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Soºnohradsk˘ cukrár Fürst
nebol iba majstrom svojho
sladkého remesla, ale vyznal
sa aj v umení marketingu. Na
sklonku 19. storoãia prekvapil
svojich zákazníkov novinkou,
marcipánovo-ãokoládovou
pralinkou v bordovo-zlatom ba-
lení pod názvom Mozartove
guºôãky. âi bol milovníkom
skladieb svojho geniálneho
krajana, alebo to bolo inak, to
sa uÏ asi nedozvieme. Rovna-
ko ani podrobnosti zo Ïivota
tohto svetového skladateºa,
ktor˘ za svoj krátky, ale zato
obsaÏn˘ Ïivot napísal toºko
krásnej hudby, Ïe by sme ju v
jednom kuse mohli poãúvaÈ
deväÈ dní a deväÈ nocí. Suma
sumarum, vy‰e 630 diel. Otec
Leopold veºmi skoro vytu‰il, ão
sa v malom Wolfgangovi skr˘-
va a od útleho veku ho „pred-
vádzal“ po salónoch a pódiách
celej Európy. Koncertoval aj v
Bratislave. Po tom, ako mlad˘
umelec odmietol ponuku salz-
burského arcibiskupa, vydal sa
do Viedne, aby svojou hudbou
prerazil u dvora. Nemal to v‰ak
ºahké. ËaÏko bolo zmeniÈ vkus
poslucháãov, zvyknut˘ch na
melódie talianskych komponi-
stov. Jeho Ïivot bol ako húsen-
ková dráha, striedali sa úspe-
chy, bohatstvo s chudobou,
neuznaním, chorobou... Tá ho
napokon skolila vo veku 35 ro-
kov. A moÏno to bol jed, ktovie,
Ïivotopisci sa vo svojich tvrde-
niach rozchádzajú. V‰etko je
moÏné, veì konkurencia má
rôzne podoby, Salieriovcov ne-
vynímajúc. Genialita je v‰ak
genialita. V druhej polovici 18.
storoãia nebol síce doma pro-
rokom, no dnes jeho meno
pozná cel˘ svet. 

I pre reklamu svojej rakúskej
vlasti je v t˘chto dÀoch hitom
ãíslo 1. Wolfgang Amadeus Mo-
zart vo v‰etk˘ch moÏn˘ch aj
nemoÏn˘ch podobách. Veì má
jubileum, narodil sa pred 250
rokmi, 27. januára 1756. Kto-
vie, ão by na tú veºkú párty po-
vedal? âi by mu chutili svetoz-
náme cukrovinky s vlastnou po-
dobizÀou v bielej parochni?
Hádam áno, veì sú vo svojej
kategórii tieÏ majstrovsk˘m
dielkom. Skúste si prehraÈ Malú
noãnú hudbu, rozbaºte guºôãku
a moÏno sa to dozviete...

K. POTOKOVÁ
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Vedecká rada SPU na svojom zasadnutí v decembri minulého roka
prerokúvala správu o v˘sledkoch v˘chovno-vzdelávacej ãinnosti na
na‰ej univerzite v akademickom roku 2004/2005. Jej ãlenovia z aka-
demickej sféry aj praxe vyjadrili svoje názory a priniesli nové pohºa-
dy na tento proces. V schválenej správe listujeme s prorektorkou pre
vzdelávanie, doc. PhDr. Editou Rohaºovou, CSc.

Milé kolegyne a kolegovia! V tomto roku si
folklórny súbor Zobor pripomenie 50 rokov
svojho trvania. Tak, ako po minulé roky, keì
sme prosili v‰etk˘ch priaznivcov ná‰ho súboru
o poukázanie 2% z odveden˘ch daní, obracia-
me sa na vás aj teraz, aby ste zváÏili a prispe-
li na dôstojné oslavy tohto v˘nimoãného jubi-
lea. V najbliÏ‰ích dÀoch dostanete na‰u pros-
bu aj v elektronickej podobe s príslu‰n˘m for-
mulárom.

Vá‰ príspevok budeme povaÏovaÈ za preu-
kaz priazne nielen ná‰mu súboru, ale aj celé-
mu folklórnemu hnutiu.

Vedenie FS ZOBOR

Aj pre prax je kvalita univerzity podstatná

Vedenie SPU v Nitre schváli-
lo s úãinnosÈou od 1. februára
2006 cenník za pouÏívanie elek-
trospotrebiãov v ‰tudentskom
domove MladosÈ (ãasÈ veÏa). Za
pouÏívanie laptopu zaplatia uby-
tovaní ‰tudenti 50 Sk za mesiac,
za elektrickú kanvicu, televízor,
DVD, video a chladniãku 90 Sk
za mesiac, priãom uvedené
spotrebiãe sú povolené iba v
energetickej triede A. Záujem-
covia získajú zmluvu na ubyto-
vacom oddelení ·D. ZároveÀ
musia predloÏiÈ potvrdenie o ty-
pe a v˘robnom ãísle pouÏívané-
ho spotrebiãa. -r-

Hodnotenie kvality univerzít
ako najvy‰‰ích v˘chovno-vzdelá-
vacích a vedeckov˘skumn˘ch in-
‰titúcií je zaloÏené najmä na ich
vedeck˘ch aktivitách, kvantite a
najmä kvalite vedeckej ãinnosti.
V systéme, keì sa finanãné pro-
striedky na vedu a v˘skum nepri-
deºujú „automaticky“, ale univer-
zity sa o ne musia uchádzaÈ u
grantov˘ch agentúr, poãet získa-
n˘ch v˘skumn˘ch projektov moÏ-
no prenesene kvalifikovaÈ aj ako
kvalitatívny parameter. ëal‰ím
dôkazom toho, Ïe Slovenská poº-
nohospodárska univerzita patrí

medzi najlep‰ie slovenské uni-
verzity, je aj zverejnená ‰tatistika
grantovej úspe‰nosti sloven-
sk˘ch univerzít – VEGA 2004“
(pozri tabuºku). SPU je jednou z
mála slovensk˘ch univerzít, kto-
rej podiel v˘konov vo vede a v˘-
skume presahuje podiel v˘konov
v pedagogickej ãinnosti, ktorá sa
odvíja od poãtu ‰tudujúcich. 
O tom, Ïe v˘kon SPU nie je za-
nedbateºn˘ ani v oblasti pedago-
gickej práce, svedãí aj poãet ‰tu-
dujúcich na SPU, ktor˘ch je de-
saÈtisíc dvesto. 

IMRICH OKENKA, rektor SPU

KniÏniãné sluÏby aj v sobotu

V priestoroch Katedry skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva bolo 6. februára  oficiálne otvorené budujúce sa referenãné reologické laboratórium. BliÏ‰ie infor-
mácie si preãítate v budúcom ãísle Poºnohospodára. Foto: L. ZÁHORÁKOVÁ

� Predchádzajúci rok zname-
nal ìal‰í pozitívny krok v imple-
mentácii Bolonského procesu na
podmienky SPU, sprevádzan˘
snahou zapojiÈ sa do budovania
európskeho vysoko‰kolského
priestoru. Nevyhnutnou podmien-
kou tejto stratégie je dosahovanie
vysokej kvality vzdelávania. Prá-
ve preto sme sa sústredili na také
aspekty, ktoré tento proces ov-
plyvÀujú. 

� Na‰a univerzita bez väã‰ích
problémov akreditovala priprave-
né ‰tudijné programy. Bolo to 69
‰tudijn˘ch programov bakalárske-
ho, 64 inÏinierskeho a 44 dokto-
randského ‰túdia. Väã‰ina z nich
pre dennú aj externú formu ‰túdia. 

� MnoÏstvo akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programov svedãí o
veºkej iniciatíve fakúlt, v budúc-
nosti sa snáì bude treba zamys-
lieÈ, ãi treba kaÏd˘ rok otváraÈ
v‰etky ‰tudijné programy, lebo by
to naráÏalo na veºké ÈaÏkosti, ãi
uÏ z hºadiska personálneho za-
bezpeãenia, priestorov˘ch moÏ-
ností univerzity, alebo pokrytia
predmetov adekvátnou ‰tudijnou
literatúrou. 

� Z hºadiska jednotliv˘ch stup-
Àov ‰túdia v ak. roku 2004-2005
pripadalo na bakalárske ‰túdium
32 percent ‰tudentov, na inÏinier-
ske 63 a na doktorandské 5 per-
cent. V hodnotenom období ‰tu-
dovalo na SPU 6281 denn˘ch a
3346 extern˘ch ‰tudentov. 

� Nároky na prácu uãiteºa stú-
pajú. Ak porovnáme poãty ‰tu-
dentov pripadajúcich na jedného
‰tudenta, v ak. roku 2004-2005 to
bolo aÏ 21 ‰tudentov, zatiaº ão
pred desiatimi rokmi 11 ‰tuden-
tov. Do v˘chovno-vzdelávacieho
procesu sú zapojení aj doktoran-
di, takÏe aj vrátane nich pripadá
na jedného uãiteºa takmer 17 ‰tu-
dentov, ão je stále dosÈ vysok˘
poãet.

� âo sa t˘ka ‰tudijn˘ch v˘sled-
kov, treba povedaÈ, Ïe celouni-
verzitn˘ priemer sa pohyboval na
beÏnej úrovni 2,09. Je to o nieão
hor‰ie ako v predchádzajúcom
roku. Nazdávam sa, Ïe ak tento
priemer súvisí so zvy‰ujúcimi sa
nárokmi na ‰tudenta, je to v po-
riadku. 

� Pozitívne treba hodnotiÈ za-
pájanie ‰tudentov do vedeckej

ãinnosti. Na konferenciách ·Vâ
vystúpilo v uplynulom akademic-
kom roku 277 ‰tudentov.

� Treba podãiarknuÈ v˘znam
internacionalizácie vzdelávania.
O v˘sledkoch, ktoré sa dosahujú
v tejto oblasti, svedãí stále sa
zvy‰ujúci poãet ‰tudentov, ktorí
odchádzajú do zahraniãia na mo-
bility. V hodnotenom období ich
bolo 75. Samozrejme, rozloÏenie
medzi jednotliv˘mi fakultami je
rôzne.

� Postupne sa zvy‰uje poãet
vlastn˘ch uãiteºov, ktorí ponúkajú
v˘uãbu predmetov v anglickom

alebo inom cudzom jazyku (nie je
to cel˘ ‰tudijn˘ program, ale via-
cero predmetov zaraden˘ch v blo-
ku). Treba robiÈ v‰etko pre to, aby
sme zabezpeãili v˘uãbu cel˘ch
‰tudijn˘ch programov v cudzom
jazyku a mohli ich ponúknuÈ do
zahraniãia. V tejto súvislosti treba
viac motivovaÈ uãiteºov, ktorí takú-
to v˘uãbu zabezpeãujú, lebo je
omnoho nároãnej‰ia. 

� Záujem o ‰túdium na SPU je
veºk˘. Z celkového poãtu 10 129
prihlásen˘ch uchádzaãov o ‰tú-
dium v ak. roku 2005-2006 bolo
zapísan˘ch 3 346. Najväã‰í záu-

jem bol o ‰túdium na FEM,
FE·SR a o niektoré ‰tudijné pro-
gramy na FZKI.

� Boli sme jednou z prv˘ch uni-
verzít na Slovensku, ktorá v minu-
lom akademickom roku pouÏila di-
ferencovan˘ prístup k zapoãítava-
niu v˘sledkov maturitn˘ch skú‰ok,
vzhºadom na to, ãi ‰tudent matu-
roval na úrovni A, B alebo C, ale-
bo ãi robil externú maturitu z pred-
metu. Na‰ou snahou je pokraão-
vaÈ v tomto trende, viac zv˘razÀo-
vaÈ podiel maturít v prijímacom
pokraãovaní, preto navrhujeme,

Z chudobn˘ch detí chudobní dospelí

NEPREHLIADNITE
Slovenská poºnohospodárska kniÏnica

vychádza v ústrety aj extern˘m ‰tudentom
a roz‰iruje svoje sluÏby. Poãas letného
semestra bude ‰tudovÀa periodík pod 
aulou otvorená aj v sobotu, a to od 8.00 do
12.00 h. „Diaºkari“ budú môcÈ vyuÏiÈ aj no-
vú sluÏbu, doruãovanie objednan˘ch kníh
z hlavnej budovy kniÏnice na ·túrovej uli-
ci. Ak si jednu sobotu knihy v ãitárni ob-
jednajú, na ìal‰iu si ich tu budú môcÈ vy-
zdvihnúÈ. Nová otváracia doba v ãitárni
periodík SlPK platí od 18. februára do kon-
ca semestra. -r-

Doc. Rohaºová s prof. ·vejdom na pedago-
gickom seminári pre uãiteºov SPU (1. 2. 2006)

Skon‰tatoval John M. Powell, zástupca v˘kon-
ného riaditeºa Svetového potravinového programu
(WFP) v nitrianskom Agroin‰titúte na prvej konzul-
tácii zástupcov nov˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ, pri-
stupujúcich krajín a Rakúska so zástupcami tejto
najväã‰ej agentúry na boj proti hladu vo svete.
Konzultácia, zameraná na moÏnosti roz‰irovania
spolupráce v tejto oblasti, sa pod zá‰titou Mini-
sterstva pôdohospodárstva SR konala 30. a 31.
januára. Stretnutie dalo moÏnosÈ vymeniÈ si skú-
senosti pri lokalizácii oblastí s akútnou potrebou
pomoci, obstarávaní tovarov, logistike a ìal‰ích
záleÏitostiach humanitnej pomoci, ako aj zapoje-
nia verejnosti do aktivít WFP. Ako zdôraznil John
M. Powell, WFP chce pomocou partnerov vyhrá-

vaÈ boj s hladom, v dôsledku ktorého umiera vo
svete denne 25 tisíc ºudí, kaÏd˘ch päÈ minút jedno
dieÈa. ·tátny tajomník MP SR Ján Golian pripo-
menul, Ïe Slovensko prispieva WFP roãne dobro-
voºn˘m príspevkom 15 tis. USD, no okrem toho
participuje na in˘ch akútnych operáciách, ktoré si
vyÏadujú okamÏitú pomoc (Sudán, Indonézia a iné
oblasti). Podºa uznesenia EÚ budú ãlenské krajiny
od roku 2010 prispievaÈ na konto WFP sumou vo
v˘‰ke 0,17 HDP.

V závere stretnutia bola vyhodnotená v˘tvarná
súÈaÏ pre Ïiakov a ‰tudentov základn˘ch a stred-
n˘ch ‰kôl, nazvaná MládeÏ proti hladu. Mladí ºudia
v nej vyjadrili svoje pocity a solidaritu s chudobn˘-
mi a núdznymi vo svete. KP

tis. Sk Podiel (%)
Vysoké ‰koly spolu 240 000
STU Bratislava 60 614 25,4
UK Bratislava 60 387 25,3
TU Ko‰ice 27 618 11,6
SPU Nitra 18 233 7,6
TU Zvolen 17 485 7,3
UPJ· Ko‰ice 15 309 6,4
UVL Ko‰ice 12 279 5,1
ÎU Îilina 8 754 3,7
PU Pre‰ov 4 223 1,8
EU Bratislava 3 745 1,6
UKF Nitra 3 439 1,4
Ostatné* 1 015 2,9

Grantová úspe‰nosÈ slovensk˘ch univerzít – VEGA 2004

* Zapoãítané ‰koly, ktoré získali menej ako 1%

PouÏívate 
na Mladosti 
laptop?



Oprá‰ené
spomienky
kniÏne

(Dokonãenie z 1. str.)

mosÈ, pretoÏe kaÏdá krajina si ju
buduje po svojom. Na odli‰nosti
skôr upozorÀujeme vo vzÈahu k jej
siln˘m ãi slab˘m stránkam. V âR
existuje integrovan˘ systém verej-
nej správy, na rozdiel od duálne-
ho systému v SR, takÏe uÏ z toh-
to dôvodu existujú urãité rozdiel-
nosti. Ale nie aÏ také, aby sme sa
nevedeli pochopiÈ a vzájomne si v
debatách a na predná‰kach pove-
daÈ, kde tlaãí topánka verejnú
správu tu ãi tam. 

·tudijn˘ odbor verejná správa a
regionálny rozvoj, v rámci ktorého
sme akreditovali tri ‰tudijné pro-
gramy, sme skoncipovali na na‰ej
fakulte preto, lebo pociÈujeme urãi-
t˘ nedostatok v tejto oblasti, súvi-
siaci s ãinnosÈou verejnej správy
pri zabezpeãovaní chodu hospo-
dárskeho mechanizmu na‰ej kraji-
ny. Chceme vyuÏiÈ akési vákuum v
tejto oblasti, aby sme mohli ão naj-
lep‰ie pripraviÈ ºudí na funkãné po-
zície v ‰tátnej správe a samo-
správnych orgánoch, prípadne ve-
rejnoprávnych korporáciách a zá-
ujmov˘ch zdruÏeniach, aby mohli
kvalifikovane rozhodovaÈ a podie-
ºaÈ sa na plnení úloh, ktoré verejná
správa v spoloãenskej praxi plní.“

Bc. RADEK STAR¯ (Polícia
âR, OR Opava)

„Z môjho pohºadu, a myslím, Ïe
je to aj mienka mojich kolegov, je
najväã‰ím prínosom spôsob,
ak˘m k nám na FE·RR pristu-
pujú. Cítim sa tu ako partner vy-

podºa filozofie tejto fakulty, ktorá
to vlastne má aj v názve. ËaÏko
by sme mohli budovaÈ spoloãnú
Európu, keby sme sa nedohovori-
li - dva blízke národy, ktoré navy-
‰e nemajú medzi sebou ani jazy-
kovú bariéru!“

Prof. VLADIMÍR GOZORA: 
„Sme si vedomí toho, a ono to

tak tro‰ku vzbudzuje aj re‰pekt u
na‰ich uãiteºov, Ïe ste tu v‰etko
ºudia pôsobiaci na funkãn˘ch po-
zíciách vo verejnej správe, va‰a
poznatková úroveÀ je v porovnaní
s beÏn˘mi ‰tudentmi vy‰‰ia, o
praktick˘ch skúsenostiach ani ne-
hovoriac. Je vás tu teraz v 4. a 5.
roãníku spolu 47. Aj na základe
vlastn˘ch skúseností kon‰tatu-
jem, Ïe v˘uãba má viac-menej
diskusn˘ charakter, ak vznikne
problém, rie‰i sa obojstranne.
Prichádzal som do styku s vami aj
ako uãiteº a akademick˘ funkcio-
nár a zanechali ste vo mne veºmi
dobr˘ dojem. Aj z hºadiska chuti
do ‰túdia, potreby získaÈ nové po-
znatky naviac, skúsenosti, zruã-
nosti z práce vo verejnej správe.
Vá‰ kolektív by som mohol hod-
notiÈ z hºadiska dosahovan˘ch v˘-
sledkov ako ‰piãkov˘.“ 

Bc. VRATISLAV JENâA (vrch-
n˘ in‰pektor âeskej obchodnej in-
‰pekcie z âeského Brodu):

„Chcel by som doplniÈ, Ïe na‰e
vzÈahy so slovensk˘mi ‰tudentmi
sa budovali jednak na formálnej,

ako aj neformálnej báze. Skúse-
nosti zo zamestnania sme si
mohli vzájomne vymieÀaÈ a kon-
frontovaÈ rôzne prístupy. No po
skonãení ‰kolsk˘ch povinností
nám ostal ãas aj na vzájomné
stretávanie. Fakulta nám poskyt-
la ubytovanie v KolíÀanoch, kde
sa máme moÏnosÈ stretávaÈ mi-
mo vyuãovania a porovnaÈ si skú-
senosti vo väã‰ej miere ako tre-
bárs poãas predná‰ok. No a
okrem toho sa tak trochu spoloã-
ne vraciame aj do na‰ich ‰tu-
dentsk˘ch ãias...“ 

Bc. RADEK STAR¯:
„Presne tak, veì napriek tomu,

Ïe sú na‰e národy v mnohom po-
dobné, ãeská a slovenská men-
talita je predsa len tak tro‰ku od-
li‰ná. UÏ aj toto prispieva pri na-
‰ich stretnutiach v KolíÀanoch k
príjemnému a zábavnému strá-

veniu veãera. Veì ão je
vlastné vám, nie je
vlastné nám, a naopak.
No veãery pri gitare sú,
myslím, pekné a prí-
jemné pre obe skupiny.
Je nám to aj vzácne,
veì napríklad ja som
sa takto stretol s veko-
vo blízkymi Slovákmi
po pätnástich rokoch a
navy‰e pri spoloãnom
‰túdiu.“ 

Bc. LUDVÍK ZÍMA: 
„UÏ to tu odznelo

viackrát. V‰etci sme z
praxe a raz za 14 dní
alebo tri t˘Ïdne sa takto
zídeme. TakÏe ‰tudent-
sk˘ Ïivot v 14-dÀov˘ch
intervaloch. Po pracov-
nom t˘Ïdni príjemné
osvieÏenie a kus nefal-

‰ovaného ‰tudentského Ïivota aj
napriek tomu, Ïe musíme v ãase
aj neãase prekonaÈ nemálo kilo-
metrov. Spoãiatku sme sa cítili
tro‰ku odtrhnutí, keì sme boli
rozdelení na slovenskú a ãeskú
skupinu. Slováci boli ubytovaní
väã‰inou v Nitre, my v KolíÀa-
noch, ale postupne (aj vìaka na-
‰ej cielenej propagácii!) zistili, Ïe
je lep‰ie tráviÈ voºn˘ ãas spolu s
nami v KolíÀanoch!“ 

Téma ubytovania, organizá-
cie ‰túdia, prihlasovania sa na
skú‰ky cez internet, prístup k
literatúre atì. atì. Hodinka prí-
jemného rozhovoru ubehla ako
voda, aj keì niektorí ãeskí ‰tu-
denti sa moÏno trochu ost˘-
chali povedaÈ nieão na mikro-
fón. No ich horlivé prikyvova-
nie bolo znakom toho, Ïe plne
súhlasia s povedan˘m... Obe
strany boli rady, Ïe si môÏu ne-
formálne vymeniÈ názory, po-
vedaÈ, ão ich trápi aj te‰í. Bola
to príleÏitosÈ na to, aby sa „det-
ské choroby“ ão najskôr elimi-
novali a chod ‰túdia doladil
ako perfektn˘ hudobn˘ nástroj.
Bude to v prospech v‰etk˘ch,
ktorí zasadnú do lavíc v ìal-
‰ích akademick˘ch rokoch. No
a keìÏe nielen ‰túdiom je ‰tu-
dent Ïiv˘, na úrodnú pôdu pa-
dol aj návrh pána dekana: zor-
ganizovaÈ pre budúcich absol-
ventov deÀ pln˘ záÏitkov z ná‰-
ho regiónu. K. POTOKOVÁ

uãujúcich, nielen ako objekt neja-
kého vzdelávania. Na predná‰-
kach a cviãeniach je to vskutku
forma vzájomného partnerstva.
VÏdy dostaneme konkrétnu odpo-
veì na na‰e otázky, alebo sa náj-
de konkrétne rie‰enie. Nehovo-
rím, Ïe je to vÏdy v ná‰ prospech,
ale to je logické, nie sme tu na to,
aby sme si diktovali podmienky,
sme tu na to, aby sme splnili, ão
sa od nás oãakáva. Sme z rôz-
nych sektorov verejnej správy,
v‰etci máme skúsenosti aj z in˘ch
‰kôl, ne‰tudovali sme rovnaké od-
bory, a preto je tu tro‰ku problém
v tom, Ïe musíme doháÀaÈ niekto-
ré predmety, ktoré sme predt˘m
neabsolvovali, pretoÏe ná‰ baka-
lársky program bol nastaven˘
inak. No dnes uÏ tvoríme homo-
génny celok aj so slovensk˘mi
spoluÏiakmi. Presne v duchu a

stúpenia na medzinárodn˘ch aj
domácich podujatiach. Absolvoval
viacero zahraniãn˘ch ‰tudijn˘ch a
predná‰kov˘ch pobytov. Bol a je
ãlenom viacer˘ch vedeck˘ch rád,
odborov˘ch orgánov ‰kolskej a
‰tátnej rezortnej správy, ãlenom
redakãn˘ch rád, komisií pre obha-
joby dizertaãn˘ch prác, habilitaã-
n˘ch a inauguraãn˘ch komisií.
Delegovanie do odborn˘ch grémií
je odrazom jeho odbornej erudí-
cie, pozitívnych ºudsk˘ch vlastno-

stí a schopností,
ale i nároãného
posudzovania Ïi-
vota a práce. Za
zásluÏnú ãinnosÈ
získal viaceré oce-
nenia na rozliã-
n˘ch stupÀoch
a k a d e m i c k é h o
pôsobenia a ve-
rejn˘ch in‰titúcií.

Pán profesor J. Vi‰Àovsk˘
má ‰irok˘ rozmer aj ako dobr˘
ãlovek, naplnen˘ optimizmom,
humorn˘m slovom, starostliv˘
manÏel, otec a star˘ otec.

Kolektív Katedry manaÏmen-
tu a marketingu mu do ìal‰ieho
Ïivota praje dobré zdravie, lás-
ku a ‰Èastie v rodinnom kruhu 
a na na‰om pracovisku e‰te ve-
ºa tvoriv˘ch síl a radosti z dob-
re vykonanej práce!

Prof. Ing. DU·AN ·IMO, CSc.

Narodil sa v Toryse (okr. Sabi-
nov) v roºníckej rodine. Vysoko-
‰kolské ‰túdium absolvoval na
Prevádzkovo-ekonomickej fakulte
V·P v Nitre. Bol aktívnym ‰tuden-
tom s v˘born˘mi v˘sledkami, ão
ovplyvnilo aj jeho prijatie za asis-
tenta e‰te poãas ‰túdia v piatom
roãníku. Od ukonãenia ‰túdia pra-
cuje na na‰ej univerzite nepretrÏi-
te doteraz.

V edukaãnej ãinnosti sa orien-
toval a orientuje na manaÏérske
predmety, v kto-
r˘ch sa zdokona-
ºoval a postupne
ich aj formoval a
tvoril. Medzi prv˘-
mi na univerzite
rozpracoval ergo-
nomické ‰túdie
vplyvu práce - za-
ÈaÏenia na ãlove-
ka, oblasÈ hodno-
tenia zloÏitosti práce a profesií 
v poºnohospodárstve, ako aj efek-
tívnosti riadenia a riadiacej práce
a vybudoval predmet manaÏment
ºudsk˘ch zdrojov. Jeho vedecko-
v˘skumná práca sa orientovala na
základn˘ a aplikovan˘ v˘skum,
zameran˘ na vyuãované predme-
ty a potreby odbornej praxe.

Profesor Vi‰Àovsk˘ má bohatú
publikaãnú ãinnosÈ, poãnúc mono-
grafiami, uãebnicami, cez vedec-
ké a odborné príspevky, aÏ po vy-

„Túto skromnú publikáciu som
napísal ako prejav vìaky a úcty k
svojim rodiãom, príbuzn˘m, uãite-
ºom, ktorí ma nielen vzdelávali,
ale aj vychovávali, a tak formovali
môj Ïivot. Spomínam na rodinu,
spoluÏiakov, kolegov, priateºov,
spolupracovníkov i ‰tudentov, s
ktor˘mi som preÏil radostné aj zlo-
Ïité chvíle. Z pozbieran˘ch ãriep-
kov nech si ãitateº poskladá mo-
zaiku Ïivota mojej generácie“, na-
písal na úvod svojej útlej kniÏoãky
nazvanej Oprá‰ené spomienky
prof. Ondrej Hronec. Vy‰la kon-
com minulého roka vo vydavateº-
stve Media Group, s.r.o., za ne-
zi‰tnej pomoci jeho b˘val˘ch ‰tu-
dentov, Ing. J. Bovana a Ing. M.
âelovského.

Niekoºko úryvkov z rukopisu tej-
to knihy sme uÏ publikovali na
stránkach Poºnohospodára, preto
sme radi, Ïe dnes môÏeme privítaÈ
do Ïivota publikáciu, ktorá, podºa

slov prof. Ing. Jozefa Vi‰Àovské-
ho, PhD., „uvádza zaujímavé per-
liãky zo Ïivota Ondreja Hronca,
ktoré sú pravdiv˘m obrazom doby,
ktorú preÏil. âastokrát ich podáva
humorne, ale to jeho charakteris-
tická ãrta. Z obsahu cítiÈ jeho veº-
kú skromnosÈ, úctu a lásku k spo-
lupracovníkom, kolegom, ale aj k
‰tudentom, ktor˘ch si vÏdy váÏil.
Star‰í kolegovia si urãite pekne
zaspomínajú na mladosÈ a tí ne-
skôr narodení pochopia, ako Ïila,
pracovala, tvorila a zm˘‰ºala ge-
nerácia, ktorá pomaly odchádza.
Preãítajte si tieto spomienky, urãi-
te vás oslovia a povzbudia.“ -r-

Aj pre prax je kvalita univerzity podstatná

Mnoga leta, pán profesor!

Je skvelé byÈ pedagógovi partnerom

Dekan FE·RR, prof. VLADI-
MÍR GOZORA: 

„Vítam moÏnosÈ stretnúÈ sa s
vami, na‰imi zahraniãn˘mi ‰tu-
dentmi a som rád, Ïe sa môÏeme
pozhováraÈ o problémoch súvi-
siacich so ‰túdiom, s ktor˘mi sa
stretávame na jednej strane my,
uãitelia, na druhej vy, na‰i poslu-
cháãi. 

Pred dvoma rokmi sme
uvítali vá‰ záujem ‰tudo-
vaÈ u nás. SnaÏili sme sa
vám pripraviÈ vhodné
podmienky pre ‰túdium,
no boli sme limitovaní
t˘m, Ïe sme vlastne iba
zaãínali. Fakulta, ktorá
vznikla 1. apríla 2004,
nemala e‰te potrebné
priestory, techniku, pro-
striedky, uãebné texty,
v‰etko sa realizovalo po-
stupne, ako sa vraví, za
pochodu. Je nám jasné,
Ïe sa nám v‰etko nepo-
darilo naplniÈ v plnom
rozsahu tak, ako sme si
to predsavzali, vyuÏiÈ
v‰etky pedagogické me-
tódy, ktoré sa vo v˘uãbe
verejnej správy a regio-
nálneho rozvoja môÏu
uplatniÈ, ale chceme tak robiÈ po-
stupne. V neposlednom rade sme
sa po prv˘ch, povedzme, komuni-
kaãn˘ch problémoch na ‰tudijnom
oddelení ãi dekanáte snaÏili rie‰iÈ
rozpory a som rád, Ïe sa nám to
darí k obojstrannej spokojnosti.
Tie dva roky r˘chlo ubehli, svojich
úloh ste sa zhostili perfektne a v
júni budete medzi prv˘mi, ktorí
budú opú‰ÈaÈ na‰u alma mater s
ãerstv˘m diplomom odboru verej-
ná správa a regionálny rozvoj!“

Dr. Bc. LUDVÍK ZÍMA (vedúci
odboru územného plánovania, v˘-
stavby a investícií Krajského úra-
du v âesk˘ch Budûjoviciach):

„Keì sme cez internet zistili, Ïe
SPU otvára tento odbor a zozná-
mili sme s t˘m riaditeºa ná‰ho
úradu, dr. Stráského, veºmi priví-
tal moÏnosÈ, Ïe tu môÏeme s ko-
legom ‰tudovaÈ túto problemati-
ku. I keì, ako hovoril pán dekan,
spoãiatku boli urãité „pôrodné bo-
lesti“, musím povedaÈ, Ïe pracov-
níci fakulty sa nám snaÏili pomôcÈ
rie‰iÈ ich. 

Myslím, si, Ïe ‰túdium nás vzá-
jomne obohatilo. P˘tali ste sa, ãi
nie sú rozdiely v ‰tátnej správe v
na‰ich krajinách. Samozrejme,
sú, to sme poãas ‰túdia poznali,
ale nie je to aÏ také podstatné.
Naopak, spoznanie rozdielnych
prístupov bolo uÏitoãné pre obe
strany. Veì sme mnoho rokov Ïili
v jednom ‰táte a nakoniec sme
opäÈ spolu v EÚ, takÏe problémy

sú si veºmi podobné. Prínosom je
aj porovnávanie vecí verejn˘ch z
hºadiska programového, verejnej
správy a, samozrejme, aj z hºadis-
ka regionálneho prístupu.“ 

Prof. VLADIMÍR GOZORA: 
„Iste, sú urãité rozdielnosti vo

verejnej správe v âechách a na
Slovensku, ale to je samozrej-

aby ‰tudenti, ktorí dosiahli vyni-
kajúce v˘sledky z maturít na
úrovni A, boli prijatí bez prijíma-
cích skú‰ok. 

� K 1. 1. 2005 pôsobilo na
SPU 474 pedagogick˘ch pracov-
níkov, z toho 58 profesorov, 125
docentov, 283 odborn˘ch asi-
stentov a 8 asistentov. Ako sa
uvádza vo v˘roãnej správe M·
SR, na‰a univerzita má v ‰truktú-
re funkãn˘ch miest odborn˘ch
asistentov a asistentov najväã‰ie
zastúpenie uãiteºov s vedeckou
hodnosÈou PhD. (resp. CSc.) na

Slovensku. U nás to predstavuje
vy‰e 60 percent.

� Univerzita venuje veºkú po-
zornosÈ aj zvy‰ovaniu pedagogic-
kej kompetencie svojich uãiteºov.
KaÏd˘ rok sa tu koná kurz vyso-
ko‰kolskej pedagogiky. Minul˘ rok
ukonãilo tento kurz 37 frekventa-
ntov a plánujeme ìal‰í roãník.

✸  ✸  ✸

V diskusii k správe odzneli aj
zaujímavé pohºady na sféru vy-
soko‰kolského vzdelávania poº-
nohospodárskych odborníkov zo
zorného uhla praxe. Ing. ªudovít
PÓSA, PhD., prezident BELLAR

Groupu, a.s., zdôraznil, Ïe prax
potrebuje kvalitn˘ch a flexibil-
n˘ch absolventov, ktor˘ skonãia
bakalárske ‰túdium na jednej a
inÏinierske na druhej ‰kole.
Îiada v‰eobecnej‰ie zameranie
‰túdia a aÏ neskor‰iu ‰pecializá-
ciu. Podºa jeho mienky je príli‰
veºa ‰tudijn˘ch programov a bolo
by dobré selektovaÈ ich podºa to-
ho, ktor˘ je potrebn˘ pre prax.
Okrem iného prízvukoval, Ïe pre
prax je podstatná aj otázka hod-
notenia kvality univerzít. Ing.
Ivan ORAVEC, predseda Sloven-
skej poºnohospodárskej a potra-

vinárskej komory, poukázal na
to, Ïe ‰kola by sa mala aktívnej-
‰ie vyjadrovaÈ k celospoloãen-
sk˘m a odborn˘m otázkam t˘ka-
júcim sa poºnohospodárstva a
podporovaÈ poÏiadavky rezortu.
Pripomenul, Ïe absolventi musia
byÈ pripravení aj na rie‰enie krí-
zov˘ch situácií vo v˘robe a takis-
to by bolo treba budovaÈ ich eko-
nomické a právne povedomie.
Vyjadril presvedãenie, Ïe univer-
zita si zasluhuje úctu za prácu pri
v˘chove poºnohospodárskych
odborníkov, a preto by mala vy-
stupovaÈ sebavedomej‰ie. -r-

Na sklonku roka 2005 sa v˘znamného Ïivotného jubilea, sedem-
desiatych narodenín, doÏil prof. Ing. JOZEF VI·≈OVSK¯, PhD.

K JUBILEU PROFESORA PAVLA HELLA

STRETNUTIE S „DIAªKARMI“ FE·RR

Jeho osudom a poslaním
je poºovníctvoV decembri minulého roka sa

v˘znamného Ïivotného jubilea,
75 rokov, doÏil prof. Ing. PAVEL
HELL, CSc., hosÈ. prof., v˘razná
osobnosÈ európskeho formátu
v oblasti poºovníckej vedy a v˘-
skumu. 

Po maturite v Trenãíne ‰tudoval
na V·PLI v Ko‰iciach, potom na
V·P v Nitre. To, Ïe zoológia a po-
ºovníctvo sú jeho osudom a Ïe im
chce zasvätiÈ cel˘ Ïivot, bolo zrej-
mé uÏ vtedy, keì ako ‰tudent za-
ãal pôsobiÈ na Katedre zoológie
vo funkcii asistenta a neskôr ako
odborn˘ asistent. Jeho vedecká
kariéra v oblasti poºovníctva je
v‰ak spätá najmä s pôsobením vo
Zvolene, najmä vo V˘skumnom
ústave lesného hospodárstva, no
neskôr aj vo VÚÎV v Nitre. 

Niet vari oblasti poºovníckeho
v˘skumu, ktorej by sa prof. Hell
poãas svojej kariéry nebol venoval
a neovplyvnil pozitívne jej smero-
vanie. Orientoval sa na malú a ra-
ticovú zver, na vzácne druhy zve-
ri, na veºké ‰elmy, v˘znamné dru-
hy operencov, ale aj na introduk-

ciu a reaklimatizáciu rôznych dru-
hov zveri, a to nielen na Sloven-
sku, ale aj v in˘ch krajinách Euró-
py. V˘znamn˘ je aj jeho prínos ku
koncepãnému poºovníctvu na Slo-
vensku, k legislatívnemu rámcu
v˘konu práva poºovníctva, k orga-
nizácii a profesionalizácii poºov-
níckych ãinností v podmienkach
b˘valého âeskoslovenska, ako aj
samostatného Slovenska. Obdi-
vuhodná je aj jeho publikaãná ak-
tivita, je autorom mnoh˘ch kniÏ-
n˘ch originálov aj prekladov od-
bornej literatúry z oblasti, v ktorej
pôsobil. Ako pedagóg odovzdával
svoje bohaté vedomosti a skúse-
nosti mladej generácii na Technic-
kej univerzite vo Zvolene a na
SPU v Nitre. 

V mene Katedry hydinárstva a
mal˘ch hospodárskych zvierat
FAPZ mu srdeãne blahoÏeláme a
do ìal‰ích rokov prajeme veºa
zdravia a spokojnosti!

Doc. Ing. JOZEF GA·PARÍK, CSc.

Keì sa absolventi bakalárskeho ‰túdia na Masarykovej univerzite
v Brne pred dvoma rokmi dozvedeli o moÏnosti externe pokraãovaÈ
na inÏinierskom stupni ‰túdia na novej Fakulte európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ani chvíºu neváhali...no a dnes uÏ
pí‰u diplomovky a myslia na promócie. Poldruha roka je dosÈ dlh˘
ãas na to, aby posúdili, ako sa ich predstavy o ‰túdiu naplnili, ako vy-
uÏijú nové poznatky v praxi. Nie sú v nej nováãikmi, v‰etci pôsobia
na v˘znamn˘ch postoch v in‰titúciách ‰tátnej správy v âeskej repub-
like. Ako sa im u nás ‰tuduje? O tom a v‰eliãom inom debatovali
poslucháãi 5. roãníka externého ‰túdia ‰tudijného programu európ-
ske rozvojové programy s dekanom fakulty, prof. Ing. VLADIMÍROM
GOZOROM, PhD. a prodekankou JUDr. ELEONÓROU MARI·OVOU,
PhD., ktorá stretnutie pri ‰álke ãaju iniciovala.



·krtli sme obraz a... ostalo rádio

(Pokraãovanie na 4. str.)

V malej galérii AKCENT na
Kúpeºnej ulici 4 otvorili vãera
v˘stavu diel scénografky Emílie
Jakubinovej. Okrem divadel-
n˘ch návrhov scény a kost˘-
mov sa autorka vo svojich prá-
cach venuje monumentálnej
tvorbe v architektúre a komor-
nej maºbe. V˘stava potrvá do
15. marca 2006. 

Ad: O jednom 
predtermíne

Písomná reakcia na ãlánok
pod názvom Do nového roku o
skúsenosÈ bohat‰í z minulého
ãísla je k dispozícii v redakcii
Poºnohospodára.

POZVÁNKA

ZA NA·IMI ABSOLVENTMI

Upresnime to, absolvovali ste
mechanizaãnú fakultu. TakÏe od
traktora do kresla ‰éfa rádia?
Bola to kºukatá cesta?

Tak sa mi zdá, Ïe táto univer-
zita by mohla maÈ aj podnázov
„médiová“, pretoÏe dodala uÏ veº-
mi veºa odborníkov do televízií a
rádií. Poãnúc redaktormi Karo-
lom Bustinom ãi Jánom Lackom,
aÏ po dne‰ného ‰éfa TV Zobor
Milana Fri‰a a ìal‰ích... Keì
som bol v roku 1990 riaditeºom
Domu kultúry Orbis, mnohí mi
vyãítali, ako môÏem vykonávaÈ
túto funkciu, keì som vy‰tudoval
mechanizáciu poºnohospodár-
stva. MoÏno je táto otázka na-
mieste, ale na druhej strane, po-
vedzme si otvorene, záujmy nie-
kedy preváÏia nad t˘m, ão ãlovek
vy‰tuduje. U mÀa to bolo presne
tak. Technika ma lákala odjakÏi-
va. Aj keì sa priznám, skôr tá te-
levízna. Pôvodne som chcel ‰tu-
dovaÈ filmovú alebo televíznu
tvorbu, divadlo, ale nie herectvo,
skôr to, ão je v pozadí. VÏdy som
obdivoval prenosové vozy, keì
ma otec vodieval so sebou na te-
levízne vystúpenia. Po skonãení
V·P som absolvoval mimoriadne
‰túdium na V·MU - filmovú a te-
levíznu dokumentárnu tvorbu.
TakÏe aj tí, ktorí mali v˘hrady k
tomu, ako môÏe mechanizátor
robiÈ v kultúre a médiách, môÏu
byÈ teraz spokojnej‰í, mám od-
borné vzdelanie.

Predpokladám, Ïe aj roky vy-
soko‰kolského ‰túdia vám dali
mnoÏstvo príleÏitostí na to, aby
ste sa venovali veciam, ktoré sú
blízke vá‰mu naturelu. Mám
pravdu?

Keì sa ma niekto op˘ta, koºko
mám vysok˘ch ‰kôl, hovorievam,
Ïe tri zaãaté a dve skonãené.
Pôvodne som zaãal ‰tudovaÈ na
elektrofakulte v Bratislave, tam
som pracoval v IR·-ku. Poãas
‰túdia na V·P som sa angaÏoval
pri tvorbe imatrikulácií, rôznych
in˘ch akcií a programov, spolu-
pracoval som s ªubo‰om Minári-
kom, Burianom, docentom Rata-
jom. UÏ aj na strednej ‰kole som
sa pohyboval v t˘chto „kruhoch“,
v mal˘ch javiskov˘ch formách,
od pätnástich som hrával v kape-
lách, ale opakujem, vÏdy ma skôr
lákalo to pozadie.

Zlé jazyky klebetili, Ïe vraj ste
boli aj v Moskve...

Pred nástupom na V·P som
bol premietaãom v kine Moskva,
dne‰nom Palace. Keì som odi-
‰iel z Bratislavy a niektorí spolu-
Ïiaci sa vypytovali, kde som sa
podel, dostali odpoveì, Ïe Dóczy
je v Moskve. Mysleli si, Ïe tam
‰tudujem! Od mojej premietaã-
skej kariéry mi nevadí, keì vidím
jeden film aj päÈdesiatkrát. Nie-
kedy ma ºudia aj obdivujú, ako sa
dokáÏem smiaÈ toºkokrát na tom
istom    . Neverili by ste, ak˘ do-
br˘ prehºad získa tak˘ premietaã
o svojom meste. Keì sme tak po
skonãení filmu pozerali do hºa-
diska, kto s k˘m a podobne...

VráÈme sa predsa len na chví-
ºu do t˘ch na‰ich posluchární...

Jeden z mojich pedagógov na
fakulte mi hovorieval, ãi som si
vraj nepom˘lil povolanie. Myslím
si v‰ak, Ïe som nebol aÏ tak˘ zl˘
‰tudent, ktor˘ by na túto ‰kolu
nepatril. UÏ som spomínal, Ïe
technika ma vÏdy bavila a nemal
som problémy ani s t˘m, ako fun-
guje kombajn alebo traktor. To,
ão ma bavilo, som sa uãil rád,

To je interesantn˘ nápad.
Koºko vás pracuje v N-Rádiu?

Celú 24-hodinovú prevádzku
zabezpeãuje desaÈ kºúãov˘ch
zamestnancov a asi desaÈ exter-
nistov. Musím povedaÈ, Ïe nákla-
dy sú vysoké. KaÏd˘ sa p˘ta, od-
kiaº na to berieme. Nemáme
Ïiadne dotácie, nijaké koncesio-
nárske poplatky, nie je za nami
politická strana, Ïijeme len z re-
klám.

V t˘chto dÀoch ste vstúpili do
magického trinásteho roka exis-
tencie N-Rádia. Splnili sa va‰e
prvotné predstavy?

Predstáv bolo mnoÏstvo. Bola
to vtedy taká neprebádaná ob-
lasÈ, kaÏd˘ sa snaÏil priblíÏiÈ k
Fun rádiu alebo k Rock FM Rá-
diu. Slovensk˘ rozhlas bol ak˘
bol, tadiaº na‰a cesta neviedla.
Stanovili sme si urãité priority a
tie sa nám podarilo udrÏaÈ aÏ do-
dnes. Nemali sme ambíciu roz‰i-
rovaÈ sa na celé Slovensko, ale
zostaÈ regionálnym rádiom, dru-
há vec – chceli sme zachovaÈ vy-
sok˘ podiel slovenskej hudby. To
sa nám darí, máme najvy‰‰í po-

A ão ‰éf rádia? Akú stanicu
má naladenú v aute? 

Ak sa mám priznaÈ, najrad‰ej
mám ticho. Poãúvam v prvom ra-
de vlastné rádio, a to z toho
dôvodu, Ïe som vlastne v práci.
Jediná nev˘hoda pre mojich ºudí
je, Ïe sú kontrolovaní 80 kilomet-
rov od vysielaãa kdekoºvek a po-
kiaº som v zahraniãí, aj tam, pre-
toÏe poãúvam rádio cez internet.
A ìal‰ia v˘hoda (aj keì, pre nich
asi nev˘hoda) je to, Ïe ich vlast-
ne kontroluje kaÏd˘ poslucháã,
takÏe ãokoºvek sa stane, o chví-
ºu mám telefonát od nejakého to-
ho nespokojného... Samozrejme,
aj tu platí Murphyho zákon, Ïe
keì sa moderátorom darí, tak ja
nepoãúvam a naopak, keì sa im
nedarí, urãite poãúvam. To uÏ 
tieÏ máme odskú‰ané. 

Hovorí sa, Ïe jablko nepadá
ìaleko od stromu. Ako vidno, vy
ste tieÏ padli celkom blízko...

Ja e‰te stále padám :-)... Ale
samozrejme, robím obãas aj v
divadelnej oblasti. Napríklad mi-
nul˘ t˘ÏdeÀ program na ples, v
ktorom úãinkovali nitrianski her-
ci, aj môj otec. Okrem toho uãím
na UKF marketing rozhlasu, kul-
túry, televízií, mám súkromnú
‰kolu pre nádejn˘ch moderáto-
rov a kameramanov, ktorá fun-
guje ako nezisková organizácia.
Keì robíme v˘berové konanie,
nazhromaÏdí sa aj 200 prihlá-
‰ok. Mlad˘ch adeptov vy‰kolíme
a aÏ potom ich zaradíme do vy-
sielania. A keì nezískajú miesto
u nás, môÏu pokú‰aÈ ‰Èastie v
in˘ch médiách. Robili sme kurzy
aj pre TV Zobor a ìal‰ích. Inak,
údelom „vidieckeho“ rádia je a aj
to, Ïe si po dva roky pripravuje
ºudí a tí potom odídu do nejakej
komerãnej televízie ãi iného roz-
hlasu. Na druhej strane, keì ich
zaregistujem z in˘ch médií, mám
dobr˘ pocit.

Väã‰ina z nás relaxuje s mé-
diami. âo vy? Viete ob-
ãas „vypnúÈ“? 

Hrám golf. Keì som
sa rozhodoval, Ïe by
som mal trochu ‰porto-
vaÈ, vybral som si najprv
tenis. Ale to nebolo pre
mÀa. Nemohol som si
nájsÈ rovnocenného sú-
pera, pretoÏe pre v‰et-
k˘ch, ktorí uÏ dávnej‰ie
hrali, som bol slab˘ pro-
tihráã. Tak ma priateº
nahovoril na golf. Golfo-
vé pravidlá by si ºudia
mohli ãítaÈ ako pravidlá
spoloãenského styku.
Musíte sám seba preko-
návaÈ, zdolávaÈ prekáÏ-
ky a keì podvádzate,
keì chcete „oklamaÈ“
niektor˘ úder, v prvom
rade oklamete sám se-
ba. Loptiãka vám padne
v‰elikde, aj mimo tej
krásnej krátkej trávy, ale

aj z tej veºkej trávy sa musíte do-
staÈ, takÏe je to naozaj zo Ïivota,
musíte prekonávaÈ prekáÏky, a to
sám za seba. âím je prekáÏka
nároãnej‰ia, o to lep‰í pocit má-
te, keì sa z problému dostanete.
To isté platí aj v Ïivote a je to veº-
mi pouãné. 

TakÏe neplatí, Ïe je to ‰port
len pre smotánku?

MoÏno sa to tak berie na Slo-
vensku, ale v zahraniãí je to beÏ-
n˘, doslova ºudov˘ ‰port. âlovek
sa pohybuje v krásnej prírode.
Na golfovom ihrisku platí urãitá
etika, napríklad tak˘ paradox, Ïe
sa te‰íte z úspechu súpera. Keì
mu vyjde úder, v‰etci mu tlies-
kajú. To je spôsob správania,
ktor˘, Ïiaº, na Slovensku neb˘va
pravidlom. Nemám ambíciu kon-
kurovaÈ najlep‰iemu hráãovi
sveta Tigrovi Woodsovi, ale
myslím, Ïe som si na‰iel ‰port,
ktor˘ ma naozaj baví. Som rád,
Ïe sa moje hobby ujalo uÏ aj v
na‰ej rodine. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

napríklad poãítaãe. Spomínam si
na skú‰ku u teraj‰ieho rektora,
profesora Okenku. Pri‰iel som k
nemu deÀ pred skú‰kou na kon-
zultáciu a zobral som si papier s
pripraven˘mi otázkami. Asi dve
hodiny sme ich postupne prebe-
rali, jednu po druhej. Na druh˘
deÀ som pri‰iel na skú‰ku, napí-
sali sme písomku a potom sa ‰lo
na ústne. Otvorím dvere a on,
vraj, podajte mi index. Zapísal
jednotku a keì som len prekva-
peno pozeral, povedal mi: „Veì
ste skú‰ku mali uÏ vãera.“ Videl,
Ïe ma to baví, Ïe tomu rozu-
miem... Bol to vtedy tak˘ para-
dox, dosÈ ºudí malo problémy s

v˘poãtovou technikou. MÀa to,
naopak, bavilo a nebyÈ toho,
moÏno by som sa dnes ÈaÏ‰ie
orientoval v tomto povolaní. Tak-
Ïe s technikou a poãítaãmi Ïijem
dodnes a snaÏím sa ísÈ dopredu,
aby som nebodaj nezaspal na
vavrínoch. 

No a napriek ‰irokému okruhu
záujmov to u vás vyhralo rádio? 

Po skonãení vysokej ‰koly som
zaãal robiÈ v oblasti kultúry, od ro-
ku 1990 ako riaditeº Domu kultú-
ry Orbis. Usilovali sme sa priná-
‰aÈ Nitranom rôznorodé druhy
programu. O tom by sa dalo hodi-
ny rozprávaÈ, mnohí si to pa-
mätajú. Potom pri‰la nová legis-

diel domácej tvorby, ão potvrdzu-
je aj to, Ïe uÏ niekoºkokrát sme
za to dostali Cenu Gejzu Dusíka
od Slovenského ochranného
zväzu autorského. Na‰e vysiela-
nie je postavené na troch zloÏ-
kách – hudobnej, ktorá by mala
oslovovaÈ najmä ºudí vo vekovej
skupine 25-45 rokov, poskytova-
ní základn˘ch informácií a spra-
vodajstva, dopravného servisu v
tomto regióne - no a tretia zloÏka
je zábavná, súÈaÏe a rôzne iné
programy tohto Ïánru.

Keì ma va‰a redaktorka pred-
nedávnom pozvala do priameho
vysielania, bola som veºmi pre-
kvapená spontánnosÈou. Îiadna

Keì sa pri vás na ulici znenazdajky ocitne mlad˘ ãlovek 
s mikrofónom v ruke a sp˘ta sa, ak˘ je vá‰ názor na to ãi ono,
neprepadnite panike! Vedzte, Ïe je to „agent 952“, ktor˘ prá-
ve vystúpil z tmavomodrého smartíka s bielym logom. Robí
si svoju prácu. Mapuje, ão aktuálneho sa deje v na‰om nit-
rianskom regióne. Aby správu prostredníctvom éteru ão naj-
skôr vyslal k poslucháãom. UÏ trinásty rok je na‰im kaÏdo-
denn˘m nevtierav˘m spoloãníkom regionálne N-Rádio. Dnes
hovoríme s jeho riaditeºom, Ing. JAROSLAVOM DÓCZYM.
MuÏom z mediálneho prostredia, ktor˘ má doma (aj) inÏinier-
sky diplom z na‰ej univerzity.

Pomaly bude
polnoc a stále
som na intráku.
Myslím, Ïe som
uÏ najmenej tri
hodiny chcela

sedieÈ s jednou zo svojich ‰tvora-
k˘ch spoluÏiaãok v prítmí a ciga-
retovom dyme útulného "lond˘n-
skeho" podniku a poãúvaÈ lenivé
tóny jazzu. Hej, a chcela som na-
písaÈ ten kúsok, ão mi napadol,
keì som sa dnes celkom obyãaj-
ne nudila na cviku a snaÏila sa sú-
strediÈ v‰etku svoju pozornosÈ na
márne pokusy nie príli‰ sympatic-
kého chrobáka o prevrátenie sve-
ta hore nohami.

Teda, aby som si zase rozume-
la: Chúìa, malá chrobaã, leÏala
na chrbte a v‰emoÏne (za pomoci
od prírody dan˘ch ‰iestich nôh
plus pár tykadiel) sa pokú‰ala vi-
dieÈ svet z tej správnej strany, ãi-
Ïe otoãiÈ sa z chrbta na brucho.

Trochu mi pripomenula nás
‰tudentov. Niekedy, hlavne za-
ãiatkom semestra, mávam cel-
kom smie‰ny pocit, Ïe sa svo-
jím spôsobom usilujeme posta-
viÈ na nohy - niektorí po príli‰
dlh˘ch prázdninách, iní po
pridlhom a stále v nedohºadne
konãiacom skú‰kovom. Aj keì
je pravda, Ïe po veãeroch sa
mnohí viac-menej dobrovoºne
ãi zo zvyku staviame skôr na
hlavu. Povedané reãou ºud-
skou, stvárame psie kusy. 

No cez deÀ sa obliekame do
koÏe ÈaÏko ‰tudujúcej mládeÏe
(nepoãítajúc predná‰kov˘ch ab-
stinentov a obãasn˘ch exkur-
zistov na cviãeniach, ktor˘m je
zrejme pritesná) a k˘m postaví-
me aj tento semester na nohy,
budeme e‰te chvíºu prevracaÈ
oãami nad témami semestrál-
nych prác a kontrovaÈ spoluÏia-
kom pri ponosách na akúkoºvek
maliãkosÈ, aby sme nakoniec
(alebo na lep‰í zaãiatok?) zase
raz prestali táraÈ a zabrali. nika

latíva s moÏnosÈou zakladaÈ sú-
kromné rozhlasové a televízne
stanice. Môj pôvodn˘ zámer bol
zaloÏiÈ televíziu, pretoÏe inklinu-
jem skôr ku kamere a vizuálu.
Keì sme v‰ak urobili rozpoãet,
bolo jasné, Ïe nieão musíme ‰krt-
núÈ. Tak sme ‰krtli obraz a... os-
talo rádio. Pravda, som spokojn˘,
ale na druhej strane v kútiku srd-
ca cítim, Ïe potrebujem aj obraz.
Kompenzujem to t˘m, Ïe si neja-
ké veci nahrávame sami pre se-
ba. Máme malé televízne ‰túdio
a takú predstavu, Ïe ná‰ divák a
poslucháã ráno vstane, zapne si
televízor, pozerá nejakú besedu,
debatu, potom v‰ak uÏ musí do
práce, sadne do auta, naladí si
ten ist˘ program v rádiu a dopo-
ãúva. Prv˘ pokus, európsku pre-
miéru, sme urobili pred Vianoca-
mi. Je to ojedinel˘ projekt, a nie-
len v na‰om regióne! Rozhodli
sme sa minimálne raz mesaãne
pripraviÈ tak˘to kombinovan˘ pro-
gram. NajbliÏ‰ie nieão na Valen-
tína. No ‰túdio je pripravené nie-
len na zábavu, ale aj na politické
talkshow za úãasti divákov.

veºká príprava, rovno do ‰túdia
za mikrofón... 

Do ná‰ho programu sme teraz
zaradili také nové prvky, ktoré ne-
robí nijaké iné rádio. Na‰i redak-
tori, nazvaní agenti 952, chodia
po uliciach mesta a zisÈujú aktu-
álne veci do témy dÀa, robia roz-
hovory s chodcami, súÈaÏe a po-
dobne. UÏ fini‰ujeme aj s novou
webovou stránkou, ktorá dlh‰ie
kontrastovala s na‰ím progra-
mom - program bol pln˘ a stránka
slab‰ia. Tro‰ku nás zdrÏalo, Ïe
bolo treba dotiahnuÈ technické
veci. Dokonãujeme internetov˘
archív a databázu tém dÀa, obja-
vovaÈ sa tam bude aktuálne spra-
vodajstvo z regiónov, budú sa daÈ
posielaÈ esemesky na webovú
stránku, fotografie a pod. 

Aká je poãúvanosÈ N-Rádia?
Patríme medzi lídrov v kraji. Z

regionálnych rádií sme druhé
najpoãúvanej‰ie na Slovensku a
prvé v Nitrianskom kraji. Momen-
tálne je poãúvanosÈ okolo 50-60
tisíc denne. Alebo 150 tisíc t˘Ï-
denne…

Zase na roztrhanie
ZAâÍNA SA LETN¯ SEMESTER

„Kedysi som poãul, Ïe by sme my Slováci mali maÈ v znaku susedovu zdochnutú
kozu, ão by nás najlep‰ie charakterizovalo. Îe závidíme, keì sa niekomu darí“,
hovorí J. Dóczy, nezapierajúc svoj zmysel pre humor… Foto: (za)

Úspe‰n˘ poku‰iteº
Bol 14. december 2005, streda podveãer... a jeden z nás, ‰tu-

dentov Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre, opäÈ za-
Ïiaril. Podºa starého známeho „neskôr, ale predsa“ priná‰ame vám
rozhovor s úspe‰n˘m aktérom vedomostnej súÈaÏe Poku‰enie
MIROM BLAÎEKOM.

Skús sa nám na úvod v krát-
kosti predstaviÈ – kto si a v akom
vzÈahu si k na‰ej alma mater?

Zdravím v‰etk˘ch ãitateºov ná‰-
ho Poºnohospodára! Volám sa
Miro BlaÏek a v súãasnosti som v
druhom roãníku na FAPZ-ke, od-
bor UdrÏateºné poºno-
hospodárstvo a rozvoj
vidieka.

âo robí‰, keì práve niã robiÈ
nemusí‰?

V poslednej dobe mi aÏ nebez-
peãne pevne prirástol k srdcu in-
ternet, takÏe sa pokú‰am odvyk-
núÈ si od neho. No a okrem neho
samo‰túdium ruského jazyka, sle-
dovanie rusk˘ch filmov, dobré kni-
hy a samozrejme hudba... Ale mu-
sí byÈ star‰ia ako 40 rokov! :-) A v
poslednej dobe ma zaujali pred-
stavenia DAB, takÏe obãas aj tam
zablúdim. No a nemôÏem vyne-
chaÈ prácu v internátnom rádiu na
Mladosti, v ktorom pôsobím ako
moderátor a technik. 

âo Èa priviedlo k rozhodnutiu
prihlásiÈ sa do vedomostnej sú-
ÈaÏe? DobrodruÏstvo alebo skôr
„hlboké vrecká ‰tudentské“? :-)

Pred mnoh˘mi rokmi (smiech...),
e‰te ako maturant na Strednej poº-
nohospodárskej ‰kole v Luãenci,
som sa zúãastnil na natáãaní súÈa-

Ïe Riskuj! televízie JOJ. Z môjho
pôsobenia v tejto súÈaÏi mám
zmie‰ané pocity, pretoÏe som ju
síce vyhral, ale niã som nevyhral –
dostal som sa do zmenárne, ale
nepremenil som ani jednu otázku
(za doteraz nevyjasnen˘ch okol-

ností a nie preto, Ïe
by som odpovede ne-
vedel)... A keìÏe som

nemal ão pouÏiÈ na postúpenie do
druhej relácie, musel som s dlh˘m
nosom odísÈ... Ale mal som tam
jedno prvenstvo – bol som naj-
mlad‰ím úãastníkom v súÈaÏi! :-)

Asi som trochu odboãil. Mal

ROZHOVOR

Klub kultúrnej a záujmovej ãinnosti 
SPU v Nitre

vyhlasuje súÈaÏ

O NAJLEPŠÍ NÁMET 
NA PRIPRAVOVANÝ HRANÝ FILM

● vtipn˘
Námet musí byÈ: ● realizovateºn˘

● zo ‰tudentského Ïivota

Va‰e práce oãakávame do 28. februára 2006 v kancelárii KKZâ 
v ·D MladosÈ, alebo v redakcii dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár.

Miro uÏ „riskoval“ aj „pokú‰al“.
âo to bude do tretice?



Z mliekarenskej praxe

Do nadstavbovej ãasti 
súÈaÏe pravou nohou

Úspe‰n˘ poku‰iteº
(Dokonãenie z 3. str.)
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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 nie-
ktor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu dis-
ciplíny regionálna ekonomika a politika, ekonomika a manaÏment územn˘ch
samospráv na Katedre regionálneho rozvoja FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademick˘ titul PhD., v ekonomickom odbore alebo ekvivalent, resp, obháje-

ná dizertaãná práca v oblasti verejnej správy,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej ja-

zykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ cer-

tifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- znalosÈ problematiky regionálnej ekonomiky a regionálneho rozvoja,
- pedagogická prax minimálne 4 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu pred-
metov základy poºnohospodárstva, dejiny poºnohospodárstva a projektova-
nie trvalo udrÏateºn˘ch poºnohospodárskych systémov v krajine na Katedre
trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie poºnohospodárskeho 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 ja-

zykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci

SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 10 rokov v odbore,
- osvedãenie o absolvovaní vysoko‰kolskej pedagogiky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasie-
lajte do 17. 2. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poº-
nohospodárskej 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.

BOTA-nická záhradka... Foto: VLADIMÍR VIETORIS
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SPEKTRUM
OZNAMUJEME

SPU v spolupráci s Duslom, a.s.
a poboãkou ZSVTS organizujú 
XXVI. seminár o racionálnom
pouÏívaní priemyseln˘ch hnojív
a pesticídov, ktor˘ sa uskutoãní
16. februára 2006 v kongresovej
sále Agroin‰titútu.

V Kongresovom centre SPU sa
22. februára 2006 od 9.00 h us-
kutoãní odborn˘ seminár na tému
Aplikácia medzinárodn˘ch ‰tan-
dardov kvality a bezpeãnosti po-
travín v agropotravinárskom sek-
tore, ktor˘ organizuje Katedra hy-
gieny a bezpeãnosti potravín FBP v
spolupráci s firmou Agrifood Prie-
vidza. 

Na Strednej ‰kole záhradníckej 
v Malinove sa 23. a 24. februára
2006 uskutoãní 15. stretnutie ovo-
cinárov, spojené s valn˘m zhro-
maÏdením Ovocinárskej únie SR.
Na príprave celoslovenského podu-
jatia sa podieºajú aj pracovníci Ka-
tedry ovocinárstva, vinohradníctva
a vinárstva FZKI.

Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU ozna-
muje, Ïe 
➤ 9. marca 2006 o 10.00 h sa v
kniÏnici Katedry botaniky FAPZ (pa-
vilón Z, 4. poschodie) bude konaÈ
obhajoba dizertaãnej práce RNDr.
PETRA ·TRBU, doktoranda na KB,
na tému Populaãná biológia ohroze-
n˘ch druhov (Arctostaphylos uva-ur-
si (L.) Spreng. (medvedica lekárska)
a Arctous alpina (L.) Nied. (medve-
dík alpínsky) v Západn˘ch Karpa-
toch; 
➤ 10. marca 2006 o 10.00 h sa na
Katedre genetiky a plemenárskej
biológie (pavilón T, 1. poschodie, cvi-
ãebÀa ã.35) bude konaÈ obhajoba di-
zertaãnej práce Ing. SILVIE MINDE-
KOVEJ, doktorandky na KGPB, na
tému Vplyv génov LEPR a H-FABP
na produkãné vlastnosti o‰ípan˘ch;
➤ 17. marca 2006 o 10.00 h sa v
kniÏnici Katedry agrochémie a v˘Ïi-
vy rastlín FAPZ (pavilón CH, 2. po-
schodie, ã. 26) bude konaÈ obhajoba
dizertaãnej práce Ing. JANY PET-
ROVEJ, externej doktorandky na
KAVR, na tému Vplyv kalov z âOV a
vyfermentovaného produktu pri v˘-
robe bioplynu na úrodu kukurice sia-
tej (Zea mays).
➤ Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 28. marca
2006 o 10.00 h v zasadaãke Deka-
nátu MF bude Ing. MAREK BOLLA,
doktorand na Katedre vozidiel a te-

S PIETOU
Katedra ‰tatistiky a operaãného v˘skumu FEM

s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 20. januára
2006 vo veku nedoÏit˘ch 75 rokov zomrela b˘va-
lá dlhoroãná kolegyÀa 

doc. Ing. MARGITA CABADAJOVÁ, CSc.

Katedra chémie FBP s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 28. ja-
nuára 2006 nás vo veku nedoÏit˘ch 82 rokov navÏdy opustil ná‰ b˘-
val˘ kolega

Ing. LADISLAV VESELSK¯, CSc.

Na Katedru
‰tatistiky na-

stúpila v roku 1965 ako technic-
ká pracovníãka. Od roku 1966
pôsobila ako asistentka, odbor-
ná asistentka a neskôr docentka
aÏ do roku 1992, keì zo zdra-
votn˘ch dôvodov odi‰la do pred-
ãasného dôchodku. Poãas dlho-
roãného pôsobenia na katedre

bola vÏdy svedomitou, ãestnou 
a zodpovednou kolegyÀou, ochot-
nou vÏdy pomôcÈ. Veºmi obºúbená
bola obzvlá‰È u ‰tudentov. Svojou
prácou sa zaslúÏila o budovanie a
rozvoj Katedry ‰tatistiky a operaã-
ného v˘skumu. 

âesÈ jej pamiatke!

Kolektív K·aOV

né skúsenosti. Stovky súãasn˘ch
poºnohospodárskych odborníkov,
ako aj mnohí vysoko‰kolskí peda-
gógovia si spomínajú na Ing. Ve-
selského s vìakou, úctou a re‰-
pektom. Aj po svojom odchode do
dôchodku sa naìalej venoval mla-
d˘m ºuìom, z ktor˘ch mnohí dnes
patria medzi uznávan˘ch odborní-

kov v medicíne ãi farmácii. 
My, kolegovia, sme ho pozna-

li ako priateºského a ochotného
ãloveka. Bol známy svojimi reál-
nymi názormi na Ïivot a vrode-
n˘m Ïivotn˘m optimizmom. S je-
ho odchodom odchádza i kus
histórie Katedry chémie.

âesÈ jeho pamiatke!

SKRIPTÁ
S. Filip: Bezpeãnostn˘ systém Slovenskej republiky. Prvé vyda-

nie, náklad 300 ks, cena 81 Sk.
J. âuboÀ a kol.: Hodnotenie surovín a potravín Ïivoãí‰neho pôvo-

du. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 179 Sk.
A. Uher – M. Karabínová: Poºné a záhradné plodiny. Prvé vyda-

nie, náklad 120 ks, cena 205 Sk.
J. Janãoviã a kol.: Trávne porasty a poºné krmoviny. Tretie ne-

zmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 103 Sk.
A. Malejãík: Základy manaÏmentu (pre FE·RR). Prvé vydanie,

náklad 300 ks, cena 150 Sk.

V TLAâI
P. Porubãan a kol.: Teória politiky. Tretie nezmenené vydanie.

MONOGRAFIA
A. Trakovická a kol.: Genetické markery a kvalita produktov ‰pe-

ciálnych odvetví Ïivoãí‰nej v˘roby. Prvé vydanie, náklad 100 ks, ce-
na 125 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY
n˘ch ãinnostiach dominoval ná‰
tím a zdalo sa, Ïe to bude jasná
záleÏitosÈ. Îiaº, úplne sme „odi‰li“
na prihrávke podania a hostia,
ktorí sa dostali späÈ do zápasu,
nám nedovolili priblíÏiÈ sa ani vo
‰tvrtom, ani v piatom sete. 

ªUBOMÍR PA·KA

V sobotu 18. februára o 18.00 h
privíta ná‰ tím v ‰portovej hale
SPU druÏstvo Îiliny. Poz˘vame
v‰etk˘ch priaznivcov volejbalu!

VK Ekonóm SPU Nitra – VK
Lokomotíva Zvolen 2 : 3 (16,-23,
17,-14,-10) Hrali: Chudík, Toman,
Pa‰ka, Halás, Szőke, Gál (libero:
Kaveck˘, ëurica, Valent, Zentko)

V tomto zápase mohli hráãi SPU
definitívne potvrdiÈ svoje ambície
na play off. Zaãali veºmi dobr˘m a
úãinn˘m servisom a v prvom sete
nedovolili súperovi presadiÈ sa. 
V druhom sete hostia pridali a do-
kázali ho získaÈ vo svoj prospech.
V treÈom opäÈ vo v‰etk˘ch her-

som uÏ skúsenosti z jednej súÈa-
Ïe, a tak som nevidel Ïiadne pre-
káÏky v tom, aby som sa zúãastnil
aj ìal‰ej. Samozrejme, keby nebo-
la ‰anca nieão vyhraÈ, tak by som
tam ne‰iel!

Ako dlho si sa pripravoval?
Zohnal si si skriptá a prebdel
nejednu krásnu noc?

Myslím, Ïe na takéto súÈaÏe sa
nedá pripraviÈ zo dÀa na deÀ, ale
treba maÈ záujem uÏ od maliãka –
stále som sa v⁄tal v encyklopé-
diách, atlasoch, pozeral dokumen-
tárne programy v televízii a sledo-
val dianie okolo seba. TakÏe moja
odpoveì znie – odmaliãka!

Na aké okruhy otázok si sa te-
‰il a naopak, boli nejaké, kto-
r˘ch si sa bál?

Mojou slabou stránkou sú ‰por-
ty. Keì sa zaãínalo natáãanie a
moderátor nám ãítal témy prvého
kola, vravel som si: „Prosím, nech
tam nie sú ‰porty“. A boli... To isté
aj v druhom kole. Dokonca aj jedna
finálová otázka sa t˘kala ‰portu! 
A vÏdy ma prekvapia témy, o kto-
r˘ch by som niã nemal vedieÈ a na-
zbieram na nich najviac bodov –
napríklad pútnické miesta v Riskuj!
ãi legendy Hollywoodu v Poku‰ení.

Ak˘ch si mal súperov? Veril
si si?

Jedn˘m súperom bol súÈaÏiaci 

konov v prvom zápase sa javilo,
Ïe sme sa stali opäÈ silnej‰ími. 
V samotnom zápase na‰i hráãi
nenechali nikoho na pochybách,
kto je tu doma. Viedli sme takmer
od zaãiatku zápasu (aj keì sme v
prv˘ch dvoch minútach prehrávali

0:6, ale to asi potrebuje-
me na rozhecovanie...),
aby sme ho vyhrali roz-
dielom triedy 90 : 61
(21:15, 27:19, 19:14, 23:13).
Najlep‰ie strieºajúcimi
hráãmi z ná‰ho druÏstva

boli Pohánka (17), Vojtek (14) a
Holis (13). V závere zápasu opäÈ
dostali príleÏitosÈ obaja mladí hrá-
ãi Vrabec a BrliÈ. 

V stredu 8. februára sa hralo
univerzitné derby v Ko‰iciach a na
va‰u podporu sa te‰íme uÏ v túto
sobotu 11. februára, keì na do-
mácej palubovke hostíme vedúce
druÏstvo súÈaÏe z Handlovej. -Rj-

BK CASTA SPU sa síce rozlúãi-
la so základnou ãasÈou súÈaÏe s
prehrou na palubovke lídra súÈaÏe
z Handlovej, niã to v‰ak nezmeni-
lo na skutoãnosti, Ïe do nadstav-
bovej ãasti sme postupovali z tre-
tieho miesta. Na porovnanie, vo
vlaÀaj‰om majstrovskom
roãníku sme v tomto is-
tom ãase boli na piatom
mieste...!

Proti silnému kolektí-
vu zo Svitu sme nastúpi-
li s doplnen˘m a sãasti
uzdraven˘m kádrom, do hry sa uÏ
mohol zapojiÈ ná‰ kapitán Peter
Seman a nitrianskemu publiku sa
predstavila aj na‰a nová akvizícia
ªubo‰ Pohánka. Tento rodák z
Levíc sa k nám dostal cez ãeskú
extraligu, kde hral za Ústí nad
Labem. V drese CASTY SPU sa
predstavil aj 205 centimetrov vy-
sok˘ Stipe Gavran. Na základe v˘-

Narodil sa 2. 6. 1924 v ·a-
hách. Po ukonãení ‰túdia na
CHTF Vysokej ‰koly technickej v
Brne pôsobil na Katedre chémie
vtedaj‰ej V·P ako odborn˘ asi-
stent. V rokoch 1954 aÏ 1958 za-
stával funkciu prodekana AF
V·P. Bol autorom mnoh˘ch pub-
likácií, spoluautorom celo‰tátnej
vysoko‰kolskej uãebnice. Vo
svojej v˘skumnej ãinnosti za za-
meral na rie‰enie problematiky

zachytávania pecn˘ch prachov
cementární a moÏnosti ich vyuÏi-
tia v poºnohospodárstve.

Rozlúãili sme sa s ãlovekom,
ktor˘ v na‰om kolektíve na Ka-
tedre chémie SPU strávil 37 ro-
kov. Jeho meno sa spája s vyso-
kou odbornosÈou a pedagogick˘m
majstrovstvom. Stovkám mlad˘ch
ºudí odovzdával poãas svojej pe-
dagogickej ãinnosti poznatky z
oblasti chémie, ako aj svoje Ïivot-

AVIZUJEME

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

(anglick˘ a nemeck˘ jazyk). 
Kamenná 69, 949 01 Nitra. 

Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

Investície do kvality
Slovensk˘ mliekarensk˘ prie-

mysel investoval za posledné ‰tyri
roky 4, 6 miliardy korún do nov˘ch
v˘robn˘ch technológií a procesov
v rámci v˘roby a spracovania
mlieãnych produktov. Na základe
aktuálnych ‰tatistick˘ch prehºadov
o tom v polovici januára informo-
vali predstavitelia Slovenského
mliekarenského zväzu (SMZ).

Absolútna väã‰ina t˘chto inves-
tícií bola smerovaná do implemen-
tácie modern˘ch v˘robn˘ch a
spracovateºsk˘ch technológií v
jednotliv˘ch závodoch mliekaren-
ského priemyslu na Slovensku,
ktor˘mi tieto splnili stanovené nor-
my Hygienickej smernice Európ-
skej únie 92/46. 

Realizácia investiãn˘ch projek-
tov v takejto rozsiahlej miere vypl˘-

va predov‰etk˘m z celkovej straté-
gie slovensk˘ch mliekarensk˘ch
spoloãností, ktor˘ch prioritou je
orientácia na vysokú kvalitu v˘roby
a dodrÏiavanie hygienick˘ch no-
riem v rámci produkcie a spracova-
nia mlieka. Slovenské mliekaren-
ské závody vynakladajú v prieme-
re 10 miliónov korún mesaãne na
kontrolu vstupn˘ch surovín a sa-
motnej v˘roby. Slovenskí mliekari
takisto neustále inovujú svoje pro-
duktové portfóliá a priná‰ajú tak
zákazníkom nové a atraktívne pro-
dukty v súlade s trendmi v oblasti
v˘Ïivy a Ïivotného ‰t˘lu. Okrem
priamych investícií slovenskí v˘-
robcovia a spracovatelia mlieka
úspe‰ne zrealizovali 30 projektov v
rámci programu SAPARD, v celko-
vej hodnote viac ako 300 mil. Sk.

Katedra rastlinnej v˘roby FAPZ s hlbok˘m zár-
mutkom oznamuje, Ïe 31. januára 2006 vo veku 65
rokov nás neãakane opustila na‰a dlhoroãná spo-
lupracovníãka, odborníãka, uãiteºka, vzácny ãlovek 

doc. Ing. MÁRIA KARABÍNOVÁ, PhD.

Narodila sa 8. októbra 1940 v
Belu‰i, v uãiteºskej rodine. Vyso-
ko‰kolské ‰túdium na Agronomic-
kej fakulte V·P ukonãila v roku
1963. Do roku 1969 pracovala na
JRD Lehota a Jarok ako agronóm-
ka, v rokoch 1969-1971 na AÚ
SAV Nitra ako odborná pracovníã-
ka. Na Katedru rastlinnej v˘roby
V·P nastúpila v auguste 1971 a
do roku 1988 pôsobila ako odbor-
ná asistentka. V roku 1980 bola
menovaná za docentku vo ved-
nom odbore ‰peciálna rastlinná
v˘roba. Svoju bohatú 35-roãnú ve-

deckov˘skumnú, vzdelávaciu a
publikaãnú ãinnosÈ zasvätila rast-
linnej v˘robe a najmä slovenské-
mu obilninárstvu a repárstvu.
Rozsiahle boli aj jej mimo‰kolské
aktivity v Slovenskej spoloãnosti
pre poºnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárne vedy
pri SAV. Bola drÏiteºkou Fándly-
ho zlatej medaily.

Statoãne bojovala s chorobou,
odi‰la dôstojne a v tichosti. Nech
jej je rodná zem, ktorú tak milo-
vala, ºahká!   âesÈ jej pamiatke!

Kolekív KRV

Z BASKETBALU

âAROVNÁ MOC
RASTLÍN je ãlo-
veku na úÏitok
iba vtedy, ak ich
dôverne pozná.
V˘stava pod au-
lou nám ich prib-
líÏi ako „Ïivé la-
boratóriá“, úãin-
n˘ch pomocní-
kov pri lieãbe nie-
ktor˘ch ochorení,
ale upozorní aj
na ich odvrátenú
tvár. Venujte im
chvíºku...

z predchádzajúceho kola, ktor˘
postupoval s trinástimi tisícmi.
Druh˘m bol ‰tudent farmakológie
z Bratislavy, s ktor˘m som sa do-
stal aj do finále. Mimochodom,
práve osud súpera z predchádza-
júceho kola ma odradil od pokusu
zúãastniÈ sa na Poku‰ení e‰te raz. 

âo ti dalo úãinkovanie v Po-
ku‰ení?

Bude to znieÈ ako kli‰é, ale boli
to skúsenosti. A tieÏ som si posilnil
urãitú odolnosÈ voãi stresov˘m si-
tuáciám a tréme.

Chcel by si nieão odkázaÈ ãi-
tateºom Poºnohospodára, ktorí
moÏno rozm˘‰ºali nad úãasÈou
v podobnej súÈaÏi, ale zatiaº sa
neodhodlali?

Urãite to treba skúsiÈ! Trémy sa
obávate zbytoãne, pretoÏe v mo-
mente, keì sa zaãne natáãanie,
v‰etko okolo vás sa ponorí do tmy.
Nikoho nevnímate a centrom ves-
míru sa pre vás stáva obrazovka,
na ktorej sú otázky. AspoÀ ja som
to tak vnímal.

Na záver snáì trochu voºnej-
‰ie... âo povaÏuje‰ za najväã‰ie
poku‰enie?

Veºkou v˘zvou pre mÀa je práve
‰túdium na SPU. A e‰te men‰ie,
ktoré sa postupne vynárajú..

Za rozhovor ìakuje 
NIKOLA ZOLÁKOVÁ

peln˘ch zariadení, obhajovaÈ dokto-
randskú dizertaãnú prácu na tému
Dynamické systémy pre skú‰anie
hydraulick˘ch prevodníkov.

Pracovníci katedry a celej univerzity, priatelia a
poºnohospodárska verejnosÈ ju na poslednej ceste

odprevadili 2. februára 2006 na mestskom cintoríne v Nitre.


