenské univerzity?

ªudia, doÏívajúci sa v˘znamn˘ch ju-
bileí zvyãajne bilancujú svoj produk-
tívny vek. Prof. Húska je v‰ak pln˘ plá-
nov, jeho elán a energia sú nesmierne.
Kolektív spolupracovníkov mu k na-
pæÀaniu jeho snov praje najmä dobré
zdravie, aby ho aj v budúcnosti spre-
vádzala jeho prísloveãná dobropraj-
nosÈ a optimizmus! 

Snímka: V. R.

Vo VPP v Oponiciach sa 19. de-
cembra 2005 konalo posledné vla-
Àaj‰ie zasadnutie kolégia rektora,
na ktorom sa hodnotila úãelová
ãinnosÈ VPP, s.r.o., za rok 2005 a
plán zabezpeãenia praktickej v˘uã-
by ‰tudentov SPU v roku 2006.
Kolégium schválilo správu o ãin-
nosti s pripomienkami a odporuãilo
venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ plne-
niu odbornej stránky jednotliv˘ch
programov praktickej v˘uãby ‰tu-
dentov, jednoznaãne definovaÈ ich
podstatu a v záujme skvalitnenia
prerokovaÈ s gestormi profilov˘ch
‰tudijn˘ch programov ich poÏado-
vanú obsahovú náplÀ. Kolégium
vzalo na vedomie informáciu o ná-
vrhu metodiky rozpisu dotaãn˘ch
zdrojov pridelen˘ch z M· SR na
rok 2006 s t˘m, Ïe oprávnené pri-
pomienky sa zapracujú do metodi-
ky, ktorú definitívne schváli AS
SPU. Rektor informoval o pláne
komplexn˘ch akreditácií fakúlt na
rok 2006 a v˘hºade na roky 2007
aÏ 2011, priãom pripomenul, Ïe
procesu samoevalvácie a príprave
na hodnotenie EUA treba venovaÈ
náleÏitú pozornosÈ. Dotkol sa aj
hodnotenia vysok˘ch ‰kôl v SR
agentúrou ARRA a odporuãil vyuÏiÈ
poznatky z neho na zlep‰enie ãin-
nosti v t˘ch oblastiach, kde SPU
nebola hodnotená najlep‰ie. Infor-
moval o oznámení M· SR o pos-
kytnutí finanãn˘ch prostriedkov v
objeme 1,5 mil. Sk na vytváranie
podmienok pre ‰túdium zdravotne
postihnut˘m ‰tudentom. Kolégium
väã‰inou hlasov odsúhlasilo zave-
denie cenníka mesaãn˘ch poplat-
kov za pouÏívanie elektrospotrebi-
ãov v ·D MladosÈ. -r-



Dvakrát z FE·RR

térie) sa niesli v znamení veºkej
obozretnosti a zodpovednosti,
hoci sa neskôr ukázalo, Ïe ne-
bezpeãenstvo nie je aÏ také veº-
ké a Ïe baktérie geneticky upra-
vené pre produkciu urãitej biel-
koviny alebo hormónu nemajú
pri úniku z laboratória a pri ne-
dodrÏaní ‰peciálnych podmie-
nok ‰ancu na preÏitie. Napriek
tomu môÏeme dnes kon‰tato-
vaÈ, Ïe viaceré opatrenia, aj keì
sa dnes na ne pozeráme ako na
zbytoãné, boli správne. Îiaº,
laická verejnosÈ si z toho od-
niesla predstavu, Ïe génové
manipulácie sú pre spoloãnosÈ
nebezpeãné. Pritom je úplne
jasné, Ïe prínosy pre ãloveka v
tejto oblasti sú také evidentné,
Ïe ich v˘znam dnes nespochyb-
Àuje ani väã‰ina ochranárskych
organizácii. Tu je potrebné zdô-
razniÈ, Ïe napriek ãiastoãnému
ome‰kaniu jednotliv˘ch aplikácii
vyuÏívajúcich geneticky modifi-
kované organizmy, existencia
pevného regulaãného rámca zo-
hrala pozitívnu úlohu v podpore
akceptácie farmaceutick˘ch bio-
technológií. Svetov˘ obrat bio-
technologick˘ch produktov zís-
kan˘ch s vyuÏitím GMO v roku
2003 podºa odhadov dosiahol
hodnotu 50 miliárd eur. Éra no-
v˘ch biotechnológií sa doposiaº
z pohºadu ekonomick˘ch príno-
sov najv˘znamnej‰ie prejavila v
oblasti farmaceutick˘ch biotech-
nológií. 

Doteraz ste hovorili v rovine
teoretickej, no zaujímavé by
bolo nazrieÈ do ná‰ho kaÏdo-
denného Ïivota.

Ako som povedal, GMO a mo-
derné biotechnológie zaãali pri
baktériách. Jednou z prv˘ch
aplikácií boli enz˘my, a to najprv
priemyselné, vyuÏívané napr. v
pracích prá‰koch a neskôr pri‰li
na rad enz˘my, ktoré na‰li ‰iro-
ké pouÏitie v potravinárskom
priemysle. I‰lo o prenos génov
kódujúcich enz˘my z baktérií do
baktérií, a aj preto tomu verej-
nosÈ nevenovala osobitnú po-
zornosÈ. 

Povedali ste, Ïe verejnosÈ
sa zaãala vo zv˘‰enej miere
zaujímaÈ o GMO aÏ v súvislos-
ti s geneticky modifikovan˘mi
potravinami, teda s geneticky
modifikovan˘mi rastlinami. 

Prvé geneticky modifikované
rastliny - petúnia a tabak - boli
pripravené v roku 1983 a zasia-
te na skú‰obn˘ch poliach v roku
1986. V dne‰nej dobe sa pes-
tujú v mnoh˘ch krajinách a pro-
dukcia sa zvy‰uje prakticky kaÏ-
d˘ rok. 

·tatistické údaje hovoria te-
da preukazne v prospech no-
v˘ch technológií ...

Áno, zo ‰tatistík jasne vypl˘-
va, Ïe GMR si vo svetovom me-
radle nachádzajú stále ‰ir‰ie up-
latnenie. V súãasnosti sa opaku-
je situácia spred viac ako 30 ro-
kov, keì vznikli prvé GMO pri
baktériách. Nové objavy sa vÏdy
presadzovali veºmi ÈaÏko, príkla-
dov je v histórii veºa, ãi uÏ ‰lo o
prevratné objavy a ich vyuÏitie,
ako bola elektrina a podobne.
V zaãiatkoch pouÏívania mikro-
vlnov˘ch rúr v domácnostiach
sa napríklad zv˘razÀovalo ich
zdravotné riziko, a to od spôso-
bovania rakoviny aÏ po impoten-
ciu. Pritom ne‰lo iba o odporcov

evokovali cel˘ rad nov˘ch otá-
zok a postojov k tejto oblasti
molekulárnej biotechnológie a,
ako následok, aj legislatívnych
opatrení a regulácií. K˘m vo
väã‰ine ‰tátov existuje aspoÀ
moÏnosÈ biomedicínskeho v˘-
skumu v niektorej z dan˘ch ob-
lastí, Slovenská republika, po-
dobne ako Írsko, legislatívne ta-
kéto v˘skumy zakázala. Praktic-
ky tak znemoÏnila ak˘koºvek
prístup obãanov SR k v˘dobyt-
kom nov˘ch technológií, ão je
síce legitímne, ale otázkou ostá-
va, ãi aj etické.

Geneticky modifikované rast-
liny dnes dokáÏeme pestovaÈ na
zasolen˘ch alebo veºmi such˘ch
pôdach, ãi miestach zneãiste-
n˘ch predchádzajúcim intenzív-
nym vyuÏitím priemyseln˘ch
chemick˘ch hnojív a pesticídov,
niektoré transgénne rastlinné
druhy sú modifikované na vyuÏi-
tie pri fytoremediáciách, teda
odstránení zneãisÈujúcich látok,
ako sú napr. ÈaÏké kovy zo Ïi-
votného prostredia. Genetické
modifikácie rastlinn˘ch organiz-
mov na‰li uplatnenie okrem bio-
farmácie aj pri ‰ºachtení rastlín,
modifikácii pigmentácie, oddia-
lení senescencie okrasn˘ch
rastlín, ako aj pri modifikácii
kvality dreva stromov zmenou
obsahu lignínov v ich pletivách.

Ako vidí perspektívy vedec?
Napriek odporcom pôjde v˘-

voj urãite veºmi v˘razne vpred a
nijaké zákazy nezabránia po-
kroku. ÚÏasné moÏnosti sú pri
produkcii nov˘ch lieãiv, vakcín a
protilátok. Keì na zaãiatku éry
GMO to boli mikroorganizmy,
dnes sa pre prípravu rôznych lá-
tok a lieãiv javia ako najper-
spektívnej‰ie rastliny. Prvú ge-
neráciu plodín predstavovali
plodiny, ktoré boli modifikované
najmä na zv˘‰enie odolnosti vo-
ãi ‰kodcom a herbicídom, alebo
na oddialenie dozrievania. Táto
generácia plodín predstavuje
v˘znamnú úsporu energií a che-
mick˘ch prípravkov na ochranu
rastlín. ZníÏené náklady sa tak
spätne premietajú do relatívne
niÏ‰ích cien a zníÏená potreba
chemickej ochrany znamená aj
urãit˘ prínos pre Ïivotné pro-
stredie.

DIPLOM IWS JE NIEâO NAVY·E GMO - SÚâASN¯ STAV, TRENDY A V¯ZVY

z radov laickej verejnosti, ale
na‰li sa aj mnohí vedeckí pra-
covníci, ktorí to tvrdili. Dnes sa
nad t˘mito argumentmi iba po-
usmejeme a uÏ si ani nevieme
predstaviÈ domácnosÈ bez tohto
spotrebiãa… 

Napriek argumentom sa e‰te
nájdu neveriaci Tomá‰ovia...

Treba povedaÈ, Ïe to bola ve-
decká komunita, ktorá sa uÏ 
v zaãiatkoch objavu moÏnosti
prípravy GMO a rovnako ani
dnes nebráni urãitej kontrole a
regulácii pri kon‰truovaní GMO.
Sú to opäÈ vedeckí pracovníci,
ktorí berú na seba zodpoved-
nosÈ a preverujú v‰etky moÏnos-
ti úniku GMO do prostredia, ako

„Zváranie je ‰pecifick˘ techno-
logick˘ proces, ktorého v˘sledok
je uÏ ÈaÏko korigovateºn˘, a pre-
to je dôleÏité zabezpeãovaÈ jeho
kvalitu od zaãiatku aÏ do konca.
Absencia potrebn˘ch znalostí pri
v˘robe zváran˘ch kon‰trukcií,
najmä z pohºadu projektantov,
statikov ãi v˘poãtárov môÏe nie-
kedy nadobudnúÈ osudové roz-
mery, spôsobiÈ nesmierne ‰ko-
dy. Niektoré kauzy, napríklad
problém s gabãíkovsk˘mi vráta-
mi, sú dodnes Ïivé a varujú pred
diletantstvom v tejto práci“, po-
vedal pri slávnostnom odovzdá-
vaní diplomov Medzinárodn˘
zváraãsk˘ ‰pecialista IWS kon-
com decembra minulého roka 29
úspe‰n˘m absolventom kurzov,
predpísan˘ch Európskou zvá-
raãskou federáciou Ing. JOZEF
HORNIG, vedúci ANB, autorizo-
vaného národného orgánu pre
certifikáciu V˘skumného ústavu
zváraãského – PI SR. Zv˘raznil,
Ïe v‰etci úãastníci úspe‰ne a na
vysokej úrovni zvládli skú‰ky 
z predmetov zváracie metódy a
zariadenia, materiály a ich sprá-
vanie sa pri zváraní, kon‰trukcia
a navrhovanie a v˘roba a inÏi-
nierske aplikácie. Ocenil veºmi

V uplynulom roku si Poºská republika pripomenula 88. v˘roãie
svojho vzniku. Pri tejto príleÏitosti usporiadalo jej veºvyslanectvo 2.
decembra 2005 na honorárnom konzuláte v Liptovskom Mikulá‰i
stretnutie v˘znamn˘ch osobností hospodárskeho a spoloãenského
Ïivota z oboch republík.

Diplom mimoriadneho a splnomocneného veºvyslanca Poºskej re-
publiky v SR Zenona Kosiniaka–Kamysza a pamätnú plaketu hono-
rárneho konzula Poºskej republiky v SR Ing. Tadeusza Frackowiaka
dostal aj prof. Vladimír Gozora, dekan FE·RR za mimoriadny prínos 
v oblasti vedy, ekonomického v˘skumu a európskych ‰túdií. Vyzna-
menania odovzdal generálny konzul Poºskej republiky Dr. Wojciech
BiliÀski, obchodn˘ radca veºvyslanectva Andrzej Tymkowski a ho-
norárny konzul Ing. Tadeusz Frackowiak. 

BlahoÏeláme! Kolektív Katedry európskych ‰túdií FE·RR 

DÀa 7. decembra 2005 sa na Univerzite Svätého ·tefana v Gö-
döllő uskutoãnilo zasadnutie Odboru poºnohospodárskych vied, na
ktorom predná‰ku na tému Prispôsobovanie agrárneho sektora me-
niacim sa ekonomick˘m podmienkam predniesol prof. Vladimír Go-
zora, dekan FE·RR. Po Àom vystúpila doc. Mária Kadleãíková, stá-
la zástupkyÀa FAO pre strednú a v˘chodnú Európu v Budape‰ti, 
s predná‰kou na tému Ekonomické v˘sledky nov˘ch a kandidát-
skych krajín Európskej únie. V obidvoch vystúpeniach odzneli pro-
blémy z predvstupového obdobia asociovan˘ch krajín, ako aj prvé
pozitívne i negatívne dopady Spoloãnej agrárnej politiky EÚ na poº-
nohospodárstvo po viac ako jednoroãnom pôsobení Slovenskej re-
publiky v EÚ. Vystúpenie V. Gozoru na túto tému je v poradí uÏ dru-
hé po predná‰ke v Ropczyciach, kde na poÏiadanie rektora tamoj-
‰ej Wyz

.
szej Szko∏y Inz

.
ynieryjno-Ekonomicznej informoval zástup-

cov poºskej vedy a v˘skumu o efektoch agrárneho sektora po za-
ãlenení Slovenska do Európskej únie.

Moderné biotechnológie priná‰ajú úÏitokCeloÏivotn˘ doklad 
o zváraãskej odbornosti

Ocenenie z Poºska

Asociované krajiny rok po vstupe do únie

VerejnosÈ väã‰inou nena-
hliada do ticha laboratórií a o
nov˘ch objavoch sa obyãajne
dozvedá aÏ pri udeºovaní No-
belov˘ch cien. Inak je to v sú-
vislosti s GMO, ktorá v˘razne
rozãerila hladinu verejnej
mienky.

V súãasnosti sa ãoraz viac na
verejnosti objavuje termín GMO
najmä v súvislosti s geneticky
modifikovan˘mi potravinami. 
V tejto súvislosti sa u nás myslí
hlavne na geneticky modifikova-
né rastliny a na následnú pro-
dukciu potravín z t˘chto poºno-
hospodárskych plodín. 

Na úvod trochu do histórie...
Prv˘mi GMO boli mikroorga-

nizmy (E. coli), na ktor˘ch boli
objavené prakticky v‰etky po-
trebné metódy a techniky na ich
kon‰trukciu. Poãiatky tejto éry
siahajú do roku 1973, keì Her-
bert Boyer a Stenley Cohen z
Kalifornskej ‰tátnej univerzity v
San Franciscu publikovali prácu
umoÏÀujúcu prípravu GMO pri
baktériách. Od tohto ãasu ‰iel
v˘voj veºmi r˘chlo a postupne sa
vypracovali spoºahlivé metódy
na prená‰anie cudzorod˘ch gé-
nov do ìal‰ích bakteriálnych

druhov (Bacillus, Streptomyces,
Corynebacterium a ìal‰ích),
ako aj do najniÏ‰ieho eukaryota,
do kvasinky. AÏ neskôr boli vy-
pracované aj metódy prenosu a
expresie cudzorod˘ch génov do
rastlín a Ïivoãíchov. Zaãiatky
geneticky modifikovan˘ch mikro-
organizmov (GMM) v mnohom
pripomínajú situáciu, ktorá sa
dnes opakuje v súvislosti s pou-
Ïívaním geneticky modifikova-
n˘ch rastlín a Ïivoãíchov. 

Ak to ako laik dobre rozu-
miem, sú to zásahy do pod-
staty Ïivota a vedci si zrejme
boli vedomí tejto skutoãnosti.

História diskusie o riziku tech-
nológie rekombinantn˘ch DNA
je pouãná do dne‰n˘ch dní.
Bola to práve vedecká komuni-
ta, ktorá si ako prvá uvedomila
potenciálne riziko tejto silnej
technológie. No debata sa na
rozdiel od dne‰nej odohrávala
podstatne viac medzi odborník-
mi ako v ‰irokej verejnosti. Bol
to nositeº Nobelovej ceny Paul
Berg, ktor˘ vyzval k medziná-
rodnému moratóriu na v˘skum
rekombinantn˘ch DNA. UÏ v jú-
ni 1973 sa poãas "Gordon Con-
ference" diskutovali otázky bez-
peãnosti a uãastníci konferencie
poÏiadali Národn˘ in‰titút zdra-
via USA, aby vymenoval na ten-
to úãel ‰peciálnu komisiu. Bola
zriadená 23. júna 1976 a tento
dátum môÏeme povaÏovaÈ za
zaãiatok regulovania nielen v˘s-
kumu, ale aj biotechnologického
vyuÏívania GMO. 

Potvrdila sa opodstatnenosÈ
t˘chto opatrení? 

Poãiatky génového inÏinier-
stva a prípravy GMO (i‰lo o bak-

Dekan Vladimír Gozora prevzal ocenenie z rúk generálneho konzu-
la Poºskej republiky Wojciecha BiliÀskeho.

dobrú spoluprácu s Mechani-
zaãnou fakultou SPU, predo-
v‰etk˘m Katedrou spoºahlivosti
strojov na ãele s prof. Rudolfom
Tolnaim, ktorá je garantom ús-
pe‰ného zvládnutia tejto proble-
matiky. 

RUDOLF TOLNAI vyslovil pre-
svedãenie, Ïe absolventi fakulty,
ktorá svojou technickou a strojár-
skou orientáciou vychováva pre
rôznorodé uplatnenie v súlade s
meniacimi sa v˘robn˘mi vzÈahmi
v Európe, spæÀajú nároãné krité-
riá, ale zároveÀ sú si vedomí po-
treby získaÈ aj „nieão navy‰e“.

âerstv˘m drÏiteºom diplomov
IWS, ‰tudentom fakulty, ale aj in-
Ïinierom z praxe, zablahoÏelal
osobne aj dekan fakulty, prof.
VLADIMÍR KROâKO. Vyjadril ra-
dosÈ najmä z toho, Ïe vidí medzi
nimi mnohé známe tváre, ktoré
uÏ pôsobia v praxi a takto si roz-
‰irujú moÏnosti kompetentného
uplatnenia sa na trhu práce,
resp. dávajú zadosÈ poÏiadav-
kám celoÏivotného vzdelávania.
Zdôraznil, Ïe pre fakultu je víta-
nou moÏnosÈou zviditeºnenia, Ïe
na nej pôsobí akreditované pra-
covisko takéhoto v˘znamu. 

K. POTOKOVÁ

Filmov˘ festival AGROFILM je uÏ tradiãne
obohaten˘ stretnutím odborníkov na aktuál-
nu tému. VlaÀaj‰ie sympózium si vzalo na
mu‰ku problematiku, ktorá h˘be nielen sve-
tom odborníkov, ale aj laickou verejnosÈou:
perspektívy a riziká génovo modifikovan˘ch
organizmov. O súãasnom stave, trendoch a
v˘zvach v oblasti vedeckého poznania GMO
predná‰al prof. Ing. JOZEF TIMKO, DrSc., 
z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratis-
lave, ktorého sme poÏiadali o rozhovor.

Bola to práve 

vedecká komunita, 

ktorá si ako prvá 

uvedomila potenciálne

riziko tejto silnej 

technológie.

ZakázaÈ nieão, to je to

najjednoduch‰ie, 

a práve preto si vedeckí

pracovníci musia 

uvedomiÈ závaÏnosÈ 

situácie a chápaÈ obavy

verejnosti z GMO.

aj riziká pri konzumovaní potra-
vín z tak˘chto plodín. V Ïiadnom
prípade nemôÏeme akceptovaÈ
odporcov GMO s ich argument-
mi, ktoré nie sú vôbec podloÏe-
né serióznym vedeck˘m v˘sku-
mom. Îiaº, senzácie stále letia a
aj elektronické média upred-
nostÀujú rôzne senzácie pred
serióznym vedeck˘m vysvetle-
ním. Skoro kaÏdá krajina prijala
urãité zákonné opatrenia, ale
nemôÏem súhlasiÈ s mnoh˘mi
mimovládnymi organizáciami,
ktoré vyslovene stra‰ia verej-
nosÈ a ne‰títia sa pouÏiÈ v‰etky
moÏné prostriedky na presade-
nie svojich cieºov, smerujúcich
k úplnému zákazu GMO. Zaká-
zaÈ nieão, to je to najjednoduch-
‰ie, a práve preto si vedeckí
pracovníci musia uvedomiÈ zá-
vaÏnosÈ situácie a chápaÈ obavy
verejnosti z pouÏívania GMO. Je
ich povinnosÈou posilniÈ verejnú
informovanosÈ a vedeck˘mi fakt-
mi a argumentmi vyvrátiÈ prípad-
né obavy. Z hºadiska verejnej
mienky najväã‰iu skupinu pri-
tom tvoria ºudia s indiferentn˘m
postojom, alebo postojom ov-
plyvnením masmédiami. Pritom
vplyv znalostí danej problemati-
ky a vplyv médií na problemati-
ku GMO nie je vÏdy priamo ú-
mern˘. Jednoducho to reflektuje
postoj verejnosti k biofarmaceu-
tikám, ktoré sú produktom GMO
a prijíma ich väã‰ina populácie.
Na druhej strane postoj verej-
nosti do znaãnej miery ovplyvni-
la nátlaková kampaÀ proti GMO
na sklonku 90. rokov minulého
storoãia, ktorá, prezentovaná v
médiách, dosiahla v˘razn˘ od-
por verejnosti vo vzÈahu ku
GMO v Európe. Aj keì je ozna-
ãovanie GMO potravín vynúte-
n˘m kompromisom, v podstate
je pre spotrebiteºov signálom,
ktor˘ je vníman˘ ako relatívny,
lebo upozorÀuje na potenciálne
nebezpeãenstvo, hoci potravina
ako taká je rovnocenná potravi-
ne nemodifikovanej a pre kon-
zumáciu nepredstavuje Ïiadne
nebezpeãenstvo, ako to nako-
niec potvrdilo konzumovanie
GM plodín v USA alebo Kanade. 

Veºa obáv medzi ºuìmi moÏ-
no priniesli správy o klonova-
ní zvierat, ba moÏno aj ºudí...

Somatické klonovanie zvierat
a oveãka Dolly, ako aj moÏnosÈ
klonovania ºudí, v˘skum v ob-
lasti embryonálych kmeÀov˘ch
buniek, ich moÏného vyuÏitia v
humánnej terapii samozrejme

Druhú generáciu tvoria tzv.
funkãné potraviny, ktoré svojou
pridanou hodnotou môÏu doká-
zateºne ovplyvniÈ zdravie konzu-
mentov, prípadne preventívne
zníÏiÈ riziko ochorenia. Tretiu
generáciu transgénnych rastlín
tvoria také, ktoré produkujú rôz-
ne cudzorodé látky. Ide o tzv.
jedlé vakcíny, alebo sa rastlina
vyuÏíva ako bioreaktor na pro-
dukciu protilátok, cudzorod˘ch
proteínov ãi biopolymérov. Ne-
zanedbateºnú ãasÈ transgén-
nych rastlín dnes predstavujú
rastliny pripravené pre teoretic-
ké ‰túdium a lep‰ie poznanie
molekulárno-genetick˘ch, fyzio-
logick˘ch a regulaãn˘ch proce-
sov v samotn˘ch rastlinách, pre-
toÏe poznanie t˘chto mechaniz-
mov umoÏní následne sofistiko-
vanej‰ie moÏnosti vyuÏitia trans-
génnych rastlín v budúcnosti.

ëakujem za zaujímavé infor-
mácie! KATARÍNA POTOKOVÁ

Diplomy medzinárodn˘ch zváraãsk˘ch ‰pecialistov si koncom de-
cembra prevzalo 29 úspe‰n˘ch absolventov kurzu.

V˘voj pôjde veºmi 

v˘razne vpred a zákazy

nezabránia pokroku. 

ÚÏasné moÏnosti 

sú pri produkcii nov˘ch

lieãiv, vakcín 

a protilátok.



@
Elektronické vzdelávanie na Mechanizaãnej fakulte

Dobyli sme Estónsko?

Dovoºujeme si akademickú
obec oboznámiÈ s ãinnosÈou ka-
tedry v oblasti vyuÏívania pro-
striedkov IKT a metód elektro-
nického vzdelávania v pedago-
gickom procese, realizovanom
na katedre. ZároveÀ by sme na
konkrétnych v˘sledkoch chceli
poukázaÈ na záujem ‰tudentov o
prostriedky IKT a ponúknuÈ moÏ-
nosÈ vyuÏitia získan˘ch technic-
k˘ch a programov˘ch prostried-
kov, ako aj skúseností z vyuÏí-
vania metód e-vzdelávania a
prostriedkov IKT v pedagogic-
kom procese pre iné pracoviská
MF, ale aj celej SPU.

V predchádzajúcich rokoch
katedra získala finanãné pro-
striedky z niekoºk˘ch rozvojo-
v˘ch projektov a sponzorsk˘ch
príspevkov, ktoré umoÏnili vybu-
dovanie dvoch modern˘ch multi-
mediálnych cviãební, kaÏdej s 20
PC. V blízkej budúcnosti budú
na 1. a 2. poschodí MF umiest-
není „tenkí klienti,“ ktorí rovnako
budú slúÏiÈ pre prístup ‰tudentov
k internetu a prostriedkom IKT.
Napriek tomu, Ïe obe cviãebne
sú na v˘uãbu vyuÏívané takmer
nepretrÏite, pracovníci katedry
sa snaÏia sprístupniÈ ich pre ‰tu-
dentov, zaujímajúcich sa o pro-
striedky IKT a vedeckov˘skum-
nú ãinnosÈ katedry. V tomto
smere sa v‰ak obmedzujúcim
faktorom javia ch˘bajúci technic-
kí pracovníci, ktorí by mali na
starosti správu technick˘ch pro-
striedkov obidvoch cviãební. 

Pracovníci katedry sa snaÏia v
maximálnej miere vyuÏívaÈ pro-
striedky e-vzdelávania v peda-

vhodné pri tvorbe elektronick˘ch
uãebn˘ch materiálov poãítaÈ s
minimálne tromi pracovníkmi –
pedagóg, grafik a programátor,
resp. odborník na siete.

Na monitorovanie práce a
vzájomnú komunikáciu medzi
‰tudentmi a pedagógmi sa pra-
covníkom katedry osvedãil sys-
tém NetOp School, ktor˘ umoÏ-
Àuje monitorovanie práce ‰tu-
dentov, zobrazenie zvolenej ob-
razovky na monitoroch vybra-
n˘ch skupín ‰tudentov, komuni-
káciu v rámci celej triedy alebo
so zvolen˘mi jednotlivcami pro-
stredníctvom chatu alebo head-
setu, distribúciu a zber súborov
a pod. V˘hodou tohto systému je
aj moÏnosÈ pripojenia sa ‰tuden-
tov do virtuálnej triedy z ºubovoº-
ného miesta, takÏe v prípade
nutnosti sa ‰tudent nemusí fy-
zicky zúãastniÈ na cviãení, staãí
mu prístup k internetu.

VyuÏívaním metód e-vzdelá-
vania a prostriedkov IKT v kla-
sick˘ch formách ‰túdia sa peda-
gogickí pracovníci snaÏia zatrak-
tívniÈ priebeh pedagogického
procesu. ·tudenti ‰pecializácie
automatizaãná a informaãná
technika prejavujú mimoriadny
záujem o prostriedky IKT. Dôka-
zom toho je napr. stránka www.
keamf.szm.sk, vytvorená b˘va-
l˘m ‰tudentom 5. roãníka (vo
voºnom ãase a bez nároku na
odmenu), ktorá v mnohom na-
hrádza oficiálne stránky katedry
spravované VS MF. Rovnako
záujem ‰tudentov o IKT dokazu-
je aj kaÏdoroãne vysoká úãasÈ
‰tudentov zo ‰pecializácie ges-
torovanej katedrou na medziná-
rodnej ‰tudentskej vedeckej
konferencii.

Aj keì v podmienkach SPU sa
dôraz stále kladie na klasické
formy ‰túdia, treba sa venovaÈ aj

nov˘m trendom v oblasti vzdelá-
vania, nakoºko akademické in‰ti-
túcie boli vÏdy nositeºom pokro-
kov˘ch my‰lienok. Napriek to-
mu, Ïe hodnotenie SPU akredi-
taãnou komisiou SR je stále vy-
soké, „netreba zaspaÈ na vavrí-
noch a nechaÈ si ujsÈ vlak“. IKT
patria dnes k beÏnému Ïivotu.
Ich ‰ir‰ie vyuÏitie v pedagogic-
kom procese na pôde MF v po-
slednom ãase nezachytilo nastu-
pujúce trendy, ão sa môÏe v bu-
dúcnosti odraziÈ aj na hodnotení
fakulty, alebo vnímaní jej kvality
verejnosÈou. Preto si, na základe
získan˘ch skúseností, dovoºuje-
me predloÏiÈ niekoºko návrhov:

1. OtvoriÈ diskusiu o proble-
matike nov˘ch foriem vzdeláva-
nia a najmä ich reálnej aplikácii v
podmienkach MF. DeklarovaÈ
zámery z minul˘ch rokov bez
snahy realizovaÈ ich je zbytoãná
strata ãasu a v takom prípade je
vhodnej‰ie otvorene priznaÈ, Ïe
daná oblasÈ pre na‰u fakultu nie
je zaujímavá. 

2. VypracovaÈ strategické zá-
mery v oblasti IKT a aplikácie e-
learningu na MF a dôsledne ich
realizovaÈ.

3. Zlep‰iÈ zabezpeãenie sprá-
vy prostriedkov IKT, a to nielen
po materiálnej, ale aj personál-
nej stránke.

4. V rámci celej SPU zverejniÈ
podmienky pre publikovanie v
elektronickej forme. Roz‰írenie
e-publikovania bude v‰ak moÏné
len v tom prípade, ak autori budú
maÈ moÏnosÈ tieto materiály jed-
noduch˘m spôsobom zverejÀo-
vaÈ na internete prostredníctvom
serverov SPU. ZároveÀ by bolo
vhodné uvedomiÈ si, Ïe ãasto aj
‰tudenti ako autori chcú, resp.
musia, zverejÀovaÈ svoje práce. 

Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., 
Ing. MIROSLAV PAP

gogickom procese, a to nielen v
predmetoch úzko súvisiacich s
IKT, ale aj v „nepoãítaãov˘ch“
predmetoch (napr. elektroener-
getika, základy automatizácie a
pod.). Katedra má k dispozícii
v˘vojové prostredie Toolbook
Assistent pre tvorbu multimediál-
nych kurzov, resp. elektronick˘ch
uãebníc. V˘hody takto vytvore-
n˘ch kurzov sa preverili priamo v
pedagogickom procese, keì sa
napr. pri v˘uãbe základov infor-
matiky a programovania v diaº-
kovej forme ‰túdia ‰tudenti vo-
pred sami oboznámili so základ-
mi programovacieho jazyka Pas-
cal, algoritmizácie a anal˘zy
úloh, priãom prípadné nejasnos-
ti mohli s pedagógom konzulto-
vaÈ prostredníctvom e-mailu. Na
hodinách priamej v˘uãby, ktorej
rozsah je v prípade diaºkového
‰túdia nedostatoãn˘, sa potom
venovali tvorbe pokroãilej‰ích
aplikácií. Veºkou v˘hodou e-
uãebníc je ich ºahká inovácia,
ako aj moÏnosÈ vytvorenia online
(uverejnená na internete prost-
redníctvom LMS Moodle) a offli-
ne verzie, distribuovanej na CD
nosiãoch. Interaktivitu kurzov za-
bezpeãujú poãetné hypertextové
odkazy, názorné grafické animá-
cie a súbory rie‰en˘ch a nerie-
‰en˘ch úloh, ktoré umoÏÀujú prie-
beÏnú kontrolu na‰tudovan˘ch
vedomostí. Nev˘hodou t˘chto
uãebn˘ch materiálov je veºká
prácnosÈ pri ich tvorbe, pretoÏe
vhodné spracovanie elektronic-
k˘ch materiálov a grafické ani-
mácie sú ãasovo mimoriadne
nároãné. V budúcnosti by bolo

Z KONFERENCIE V NOVOM SADE
V dÀoch 18. a 19. novembra 2005 sa na pôde Poºnohospodárskej

fakulty univerzity v Novom Sade konala medzinárodná konferencia
poºnohospodárskych ‰tudentov (XXIXth CONFERENCE OF AGRI-
CULTURAL STUDENTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPA-
TION), na ktorej sa zúãastnili doktorandi a mladí vedeckí pracovníci
zo Srbska a viacer˘ch európskych krajín. Na podujatí odzneli aj prí-
spevky doktorandov a mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov z Katedry
biometeorológie a hydrológie FZKI, Ing. J. âima, PhD., a Ing. P. Sa-
muhela. V‰etky v anglickom jazyku. Poãas konferencie úãastníci ab-
solvovali sériu prezentácií prác, ktoré podrobne informovali o v˘sku-
moch rie‰en˘ch na jednotliv˘ch zúãastnen˘ch univerzitách.

V mene v‰etk˘ch úãastníkov by sme radi vyjadrili poìakovanie or-
ganizátorom konferencie na ãele s prof. dr. Todorom Jani ′com, prof.
Dragutinom Mihailoviãom a, samozrejme, aj vedeniu Katedry bio-
meteorológie a hydrológie, ktoré nám umoÏnilo preÏiÈ dva zmyslu-
plné dni u na‰ich srbsk˘ch kolegov. Ing. JÁN âIMO, PhD.

Pracovníci Katedry elektrotechniky a automatizácie MF sa v rám-
ci informaãnej stratégie SPU rozhodli roz‰íriÈ moÏnosti prístupu
‰tudentov a zamestnancov SPU k informáciám a prostriedkom IKT
a vyuÏívaÈ metódy elektronického vzdelávania na zv˘‰enie atraktív-
nosti pedagogického procesu.

Ná‰ tvoriv˘ tím: Tinka, Zolo, Katka a László. Foto: archív autora

Najv˘znamnej‰ou zmenou je
postupne sa zvy‰ujúci poãet
sekcií, ktoré reflektujú zavádza-
nie nov˘ch ‰tudijn˘ch odborov.
V roku 2004 aj v roku 2005 bo-
lo otvoren˘ch 6 sekcií, napr.
technológia potravín, biológia
rastlín, zootechnika a pod. Cie-
le konferencie v‰ak zostávajú
nezmenené, umoÏniÈ prezentá-
ciu tém ‰tudentov pred svojimi
kolegami a odbornou komisiou,
získaÈ skúsenosti s aktívnou
prezentáciou a obhajobou zá-
verov získan˘ch pri rie‰ení di-
plomov˘ch a doktorandsk˘ch
prác. 

Konferencia MendelNet ’05
Agro je aj ideálnou platformou
na získanie prehºadu o vedec-
kov˘skumnej ãinnosti v konkrét-
nom odbore. DÀa 29. novembra
2005 konferenciu slávnostne 

otvoril dekan fakulty, prof. Ing.
Jaroslav Hlu‰ek, CSc. Doktoran-
di z Katedry agrochémie a v˘-
Ïivy rastlín FAPZ úspe‰ne pre-
zentovali svoje v˘sledky z ná-
roãn˘ch a kvalitn˘ch v˘skum-
n˘ch prác, ão potvrdzuje aj ob-
sadenie tretieho miesta v sekcii
fytotechnika s témou Bilancia
Ïivín v osevnom postupe pri
aplikácii vyhnitého kalu ako or-
ganického hnojiva, prezentova-
nou Ing. S. Ba‰istovou. Na kon-
ferencii sa zúãastnila aj autorka
príspevku a RNDr. Daniel Baj-
ãan z Katedry chémie FBP. Je-
ho úspe‰ná prezentácia o vply-
ve banskej ãinnosti na kvalitu
rastlinnej produkcie v hontian-
skom regióne bola ohodnotená
tretím miestom v sekcii techno-
lógia potravín. 

Ing. SILVIA MELICHÁâOVÁ

A tak sme 26. júla 2005 zbali-
li, ão bolo nutné a vybrali sa au-
tom na severov˘chod, smer Tar-
tu (Estónsko). Najskôr by som
mal povedaÈ, kto sa vlastne po-
dujal absolvovaÈ toto nebezpeã-
né dobrodruÏstvo a dobyÈ Es-
tónsko - Ing. Zolo Nagy (ZKA),
Katarína - vtedy Valeãková te-
raz Creamer (ZKA), Tinka Po-
láková (FA STU) a Ladislav
Bakay (ZKA). Poãas cesty sme
zaÏili mnoho dobrodruÏstiev,
viac ãi menej pekn˘ch. Naozaj
ãudné pocity sa nás zmocnili,
keì sme prechádzali cez pobalt-
ské ‰táty. Ani jedin˘ kopãek ani
jediná dolinka, iba rovina a sa-
mé kravy. Tieto idylické obrazy
nás sprevádzali poãas dvoch
dní. Koneãne sme po ‰tyroch
dÀoch cestovania dorazili na
miesto ãinu. 

Privítali nás, oboznámili s mi-
nimalistick˘mi okolnosÈami a
festival sa zaãal. Dostali sme ná-
ramky VIP a mohli sme nazrieÈ
do tzv. backstage, aj keì tam niã
zaujímavého nebolo. Festival sa
konal pod zá‰titou Poºnohospo-
dárskej univerzity v Tartu, preto
sme sa museli zúãastniÈ aj na
predná‰kach. Predná‰ali ãleno-
via poroty, ktorá nás v posledn˘
deÀ mala skritizovaÈ, podobne,
ako to robia na‰i profesori pri do-
skú‰aní, ak nás predt˘m nevy-
hodia... to asi pozná kaÏd˘. V
medzinárodnej porote sedeli ar-
chitekti z Holandska, ·védska,
záhradní architekti z Nemecka a
Estónska. Najzvuãnej‰ie meno
bolo Marc Pouzol z berlínskeho
ateliéru Le Balto, ktor˘ je preslá-

ven˘ práve vìaka tomu, Ïe tu
pracujú s doãasn˘mi in‰talácia-
mi tzv. temporary garden. Ich naj-
nov‰ie práce si môÏete pozrieÈ
na www. woistdergarten.de.

My sme v‰ak museli zrealizo-
vaÈ to, ão sme mali na papieri
s poetick˘m názvom „Návrh“. 
A tak sme zaãali... Na poãudo-
vanie, v˘sledok sa zrodil, aj keì
hodinu po uzávierke. Festival tr-
val tri dni a poãas tohto obdobia
sme robili (nechcem povedaÈ
ako kone, lebo to sa nepatrí),
proste sme sa narobili. Na‰Èas-
tie, kaÏd˘ veãer nás ãakal relax
v podobe koncertov, kde sme
mohli vytancovaÈ „reziduálny
vzduch“. KeìÏe sme mali vyni-
kajúci kolektív, nebol nijak˘ pro-
blém s vyãerpaním energie. 
V posledn˘ deÀ pri‰lo to, na ão
kaÏd˘ ãakal, vyhodnotenie. Ne-

boli sme síce v prvej trojke, ale
zhodli sme sa s porotou na tom,
Ïe ani ona sa nezhodla na defi-
nitívnom víÈazovi. Oficiálne to
v‰ak vyhrali ‰tudentky z Loty‰-
ska. Ich projekt bol tak trochu
experimentálny, bohuÏiaº ne-
môÏem ho opísaÈ, lebo je to prí-
li‰ komplikované. 

Nám neostávalo iné, ako roz-
lúãiÈ sa, zapísaÈ si niekoºko dôle-
Ïit˘ch kontaktov a povedaÈ „Do-
videnia, Estónsko!“. Pred nami
bola uÏ len cesta domov, ktorú
ná‰ vodiã Zolee zvládol za neu-
veriteºné tri dni! Klobúk dolu... 

Chcel by som dodaÈ e‰te nie-
ão na záver: ‰tudenti záhradnej
architektúry a architektúry v ce-
lej západnej Európe sú nauãení
participovaÈ v súÈaÏiach a aj ich
vyhraÈ. Umenie prezentácie a
v˘stupov majú v malíãku, a tak
na‰im ‰tudentom neostáva niã
iné, iba participovaÈ. TieÏ by
som rád prijal moÏnosÈ vybraÈ si
(medzi)národnú súÈaÏ, ako rie-
‰en˘ projekt v ateliéroch aj na
na‰ej katedre.

LADISLAV BAKAY, 4. FZKI

Dvakrát my

niekedy,
keì sme spolu,

mám chuÈ
ukradnúÈ si papier a pero

a poloÏiÈ na‰e chvíle
na lopatky ver‰ov.

niekedy,
keì sme spolu,

mám chuÈ
na malé ãierne (pivo)

a ruÏové okuliare.

Noãné kli‰é

svet sa toãí
potichu a kruto,

ãaj sa v ‰álke hreje pomaly.
svedomie

je obnaÏené puto
pre spojenie rozumu

a obavy.
k˘m zívame s otvoren˘mi oãami,

deÀ sa nám vysmieva 
do dlaní.

...zabudli sme vyspovedaÈ
pocity...

Pú‰tna búrka

zavreté okno
uprostred pú‰te, 
otázky poloÏené

do vody...

blúdime nocou,
hºadáme pádne

dôvody
na pú‰tne búrky

z rozumu.

Na obesenie

naráÏame do seba denne
plní vlastn˘ch nespravodlivostí –

kupujeme deÈom lásku,
Ïenám drahé koÏuchy,

len muÏom staãí kravata
na obesenie...

NIKOLA ZOLÁKOVÁ, III. FEM
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Na‰i na MendelNete 2005 Agro
Koncom kaÏdého kalendárneho roka organizuje Agrono-

mická fakulta Mendelovej poºnohospodárskej a lesníckej uni-
verzity v Brne konferenciu MendelNet, urãenú pre ‰tudentov
pregraduálneho a postgraduálneho ‰túdia. Od svojej premiéry
v roku 1996 zaznamenala znaãn˘ v˘voj, ktor˘ odráÏa Ïivot a
dianie odohrávajúce sa na fakultách dvoch univerzít, vzhºa-
dom na to, Ïe aj doktorandi z na‰ej univerzity participujú na
spomínanej konferencii.

Ak sa e‰te pamätáte, minul˘ rok sme sa chystali do ìalekého
Estónska obhájiÈ ná‰ projekt, ktor˘ sme mali zrealizovaÈ na land-
art festivale Between Water and Water. Fakty sú nasledovné: v
apríli tohto roku vybrala medzinárodná porota z 89 projektov
dvadsaÈ návrhov autorov zo 16 krajín - Estónska, Fínska, Nemec-
ka, ·védska, Maìarska, Poºska, Talianska, Singapuru, Argentíny,
Austrálie, Lotty‰ska, Slovinska a Slovenska.

Ilustraãná snímka: A. TAKÁâOVÁ
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V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje 

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘uãbu predmetov ‰tatistika,
technická ‰tatistika a kvantitatívny manaÏment na Katedre ‰tatistiky
a operaãného v˘skumu FEM (zastupovanie poãas rodiãovskej dovo-
lenky).

Podmienky:
- V· vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni vysoko‰kolského ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením 

o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – pokroãilé ovládanie MS Excelu, programov

SAS, @RISK, Statistica a zvládnutie práce s databázami pouÏívan˘-
mi pri v˘uãbe – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ
certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

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

- minimálne 2 roky pedagogická prax vo v˘uãbe uveden˘ch predme-
tov,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov ateliéry par-
kovej tvorby, ateliéry tvorby verejnej zelene, teória parkovej tvorby.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni ‰túdia,
- 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 preu-
kázaÈ,

- pedagogická prax minimálne 2 roky;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie poºnohospodárskeho zamerania (v‰eobecné poºno-
hospodárstvo, zootechnika),

- akademick˘ titul PhD., resp. pred ukonãením doktorandského ‰túdia
vo vednom odbore v‰eobecná zootechnika,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazy-
kovou 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,

- aktívna znalosÈ v˘Ïivárskeho softvéru,
- pedagogické skúsenosti z v˘uãby v˘Ïivárskych predmetov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preu-

kázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní zasielajte do 20. 1. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu
Slovenskej 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 ãitateº-
mi Poºnohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu:
redakcia@polnohospodar.sk. Autorov najlep‰ích snímok
odmeníme.

ALE DALI TOMU SLOVENâINOVI... Preklad maìarského nápisu
na odpadkovom ko‰i pred nemenovanou firmou v Nitrianskom kraji:
„Smetiak je osobnom vlastníctve, len od Lángo‰a kúpen˘ tovarové
smeti prosím sem hádzaÈ.“ Foto: PAVOL OTEPKA
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SPEKTRUM
OZNAMUJEME

NITRIANSKA GALÉRIA: Best
of ... (anonymous) - R. Prekop,
P. Kalmus; MALÁ GALÉRIA AK-
CENT: Eva Filipová – Obrazy z
môjho sveta; PONITRIANSKE
MÚZEUM: Chváºme ão je dobré -
sochy a reliéfy Roberta Îilíka;
DIVADLO A. BAGARA: 17. 1.
Krajãírky (SND Bratislava), 17. –
19. 1. Testosterón, 20. – 21. 1.
2+2=5, 20. – 21. 1. Verejn˘ ne-
priateº, 22. 1. Hra o láske (RND),
23. – 24. 1. Peter Pan, 24. 1. Cy-
rano podºa Roxany, 25. 1. nor-
way.today, 25. – 26. 1. Kabaret,
26. 1. I ako Ina, 27. 1. Aj kone sa
strieºajú; ORBIS: 13. – 17. 1.
Narnia: Lev, ‰atník a ãarodejni-
ca, 18. – 24. 1. Letov˘ plán, 25.
– 31. 1.King Kong; LIPA: 13. –
16. 1. Kuriér 2, 20. – 22. 1. Ne-
choì klopaÈ na dvere; FILMOV¯
KLUB NITRA (aula UKF): 16. 1.
Teoréma, 23. 1. âern˘ Petr, 23.
1. Accatone.

hradnej a krajinnej architektúry 
v spolupráci s krajinn˘mi archi-
tektmi, potrvá do 15. februára
2006. Ing. ANNA DOBRUCKÁ

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 27.
januára 2006 o 10.00 h v zasa-
daãke D-MF (4. poschodie,
KMaS) bude Ing. SILVIA ·AR-
GOVÁ, doktorandka na Katedre
mechaniky a strojníctva, obhajo-
vaÈ doktorandskú dizertaãnú prá-
cu na tému Monitorovanie vply-
vu prímesí na energetickú v˘-
konnosÈ bioplynov˘ch zariadení.

V priestoroch Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inÏinierstva
na Tulipánovej ulici otvorili 20.
decembra v˘stavu prác desia-
tich (z celkového poãtu 22) au-
torizovan˘ch krajinn˘ch archi-
tektov pôsobiacich na Sloven-
sku. ·tudenti, zamestnanci i
náv‰tevníci si môÏu pozrieÈ pro-
jekty a realizované diela rôzne-
ho rozsahu – od súkromn˘ch
záhrad, cez parky, uliãné pries-
tory, vyhradené priestory aÏ po
koncepãné dokumenty, ako je
generel zelene, krajinoekologic-
k˘ ãi územn˘ plán. V˘stava, kto-
rú zorganizovala Katedra zá-

ODPORÚâAME

S PIETOU
Katedra ekonomiky FEM s hlbok˘m zármutkom

oznamuje, Ïe 25. decembra 2005 vo veku 70 rokov
náhle zomrel b˘val˘ dlhoroãn˘ kolega, mimoriadne
obºúben˘ pedagóg

Ing. OTO ·IMKO, CSc.
Na Vysokú ‰kolu poºnohospodársku nastúpil v ro-

ku 1962 a pôsobil tu ako odborn˘ asistent aÏ do roku
1974. Od roku 1975 pôsobil v Podniku racionalizácie poºnohospo-
dárstva a v˘Ïivy a od roku 1987 na GRT v Nitre. Po rehabilitácii sa
vrátil na katedru, kde pôsobil aÏ do odchodu do dôchodku. V rokoch
1992 aÏ 1994 zastával funkciu prodekana Prevádzkovo-ekonomic-
kej fakulty, v ìal‰ích rokoch bol aj ãlenom Akademického senátu
PEF. Poznali sme ho ako ãestného, tolerantného, dobrého ãloveka,
vynikajúceho uãiteºa a odborníka, ktor˘ sa svojou prácou zaslúÏil 
o rozvoj vedného odboru, v ktorom pôsobil. 

âesÈ jeho pamiatke! Kolektív Katedry ekonomiky

Fakulta agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov SPU
s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 20. decembra
2005 vo veku 21 rokov zomrela na následky tragickej
nehody ‰tudentka 3. roãníka odboru v˘Ïiva ºudí

MONIKA CIBIRIOVÁ.
Na poslednej ceste sme ju odprevadili 23. 12. 2005

vo Veºkej Lehote. âesÈ jej pamiatke!

V t˘chto dÀoch som dostala
zásielku s fotografiami a adresa-
mi úãastníkov stretnutia absol-
ventov v‰etk˘ch odborov, kon-
ãiacich ‰túdium na V·P v Nitre 
v roku 1968, ktoré sa uskutoãni-
lo 24. januára 2004. Stretnutie
po rokoch malo vysokú úroveÀ a
v‰etci zúãastnení mali z neho
obrovskú radosÈ. Preto patrí sr-
deãná vìaka ãlenom organizaã-
ného v˘boru, ktorí si popri svojej
nároãnej a zodpovednej práci
na‰li ãas a usporiadali stretnutie
takmer 400 absolventov. 

Prosím, odovzdajte moje po-

ìakovanie celému organizaã-
nému v˘boru, menovite JoÏko-
vi Bullovi, Marike Bullovej, Jar-
kovi Antalovi, Îofke Hachero-
vej, Milanovi Macalovi, Tániãke
·tevlíkovej, Mirovi Zimovi, Ton-
ke Zoborskej, Tonkovi Îiklovi,
Danke Wolfovej, Vladovi Hano-
vi a Betke Dobo‰ovej (dúfam,
Ïe mi prepáãia, Ïe som neuvied-
la ich tituly a akademické hod-
nosti, ale podºa mÀa je to takto
úprimnej‰ie, kolegiálne a pria-
teºské).

Myslím, Ïe hovorím za v‰et-
k˘ch zúãastnen˘ch, ak poviem,
Ïe sa veºmi te‰íme na ìal‰ie
spoloãné stretnutie na na‰ej al-
ma mater! HEIDI PETRU·OVÁ

Preão práve tu? Odpoveì za-
znela v príhovore prof. Alojza Kú-
beka, vedúceho katedry, ako aj
Ing. Jána Kereste‰a, jedného z
autorov tejto reprezentaãnej kni-
hy. Je to prejav vzájomn˘ch dob-
r˘ch kolegiálnych a odborn˘ch
vzÈahov, ktoré pretrvávajú uÏ dl-
hé desaÈroãia. Ján Kereste‰, ab-
solvent na‰ej alma mater, si s 
úctou a vìakou spomenul na
svojich b˘val˘ch pedagógov, kto-
rí mu v‰tepili lásku k tomuto mlie-
karskemu remeslu, ktoré ho spre-
vádza po cel˘ Ïivot. Vzdal hold aj
tradíciám a hlbok˘m koreÀom
produkcie a spracovania mlieka
na Slovensku, ktoré sa môÏu p˘-
‰iÈ nejednou raritou vo svetovom
sortimente mlieãnych v˘robkov. 

âitateº sa pri listovaní v tejto

publikácii oboznámi s v˘robou
rôznych druhov syra od A po Z.
Poãnúc kvalitatívnymi parametra-
mi mlieka ako základnej suroviny,
cez jeho úpravu a základné tech-
nologické parametre aÏ po ich
balenie. Nech˘ba ani kapitola o
odbornom vzdelávaní od ãias
Juraja Fándlyho aÏ po dnes, ako
aj o slávnej histórii syrárstva na
pozadí v˘znamn˘ch syrárskych
rodín a osobností, ktoré ‰írili slá-
vu po Európe i celom svete. Spo-
meÀme rod bryndziarov Vaga-
ãovsk˘ch zo Starej Turej, Teodo-
ra Vallo z toho istého miesta, vy-
nálezcu mäkkej roztierateºnej
bryndze, ktorú uviedol do v˘roby
uÏ v roku 1892, rodinu Makovic-
k˘ch a ìal‰ích v˘robcov aÏ do
dne‰n˘ch dní. 

Bezmála 400-stranová kniha
je bohato ilustrovaná ãiernobiely-
mi aj farebn˘mi fotografiami z ro-
dinn˘ch albumov, ako aj mnoÏ-
stvom etikiet, dokumentujúcich
‰irok˘ rozsah mlieãnych v˘rob-
kov, predov‰etk˘m syrov za dlhé
obdobie existencie mnoh˘ch pre-
vádzok. Autori ju venujú ‰irokej
mliekarskej a syrárskej verejnos-
ti, ktorá má záujem o nové infor-
mácie, ale rada naãrie aj do his-
tórie tohto odvetvia. -r-

Kereste‰, J. – Seleck˘, J. 
Syrárstvo na Slovensku. His-
tória a technológie. PovaÏská
Bystrica : Eminent, 2005.

PredloÏku kvôli pouÏívame pri
vyjadrení prospechu a úãelu,
napríklad ‰tudoval za lekára
kvôli rodiãom (urobil to preto,
aby vyhovel rodiãom), obetoval
sa kvôli deÈom (obetoval sa pre-
to, aby deti boli ‰Èastné).

Niekedy sa predloÏka kvôli
nesprávne pouÏíva aj pri vyjad-
rení príãiny, napríklad kvôli
chrípkovej epidémii boli vyhlá-
sené prázdniny (boli vyhlásené
preto, lebo bola chrípková epi-

démia). V tak˘chto spojeniach
je náleÏitá príãinná predloÏka
pre – pre chrípkovú epidémiu
boli vyhlásené prázdniny, pre
dáÏì zostal doma...

V niektor˘ch vyjadreniach sa
môÏu pouÏiÈ aj predloÏkové
spojenia z dôvodu alebo v dô-
sledku, napríklad z dôvodu vy-
sokej nezamestnanosti klesla
kúpyschopnosÈ, v dôsledku su-
cha bola slabá úroda. 

(RN 30/2005)

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY
VK Ekonóm SPU Nitra – VK PU

Pre‰ov 1 : 3 (-13,23,-17,-18)
Hrali: Valent, Halás, Gál, Cer-

man, Száraz, Szőke (libero: ·i-
mo, Kaveck˘, Pa‰ka, Toman,
Zentko, ëurica)

Aj keì domáci hráãi pozmenili
na úvod zápasu základnú zostavu
a chceli sa hneì od zaãiatku pus-
tiÈ do protihráãov, bol to práve sú-
per, ktor˘ udával tempo a v˘voj pr-
vého setu. V druhom sete sa ná‰
tím vrátil k svojmu spôsobu hry a
väã‰ou disciplínou na sieti a v po-
li ho dokázal získaÈ vo svoj pro-
spech. V treÈom a ‰tvrtom sa sú-
per znova zmobilizoval, a tak do-
kázal vyrovnan˘ zápas nakloniÈ na
svoju stranu. Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

VK Ekonóm SPU Nitra – VK
Chemes Humenné 1 : 3 (-23,-23,
20,-22)

Hrali: Valent, Toman, Gál, ëu-
rica, Száraz, Szőke (libero: ·imo,
Kaveck˘, Cerman, Halás, Chu-
dík)

Prv˘ z dvojice domácich due-
lov sa nezaãal pre na‰ich muÏov
úspe‰ne. V úvodnom sete pre-
hrali v koncovke najtesnej‰ím
rozdielom a hneì bolo vidno, Ïe
nie sú úplne bez ‰ance. V dru-
hom mali nádejn˘ náskok, ktor˘
v‰ak nedokázali vyuÏiÈ. Tretí set
patril jednoznaãne na‰im hráãom
a chceli naÀ nadviazaÈ aj vo ‰tvr-
tom. Koncovku v‰ak lep‰ie zvlád-
li hostia a zaslúÏene vyhrali.

s âadcou a Ko‰icami, bude to naj-
väã‰í úspech v extraligovej súÈaÏi
v histórii ‰achového oddielu. 

Dobré v˘sledky dosahuje aj
ìal‰í ná‰ kolektív, ktor˘ hrá v ob-
lastnej súÈaÏi. Tvoria ho mlad‰í i
star‰í hráãi, mnohí z nich na‰i
odchovanci. Zatiaº sú na druhom
mieste v tabuºke za Topoºãanmi
a bojujú o postup do prvej ligy.
Plány, ktoré sme si pred sezónou
dali - umoÏniÈ mlad˘m hráãom
hraÈ kvalitnú súÈaÏ – sa nám teda
darí napæÀaÈ. 

PaedDr. DU·AN DANKO

Extraliga ‰achov˘ch druÏstiev
na Slovensku je v prvej polovici.
Kolektív ‰achistov reprezentujú-
cich SPU Nitra sa drÏí v strede ta-
buºky a napæÀa tak svoje predsú-
ÈaÏné plány. Na prvej ‰achovnici
sme dali príleÏitosÈ mladému 16-
roãnému dorastencovi Michalíko-
vi, veºkej nádeji slovenského ‰a-
chu, ktor˘ zo ‰iestich zápasov za-
tiaº prehral iba jeden. Darí sa aj
na‰im odchovancom, absolven-
tom SPU, Moko‰ovi, Mikitovi, Rá-
chelovi, Dlhému a Goru‰ovi. Ra-
dosÈ nám robí aj ‰tudentka SPU
Marika Machalová, ktorá získala
zo ‰tyroch partií tri víÈazstvá, ãím
sme dosiahli potrebné dve v˘hry.
Remíza v prvom kole so Slova-
nom Bratislava nás posunula do
stredu tabuºky. Verím, Ïe takto bu-
deme pokraãovaÈ aj ìalej a Ïe ten-
to rok nebudeme maÈ so záchra-
nou v lige nijaké starosti. Te‰í ma
najmä posledné víÈazstvo nad
Senicou, ktorá sa ako nováãik mi-
moriadne posilnila, veì za jej far-
by hrá napr. b˘val˘ reprezentant
Plachetka a ìal‰í. Ak sa nám po-
dobne bude dariÈ aj v zápasoch 

DO KNIHOVNIâKY

Na pôde Katedry genetiky a plemenárskej biológie FAPZ sa 29.
novembra 2005 konala milá slávnosÈ, keì sa do Ïivota vítala no-
vá publikácia autorov Ing. Jána Kereste‰a a MVDr. Jána Selecké-
ho s názvom Syrárstvo na Slovensku, história a technológie.

Kolkársky turnaj na MF
Vo ‰tvrtok 8. decembra 2005 sa opäÈ triasli kolky v kolkárni

tenisového areálu SPU. ·iesty roãník turnaja zorganizoval fa-
kultn˘ v˘bor Odborového zväzu P·aV pri Mechanizaãnej fa-
kulte pod zá‰titou dekana fakulty, prof. Vladimíra Kroãka.
VíÈazom sa stala dvojica zastupujúca Katedru spoºahlivosti
strojov pred druÏstvom Katedry elektrotechniky a automatizá-
cie a dekanátu MF. Ing. B. VITÁZKOVÁ

POZ¯VAME

1. Hoffer Komárno
2. Hlohovec
3. Senica
4. Liptov-Stred
5. Dubnica
6. Modra
7. Sachy.sk Ko‰ice
8. SPU Nitra
9. Slovan

10. âadca
11. Nové Zámky
12. UPJ· Ko‰ice

Aktuálne poradie 
v extraligovej súÈaÏi:


