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âÍTALI SME
Od 1. januára 2006 pôsobí na

Slovensku Národné lesnícke
centrum (NLC), ktoré vzniklo
splynutím Lesníckeho v˘skum-
ného ústavu Zvolen, Lesopro-
jektu Zvolen a Ústavu pre v˘cho-
vu a vzdelávanie pracovníkov
lesného a vodného hospodár-
stva SR vo Zvolene. Generál-
nym riaditeºom tohto integrova-
ného lesníckeho pracoviska je
prof. Július Novotn˘. (RN 4/2006)

âo nového v oblasti pedago-
giky pre vysoké ‰koly? Odpo-
veì na niektoré va‰e otázky
prinesie pedagogick˘ seminár
pre uãiteºov SPU, na ktor˘ vás
do auly na‰ej univerzity poz˘va-
me 1. februára 2006 o 13.00 h.
Témy? Technológia vzdeláva-
nia v univerzitnom prostredí, e-
vzdelávanie, di‰tanãné vzdelá-
vanie, informaãn˘ systém ‰tu-
dent a uãiteº... -r-

Kvalita univerzít cez prizmu hodnotiacich kritérií

Pozvánka 
pre uãiteºov

V priestoroch Slovenského
centra poºnohospodárskeho v˘-
skumu (pôvodne VÚÎV) v Nitre
sa v stredu 11. januára uskutoã-
nilo roz‰írené zasadnutie pred-
sedníctva Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied (SAPV).
Zúãastnil sa na Àom aj ‰tátny ta-
jomník MP SR Timotej Mi‰tina,
predseda SAV ·tefan Luby, rek-
tori slovensk˘ch univerzít, s kto-
r˘mi SAPV uzatvorila memo-
randum o spolupráci: I. Okenka
(SPU Nitra), R. Cabadaj (UVL
Ko‰ice), J. Tuãek (TU Zvolen).
UKF v Nitre zastupoval prorek-
tor T. KmeÈ. 

Program bol zameran˘ na
rozpravu o perspektívach slo-
venskej agropotravinárskej, les-
níckej a veterinárskej vedy vo
v˘skumnom priestore Európskej
únie a na moÏnosti spolupráce 
v tejto oblasti.

Predseda SAPV A. Sommer
poìakoval prítomn˘m za spolu-
prácu v predchádzajúcom roku.

Na základe struãnej demon‰trá-
cie ‰truktúry ãlenskej základne
SAPV zdôraznil, Ïe jej cieºom je
prezentovaÈ slovenskú pôdohos-
podársku vedu a vytváraÈ pod-
mienky pre vzájomnú kooperá-
ciu. Pripomenul, Ïe in‰titúcie pre-
viazané s pôdohospodárskym
v˘skumom disponujú viac ako
1000 pracovníkmi, ktorí sa môÏu
na spoloãnom rie‰ení a realizácii
v˘skumn˘ch problémov podieºaÈ.
SAPV má dvoch ãlenov Komisie
pre stály poºnohospodársky v˘-
skum EÚ v Bruseli, ão umoÏÀuje
prenos návrhov a podnetn˘ch
my‰lienok z oblasti slovenského
pôdohospodárstva do v˘skum-
n˘ch programov EÚ.

V diskusii odzneli aj kritické
názory na urãit˘ diskriminaãn˘
stav vo financovaní pôdohospo-
dárskeho v˘skumu. Hovorilo sa
aj o problémoch so získavaním
finanãn˘ch zdrojov na v˘skum
zo ‰trukturálnych fondov EÚ.

Horúca predskú‰ková atmosféra v mraziv˘ch januárov˘ch dÀoch. Snímka: K. OLAJO·OVÁ

Hodnotenie kvality univerzít 
v zmysle zákona 131/2002 Z.z.
o vysok˘ch ‰kolách patrí do
kompetencie Akreditaãnej komi-
sie vlády SR (AK). Na hodnote-
nie kvality sa pripravuje tzv.
komplexná akreditácia. Na SPU
bola plánovaná na rok 2006,
av‰ak z dôvodu nepripravenosti
kritérií a zaneprázdnenosti AK
akreditáciou ‰tudijn˘ch progra-
mov, posudzovaním spôsobi-
losti fakúlt slovensk˘ch univerzít
na uskutoãÀovanie habilitácií a
menovanie profesorov sa odkla-
dá aÏ na rok 2009. Hoci kvalitu
posudzuje AK, nerobí „ranking“
- poradie univerzít. ZverejÀova-
nie poradia univerzít vo svete
nie je ojedinel˘m javom, napr. v
Poºsku sa to realizuje a publiku-
je kaÏdoroãne. 

Poradie univerzít veºmi závisí
od zvolen˘ch kritérií, preto aj
poradie zverejnené súkromnou
agentúrou ARRA treba vidieÈ
cez túto prizmu „zoraìovacích“
kritérií. Zverejnené poradie slo-
vensk˘ch verejn˘ch vysok˘ch
‰kôl je prvé svojho druhu v his-
tórii slovenského vysokého

‰kolstva. ARRA posudzovala
desaÈ ukazovateºov na hodnote-
nie kvality verejn˘ch vysok˘ch
‰kôl (VV·), pre ktoré získala
podklady z verejne prístupn˘ch
zdrojov. Kritériá hodnotenia sa
t˘kali: uãiteºov a ‰tudentov, zá-
ujmu o ‰túdium, publikácií a ci-
tácií, doktorandského ‰túdia,
grantov, miery nezamestnanosti
absolventov, ‰túdia v zahraniãí,
beÏn˘ch v˘davkov na ‰tudenta,
úspe‰nosti v podnikaní a gran-
tovej úspe‰nosti. Agentúra hod-
notila fakulty univerzít v jednotli-
v˘ch odboroch ‰túdia a univer-
zity celkove podºa priemeru zís-
kan˘ch bodov. âo brala ARRA
do úvahy v jednotliv˘ch krité-
riách?

Uãitelia a ‰tudenti - poãet ‰tu-
dentov dennej a externej formy
‰túdia pripadajúci na jedného
uãiteºa a poãet ‰tudentov pripa-
dajúcich na jedného profesora a
docenta. âím niÏ‰í poãet, t˘m
lep‰ie bodové hodnotenie. ëalej
sa zohºadÀoval poãet uãiteºov s
titulom PhD. k poãtu v‰etk˘ch
uãiteºov a percentuálne zastú-
penie profesorov a docentov.

ZohºadÀoval sa aj priemern˘
vek funkãn˘ch profesorov.

Záujem o ‰túdium – pomer
prihlásen˘ch uchádzaãov o ‰tú-
dium k plánovanému poãtu pri-
jat˘ch ‰tudentov. Poãet zapísa-
n˘ch ‰tudentov k poãtu prijat˘ch
a pomerné zastúpenie zahraniã-
n˘ch ‰tudentov.

Nezamestnaní absolventi –
poãet absolventov nezamestna-
n˘ch dlh‰ie ako 6 mesiacov, pri-
padajúcich na 100 absolventov
v roku 2004.

·tudenti v zahraniãí – poãet
‰tudentov vyslan˘ch do zahrani-
ãia cez programy Erasmus, So-
crates a prostredníctvom SAIA,
pripadajúcich na 100 ‰tudentov.

BeÏné v˘davky na ‰tudenta –
beÏné v˘davky zo ‰tátnych do-
tácií, pripadajúce na jedného
‰tudenta univerzity. âím vy‰‰ie
v˘davky, t˘m lep‰ie poradie.

Úspe‰nosÈ v podnikaní – po-
diel v˘sledku podnikateºskej ãin-
nosti VV· na celkov˘ch nákla-
doch na hlavnú ãinnosÈ.

Granty – podiel prostriedkov
z verejn˘ch grantov (VEGA, KE-
GA, APVT, AP M· a MVTS) na

celkov˘ch nákladoch na hlavnú
ãinnosÈ VV·. 

Publikácie a citácie – uvádza
poãet publikácií na jedného tvo-
rivého pracovníka (TP) v rokoch
1995 – 2004, registrovan˘ v da-
tabáze firmy Thompson, poãet
citácií na TP v databáze WoS 
(Web of Science) a poãet publi-
kácií v rokoch 1995 – 2004, na
ktoré bolo viac ako 5 citácií. 

Doktorandské ‰túdium – vy-
jadruje pomer poãtu denn˘ch
doktorandov k poãtu profesorov
a docentov, teda potenciálnych
‰koliteºov, priemern˘ poãet ab-
solventov doktorandského ‰tú-
dia v rokoch 2002 – 2004 a po-
diel poãtu doktorandov denného
‰túdia k poãtu denn˘ch ‰tuden-
tov. 

Grantová úspe‰nosÈ – gran-
tové prostriedky z VEGA a KE-
GA pripadajúce na TP, pro-
striedky z AV, MVTS a APVT,
resp. celkové grantové pro-
striedky na TP. 

ARRA pri tvorbe poradia ne-
zohºadÀovala kritérium ‰tudenti
v zahraniãí a nezamestnaní ab-
solventi. Ak by sa zohºadÀovalo

aj kritérium ‰tudenti v zahraniãí,
SPU by podºa v˘poãtov postúpi-
la aÏ na 4. miesto v celkovom
poradí. K jednotliv˘m zohºadne-
n˘m kritériám urãite moÏno maÈ
pripomienky, je to v‰ak oficiálne
poradie akceptované a pertrak-
tované najmä slovensk˘mi ma-
sovokomunikaãn˘mi prostried-
kami. Z uvedeného, ako aj z os-
tatn˘ch hodnotení a rankingu je
zrejmé, Ïe najväã‰í dôraz sa
kladie na preukázateºnú kvalitu
vzhºadom na vedeckov˘skumnú
ãinnosÈ a následne kvalitatívne
ukazovatele, ako sú publikácie
vo vedeck˘ch ãasopisoch a nad-
väzne SCI citácie. Niektoré kri-
tériá, ktoré zohºadÀovala ARRA,
sú v‰ak protichodné s kritériami
na prideºovanie dotaãn˘ch pro-
striedkov z M· SR.

Pre objektívnej‰í pohºad na
postavenie SPU v komparácii s
ostatn˘mi slovensk˘mi univerzi-
tami uvádzame v nasledujúcej
tabuºke oficiálne v˘sledky s pri-
daním poradia VV· v jednotli-
v˘ch kritériách.
Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.,

rektor SPU

Tu mi prichádza na um, ako
si vy chránite svoje kniÏné po-
klady? Máte nejakú dobrú me-
tódu na to, aby ste si zapa-
mätali, komu ste tú-ktorú knihu
poÏiãali? Alebo sa spoliehate
iba na dobrú pamäÈ? Je to síce
chvályhodné, ak vzácnou od-
bornou ãi len zaujímavou litera-
túrou priateºovi, známemu ãi
‰tudentovi ãlovek pomôÏe, ale
v kope kaÏdodenn˘ch starostí
ãasto aj jedna, aj druhá strana
zabudne na dobré mravy a kni-
ha „netrafí“ na svoje pôvodné
miesto. To je potom hlavolam,
keì ju súrne hºadáme!

V stredoveku bolo zvykom,
Ïe vzácne rukopisné kódexy si
ich majitelia Ïeleznou reÈazou
pripevÀovali o police, aby ich
nebodaj niekto neodcudzil. Uz-
náte, Ïe to bola veru poriadne
drastická metóda! Na druhej
strane v‰ak poukazuje na to,
akej váÏnosti sa kniha te‰ila uÏ 
v t˘ch dávnych ãasoch. ReÈaze
ãasom zmizli, neskôr ich moÏno
nahradili kniÏné znaãky zvané
ex librisy, malé grafické umelec-
ké dielka vlepené do knihy, kto-
ré dávali na známosÈ, do ãej
kniÏnice kniha patrí. Na chválu
knihy nech slúÏi skutoãnosÈ, Ïe
sa ich tvorbou zaoberali v˘ni-
moãní v˘tvarníci, poãnúc Düre-
rom, Muchom, ·vabinsk˘m aÏ
po ná‰ho Brunovského ãi HloÏ-
níka… Pravda, verejné kniÏnice
by s takouto metódou ochrany
fondu dnes uÏ neobstáli, a pre-
to aj tu prichádza na pomoc
elektronika. 

Nedávno si takto poÈaÏkal
kolega z jednej z na‰ich kate-
dier. Ochotne a rád vraj poskyt-
ne vhodnú (a ãasto aj vzácnu)
literatúru ‰tudentom, kolegom,
známym. No je mu ºúto, Ïe po
mnoh˘ch materiáloch zºahne
zem… ‰koda, pretoÏe by mohli
poslúÏiÈ aj ìal‰ím. A keìÏe toto
asi nie je ojedinel˘ prípad, po-
obzerajme sa po pracovn˘ch
stoloch, domácich kniÏniciach,
ãi sme na nieão nezabudli. Veì
koncom roka sa patrilo vyrovnaÈ
v‰etky resty, aby sme ten nov˘
mohli zaãaÈ s ãist˘m kontom...
ëal‰ie predsavzatie? A keby aj?

K. POTOKOVÁ



âO NOVÉHO NA ZAHRANIâNOM?

ty. Plánujeme v‰ak vziaÈ aj auto-
bus so ‰tudentmi, aby na vlastné
oãi zaÏili súÈaÏnú atmosféru“,
dodáva. Prízvukuje, Ïe tieto ak-
cie nie sú zaloÏené na kvantite,
ale na kvalite. SúãasÈou súÈaÏe
bude aj odborn˘ seminár o mo-

zita môÏe byÈ na nich hrdá. 
Z mnoh˘ch mien spomeniem na-
príklad Jozefa Adamoviãa, v˘-
robného riaditeºa firmy Víno
Nitra, Richarda Polkorába, v˘-
robného riaditeºa Víno Pezinok,
Milana Wolfa, zástupcu platob-

nej agentúry v Nov˘ch Zám-
koch...“, dodáva doc. Hronsk˘.

Predsedom komisie súÈaÏe 
O zlaté noÏnice v kategórii ‰tu-
dentov stredn˘ch ‰kôl je Ing.
SLAVKO BERNÁTH, PhD., kto-
r˘ nám povedal: „V juniorskej ka-
tegórii sa uskutoãní v poradí tre-
tí roãník. Poãet a kvalita juniorov
narastá. Stredné ‰koly si dávajú
viac záleÏaÈ na ich príprave. Sú-
ÈaÏivosÈ medzi juniormi je tro‰ku
iného charakteru ako u seniorov,
ktorí sú hákliví na svoj spôsob
rezu. Naopak, juniori si vedia
priznaÈ aj nedostatky a zlep‰ujú
sa z roka na rok. UÏ minul˘ rok
sme sa snaÏili podchytiÈ aj ‰tu-
dentov ‰pecializácie vinohrad-
níctvo-vinárstvo. Verím, Ïe sa
nám to v tomto roku podarí. Pos-
tavíme do súÈaÏe aj doktoran-
dov, budú súÈaÏiÈ v kategórii se-
niorov. Spôsob hodnotenia rezu
viniãa je ‰pecifick˘, snaÏíme sa
prepracovaÈ k nejakému ideálne-
mu spôsobu hodnotenia, pretoÏe
je vo veºkej miere ovplyvnen˘
subjektivitou ãlena poroty a prá-
ve to vyvoláva urãité problémy 
v celkovom hodnotení. Chodia
tam uÏ zruãní vinohradníci, ktorí
sa cel˘ Ïivot venujú tejto práci a
veºmi ÈaÏko zná‰ajú, keì sa ne-
dostanú na vy‰‰ie prieãky. Poro-
ta teda musí rad‰ej dvakrát pre-
hodnotiÈ súÈaÏiaceho, aby na‰la
rozdiely, detaily, aby bola maxi-
málne objektívna.“

Za rozhovor ìakuje 
K. POTOKOVÁ

Celoslovenská súÈaÏ v reze
viniãa hroznorodého o Zlaté
noÏnice, ktorú organizuje firma 
AGROFOX Pezinok v spoluprá-
ci s firmou BAHCO Tools,
s.r.o., Bratislava pod odbornou
garanciou KOVV SPU Nitra, sa
bude konaÈ 16. februára 2006 v
Poºnohospodárskom druÏstve
Bratislava – Vinohrady. 

Nech je táto pozvánka záro-
veÀ aj v˘zvou pre na‰ich ‰tu-
dentov – vinohradníkov! Vá‰
záujem oãakávajú na Katedre
ovocinárstva, vinohradníctva a
vinárstva FZKI.

PROF. KON·TANTÍNA HOLOBRADÉHO

dernom prístupe k rezu pod ná-
zvom Rez viniãa – agrotechnic-
ké opatrenia formovania úrody.

„Na‰a katedra je veºmi ãulá z
hºadiska vzÈahu s verejnosÈou,
pretoÏe sa pravidelne zúãastÀu-
jeme na aktivitách, ktoré poria-
dajú rezortné orgány, ale aj v˘-
robné subjekty, ktoré nás Ïia-
dajú o radu. Veºa na‰ich ‰tuden-
tov, ale aj absolventov príde po
radu. Sme naozaj radi, Ïe sa
dobre uplatÀujú v praxi a majú
hodnotné a spoloãensky sºubné
uplatnenie. Myslím si, Ïe univer-

Je to uÏ tretí rok, ão Fakulta ekonomiky a manaÏmentu organizuje pre
záujemcov o vysoko‰kolské ‰túdium Dni otvoren˘ch dverí. Táto akcia
sa v minul˘ch rokoch stretla s veºk˘m záujmom verejnosti, veì naprí-
klad vlani poãas nich zavítalo na FEM vy‰e tisíc úãastníkov, a to nielen
budúcich maturantov, ale aj ich rodiãov a uãiteºov.

V roku 2006 sa dni otvoren˘ch dverí budú konaÈ 27. januára, 10. a 24.
februára, so vstupmi o 10.00, 12.00, 13.00 a 14.00 h. Vítaní sú nielen
uchádzaãi o vysoko‰kolské ‰túdium, ale aj uãitelia, v˘chovní poradco-
via, rodiãia ãi ìal‰í priaznivci vzdelávania. 

K internacionalizácii vzdelávania
Jedn˘m z najatraktívnej‰ích ‰tudijn˘ch odborov Fakulty ekonomiky a

manaÏmentu patrí uÏ niekoºko rokov medzinárodn˘ obchod. Záujem oÀ
si vyÏiadal rozvoj internacionalizácie ekonomick˘ch, spoloãensk˘ch a
politick˘ch vzÈahov. Uchádzaãi o ‰túdium urãite uvítajú správu, Ïe FEM
ponúka na bakalárskom stupni ‰túdia nov˘ akreditovan˘ ‰tudijn˘ pro-
gram pod názvom medzinárodné podnikanie s agrárnymi komodi-
tami. V rámci neho plánuje fakulta pripraviÈ spoloãn˘ ‰tudijn˘ program
so zahraniãn˘mi partnermi, a to s Dronten Professional Agricultural
University v Holandsku, Fakultou ekonomick˘ch a spoloãensk˘ch vied
Univerzity sv. ·tefana v Gödöllő a moskovskou Timirjazevovou poºno-
hospodárskou univerzitou. Na základe bilaterálnej zmluvy o spolupráci,
podpísanej v decembri 2005 s partnerom z Moskvy, pripravuje FEM v˘-
menné odborné stáÏe na obdobie leta 2006.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, prodekanka FEM

„ÚÏasné“ moÏnosti a takmer neko-
neãné perspektívy vyuÏitia biotech-
nológií (aÏ po vízie typu „d’Alem-
bertovho sna“) by ani nemalo zmysel
spochybÀovaÈ, veì uÏ dnes sú ich
prínosy evidentné a ich v˘znam sa
nespochybÀuje. Av‰ak nebolo by
správne, keby sme zatvárali oãi pred
rizikami, nielen zdravotn˘mi, ktoré sú
spojené s metódami a technikami
prená‰ania cudzorod˘ch génov do
rastlín a Ïivoãíchov, ale aj in˘ch or-
ganizmov. Naopak, tieto riziká, ãi uÏ
skutoãné alebo oãakávané, musíme
zobraÈ na vedomie. Nielen to, musí-
me ich posúdiÈ a neustále posudzo-
vaÈ, aby sme zabránili neÏiaducim a
nezvládnuteºn˘m dôsled-
kom na ºudskú populáciu
a Ïivú prírodu vôbec. Nie
sú to len mimovládne organizácie,
ale aj vedeckí pracovníci, ktorí upo-
zorÀujú na nevyhnutnú obozretnosÈ a
ostraÏitosÈ. Biologická bezpeãnosÈ je
bezpodmieneãne potrebná, aby za-
bránila únikom z v˘skumn˘ch labora-
tórií ãi nekontrolovanému nakladaniu
s GMO. Kontrola a regulácia „kon-
‰trukcie“ (!) génovomodifikovan˘ch
organizmov je opodstatnená. Zodpo-
vednosÈ vedeck˘ch pracovníkov je
mimoriadne vysoká a nároky na etiku
vedcov sú veºké. Niektorí predsa zly-
hávajú! Vidina obrovsk˘ch ziskov,
svetovej slávy atì. sú silnej‰ie...
Netvárme sa, Ïe v‰etko vyrie‰i „se-
riózny vedeck˘ v˘skum“ a Ïe je v sú-

� Pripravuje sa prijatie 24 zahraniãn˘ch ‰tudentov v rámci programu
Socrates Erasmus, ktorí budú ‰tudovaÈ v letnom semestri 2005/2006 na
FZKI, FEM, FBP a FAPZ. ·tudenti prichádzajú z Turecka, Poºska, ·pa-
nielska a Portugalska. Zaãiatkom letného semestra plánujeme v spolu-
práci so slovensk˘mi vysoko‰kolákmi zorganizovaÈ uvítacie informaãné
stretnutie, kde zahraniãn˘m ‰tudentom pripravíme prezentácie o SPU,
o Slovensku a podobne.

� Zaãiatkom marca sa ako zvyãajne uskutoãní v˘berové konanie pre
na‰ich ‰tudentov na ‰tudentské mobility v rámci programu Socrates
Erasmus. Záujemcovia si budú môcÈ vybraÈ zo zoznamu takmer 80 uni-
verzít, ktor˘ sa priebeÏne aktualizuje. BliÏ‰ie informácie o podmienkach
v˘berového konania na ‰tudentské mobility budú koncom januára zve-
rejnené na webovej stránke zahraniãn˘ch vzÈahov http://www.uniag.sk/
SKOLA/rzs/slovak1/4.htm. 

� K ponukám bilaterálnych dohôd v rámci programu Socrates Eras-
mus patrí nová partnerská univerzita v Taliansku – University of Foggia,
v Turecku – Adnan Menderes University, Aydin a Ondokuz Mayis Univer-
sity, ako aj univerzita v Litve - Vilnius College in Higher Education. Pre
záujemcov o ‰túdium na Dronten Professional Agricultural University v
Holandsku ponúkame 26. januára 2006 moÏnosÈ zúãastniÈ sa na zaují-
mavej prezentácii o podmienkach ‰túdia, keìÏe na‰u univerzitu nav‰tívi
zástupkyÀa tejto univerzity, pani Wil Bekkering. BliÏ‰ie informácie o mies-
te a ãase stretnutia vám poskytneme v kancelárii zahraniãn˘ch vzÈahov.

� S univerzitou Foggia v Taliansku uzatvorila SPU v novembri minu-
lého roka bilaterálnu dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania a v˘-
skumu. Následne sa na‰a univerzita stala partnerom v spoloãne poda-
nom projekte s názvom: A Women’s Europe: the transnational mobility
of women knowledge workers. Ing. LORETA DRENKOVÁ

Osemdesiat rokov Ïivota

OpatrnosÈ je potrebná

Keì tenis, tak „‰alátová misa“,
keì vinohradníci, tak Zlaté noÏnice

FEM sa otvára verejnosti

DISKUTUJME!
VáÏená redakcia, 

posielam Vám ÏiadosÈ o otvo-
renie verejnej diskusie k dô-
leÏitému a pre dobré meno uni-
verzity zaujímavému problému.

VáÏen˘ pán rektor, váÏení
dekani, senátori a akademická
obec, obraciam sa na Vás so
ÏiadosÈou o zaujatie stanovis-
ka k oficiálnym znakom (lo-
gám) a názvom fakúlt. Vedie
ma k tomu skutoãnosÈ, Ïe na
webovej stránke Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity
sú uvedené veºmi podobné,
resp. aÏ identické logá i názvy.

Ide o Fakultu agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov a Fakul-
tu biotechnológie a potravinár-
stva. Na základe t˘chto jedno-
duch˘ch a v‰eobecne akcep-
tovan˘ch znakov je ÈaÏké ich
rozlí‰iÈ. 

Logo a názov in‰titúcie sú
veºmi jednoznaãné a zákonom
chránené v‰ade na svete. Je to
znaãka! U Vás na SPU to ne-
platí?

Verím vo Va‰u odpoveì 
a stanovisko.

S pozdravom
Vá‰ stály ãitateº

POZVÁNKA

„Na tento rok pripravujeme ce-
l˘ rad akcií, ktoré majú vedecko-
odborn˘, náuãn˘ charakter a sú
urãené nielen pre veºkov˘robnú
pestovateºskú prax, ale aj pre
‰tudentov v‰etk˘ch kategórií,
poãnúc stredo‰kolákmi. Okrem
vedeck˘ch konferencií a odbor-
n˘ch seminárov poãas celého
roka to bude vo februári súÈaÏ v
reze viniãa hroznorodého, v
marci v reze ovocn˘ch drevín“,
zaãal ná‰ rozhovor prof. Ing.
IVAN HRIâOVSK¯, DrSc. Pri-
pomína, Ïe cieºom je poukázaÈ
na najmodernej‰ie formy rezu a
tvarovania. „V˘hodou oboch po-
dujatí je, Ïe ‰kola udáva smer
pre prax. Myslím si, Ïe je to veº-
mi vzácne poslanie, aby meno
fakulty rezonovalo v praxi,“ do-
dáva prof. Hriãovsk˘, známy
propagátor svojho odvetvia a po-
kraãuje: „Okrem toho, Ïe nauãí-
me ºudí robiÈ lep‰ie, kvalitnej‰ie
a r˘chlej‰ie, ão má pre nich aj
ekonomick˘ v˘znam, budú ich
v˘hry, praktické a hodnotné vec-
né ceny, ktoré venujú vyhlasova-
telia súÈaÏe, aj motivovaÈ. Kvalit-
né pílky, noÏnice, noÏe, brúsne
kamene, im umoÏnia dosahovaÈ
lep‰ie pracovné v˘sledky. To je
tieÏ forma pomoci praxi.“ 

Doc. Ing. ·TEFAN HRONSK¯,
PhD. je jedn˘m z garantov súÈa-
Ïe v reze viniãa O zlaté noÏnice.
V tomto roku sa bude konaÈ uÏ
siedmy roãník. „VíÈaz si skutoã-
ne odná‰a trofej v podobe pozlá-
ten˘ch noÏníc v hodnote okolo
12 tisíc korún, ktoré venuje jed-
na zo spoluorganizátorsk˘ch fi-
riem, BAHCO Tools, s.r.o., Bra-
tislava“, hovorí doc. Hronsk˘ a
vysvetºuje, Ïe do celoslovenskej
súÈaÏe sa dostávajú víÈazi regio-

nálnych kôl. B˘va tu 12 aÏ 15
druÏstiev, spolu okolo 60 úãast-
níkov. „Boli by sme radi, keby sa
v tomto roku zúãastnilo aj troj-
ãlenné druÏstvo z na‰ej univerzi-

Ilustraãná snímka: ALEXANDRA RATAJOVÁ

Príroda naberá sily do ìal‰ieho produkãného obdo-
bia, je tu ãas doplniÈ si odborné vedomosti a spôsobi-
losti, bez ktor˘ch to v praxi jednoducho nejde. Presved-
ãila som sa o tom aj pri rozhovore s pedagógmi Katedry
ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, ktorí sa
okrem aktuálneho diania, skú‰kového obdobia, venujú
aj tak˘m ãinnostiam, ktoré nemoÏno nazvaÈ inak ako
priamou spojnicou s v˘robnou praxou.

� In‰titút ochrany biodiverzity
a biologickej bezpeãnosti FAPZ
organizuje pre poºnohospodárske
a potravinárske subjekty vzdelá-
vacie kurzy, zamerané na v˘rob-
né postupy zohºadÀujúce ochra-
nu Ïivotného prostredia. Prv˘ sa
bude venovaÈ agroenvironmentu
a Ïivotn˘m podmienkam zvierat,
druh˘ zásadám správnej v˘robnej
praxe v poºnohospodárstve a tre-
tí politike kvality poºnohospodár-
skych v˘robkov a potravín. 

Pozri www.uniag.sk

Vzdelávacie kurzy

V uplynul˘ch dÀoch, presnej‰ie 15. januára 2006,
sa v˘znamného Ïivotného jubilea doÏil emeritn˘
pedagóg SPU v Nitre, prof. Ing. KON·TANTÍN
HOLOBRAD¯, CSc.

Jubilant patrí do generácie, ktorá budovala zá-
klady Vysokej ‰koly poºnohospodárskej a jej dne‰-
nej nasledovníãky, SPU v Nitre. Jeho dlhoroãná
ãinnosÈ ako pedagogickej, vedeckej a organizátor-
skej osobnosti je trvalou súãasÈou histórie na‰ej al-
ma mater. Ako pedagóg a vedúci katedry chémie,
neskôr ako prorektor V·P a dekan b˘valej Agrono-
mickej fakulty sa v˘znamne zaslúÏil o odbornú a
spoloãenskú autoritu tejto in‰titúcie. Patrí k t˘m,
ktorí museli prejsÈ tortúrou normalizácie 70-tych ro-
kov. Dôvodom nebola jeho politická orientácia, ale
morálna a odborná autorita, ktorá stála v ceste tvor-
com nov˘ch skutoãností premeny ‰koly poºnohos-
podárskej na politickú (zhodou okolnosti aj názov
V·P pasoval). Nemenej v˘znamná bola jeho ãin-

nosÈ realizovaná v období jeho „exilu“ mimo univer-
zity, pri rozvoji poznania, vedy a praxe v rezortnom
v˘skume pôdy a faktorov jej biologickej degradácie
s cieºom revitalizácie základn˘ch funkcií. Je dobré,
Ïe napriek vnútornej zatrpknutosti sa ujal nie de ju-
re, ale de facto ‰kolenia vedeck˘ch a‰pirantov a
doktorandov v odboroch agrikultúrnej chémie a ich
úãasti v ním riadenom v˘skume. SúãasÈou tohto
procesu boli aj jeho stanoviská a oponentské po-
sudky. V˘sledkom sú docenti a vedeckí pracovníci
Holobradého ‰koly, ktorí realizujú získané poznat-
ky, vedomosti a skúsenosti pri poznávaní efektov a
úãinkov ÈaÏk˘ch kovov v Ïivotnom prostredí. Je
dobré, Ïe jeho Ïiaci sú aj na na‰ej ‰kole a pokra-
ãujú v diele svojho uãiteºa.

VáÏen˘ pán profesor, do ìal‰ích rokov Ïivota pra-
jeme dobré zdravie, tvorivé aktivity a optimizmus!

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.,
dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva

(Dokonãenie z 1. str.)

Napriek tomu, Ïe in‰titúcie 
zaoberajúce sa pôdohospo-
dárskym v˘skumom sú v tend-
roch pri získavaní medziná-
rodn˘ch programov ãasto ús-
pe‰né, problém vzniká v nedo-
statku zdrojov potrebn˘ch na
spolufinancovanie t˘chto pro-
gramov.

Úãastníci zasadnutia sa
zhodli, Ïe treba spracovaÈ
komplexn˘ v˘skumn˘ program
s multifunkãn˘m zameraním,
ktor˘ by rie‰il ‰irok˘ okruh pro-

blémov od krajinotvorby, eko-
lógie, lesníctva, poºnohospo-
dárstva, veterinárstva aÏ po
potravinárstvo. MultifunkãnosÈ
by si vyÏadovala spojenie veº-
kého poãtu vedn˘ch disciplín,
z ãoho vypl˘va, Ïe by ne‰lo o
rezortn˘, ale celospoloãensk˘
– ‰tátny program, na ktorého
rie‰ení by sa podieºali univer-
zity, SAV, rezortné v˘skumné
in‰titúcie a ìal‰ie, zaoberajú-
ce sa pôdohospodárskym v˘-
skumom.

Záverom prítomní deklaro-
vali nutnosÈ súãinnosti, spolu-
práce a vzájomnej podpory. 

JÁN MORAVSK¯, 
Agentúra SAPV

V SAPV 
o problémoch
v˘skumu

ãasnosti a kedykoºvek moÏné ve-
deck˘mi faktmi a argumentmi vy-
vrátiÈ v‰etky obavy verejnosti a
vedcov. Veì sme len na zaãiatku
poznania procesov, s ktor˘mi ma-
nipulujeme... v období preceÀova-
ného genetického determinizmu.
Musíme maÈ pred sebou potenciál-
ne nebezpeãenstvo nielen moÏ-
ného zlyhania, ale aj prípadného
neãakaného správania sa cudzo-
rod˘ch génov v novom prostredí.
ZakázaÈ v˘skum sa nikomu nepo-
darí, v‰eobecné moratórium zrej-
me neprichádza do úvahy, nijaké
zákazy nezabránia pokroku. Prí-
klady z ãias priemyslovej a tech-

nickej revolúcie - obja-
vy vyuÏitia fosílnych
palív, spaºovacích mo-

torov, energie jadra ãi pesticídov,
aj s ich neÏiaducimi, dnes celopla-
netárnymi dôsledkami na Ïivotné
prostredie (klimatická zmena, skle-
níkov˘ efekt), ºudí a celú biosféru
(globálna zmena) sú dobre známe.
Dlhodobé dôsledky nekontrolova-
nej biologickej revolúcie by mohli
byÈ katastrofálne, aÏ po rozpad ci-
vilizácie, ako na to upozorÀujú
napr. aj futurológovia. Ani kontrola
tempa v˘skumu, ani akási biolo-
gická „chladniãka“ pre nové obja-
vy, na ktoré nie je spoloãnosÈ pri-
pravená, nemá ‰ancu. Vedci a ce-
lá spoloãnosÈ je v prometeovskej
situácii, keì by sa mala uplatniÈ
uváÏená zdrÏanlivosÈ vo vyuÏívaní
poznatkov. Modrosvetielkujúce pra-
siatka z posledn˘ch dní v‰ak uka-
zujú, Ïe v˘voj pôjde in˘m smerom. 

Biologická ãasovaná bomba
spred 25 rokov je stále prítomná.
Je v˘razom potenciálneho nebez-
peãenstva náhodného ãi plánovi-
tého zneuÏitia nov˘ch biologick˘ch
objavov. AÏ sem ma doviedla re-
akcia na názory podceÀujúce a ig-
norujúce moÏné dôsledky z prí-
padn˘ch únikov GMO do prostre-
dia. „Neveriaci Tomá‰ovia“ majú
len ºudsky prirodzené obavy, pre-
ão sa im vysmievaÈ?

Prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc., 
Katedra ekológie

NÁZOR

Slovenské múzeum ochrany prí-
rody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikulá‰i, Botanická záhrada SPU,
Katedra udrÏateºného poºnohospo-
dárstva a herbológie a Katedra rast-
linnej v˘roby FAPZ vás poz˘vajú na
v˘stavu âAROVNÁ MOC RASTLÍN,
ktorá sa uskutoãní v priestoroch pod
aulou od 6. do 24. februára 2006.



Do nového roku o skúsenosÈ bohat‰í

Revitalizácia cintorína v Starom Smokovci
·TUDENTI SPU V NITRE NA POMOC TATRÁM

Hovorí sa, Ïe za peniaze
dostane‰ v‰etko. Nie, to nie je
pravda. MôÏe‰ si kúpiÈ potra-
vu, ale chuÈ do jedla nie, liek,
no zdravie nie, mäkkú posteº
áno, ale spánok nie, vzdela-
nie, to áno, ale inteligenciu
nie. MôÏe‰ si kúpiÈ zábavu,
ale radosÈ nie, známosÈ, ale
priateºstvo nie, sluhov, ale
vernosÈ nie, za peniaze do-
stane‰ aj sivé vlasy, ale pocti-
vosÈ nie, môÏe‰ si kúpiÈ ne-
ru‰ené dni, ale mier nie. Za
peniaze dostane‰ zo v‰etké-
ho len ‰krupinu. No jadro veru
nie. To za peniaze nepredá-
vajú.

Arne Garborg (1851-1924),
nórsky spisovateº

� ODKAZY  �

POZDRAVY Z KODANE

SPU bola medzi prv˘mi in‰titú-
ciami, ktorá ponúkla Tatrám od-
bornú pomoc. Ako na Àu reago-
vali kompetentní?

Mesto Vysoké Tatry poÏiadalo
Fakultu záhradníctva a krajinného
inÏinierstva o úãasÈ ‰tudentov od-
boru záhradná a krajinná archi-
tektúra na spracovaní plánu ob-
novy a rekon‰trukcie po‰kodené-
ho cintorína s rozlohou 2,13 ha.
·tudentské práce po predchádza-
júcich variantn˘ch rie‰eniach vy-
ústili do spracovania vykonáva-
cieho projektu, ktorého gestorom
bola fa STAFE Banská Bystrica.
·tudenti rie‰ili projekt v rámci ate-
liérov˘ch prác v letnom semestri
2004/2005 a odovzdali ho mestu
Vysoké Tatry v septembri 2005.

âo v‰etko táto práca obná‰ala
a ão bolo zámerom tvorcov?

Cieºom bolo vytvoriÈ dôstojné
miesto posledného odpoãinku, ale
aj pietne miesto pre pozostal˘ch a
náv‰tevníkov mesta v kultúrnom
parkovom prostredí. SúãasÈou
projektu bolo zhodnotenie stavu
po‰kodenia vegetaãn˘ch prvkov,
komunikaãnej siete a hrobov˘ch
polí. V˘sledn˘ projekt rie‰i návrh
nov˘ch v˘sadieb zelene, rozmiest-
nenie prvkov malej architektúry,
umiestnenie veºkokapacitn˘ch
kontajnerov, situovanie v˘vodov
úÏitkovej vody, v˘stupné miesta
na odber elektrickej energie, re-
kon‰trukciu okruÏnej komunikácie
a prístupov˘ch chodníkov k hro-
bov˘m poliam v areáli cintorína
v Starom Smokovci.

Tatry sú nielen p˘chou Sloven-

honom vresovi‰tn˘ch drevín, os-
vetlením vstupnej ãasti, v˘vodom
vody – studniãkou. Hlavná komu-
nikácia v objekte bude doplnená
rozvoºnenou alejovou v˘sadbou
borovice – limby (Pinus cembra)
tak, aby boli zabezpeãené v˘hºa-
dy juhov˘chodn˘m smerom na
Poprad a priehºady na scenériu
juÏnej ãasti cintorína so stávajú-
cou drevenou skulptúrou. Prírod-

nú kompozíciu objektu zabezpe-
ãia solitérne a skupinovo rie‰ené
porasty na‰ich domácich druhov
drevín – buk lesn˘, javor horsk˘,
smrek obyãajn˘, breza bradaviã-
natá, kosodrevina, smrekovec
opadav˘, borovica lesná a boriev-
ka horská. V˘raznou farebnou do-
minantou bude solitérna v˘sadba
ãerveného buka (Fagus sylvatica
’Atropurpurea’). V˘sadbu vreso-
vi‰tn˘ch drevín záhonovou for-
mou rie‰i návrh aj v juÏnej ãasti
objektu pri odpoãinkovej ploche,
ktorej dominuje drevená plastika.
Sortiment navrhnut˘ch drevín
(vresy, vresovce a rododendrony)
bude maÈ okrem pietneho aj de-
koratívny charakter. Budú vysa-
dené do zv˘‰eného záhonu, ka-
menného pohºadového múrika,
ktorého hrana bude doplnená
drevenou kon‰trukciou na sede-
nie. Na kontaktnej ploche budú
situované nové „prírodné hroby“ 
v poãte 313, ktoré budú pozostá-
vaÈ iba z náhrobného kameÀa
bez akejkoºvek obruby, osadené
priamo do lúãneho porastu s
umiestnením urny pod kameÀom.
V celom areáli cintorína podºa dis-
poziãn˘ch moÏností navrhujeme
169 nov˘ch klasick˘ch hrobov, ão
v‰ak nevyluãuje moÏnosÈ ich na-
v˘‰enia v rámci likvidácie opuste-
n˘ch star˘ch hrobov. 

Doteraz sme hovorili iba o pro-
jekte, no spomeÀme aj t˘ch, ktorí
na tomto diele participovali.

Zodpovedn˘m rie‰iteºom pro-
jektu Sadovnícko-architektonické
rie‰enie zelene cintorína v Starom
Smokovci bol prof. Ján Supuka,
vedúci katedry záhradnej a krajin-
nej architektúry, vedúcimi atelié-
rovej tvorby Ing. arch. Ivan âitáry,
Ing. Gabriel Kuczman a ja. Na
projekte pracovali ‰tudenti zá-
hradnej a krajinnej architektúry,
Tomá‰ âulík, Ladislav Bakay,
Natália Vata‰ãinová, Viktor Sika a
Tomá‰ Bulla.

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

ska, ale z hºadiska architektonic-
kého pre tvorcov urãite aj veºkou
v˘zvou.

Samozrejme, architektonické
rie‰enie re‰pektuje potrebu vytvo-
riÈ komplexn˘ pietny areál v pô-
vodnom ‰t˘le s tradiãn˘m tatran-
sk˘m charakterom. Vstupná brá-
na je navrhnutá ako monumentál-
na stavba z kameÀa a prvkov ume-
leckého kováãstva. Doplnkov˘m
materiálom v kontaktn˘ch ãas-
tiach vstupnej brány a ostatného
oplotenia (pletivo TORSION) bu-
de drevo. Okolie domu smútku je
dotvorené prvkami malej architek-
túry – pohºadov˘mi kamenn˘mi
múrikmi s posedom z dreva, zá-

·ANCA PRE MLAD¯CH
Aj tento rok ponúkajú Mladí nitrianski filantropi ‰ancu pre v‰et-

k˘ch, ktorí chcú vo svojom okolí nieão zmeniÈ, prípadne oÏiviÈ v‰ed-
n˘ deÀ nieãím nezvyãajn˘m. 

Táto skupina mlad˘ch ºudí od 15 do 26 rokov funguje pri Nitrian-
skej komunitnej nadácii, ktorej poslaním je zlep‰iÈ kvalitu Ïivota 
v Nitre a nitrianskom regióne. Filantropi uÏ v minulom roku podpori-
li Nitrianske ‰ermiarske slávnosti, ‰portov˘ deÀ pre deti zo ‰tyroch
detsk˘ch domovov, natoãenie filmu o bezdomovcoch a iné.

Tento rok opäÈ prichádzajú s moÏnosÈou poskytnúÈ grant do v˘‰-
ky 10 000 Sk na podporu vybran˘ch projektov. Tie by mali byÈ origi-
nálne, priniesÈ nieão pre deti a mládeÏ, rozvíjaÈ komunitu a región
Nitra, podporovaÈ humánnosÈ a toleranciu. Predkladatelia projektu
musia byÈ traja, z toho jeden plnolet˘.

Projekty sa posielajú na adresu Nitrianskej komunitnej nadácie
na Farskej 5 v Nitre do 27. 2. 2006. IVANA FÚSKOVÁ, ãlenka MNF

Uplynul rok od veternej kalamity, ktorá niãivo zasia-
hla územie Vysok˘ch Tatier. Okrem veºk˘ch ‰kôd na
chránen˘ch územiach vznikli ‰kody aj na porastoch,
hrobov˘ch poliach, monumentoch a cestn˘ch komuni-
káciách cintorína v Starom Smokovci. Na obnove sa
morálne aj profesionálne zúãastnili aj zamestnanci 
a ‰tudenti na‰ej univerzity.Hovoríme s vedúcou atelié-
rovej tvorby Katedry záhradnej a krajinnej architektúry
FZKI, doc. Ing. ªUBICOU FERIANCOVOU, PhD.

Dôstojné miesto posledného odpoãinku pod Tatrami.

Snímky: GABRIEL KUCZMAN

Predmet agrárny marketing má
v podstate dve ãasti, teoreticko-
metodologickú a aplikaãnú. Zá-
kladn˘m cieºom tej prvej sú aktivi-
ty podnikového manaÏmentu ako
rozhodovaÈ, aby podnikateºsk˘
subjekt bol na agrárnom trhu ús-
pe‰n˘. Medzi rozhodujúce nástro-
je programového produktu TRH
patrí cena, v˘roba - predaj, inves-
tície, v˘skum, v˘voj a marketing.
Cena je základn˘m prvkom pro-
gramového produktu. Cenová po-
litika v podstate môÏe byÈ vo väz-
be na v˘robu ako vysoká cena a
men‰ie mnoÏstvo produkcie, níz-
ka cena a veºké mnoÏstvo produk-
cie a ìal‰ie moÏné varianty. Nie je
v‰ak cieºom tohto príspevku, aby
sme tu ìalej rozvádzali ostatné
predom uvedené nástroje.

Do súÈaÏe sa zapojili ‰tudenti
‰tvrtého (ekonomika podniku) a
piateho roãníka (podnikov˘ ma-
naÏment a medzinárodn˘ obchod
a coln˘ dohºad), spolu sa vytvorilo
60 fiktívnych firiem. SúÈaÏ sa rea-
lizovala na cviãeniach vÏdy v roz-
sahu 10-15 minút. V˘sledky boli
prezentované na predná‰kach.
Do záveru súÈaÏe sa prihlásilo 11
fiktívnych firiem, ktoré získali naj-
vy‰‰í celkov˘ zisk z podnikania.
ZloÏenie spoloãnosti bolo vyloso-
vané tak, Ïe dve spoloãnosti mali
po 4 firmy a v jednej boli iba tri fir-
my. VíÈazi spoloãnosti sa stretli vo
finále.

Je veºmi pote‰iteºné, Ïe v záve-
reãnom kole sa zúãastnilo 48 ‰tu-
dentov, ktorí si na‰li ãas na takúto
aktivitu.

V˘sledky ich takmer celose-
mestrálneho úsilia boli pozoru-
hodné. Vytvorili sa podmienky pre
kreatívny prístup firiem, organizá-
tori dbali na dodrÏiavanie urãe-
n˘ch pravidiel. Medzi firmami
vzniklo nároãné konkurenãné
prostredie. V základnej ãasti súÈa-
Ïe sa na prvom mieste umiestnila
firma BRASIKA, ktorá vytvorila
zisk 12 571 tis. Sk. Boli to ‰tuden-
ti M. Kaul, L. Tkáãová, E. Domon-
kosová a E. Molnárová (V. roãník
MOCD). Na druhom mieste zá-

kladnej ãasti bola firma POMA so
ziskom 5 375 tis. Sk. Len pre po-
znanie kvalitatívnych rozdielov
medzi v˘sledkami súÈaÏiacich
uvedieme, Ïe firma, ktorá bola na
poslednom mieste, získala celko-
v˘ zisk 540 tis. Sk. Nadväzne sa
organizovalo závereãné kolo.

Vo finále získala prvé miesto
firma POMA, ktorú tvorili D. Dra-
bik, M. Ille‰, M. Miku‰ a M. Srná-
nek (‰tudenti V. roãník MOCD). Na
druhom mieste sa umiestnila fir-
ma PAPALALA v zloÏení P. Pá-
pay, T. Lacko, J. Trnka a M. Li-

biak, ‰tudenti IV. roãníka EP. Na
treÈom mieste skonãila firma TRO-
PIKAL (Mihai-Valentin Uram a K.
V˘krentová, IV. roãník EP). V mar-
ketingovej hre TRH si v˘borne po-
ãínal aj J. Uher a M. Hlinka. 

VíÈazi boli odmenení diplomom
a sladkosÈou, ale aj bonifikáciou
pri skú‰ke z agrárneho marketin-
gu. Treba podotknúÈ, Ïe „uãiÈ sa
hrou“ je jeden z metodick˘ch prí-
stupov, ktor˘ vhodn˘m spôsobom
vedie ‰tudentov k efektívnemu
rozhodovaniu v konkrétnom kon-
kurenãnom podnikateºskom pro-
stredí. Vyjadrujem poìakovanie
v‰etk˘m ‰tudentom za aktívny
prístup k ‰túdiu. Vìaka patrí aj
hlavnému organizátorovi súÈaÏe,
Ing. R. Réckemu.

Prof. Ing. DU·AN ·IMO, CSc.

potom nahlas. „Mali ste sa pri-
hlásiÈ cez IS ·tudent.“ Zle poãu-
je, alebo to pán v rokoch myslí
váÏne?! A „záväzn˘ zoznam“ uÏ

vzduchu cítiÈ rozhorãenie, ale
nikto nemá odvahu povedaÈ nie-
ão nahlas. OstaÈ v ‰kole dva dni
navy‰e by nikoho z nich ani vo
sne nenapadlo, aj Rebeka vie,
ako ju doma potrebujú práve te-

·tvrtok, 24. november 2005,
17:00, A-02

Vonku bola tma a dáÏì. Neãu-
do, Ïe na predná‰ku pri‰lo len
zopár „skaln˘ch“. Profesor, ktor˘
uÏ dávno pochopil, Ïe robiÈ pre-
zenciu kaÏd˘ t˘ÏdeÀ vo ‰tvrtok
podveãer nemá zmysel, vzal do
ruky papier a povedal: „Vy, ão
ste tu, podpí‰te sa mi sem, pro-
sím, a budete môcÈ ísÈ na pred-
termín. Nikoho iného nepustím,
len vás. A neprihlasujte sa cez
IS ·tudent, keby sme tam dali
termín, hneì by bol obsaden˘
ºuìmi, ktorí tu teraz nie sú a pre
mÀa je záväzn˘ tento zoznam.“
Zjavil sa papier, a oni podpísali.
Mysliac si, Ïe urobiÈ skú‰ku bude
t˘mto pádom malina.

O mesiac neskôr, 22. decem-
bra 2005, 17:00, A-02

V miestnosti napäté ticho, ãa-
kajú na profesora. Unavení po
t˘Ïdni plnom zápoãtov a príprav
na sviatky pokoja. S jedinou túÏ-
bou – koneãne to napísaÈ a ãím
skôr sa dostaÈ domov. Veì tu os-
tali uÏ hádam len oni, upratovaã-
ky, vrátnik a kocúr. Doma ich ãa-
ká kopec roboty, upratovanie,
peãenie, neozdoben˘ strom-
ãek... UÏ aj tak majú v˘ãitky sve-
domia, tento rok sa predvianoã-
n˘m domácim prácam viac-me-
nej vyhli. Kvôli predtermínu,
‰kolské povinnosti sú predsa
dôleÏitej‰ie. Teraz sa v‰ak treba
sústrediÈ na skú‰ku, vyhrabaÈ
v‰etky nadobudnuté vedomosti
spomedzi my‰lienok a v˘ãitiek
svedomia a potom ich daÈ na pa-
pier. 

UÏ je to tu. Profesor s váÏnym
v˘razom na tvári ãíta zoznam
prítomn˘ch. A kde je jej meno,
p˘ta sa Rebeka najskôr v duchu,

neplatí? Nie je v‰ak jediná, ktorá
e‰te stále verí slovu chlapa.
„Pán profesor, sme na zozname,
ktor˘ ste si spísali na jednej z
predná‰ok, keì ste povedali, Ïe
cez IS ·tudent sa prihlasovaÈ
nemáme.“ „Ako si to predstavu-
jete, veì IS ·tudent je pre vás
záväzn˘, musíte byÈ nahlásení v
systéme.“ Ale veì im to je pred-
sa jasné, akurát poãúvli hlas au-
tority. Chyba. „TakÏe máme
odísÈ alebo tu môÏeme ostaÈ?“,
p˘tajú sa dostatoãne vyvedení z
miery touto krivdou. „No, tak uÏ
tu zostaÀte, keì ste tu,“ dostanú
neochotnú odpoveì. „V˘sledky
budú zajtra.“ Áno, s t˘m sa dalo
poãítaÈ, veì je uÏ takmer veãer.
Nevadí, v januári prídu, dnes sa
uÏ naozaj musia dostaÈ domov.
„A kto zajtra nepríde, nech si
rovno nahlási ìal‰í termín,“ do-
dáva profesor akoby mimocho-
dom. „Na na‰ej katedre to tak ro-
bíme, v‰etko sa opraví a uzavrie
naraz. Kto nepríde, má smolu“.
Tak to snáì nie, pomyslí si
Rebeka, veì nie sú v‰etci z
Nitry, aby si mohli len tak odbeh-
núÈ po v˘sledky, a dostaÈ sa do-
mov 23. decembra veãer. To by
uÏ rodine asi naozaj nevysvetli-
la. V‰etko má svoje hranice a o
ão ide teraz, nechápe asi nikto.
âo sú to za podmienky, nemohol
to povedaÈ pred t˘ÏdÀom? Vo

raz. TakÏe sviatky pokoja, rodin-
nej pohody, keì sú ºudia k sebe
mil‰í... Vo vnútri plaãe, zúri, ale
cez to v‰etko sa sústredí na
otázky v teste. 

Odovzdáva popísané papiere
a odchádza. Profesor stojí pri
jednej z lavíc a na jej pozdrav
(slu‰nosÈ je slu‰nosÈ) ani neod-
povedá. Vôbec si nie je istá,
môÏe sa celkom ºahko staÈ, Ïe si
zajtra príde po v˘sledky, ale po-
ãet bodov staãiÈ nebude. A v‰et-
ko bude zbytoãné. Ale riskne to.
Teraz e‰te oznámiÈ domov túto
„radostnú“ zvesÈ. „Vstávajte, pas-
tieri, berte sa hor...“ Mama to pri-
jíma s pokorou: „Ako chce‰...“
Ale Rebeka v jej hlase cíti, Ïe uÏ
je na Àu priveºa postaraÈ sa o dve
domácnosti, veì starí rodiãia uÏ
dávno toºko nevládzu. A ona si
len tak sedí v izbe takmer prázd-
neho internátu a ãaká na zajtraj-
‰í verdikt s pochybnosÈami, ak˘
celé to divadlo má zmysel a o ão
tomu ãloveku ide. Chce meniÈ
ºudstvo, rie‰iÈ globálne problémy
a cel˘ semester poãúvala spolu s
ostatn˘mi o tom, aké má maÈ ãlo-
vek hodnoty a záväzky voãi
prostrediu, v ktorom Ïije. Vraj tre-
ba zaãaÈ od seba, no po tejto
skúsenosti ostávajú v‰etky slová
len prázdnymi frázami. Jej rodina
a hodnoty, ktor˘m ju nauãili do-
ma, sú pre Àu oveºa dôleÏitej‰ie.

To je predsa základ, od ktorého
sa dá odraziÈ a budovaÈ „lep‰í
svet“. A teraz je nútená po t˘ch
hodnotách ‰liapaÈ len kvôli jednej
muÏskej samoºúbosti. Veì pred-
sa nemôÏe byÈ problém odloÏiÈ
testy do zásuvky, do januára by
urãite poãkali. Ale ão sa ãuduje,
po piatich rokoch by ju uÏ nema-
lo prekvapiÈ niã, táto ‰kola pred-
sa pripraví ãloveka na v‰etko.
Ona len Ïasne...

Rebeka má svoje vlastné pra-
vidlá, podºa ktor˘ch Ïije, no po
tejto skúsenosti je zas o nieão
bohat‰ia. Ponauãenie ã. 1 - slovo
robí muÏa uÏ asi len v rozprávke.
Ponauãenie ã. 2 – niekedy sú
vzácne chvíle s rodinou dôleÏitej-
‰ie ako ‰kolské povinnosti. Po-
nauãenie ã. 3 – váÏ si hodnoty,
ktor˘m verí‰, vìaka ktor˘m si
t˘m, k˘m si a nedaj sa pom˘liÈ.
Tak teda, ‰Èastn˘ nov˘ rok!

Paula

Katedra manaÏmentu a marketingu FEM uÏ druh˘ akademick˘
rok organizuje v rámci predmetu agrárny marketing súÈaÏ, známu
medzi ‰tudentmi ako SUPER OIL LIGA.

·KOLA MARKETINGU - HROU

ALEBO

Najlep‰í tím tohtoroãnej marke-
tingovej hry. Foto: -vs-

O JEDNOM PREDTERMÍNE

SUPER OIL liga má 
víÈaza - firmu POMA

ARASCHID
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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 – odborného asistenta na Katedre hygieny a
bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent SPU v odbore aplikovaná biológia, resp. absolvent

UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰tú-

dia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ

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

- pedagogická prax min. 2 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 16. 3. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre skladova-
nia a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP pre zabezpeãenie v˘uãby a v˘sku-
mu na úseku skladovania a spracovania (konzervovania) potravín.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktic-

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

- pedagogická prax v uvedenom zameraní min. 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre hygieny a
bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent SPU v odbore vedecká v˘Ïiva ºudí, resp. absolvent

UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰tú-

dia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ

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

- pedagogická prax min. 2 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 16. 3. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre hygieny 
a bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent SPU v odbore vedecká v˘Ïiva ºudí, resp. absolvent

UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ

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

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 2. 3. 2006. 

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi po-
Ïadovan˘mi dokumentmi zasielajte do 10. 2. 2006 na Útvar personalistiky, EP a MU
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@uniag.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.

Veãná otázka: „âo bolo skôr – mlieãko alebo windows?
Foto: IVAN JANKO
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SPEKTRUM
OZNAMUJEME

V priestoroch Katedry ekológie
FE·SR na Mariánskej ulici sa
dnes zi‰li úãastníci odborného se-
minára Ekológia ako predmet v˘-
uãby na vysok˘ch ‰kolách, zor-
ganizovaného pri príleÏitosti 10.
v˘roãia vzniku KE. Cieºom poduja-
tia bolo prezentovaÈ vedecké,
vzdelávacie a odborné aktivity jubi-
lujúceho pracoviska, spolupracujú-
cich katedier a ìal‰ích in‰titúcií.

SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY
PhDr. J. Jakaboviãová, PhD., M.A.

(anglick˘ a nemeck˘ jazyk). 

Kamenná 69, 949 01 Nitra. 
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

Okrúhle Ïivotné jubileum - 50
rokov oslávil v uplynul˘ch dÀoch
predseda odborovej organizácie
na na‰ej univerzite a vedúci Ka-
tedry rastlinnej v˘roby FAPZ 

doc. Ing. VLADIMÍR PAâUTA, CSc.

Rada odborov˘ch organizácií
OZ P·aV pri SPU a spolupra-
covníci z KRV mu pri tejto príle-
Ïitosti prajú pevné zdravie a ve-
ºa pracovn˘ch i osobn˘ch úspe-
chov.

� Katedra regionálneho rozvoja
FE·RR a Regionálne centrum
vzdelávania v Luãenci sú organi-
zátormi vedeckej a pedagogickej
konferencie s medzinárodnou ú-
ãasÈou Regionalistické perspek-
tívy, ktorá sa uskutoãní 2.– 3. feb-
ruára 2006 v Luãenci. 

� V Kongresovej sále ·D A. Ber-
noláka sa 2. – 3. februára 2006
bude konaÈ medzinárodná konfe-
rencia Multimédiá vo vyuãovaní
cudzích jazykov III. Podujatie pri-
pravila Katedra odborného jazyko-
vého vzdelávania FEM.

� ManaÏérske a marketingové
prínosy vedy a v˘skumu v edu-
kácii na vysok˘ch ‰kolách je ná-
zov vedeckého seminára s medzi-
národnou úãasÈou, ktor˘ sa usku-
toãní 9. februára 2006 v Dvoroch
nad Îitavou. Podujatie pri príleÏi-
tosti Ïivotného jubilea prof. J. Vi‰-
Àovského organizuje Katedra ma-
naÏmentu a marketingu FEM v spo-
lupráci so ZdruÏením agropodnika-
teºov, druÏstvo Dvory n/Îitavou.

BLAHOÎELÁME

S PIETOU
Katedra rastlinnej v˘roby FAPZ s hlbok˘m zármutkom oznamuje,

Ïe 13. decembra 2005 vo veku 77 rokov zomrel dlhoroãn˘ kolega,
vzácny ãlovek a odborník

prof. Ing. ANDREJ KRAUSKO, DrSc.
Na poslednej ceste sme ho odprevadili 17. decembra 2005 na

mestskom cintoríne v Nitre. âesÈ jeho pamiatke!

Za profesorom Krauskom

Rozlúãka s Monikou Cibiriovou
Smútok nás prepadol po správe, Ïe po ‰tyridsiatich dÀoch od tra-

gickej nehody srdce na‰ej milej kamarátky a spoluÏiaãky Moniky na-
vÏdy dotæklo a jej boj o Ïivot skonãil. ËaÏko uveriÈ tomu, Ïe nás uÏ ni-
kdy nepote‰í svojím mil˘m úsmevom a úprimn˘m smiechom. Aj keì
nám v srdci zostalo po nej prázdne miesto, v na‰ich spomienkach
zotrvá navÏdy. 

Zastavme sa na chvíºu v tomto uponáhºanom svete a spomeÀme si
na t˘ch, ktor˘ch nám vzala ne‰Èastná náhoda...

V decembri 2005 sa poºnohos-
podárska verejnosÈ navÏdy rozlú-
ãila s prof. Ing. Andrejom Kraus-
kom, DrSc., v˘znamn˘m odbor-
níkom, ktor˘ svoju vy‰e polsto-
roãnú v˘skumnú, vzdelávaciu,
v˘chovnú a publikaãnú ãinnosÈ
zasvätil rastlinnej v˘robe a najmä
slovenskému obilninárstvu. 

Narodil sa 19. novembra 1928
v SebedraÏí. Po maturite na
Gymnáziu v Prievidzi ‰tudoval na
Poºnohospodárskej fakulte Vyso-
kej ‰koly lesníckej a poºnohospo-
dárskej v Ko‰iciach. Keì konãil
tretí roãník, ‰kola sa presÈahova-
la do Nitry, kde sa A. Krausko e‰-
te pred skonãením ‰túdia stal a-
sistentom na Katedre rastlinnej
v˘roby. ·túdium ukonãil s vyzna-
menaním v roku 1954.

Poãas svojho pôsobenia na
‰kole vyuãoval na melioraãnom,
zootechnickom a fytotechnickom
‰tudijnom odbore. Bol vedúcim di-
plomov˘ch prác 187 ‰tudentom a
7 a‰pirantov skonãilo pod jeho ve-
dením vedeckú prípravu.

A‰pirantúru ukonãil v roku 1963
a po krátkom ãase sa habilitoval
na docenta. Vo vedeckov˘skum-
nej práci rie‰il problematiku ãakan-
ky, slneãnice, tvrdej p‰enice a ne-
skor‰ie sa venoval najmä proble-
matike jaãmeÀa jarného. V˘sledky
spracoval v doktorskej práci, ktorú
úspe‰ne obhájil a získal hodnosÈ
doktora vied. V roku 1981 sa stal
vysoko‰kolsk˘m profesorom. 

Na V·P vykonával 22 rokov
funkciu zástupcu vedúceho kated-
ry. Na Agronomickej fakulte bol päÈ

rokov prodekanom pre vedeckov˘-
skumnú ãinnosÈ, v˘chovu a‰piran-
tov a pomoc praxi. Bohaté a nároã-
né bolo aj jeho mimo‰kolské pra-
covné pôsobenie doma i v zahrani-
ãí. Bol lektorom a oponentom veº-
kého poãtu dizertaãn˘ch a habili-
taãn˘ch prác, ako aj metodík rie‰e-
nia vedeckov˘skumn˘ch úloh, zá-
vereãn˘ch správ a rukopisov skrípt.
Mal rozsiahlu publikaãnú ãinnosÈ.

V˘znaãnú prácu pre V·P vyko-

nal vo funkcii podpredsedu odbo-
rovej organizácie pri v˘stavbe re-
kreaãného strediska v Raãkovej
doline. Prof. Krausko bol za svo-
ju pedagogickú prácu, ako aj za
pomoc praxi pocten˘ mnoh˘mi
vyznamenaniami. 

Odi‰iel ãlovek so vzácnymi
ºudsk˘mi vlastnosÈami.

Za Katedru rastlinnej v˘roby 
doc. Ing. JULIANA MOLNÁROVÁ, CSc.

SKRIPTÁ
P. Eliá‰: Ekológia. Druhé prepracované vydanie, náklad 400 ks,

cena 124 sk.
A. Láteãková: Automatizácia úãtovníctva. Prvé vydanie, náklad 120

ks, cena 116 Sk.
S. Zeman: Balenie a obalová technika. Prvé vydanie, náklad 250 ks,

cena 192 Sk.
V. Manda – E. Svitaãová: Etika. Druhé nezmenené vydanie, náklad

400 ks, cena 74 Sk.
M. BeÏo a kol.: Genetické inÏinierstvo rastlín. Prvé vydanie, náklad

250 ks, cena 176 Sk.

MONOGRAFIE
J. Pataky – L. Hudáková Sta‰ová: Kalkulácia nákladov metódou

ABC v poºnohospodárskych podnikoch. Prvé vydanie, náklad 50 ks,
cena 69 Sk.

A. Kretter: Marketing ekologického poºnohospodárstva a ekopro-
duktov. Prvé vydanie, náklad 80 ks, cena 63 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Z VOLEJBALU
dík, Toman, Pa‰ka, Halás, Sző-
ke, Gál (libero: Kaveck˘, ëurica,
Valent, Zentko)

Vo veºmi dôleÏitom, moÏno po-
vedaÈ aj existenãnom zápase z
pohºadu postupu do play-off, sa
hostia hneì od úvodu chopili akti-
vity. Nedovolili domácim dostaÈ sa
do tempa a dobrou obranou na
sieti a kvalitn˘m útokom prev˘‰ili
svojho súpera. Îilinãania mali
‰ancu získaÈ druh˘ set vo svoj
prospech, v˘borné bloky hostí im
to v‰ak nedovolili. 

Fanú‰ikov volejbalu poz˘vame
v sobotu 4. februára 2006 do
‰portovej haly SPU, kde ná‰ tím
privíta hráãov VK Lokomotíva
Zvolen. ªUBOMÍR PA·KA

ho tlaku, ão potvrdil ìal‰í gól, ten-
tokrát z hokejky ëurického. Súpe-
rovi sa podarilo do konca tretiny
zníÏiÈ, v druhej v‰ak opäÈ zaãal
lep‰ie ná‰ tím, keì Uher zv˘‰il
skóre na 3:1. V polovici zápasu
pri‰la hluchá minúta, v ktorej sme
inkasovali dva góly a zápas zaãí-
nal akoby od zaãiatku. Neubehlo
ani ‰esÈdesiat sekúnd a zásluhou
individuálnej akcie Korieneka sme
znovu viedli. V poslednej tretine
sme sa snaÏili udrÏaÈ náskok, no
uÏ v druhej minúte bol stav opäÈ
nerozhodn˘. ·ance sa rodili na o-
boch stranách, brankári v‰ak boli
pozorní. V 9. minúte sme sa do-
stali do vedenia a o minútu neskôr
pridal ìal‰í gól Kri‰tof. Hurikánom
sa podarilo zníÏiÈ rozdiel, no gólmi
Babjaka a Uhera sme stanovili ko-
neãné skóre na 8 : 5 a získali tak
ìal‰í skalp favorita.

FBC Trenãín – ·K Slávia SPU
DFA Nitra 15 : 2 (4:0, 4:0, 7:2).
Góly: ëurick˘, Uher

·K Slávia SPU DFA Nitra –
Hurikán Bratislava 8: 5 (2:1, 2:2,
4:2). Góly: Babjak (2), Uher (2),
Korienek, ëurick˘, Kri‰tof, Klosík.

-lk-

V·K Púchov - VK Ekonóm SPU
Nitra 3:0 (22,21,19). Hrali: Valent,
Toman, Pa‰ka, Zentko, ëurica,
Gál (libero: ·imo, Szőke, Halás,
Cerman)

V druhom kole Slovenského
pohára, do ktorého na‰i hráãi po-
stúpili po domácej v˘hre so Îili-
nou 3 : 0, sa vydali v stredu 11. ja-
nuára do Púchova. O v˘sledku
vyrovnaného zápasu rozhodla
lep‰ia koncovka domácich hrá-
ãov, v ktorej sa dokázali viac
skoncentrovaÈ a uhraÈ potrebné
body. Dominovali hlavne dobr˘m
blokom a následne kvalitn˘m úto-
kom.

VKM Îilina - VK Ekonóm SPU
Nitra 0:3 (-20,-25,-20). Hrali: Chu-

V 7. kole floor-
balovej extrali-
gy muÏov si ·K
Slávia SPU DFA
Nitra zmeral si-
ly s dvoma sú-
permi z hornej

ãasti tabuºky. Prv˘ zápas proti do-
mácemu Trenãínu zaãal niekoº-
k˘mi ‰ancami Nitry, no bez gólo-
vého efektu. Naopak, Trenãania
vyuÏili na‰e chyby a bez problé-
mov premieÀali. PríleÏitostí bolo
na oboch stranách dosÈ, no na
rozdiel od súpera sa nám skóro-
vaÈ nedarilo. MoÏno, Ïe v˘kony
ovplyvnil skor˘ zaãiatok stretnutia
a únava z cestovania. Do konca
druhej tretiny sa hral slu‰n˘ floor-
bal, i keì s veºk˘m poãtom vylú-
ãen˘ch na na‰ej strane (a domáci
presilovky vedeli vyuÏiÈ). V po-
slednej tretine sa k slovu dostali aj
hráãi z na‰ej laviãky, aby si prvé
dve päÈky mohli ‰etriÈ sily na na-
sledujúci zápas. 

Zaãiatok stretnutia s Hurikán-
mi Bratislava, tretím tímom v ta-
buºke, nám vy‰iel na v˘bornú, keì
sme sa zásluhou Babjaka dostali
do vedenia. Bratislavãanom sa
len ÈaÏko darilo vymaniÈ spod ná‰-

pila ìal‰ia nová posila Lukjanec,
b˘val˘ juniorsk˘ reprezentant
ZSSR (uÏ so slovensk˘m pasom),
ktor˘ naposledy hral za ãesk˘
Prostûjov. Ná‰ tradiãn˘ súper sa
od zaãiatku do nás zahryzol a
poctivo hr˘zol aÏ do vyfaulovania
svojich najlep‰ích hráãov. Tvrdá a
agresívna hra má ãasto aj takéto
riziká...! Záver uÏ patril na‰im hrá-
ãom a vyhrali sme 100 : 90
(17:29, 36:24, 19:16, 28:21). Za
domácich sa zaskvel RidzoÀ (22),
Lukjanec (21) a Seman (12).

V ìal‰om zápase nás na pôde
Svitu ãakal ÈaÏk˘ duel. Rozbeh-

nutá CASTA SPU
v‰ak od zaãiatku val-
covala. V plnej pará-
de sa predstavili na‰i
legionári na ãele s
Ameriãanom Holi-
som, ktor˘ nielenÏe
ustráÏil druhého
Ameriãana Younga v
drese Svitu, ale sám

nastrieºal 25 bodov. V zápase nás
podrÏal aj Lukjanec (21), a Di-
maviãius (12). Svoje si odviedli
aj mladí: Marko, BrliÈ a Vrabec.
T˘mto v˘sledkom sa CASTA
SPU pevnej‰ie usadila na prie-
beÏnom 3. mieste. V stredu 25.
januára (uÏ po na‰ej uzávierke)
sme na domácej palubovke hosti-
li nebezpeãn˘ bratislavsk˘ Inter
a v sobotu 28. januára hráme po-
sledn˘ zápas základnej ãasti v
Handlovej. Od t˘chto stretnutí zá-
visí, z akej pozície nastupujeme
do nadstavbovej ãasti, kde hrá naj-
lep‰ích ‰esÈ tímov ligy o umiest-
nenie pre play-off. -Rj-

V ‰portovom Ïargóne sa neraz
pouÏívajú neobvyklé prirovnania,
ako napríklad: „...po hodoch b˘va
bolenie brucha“. Hovorí sa to v
prípade, keì po víÈaznom zápase
druÏstvo prehrá. Prípad BK CAS-
TA SPU je v‰ak opaãn˘ a skôr
platí: „...aj po prehrách vychádza
slnko!“.

Kto videl na sklonku minulého
roka neuveriteºnú prehru ná‰ho
muÏstva v Leviciach, v nasledujú-
com urãite len neveriaco krútil hla-
vou. Hráãi BK CASTA SPU vypre-
vadili b˘valého majstra E.S.O.
Luãenec z Nitry v poslednom zá-
pase roka rozdielom
triedy 92 : 64. NuÏ,
na dobr˘ch to vieme,
a preto sme maj-
stri...!

Ako sa zdá, aj via-
noãnú a novoroãnú
prestávku sme dob-
re vyuÏili a do nové-
ho roka sme vykroãi-
li rázne. Prv˘ zápas sa hral v so-
botu 11. januára na pôde TU Ko-
‰ice a toto univerzitné derby nás
presvedãilo, Ïe po vlaÀaj‰ku ani
tento roãník nemusí byÈ pôstny! Aj
keì sme poãas celého zápasu
prehrávali, chlieb sa lámal na kon-
ci. V neuveriteºne dramatickom
závere sme vyhrali 75 : 77 (21:16,
20:20, 17:18, 17:23). Zaskvel sa
najmä nestarnúci Dimaviãius (23)
a zaãala úradovaÈ aj na‰a nová a-
merická posila Holis (18).

V „anglickom“ t˘Ïdni sme uÏ v
stredu 14. januára na domácej
palubovke hostili MBK RIEKER
Komárno. V na‰om tíme nastú-

AVIZUJEME

INFORMUJEME

Du‰a v nebi plakala
ão na zemi spáchala
Príroda si ãarovala 
obraz zimy maºovala
Bieluãk˘ sneh kry‰tálov˘
mrázik na ºad ºahko zmení

Osud temn˘ preráÏa
Ïivot z tela odná‰a
Jedno srdce druhé hrialo
preto s nami neostalo
V nebi smútok nepoznajú
tam len pokoj nachádzajú

Monika, navÏdy sa s tebou lúãia Tvoji priatelia.

Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU ozna-
muje, Ïe 

➤ 22. februára 2006 sa na Kated-
re ‰peciálnej zootechniky (pavilón
Z, 1. posch., zasadaãka) uskutoã-
nia obhajoby dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 h bude Ing. NASSER 
DIARBAKRLI, doktorand na K·Z,
obhajovaÈ prácu na tému Biologic-
ké a v˘konnostné vlastnosti koní
plemena Shagya Arab a Arabsk˘
plnokrvník;

o 11.00 h bude Ing. LENKA
MONSBERGEROVÁ, doktorand-
ka na K·Z, obhajovaÈ prácu na té-
mu Stanovenie selekãn˘ch kritérií
v chove slovenského teplokrvníka
na základe skú‰ok v˘konnosti a
‰portovej testácie;

➤ 1. marca 2006 sa na Katedre 
ochrany rastlín (pavilón A, 5. po-
schodie, cviãebÀa AA-52) uskutoã-
nia obhajoby dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 h bude Ing. ERVÍN JAN-
KURA, doktorand v externej forme
na ÚEFaE SAV v Bratislave, ob-
hajovaÈ prácu na tému Esca cho-
roba viniãa a ochrana proti nej;

o 11. 00 h bude Ing. MOUNIA
ARBAOUI, doktorandka na KOR,
obhajovaÈ prácu na tému Variabili-
ta izolátov Sclerotinia sclerotiorum
z rôznych agroekologick˘ch lokalít
a biologická ochrana.

CASTA SPU znovu blízko 
basketbalového neba


