
STΩPâEK
Zvedavo sa pristavujeme na

moste nad zamrznutou Nitrou.
Zraky priÈahuje pohºad na ne-
zvyãajné vtáctvo stojace pri
diere v ºade, v oãakávaní úlov-
ku. Kormorány. Ich hromadn˘
prílet na na‰e územie podºa
slov odborníkov spôsobila tuhá
zima u na‰ich severn˘ch suse-
dov, kde vodné toky zamrzli a
kormorány sa vybrali za ryba-
cou potravou na juh. Pre ná-
hodného pozorovateºa atrak-
cia, pre odborníkov - problém.
Pre rybárov preto, lebo im tieto
ãierne vtáky likvidujú kvantá
r˘b v ich zimn˘ch stanovi‰tiach
a spôsobujú tak nemalé ‰kody.
NemôÏu proti tomu bojovaÈ,
pretoÏe kormorán je u nás
chránen˘. Ochranári majú iní
názor, tvrdia, Ïe za situáciu 
v prírode môÏe ãlovek, a nie
zvieratá. Tie sa vraj musia pri-
spôsobiÈ podmienkam, ktoré
im vytvoril. âo robiÈ, ako sa k
tomu postaviÈ? Dobre známy
zaãarovan˘ kriedov˘ kruh…

Tu som si spomenula, ako
mi prednedávnom pri rozhovo-
re na podobnú tému pán profe-
sor povedal, Ïe príroda je mú-
dra, reguluje svoje potreby.
Uviedol príklad. Za revolúcie
mali v âíne problém s ochore-
niami, ktoré ‰írili vtáci. Veºk˘
Mao vtedy nariadil, Ïe ich tre-
ba vyhnaÈ z krajiny. Cel˘ národ
sa zapojil do naháÀaãky. Pla-
‰ili, pla‰ili, nedovolili vtákom
ani zosadnúÈ. Sãasti ich za
hranice aj dostali, ale potom
zistili, Ïe za krátku dobu sa ich
vrátilo viac, ako ich odohnali.
Nieão podobné sa dialo v prí-
pade povinného odstrelu lí‰ok,
keì sa vyskytla besnota. âím
viac sa zúÏi populácia predáto-
rov, t˘m je viac zdrojov potra-
vy, bohat‰í potravov˘ reÈazec
a stáva sa, Ïe sú poãetnej‰ie
vrhy, a to len so samiãím po-
tomstvom. NuÏ, majestát príro-
dy. Program, dokonale chráne-
n˘ proti hackerom. 

K. POTOKOVÁ

Z REDAKâNEJ PO·TY

UpiecÈ kvalitn˘ chlieb ãi pekársky v˘robok je hotové umenie.
Odkedy je pekárstvo pekárstvom, hútajú majstri nad t˘m, v ãom
tkvie toto tajomstvo. Nad problémom sa zam˘‰ºajú aj na Katedre
skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP v novo otvo-
renom referenãnom reologickom laboratóriu, kde sme oslovili ve-
dúcu katedry, prof. Ing. ZDENKU MUCHOVÚ, CSc.

Za neodolateºnou vôÀou chleba

VáÏená pani vedúca redak-
torka, zdravotn˘ stav zapríãinil,
Ïe Vám aÏ oneskorene prajem
veºa zdravia a energie v ãinnos-
ti, ktorá mi spôsobuje radosÈ z
úspe‰ného napredovania uni-
verzity. 

Rok 2006 je päÈdesiatym v˘-
roãím zaãiatku investiãnej ãin-
nosti na areáli univerzity a záro-
veÀ ‰tyridsiatym v˘roãím odo-
vzdania hlavn˘ch objektov do
prevádzky. Bolo to ÈaÏk˘ch de-
saÈ rokov - 1956-66.

Preto som s radosÈou prijal
správu o ãestnom umiestnení v
prvej tretine slovensk˘ch uni-
verzít. Hoci v mojej súkromnej
„sieni slávy“ bude in‰titúcia,
ktorá sa tak v˘znamne podieºa
na zabezpeãení „chleba ná‰ho
kaÏdodenného“ vÏdy na prvom
mieste. (Pritom som pracoval
na projektoch ‰iestich univerzit-
n˘ch celkov, z ktor˘ch sa ‰tyri
realizovali).

E‰te raz ìakujem za rozvoj a
informácie o Àom univerzite, jej
vedeniu na ãele s pánom rekto-
rom, redakcii a vám osobne
prajem veºa zdravia a energie
nielen v roku 2006!

S hlbokou úctou

Ing. arch. VLADIMÍR DEDEâEK

Prorektor SPU doc. Ing. Vla-
dimír Rataj, PhD., a riaditeº VPP
Ing. Peter Brezovsk˘, PhD.,
privítali úãastníkov a priblíÏili im
spoluprácu univerzity s odbor-
nou verejnosÈou pri poriadaní
rôznych podujatí. Informovali o
aktivitách VPP vo v‰etk˘ch ob-
lastiach ãinnosti vrátane propa-
gácie novej techniky a zavádza-
nia vedecko-technick˘ch poznat-
kov do praxe.

·kolenie otvoril zástupca firmy
HRIADEª dr. Ján Bohon, ktor˘
v duchu hesla „nová technika –
nové technológie – nové príno-
sy“, poukázal na v˘znam podob-
n˘ch odborn˘ch podujatí, ich
praktick˘ dopad na prevádzku
poºnohospodárskej techniky a z
nej vypl˘vajúce technické i eko-
nomické prínosy. SúãasÈou pro-
gramu bola predná‰ka prof. Ing.
Antona Îiklu, CSc., z Katedry
vozidiel a tepeln˘ch zariadení
MF, ktor˘ podrobne analyzoval
faktory ovplyvÀujúce racionálne
vyuÏitie vysokov˘konn˘ch trak-
torov v poºnohospodárskej pre-
vádzke s osobitn˘m dôrazom na
optimalizáciu spotreby pohon-
n˘ch hmôt. Okrem iného zdôraz-
nil skutoãnosÈ, Ïe ani najdokona-
lej‰ia technika nie je schopná
priniesÈ oãakávan˘ efekt, pokiaº
obsluhujúci personál nedokáÏe
vyuÏiÈ v‰etko, ão súãasná techni-
ka ponúka, vrátane palubn˘ch
informaãn˘ch systémov.

V teoretickej ãasti ‰kolenia vy-
stúpil zástupca firmy FENDT pre
strednú a v˘chodnú Európu Ing.
Chrápav˘. PriblíÏil najnov‰ie
kon‰trukãné prvky a technické
rie‰enia pouÏívané na trakto-
roch FENDT. Zmienil sa tieÏ o
v˘vojov˘ch tendenciách v jednot-
liv˘ch v˘konov˘ch kategóriách,
vzhºadom na to, Ïe firma
FENDT vynakladá roãne na v˘-
voj traktorov 20 miliónov eur.
ËaÏiskom jeho vystúpenia boli
podrobné informácie a in‰truk-
táÏ s konkrétnymi návodmi na
vyuÏitie palubného poãítaãa
traktora FENDT vrátane úvraÈo-
vej automatiky a systému GPS
pri práci s náradím. Po skonãení
teoretickej ãasti nasledovala
praktická prezentácia jednotli-
v˘ch typov traktorov v pries-
toroch VPP. 

Zástupcovia v‰etk˘ch zainte-
resovan˘ch subjektov vrátane
úãastníkov ‰kolenia jednoznaã-
ne kon‰tatovali potrebu v t˘chto
aktivitách pokraãovaÈ a vyuÏiÈ
tak vedecko-technick˘ potenciál
pracovníkov na‰ej SPU v súlade
s poÏiadavkami súãasnej doby,
pretoÏe existujúce rezervy e‰te
nie sú ani zìaleka vyãerpané.
Organizátori a úãastníci ‰kole-
nia touto cestou vyslovujú poìa-
kovanie v‰etk˘m, ktorí akoukoº-
vek formou prispeli k úspe‰né-
mu priebehu tohto podujatia. 

Ing. JURAJ JABLONICK¯, PhD.

V‰etky cesty vedú do Ríma. Do veãného mesta zaviedli aj Mateja Farka‰a (5. FEM), ktor˘ s projektom
Leonardo da Vinci praxoval v Taliansku. âítajte na 3. strane.

Preão reologické laboratórium,
preão miesenie?

V technológii produkcie potra-
vín v poslednom období nastali
v˘znamné zmeny. Vyvíjajú sa no-
vé zariadenia, ktoré sú schopné
snímaÈ v‰etky parametre v proce-
se spracovania, potrebné pre
automatizáciu v˘roby. Av‰ak ces-
to z p‰eniãnej múky ako veºmi zlo-
Ïitá biologická sústava ãasto zly-
háva v automatickom spracová-
vaní práve kvôli variabilite suro-
vín. Rie‰enie tohto problému si
vyÏaduje systematické skúmanie
reologického správania sa múk v
súvislosti s ich chemick˘m zloÏe-
ním. Preto cieºom ná‰ho projektu
je prehæbiÈ skúmanie vlastností
cesta v procese miesenia. Refe-
renãné reologické laboratórium
budujeme s finanãnou podporou
Ministerstva ‰kolstva SR z projek-
tov inovácie a budovania unikát-
nych pracovísk a vìaka pochope-
niu nemeckej firmy DIOSNA, kto-
rá je lídrom medzi v˘robcami pe-
kárskych zariadení.

MôÏete nás bliÏ‰ie zoznámiÈ s
niektor˘mi zariadeniami, ktor˘mi
sledujete meniace sa parametre
cesta?

Na unikátnom miesiãi, vyrobe-
nom pre potreby tohto v˘skumu,
môÏeme voliÈ rôzne otáãky dieÏe,
‰pirály, meraÈ teplotu, spotrebu
energie, teda v‰etko, ão súvisí s
optimalizáciou konzistencie cesta
pre rôzne pekárske v˘robky. Pre-
toÏe kaÏd˘ druh v˘robku vyÏadu-
je cesto urãitej optimálnej konzis-
tencie. 

ëal‰ím základn˘m prístrojom je
farinograf (farina (lat.) - múka). Do
naváÏenej múky sa pridáva voda a
na grafe sledujeme, aké mnoÏstvo
vody je schopná naviazaÈ na vytvo-
renie cesta optimálnej konzisten-
cie. V‰eobecne sa uznáva, Ïe táto
vlastnosÈ závisí v podstate od kva-
lity jej bielkovinového profilu. Zistilo
sa v‰ak, Ïe ak zv˘‰ime teplotu po-
ãas miesenia, múka je schopná pri-
jaÈ viac vody. Je to pre v˘robcu veº-
mi ekonomické, lebo, zjednodu‰e-
ne povedané, vyrobí v˘robky z
men‰ieho mnoÏstva základnej su-

„Na obrazovke moÏno sledovaÈ meniace sa parametre cesta“, vysvet-
ºuje prof. Muchová. Na snímke s rektorom I. Okenkom a dekanom
FBP, J. Bullom.

Úãastníci odborného ‰kolenia so záujmom sledujú, ão nového v ob-
lasti traktorovej techniky. Foto: autor

Reakcie k hodnoteniu V·
Hodnotenie úrovne slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl agentúrou ARRA

vyvolalo veºa otáznikov. Má svojich zástancov i kritikov. ·kála hod-
notiacich kritérií môÏe byÈ totiÏ veºmi ‰iroká. ARRA argumentuje t˘m,
Ïe pouÏila iba tie údaje, ktoré bola schopná zozbieraÈ. Podºa rekto-
ra Univerzity Komenského F. Gahéra absentuje napríklad kritérium
zohºadÀujúce získané zahraniãné granty. Kritike sa nevyhlo ani spá-
janie rôznych typov ‰kôl vo v˘slednom rebríãku. Univerzity sa v‰ak
neobávajú veºkého poklesu záujmu ‰tudentov. Podºa J. Jurigu, pred-
sedu ·tudentskej rady V·, siln˘m rozhodovacím motívom b˘va
moÏnosÈ nájsÈ si popri ‰túdiu aj brigádu, ale aj meno ‰koly v spoloã-
nosti. Uchádzaãi by sa podºa Jurigu mali viac zaujímaÈ aj o moÏnos-
ti ‰tudentského komfortu, teda aké má ‰kola ubytovacie, stravovacie
sluÏby, vybavenosÈ poãítaãmi ãi prístup k internetu. 

(Viac informácií: HN, SME 17. 2. 2006)

âÍTALI SME

·KOLENIE POUÎÍVATEªOV TRAKTOROV FENDT

V rámci organizovania dní novej techniky sa 25. a 26. januá-
ra 2006 vo Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom podniku
SPU v KolíÀanoch uskutoãnilo odborné ‰kolenie pre obsluhy
traktorov renomovanej znaãky FENDT. Na podujatí, ktoré zor-
ganizovala firma HRIADEª v spolupráci s Mechanizaãnou fa-
kultou SPU a VPP KolíÀany, sa zúãastnilo dvadsaÈ firiem zo
Slovenska a âeskej republiky. ·kolenie absolvovalo 63 záu-
jemcov.

V piatok 17. februára to potvr-
dilo ministerstvo ‰kolstva. Vyso-
ko‰koláci, ktorí ‰tudujú v mieste
trvalého bydliska, môÏu získaÈ
aÏ 5500 korún a tí, ktorí ‰tudujú
tridsaÈ a viac kilometrov od
miesta bydliska, aÏ 6600 korún.
V porovnaní s dne‰kom je to
trojnásobok. Nov˘ systém by
mal zaruãiÈ aj spravodlivej‰ie
rozdelenie podºa príjmov rodiny.
Podºa nového ministra ‰kolstva
L. Szigetiho, nárok na ‰tipen-
dium majú denne ‰tudujúci, kto-
rí neprekroãili ‰tandardnú dæÏku
‰túdia. Príjem rodiny nesmie
presiahnuÈ 13 479 aÏ 26 359 Sk
v závislosti od poãtu detí ‰tudu-
júcich na V·. Vysoko‰koláci si
musia podaÈ ÏiadosÈ na dekanát
‰koly a doloÏiÈ príjem rodiny. Ak
tak neurobia, aÏ do konca aka-
demického roka budú poberaÈ
‰tipendium po starom. ·tudent
môÏe o ‰tipendium poÏiadaÈ aj v
priebehu roka, ak sa sociálna
situácia rodiny zmení. -r-

K V¯VOJU TECHNOLÓGIÍ V¯ROBY POTRAVÍN

roviny, ktorá je najdrah‰ia. Voda
ovplyvní objem cesta aj jeho cha-
rakter. Podstatnú ãasÈ múky tvoria
v‰ak sacharidy, najmä ‰krob, kto-
rého vlastnosti sledujeme na amy-
lografe. Keì sa zvy‰uje teplota,
mení sa viskozita, a to v‰etko súvi-
sí s technológiou. V‰etky dáta zís-
kané z tohto laboratória budú slúÏiÈ
na to, aby sme vytvorili urãit˘ mo-
del, na základe ktorého by bolo
moÏné predikovaÈ a vytypovaÈ pa-
rametre, zaujímavé aj pre v˘robcov
– nielen pre pekára, ale aj strojára
(zdokonaºovanie miesiacich zaria-
dení). V rámci projektu GP VEGA
pod názvom Optimalizácia reÏimu
prípravy p‰eniãného cesta rie‰ime
na katedre aj dve doktorandské
práce, na ktor˘ch kooperuje Ing.
Boris Îitn˘ a Ing. Ján Ba‰ista. 

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

Od apríla vy‰‰ie
sociálne ‰tipendiá

VedieÈ vyuÏiÈ, ão
technika ponúka
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Predstavujeme kandidátov na rektora SPU
Prof. JUDr. ANNA BANDLEROVÁ, PhD.

(* 7. 7. 1949 v Bratislave) 

❏ absolventka Právnickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave

❏ na SPU pôsobí od roku 1972
❏ v roku 1980 získala vedeckú hodnosÈ kandidá-

ta ekonomick˘ch vied
❏ v roku 1989 bola menovaná za docentku v od-

bore právo 
❏ jej vedeckov˘skumná práca je zameraná na

transformáciu poºnohospodárstva a na trh s
poºnohospodárskou pôdou 

❏ absolvovala ‰tudijné a predná‰kové pobyty na
univerzitách v Spojen˘ch ‰tátoch, Írsku, Ho-
landsku, Veºkej Británii a ìal‰ích krajinách EÚ

❏ v období rokov 1990-99 vykonávala funkciu
vedúcej Katedry práva

❏ v roku 1999 bola menovaná za docentku a o
rok neskôr za profesorku pre vedn˘ odbor eko-
nomika a manaÏment v poºnohospodárstve a
potravinárstve

❏ od r. 1999 je prorektorkou pre zahraniãné
vzÈahy SPU a koordinátorkou medzinárod-
n˘ch v˘chovno-vzdelávacích a v˘skumn˘ch
projektov

Prof. Ing. PETER BIELIK, PhD.
(* 29. 11. 1952 v Nitre)

❏ absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty
V·P v Nitre

❏ v roku 1981 ukonãil internú vedeckú a‰piran-
túru 

❏ pôsobí na Katedre ekonomiky FEM, v období
r. 1994-1997 vo funkcii vedúceho

❏ jeho v˘skumná ãinnosÈ je zameraná na hod-
notenie v˘konnosti a ekonomickej diferenciá-
cie poºnohospodárskych podnikov

❏ absolvoval ‰tudijné a predná‰kové pobyty na
univerzitách v Holandsku a Spojen˘ch ‰tátoch 

❏ v r. 1999-2003 pôsobil ako lektor MBA kurzu
na ILC v holandskom Deventeri

❏ v roku 1988 bol menovan˘ za docenta v odbo-
re ekonomika poºnohospodárstva a v roku
2000 za profesora v odbore ekonomika a ma-
naÏment

❏ v období rokov 1998-2003 zastával funkciu
prodekana FEM pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ

❏ od roku 2003 je dekanom Fakulty ekonomiky 
a manaÏmentu SPU

Prof. Ing. VLADIMÍR GOZORA, PhD.
(* 17. 6. 1949 v Dojãi, okres Senica)

❏ absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty
V·P v Nitre, odbor prevádzka a ekonomika
poºnohospodárstva

❏ v r. 1977 získal vedeckú hodnosÈ kandidáta vied
v odbore odvetvová a prierezová ekonomika

❏ vo vedeckov˘skumnej ãinnosti sa zameriava
na problematiku modelov a typov˘ch projektov
priemyselnej organizácie práce v poºnohospo-
dárstve, podnikov˘ a krízov˘ manaÏment, ma-
naÏment ºudsk˘ch zdrojov a verejnej správy

❏ absolvoval vedecké a predná‰kové pobyty v kra-
jinách západnej a v˘chodnej Európy, Ázie a USA 

❏ v roku 1982 bol menovan˘ za docenta v odbo-
re v‰eobecná ekonomika a v roku 1997 za pro-
fesora v odbore prevádzka a ekonomika poº-
nohospodárskych a potravinárskych podnikov

❏ je drÏiteºom ocenenia doctor honoris causa a
viacnásobn˘m ãestn˘m profesorom európ-
skych univerzít

❏ v období rokov 1994-99 vykonával funkciu pro-
dekana a v r. 1999-2003 dekana Fakulty eko-
nomiky a manaÏmentu

❏ od roku 2004 je dekanom Fakulty európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja SPU

Prof. Ing. VLADIMÍR KROâKO, CSc.
(* 4. 5. 1955 v Galante)

❏ absolvent Vysokej ‰koly poºnohospodárskej v
Nitre, odbor mechanizácia poºnohospodárstva

❏ od roku 1980 pôsobil na Katedre spoºahlivosti
strojov Mechanizaãnej fakulty, v období rokov
1996-2000 vo funkcii jej vedúceho

❏ v roku 1989 ukonãil externú vedeckú a‰piran-
túru na Kyjevskom in‰titúte civilného letectva v
odbore trenie a opotrebenie strojov 

❏ svoje odborné a vedeckov˘skumné aktivity o-
rientuje na problematiku obrábania kovov,
metrológiu, ekologizáciu v˘robného procesu a
jeho optimalizáciu

❏ v roku 1997 bol menovan˘ za docenta v odbo-
re poºnohospodárska technika a v roku 2003
za profesora v odbore technika a mechanizá-
cia poºnohospodárstva na âZU v Prahe

❏ v období r. 2000-2004 pôsobil vo funkcii pro-
dekana Mechanizaãnej fakulty

❏ od roku 2003 je dekanom Mechanizaãnej fa-
kulty SPU

Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTO·OVÁ, PhD.
(* 12. 4. 1953 v Lehote, okr. Nitra)

❏ absolventka Agronomickej fakulty V·P v Nitre,
odbor fytotechnick˘

❏ internú vedeckú a‰pirantúru ukonãila na Ka-
tedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín

❏ od roku 1981 pôsobila na Katedre poºnohos-
podárskych sústav, neskôr na Katedre udrÏa-
teºného poºnohospodárstva a herbológie

❏ svoje vedecké aktivity orientuje na oblasÈ ob-
rábania pôdy a ekologického poºnohospodár-
stva

❏ absolvovala predná‰kové a vedecké pobyty na
univerzitách a vedeck˘ch pracoviskách v Indii,
Spojen˘ch ‰tátoch, Kanade a krajinách EÚ

❏ v r. 1992 bola menovaná za docentku a v r.
2001 za profesorku v odbore v‰eobecná rast-
linná v˘roba

❏ v období r. 1994-1997 vykonávala funkciu pro-
dekanky Agronomickej fakulty pre v˘chovno-
vzdelávaciu ãinnosÈ a medzinárodnú spoluprácu 

❏ v r. 2000-2003 bola dekankou Agronomickej
fakulty 

❏ od r. 2003 je dekankou Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU

Prof. Ing. MIKULÁ· LÁTEâKA, PhD.
(* 13. 11. 1943 v Nitre)

❏ absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej vyso-
kej ‰koly technickej v Bratislave, odbor hydro-
meliorácie

❏ od roku 1969 pôsobil na Katedre poºnohospo-
dárskych meliorácií Agronomickej fakulty V·P,
neskôr na Katedre krajinného plánovania a po-
zemkov˘ch úprav FZKI, kde vykonával funkciu
vedúceho

❏ jeho vedeckov˘skumná práca je orientovaná
najmä na oblasÈ závlah, venoval sa tieÏ pro-
blematike revitalizácie vodn˘ch tokov a uspo-
riadania pozemkového vlastníctva 

❏ v roku 1977 získal vedeckú hodnosÈ kandidáta
poºnohospodársko-lesníckych vied

❏ v roku 1992 bol menovan˘ za docenta pre
vedn˘ odbor poºnohospodárske meliorácie a 
v roku 2000 za profesora pre vedn˘ odbor kra-
jinné inÏinierstvo

❏ od roku 2001 je dekanom Fakulty záhradníc-
tva a krajinného inÏinierstva SPU

Doc. Ing. VLADIMÍR PAâUTA, CSc.
(* 17. 1. 1956 v Humennom)

❏ absolvent Agronomickej fakulty V·P v Nitre,
‰pecializácia fytotechnika

❏ vedeckú a‰pirantúru ukonãil na Katedre agro-
chémie a v˘Ïivy rastlín AF

❏ od r. 1986 pôsobí na Katedre rastlinnej v˘roby,
v súãasnosti vo funkcii vedúceho

❏ jeho vedecká ãinnosÈ je zameraná na proble-
matiku trvalo udrÏateºnej rastlinnej produkcie,
integrovan˘ch systémov pestovania poºn˘ch
plodín a problematiku repárstva a cukrovarníc-
tva

❏ absolvoval vedecké a predná‰kové pobyty na
univerzitách a v˘skumn˘ch ústavoch vo Veºkej
Británii, Taliansku, ·védsku, Nemecku, Bel-
gicku a ìal‰ích krajinách EÚ

❏ v roku 1996 bol menovan˘ za docenta v odbo-
re ‰peciálna rastlinná v˘roba

❏ od r. 1999 vykonáva funkciu predsedu Rady
odborov OZ P·aV pri SPU 

Prof. MVDr. PAVEL ·ËASTN¯, PhD.
(* 11. 1. 1943 v Súdovciach, okres Krupina)

❏ absolvent Veterinárnej fakulty V·P v Ko‰i-
ciach

❏ od roku 1971 pôsobil na Katedre morfológie a
rozmnoÏovania, Katedre fyziológie a anató-
mie, Katedre genetiky a plemenárskej biológie
a Katedre prevencie chorôb a reprodukcie
hospodárskych zvierat, kde vykonával funkciu
vedúceho 

❏ v roku 1979 ukonãil externé a‰pirantské ‰tú-
dium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v
Ko‰iciach v odbore veterinárna gynekológia a
pôrodníctvo

❏ jeho vedecká a v˘skumná práca je zameraná
na fyziológiu, patológiu a biotechnológiu repro-
dukcie zvierat a prevenciu chorôb zvierat

❏ absolvoval ‰tudijné a predná‰kové pobyty vo
viacer˘ch krajinách Európskej únie, Kanade a
Spojen˘ch ‰tátoch

❏ v roku 1981 bol menovan˘ za docenta a v ro-
ku 1993 za profesora

❏ v r. 1990-94 vykonával funkciu prodekana Agro-
nomickej fakulty pre pedagogick˘ úsek 

❏ v období r. 1994-1997 bol dekanom AF
❏ v súãasnosti je vedúcim Katedry veterinár-

skych disciplín FAPZ

O ekologickom 
poºnohospodárstve 
v Európskej únii

Od roku 2004 je kolektív
Katedry trvalo udrÏateºné-
ho rozvoja FE·RR spolu-
rie‰iteºom projektu Tvorba
komunikaãn˘ch kanálov
medzi krajinami EÚ a aso-
ciovan˘mi kandidátskymi
krajinami v oblasti ekolo-
gického poºnohospodár-
stva (skráten˘ názov pro-
jektu: CHANNEL) v rámci 6.
rámcového programu.

Cieºom projektu je zhodnotiÈ
úroveÀ ekologického poºnohos-
podárstva v krajinách EÚ a v a-
sociovan˘ch krajinách a vytvoriÈ
komunikaãné kanály na rôznych
úrovniach na harmonizáciu eko-
logického poºnohospodárstva.
Koneãn˘m produktom projektu
je centrálna databáza základ-
n˘ch údajov, poznatkov a skú-
seností z oblasti ekologického
poºnohospodárstva v 15 vybra-
n˘ch krajinách Európy. Hlavn˘m
koordinátorom projektu je prof.
László Radics z Univerzity Cor-
vinus v Budape‰ti, ktorého na‰i
‰tudenti a pedagógovia poznajú
z jeho publikácií (je spoluauto-
rom vysoko‰kolskej uãebnice
vydanej na na‰ej univerzite) a
predná‰ok na na‰ej alma mater.

Rie‰iteºsk˘ kolektív KTUR 
v rámci ãiastkovej úlohy hodnotil
úroveÀ ekologického poºnohos-
podárstva na Slovensku a vytvo-
ril o Àom databázu. Práca spoãí-
vala v zbere údajov formou do-
tazníkov z t˘chto oblastí: v‰eo-
becná charakteristika, ochrana
rastlín, ekologické osivo, Ïivo-
ãí‰na v˘roba, agrotechnika, re-

gulácia burín a úrodnosÈ pôdy.
Respondenti boli z troch kategó-
rií pracovníkov v danej oblasti, a
to zo ‰tátnej správy (MP SR,
ÚKSUP a i.), vedeckí pracovníci
(univerzity, v˘skumné ústavy),
poradcovia pre poºnohospodár-
stvo a farmári. Databáza bola
vyhodnotená v dÀoch 9.-14. ja-
nuára 2006 na pracovnom stret-
nutí v Ce–sise (Loty‰sko). Verej-
ná prezentácia v˘sledkov sa pri-
pravuje v dÀoch 5.-7. apríla
2006 na pôde Maìarskej akadé-
mie vied v Budape‰ti za úãasti
poºnohospodárov a politick˘ch
ãiniteºov ‰tátov EÚ. 

Medzi pozvan˘mi kºúãov˘mi
predná‰ateºmi o v˘skume, za-
meranom na ekologické poº-
nohospodárstvo v EÚ, je aj prof.
Ing. Magdaléna Lacko-Barto‰o-
vá, CSc., dekanka FAPZ SPU.
Konferencia je verejná a otvore-
ná ‰irokej odbornej verejnosti,
takÏe kaÏd˘ záujemca je vítan˘ a
môÏe prezentovaÈ v˘sledky svo-
jej práce. Úãastníci sa môÏu za-
registrovaÈ na oficiálnej webo-
vej stránke projektu https:
//www.channel.uni-corvinus.hu
a podrobné informácie moÏno
získaÈ na e-mailovej adrese
izora.gal@uni-corvinus. hu. 

Zaãiatkom februára 2006 rie-
‰itelia projektu predloÏili nov˘
návrh projektu 6. rámcového
programu EÚ pod vedením prof.
Petra von Fragstein und Niems-
dorff z Univerzity v Kasseli (Ne-
mecko). Je zameran˘ na hodno-
tenie ostatn˘ch oblastí ekologic-
kého poºnohospodárstva (orga-
nické záhradníctvo a lieãivé
rastliny, ovocinárstvo a vino-
hradníctvo, lúãne ekosystémy,
vãelárstvo, rybárstvo, ochrana
biodiverzity a prírody v organic-
kom poºnohospodárstve).

Ing. ALEXANDER FEHÉR, PhD.
KTUR FE·RR

ODPORÚâAME

V ‰kole Ïivota
Pod veºmi racionálnym názvom vy‰la zaujímavá publi-

kácia z oblasti memoárovej literatúry, ktorú vydal vo vlast-
nom náklade na konci roka 2005 emeritn˘ profesor na‰ej
univerzity, prof. Ing. TIBOR PALKA, PhD.

V˘znamn˘ je nielen názov,
ale hlavne obsah knihy, ktorá 
v koncentrovanej forme (98
strán) priná‰a vedomosti, po-
znatky a skúsenosti autora v
kontexte histórie svojho pôvodu,
rodu, prostredia a ãinností v uãi-
teºskom, spoloãenskom a orga-
nizaãnom pôsobení. Autor spojil
faktografiu s rozprávaãsk˘m ta-
lentom a nadhºadom ãi jemn˘m
humorom pri opisovaní osôb a
tieÏ nie vÏdy jednoduch˘ch spo-
loãensk˘ch i politick˘ch situácií.
Je symbolické, Ïe kniha vychá-
dza v predveãer 60. v˘roãia za-
loÏenia SPU i blíÏiaceho sa v˘-
znamného jubilea autora.

Z hºadiska kontextu historic-
kého poznania skutoãnosti sú
v˘znamné jeho reflexie a hodno-
tenia Ïivota rodného Cabaja (te-
raz Cabaj – âápor) v symbióze
ºudí a ãasu, mladosti a zrelého
veku, ‰túdií a profesijn˘ch akti-
vít. Nie v‰etko bolo priamoãiare.
Práve táto skutoãnosÈ dáva dielu
zvlá‰tne fluidum gradácie cesty
Ïivotom Tibora Palku. Od chlap-
ca z rozhºadenej roºnícko-reme-
selníckej rodiny po univerzitného
profesora, akademického funk-
cionára V·P, spolubudovateºa
jej infra‰truktúr aÏ po tvorcu a
prvého riaditeºa In‰titútu v˘chovy
a vzdelávania MPVÎ SR.

KaÏdá zo ‰iestich kapitol je 
z hºadiska poznania faktov a
skutoãností na pozadí konkrét-
neho ãasu autorovho pôsobenia
veºmi zaujímavá a pouãná aj v
súãasnosti. Vo väã‰ine prípa-
dov vystupuje ako pozorovateº a
interpret diania a len tam, kde je
to bezprostredne potrebné, ako
prvá osoba. Tak je tieÏ doku-
mentované obdobie pôsobenia
v pedagogick˘ch a najvy‰‰ích

riadiacich funkciách V·P v ro-
koch normalizácie. Zaujímavé a
v mnoh˘ch prípadoch ãasto ne-
známe sú postrehy a hodnote-
nia v˘znamn˘ch osobností (mi-
nister J. Janovic, b˘val˘ prezi-
dent SR R. Schuster a ìal‰í),
ako aj atmosféra pri riadení
V·P a jej ‰truktúr. Iste, niektoré
majú aj osobn˘ punc sympati-
zujúceho pohºadu autora. Na
základe vlastného poznania
môÏem kon‰tatovaÈ jeho objek-
tivitu. Pre ‰ir‰ie pochopenie tej-
to osobnosti a jeho diela je ty-
pická vysoká úroveÀ aÏ láskavo
kritického posudzovania ãinov
in˘ch. Publikácia je vhodne ilus-
trovaná dobov˘mi fotografiami,
emotívne i racionálne laden˘m
doslovom a v˘berom publikova-
n˘ch prác prof. Palku.

Publikáciu jazykovo upravil a
zredigoval PhDr. Emil Vontor-
ãík, ktor˘ v predslove v˘stiÏne
napísal: „Kniha profesora Tibora
Palku je záznamom skutoãn˘ch
Ïivotn˘ch príhod a spoloãenskej
reality, zachytávajúca atmosfé-
ru veºk˘ch premien a udalostí,
ktor˘mi bolo naplnené celé mi-
nulé storoãie v konkrétnej podo-
be, v konkrétnej slovenskej obci
a meste nielen na vlastnom Ïi-
votnom príbehu, ale aj na Ïivot-
n˘ch osudoch veºkého poãtu ºu-
dí, ktor˘mi sú jeho memoáre za-
ºudnené. Dáva predstavu o tom,
ako sa formovali Ïivotné osudy
konkrétnych ºudí v minulom sto-
roãí, ako sa pechorili v dan˘ch
spoloãensk˘ch podmienkach 
v snahe uplatniÈ sa, dosiahnuÈ
osobnú sebarealizáciu a osob-
né ‰Èastie.“

Je to Kniha, ktorú odporúãam
preãítaÈ.

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.



UÏ viete, kde absolvujete svoju prax?
S PROGRAMOM LEONARDO DA VINCI V TALIANSKU

„CHLADNIâKA“

Za sprostredkovanie práce v
zahraniãí zaplatíte niekoºko de-
saÈtisíc, ão sa vám pri projek-
toch Leonardo da Vinci nemôÏe
staÈ. Úãastníci tejto praxe síce
nezbohatnú, ale nebudú ani
chudobnej‰í. Národná agentúra
poskytuje grant vo v˘‰ke 2242
eur, ão pri troche skromnosti vy-
staãí na pokrytie nákladov spo-
jen˘ch so stravovaním, ubyto-
vaním, cestovaním a e‰te nieão
zostane aj na “pivo”. Porozm˘‰-
ºajte preto, ako strávite svoju
prípravu na budúcnosÈ. Pre mÀa
a mojich dvoch spoluÏiakov Ju-
raja a Mateja sa prechodn˘m
domovom stalo mesto Andria,
leÏiace 63 km severne od Bari v
talianskom regióne Puglia. Po-
ãas 3 mesiacov ná‰ho pobytu
sme ho mali moÏnosÈ spoznaÈ
dokonale. KaÏdodenné doprav-
né zápchy, pretoÏe mestská do-
prava nefungovala a ºudia preto
jazdili autom, jeho staré mesto,
v ktorom sme b˘vali, neìalek˘
hrad Castel del Monte, ktorého
obraz moÏno nájsÈ aj na talian-
skom eurocente. Nevyskú‰aÈ ta-
liansku kuchyÀu znamenalo
prísÈ o polovicu záÏitkov. V deÀ
príchodu sme ochutnali typickú
pizzu, neskôr miestne rybie
‰peciality. Chutili nám aj talian-
ske syry – Mozzarella a Burrata
vyrábaná z byvolieho mlieka,
ktorá sa práve z Andrie roz‰írila
do celého sveta. 

V práci 
Pred odchodom sme absolvo-

vali prípravné sedenia, na kto-
r˘ch sme dostali uÏitoãné infor-

skej spoloãenskej zodpoved-
nosti podnikov, téme, ktorá sa
ãoraz viac dostáva do popredia
v krajinách EÚ. 

Panensk˘ olivov˘ olej –
miestna ‰pecialita

Región Puglia patrí k najväã-
‰ím pestovateºom olív, vyrába
tretinu celkovej produkcie olivo-
vého oleja Talianska. O tom,
ak˘ je v˘znam pestovania tejto
plodiny v tomto kraji, sme sa
presviedãali pri kaÏdom v˘lete
mimo mesta – cesty boli lemo-
vané len olivov˘mi hájmi, a to v
dæÏke a ‰írke niekoºk˘ch desia-
tok kilometrov. ZáÏitkom pre
nás bolo aj pozvanie na seminár
zameran˘ na degustáciu olivo-
vého oleja. Viedol ho pán Nico-
lla Perucci - jeden z najlep‰ích
odborníkov a prv˘, kto sa tejto
ãinnosti zaãal v Taliansku pred
30 rokmi venovaÈ. Od pána Pe-
rucciho sme dostali pozvanie na

“cattedrale” postavenou v ro-
mánskom slohu a pevnosÈou -
“palazzo” na pobreÏí Jadran-
ského mora boli cieºom na‰ich
v˘letov poãas víkendov. Cen-
trom kaÏdého bola stará ãasÈ s
úzkymi uliãkami a zelen˘mi dre-
ven˘mi okenicami, kde vzduch
voÀal aviváÏou z bielizne zave-
senej na balkónoch domov a ich
obyvatelia stáli pred domami a
v˘razne gestikulovali pri rozho-
voroch na témy od futbalu aÏ po
politiku. Pravidelne sme cesto-
vali do Bari – hlavného mesta
Puglie a po Neapole druhom
najväã‰om meste juÏného Ta-
lianska, kde sme spolu so ‰tu-
dentmi z celej Európy nav‰tevo-
vali kurzy talianãiny na miestnej
univerzite. Prezreli sme si aj
mesto Matera v susednom re-
gióne Basilicata, ktoré vìaka
svojej nezvyãajnej architektúre
poslúÏilo vo filmoch s biblickou
tematikou ako obraz staroveké-

mácie t˘kajúce sa na‰ej budú-
cej ãinnosti a pobytu. Napriek
tomu bola pracovná doba spo-
ãiatku pre nás nezvyk, kedÏe
ãas medzi 12.30 a 15.30 bol vy-
hraden˘ pre siestu. Práca tak
bola posunutá aÏ do veãern˘ch
hodín, na ão sme si v‰ak po-
stupne zvykli. V ãase na‰ej stá-
Ïe prebiehali v meste rozsiahle
úpravy verejn˘ch parkov pod
dohºadom Úradu Ïivotného pro-
stredia, kde Juraj pracoval.
Mohol tak vyuÏiÈ svoje teoretic-
ké poznatky v praxi pri úprave,
návrhoch, plánovaní a udrÏiava-
ní zelene v mestk˘ch aglomerá-
ciách. Rie‰enie tejto problemati-
ky zah⁄Àalo okrem klasického
budovania záhrad a parkov naj-
mä nové progresívne systémy
vyuÏitia zastavan˘ch plôch, ako
vyuÏitie umel˘ch pôdnych profi-
lov a pod. Cenn˘m prínosom
boli aj novinky z oblasti materiá-
lov a technológií vrátane legisla-
tívnych predpisov t˘kajúcich sa
tejto ãinnosti. Parky tak menili
svoju tvár aj zásluhou sloven-
ského ‰tudenta. 

Matej a ja sme pracovali v or-
ganizácií Puglia Natura, ktorá
poskytovala sluÏby ekonomic-
kého charakteru jednotlivcom a
firmám podnikajúcim v agrosek-
tore. Mali sme moÏnosÈ praco-
vaÈ v oblasti marketingu poºno-
hospodárskych produktov, pre-
daja a distribúcie, získaÈ pre-
hºad o celkovej hospodárskej
situácii v Taliansku. Popri men-
‰ích úlohách zabezpeãujúcich
chod organizácie, sme praco-
vali aj na projekte o spotrebiteº-

prehliadku organizácie, v ktorej
pracoval – firme Oliveti, ktorá sa
zaoberala komplexn˘m proce-
som v˘roby, plnením a distribú-
ciou extra - panenského olivo-
vého oleja, vyrábaného zo ‰pe-
ciálnej odrody menom Coratina,
nazvanej podºa neìalekého
mesta Corato.

Olej vyroben˘ z tejto odrody
patrí k najaromatickej‰ím a chu-
Èovo najsilnej‰ím – presvedãili
sme sa o tom na spomínanej
ochutnávke. Po chuÈovom teste
zaãali v‰etci prítomní gúºaÈ oãa-
mi a strúhaÈ grimasy. Tieto re-
akcie v‰ak neboli známkou
podradnosti. Extra-panensk˘
olivov˘ olej vyroben˘ z tejto od-
rody patrí k prestíÏnym a vo
svete vyhºadávan˘m, o ãom
svedãí aj jeho cena, ktorá sa
zaãína na úrovni 40 eur za 0,7-
litrovú fºa‰u.

Cestovanie
Mestá a mesteãká s typickou

ho Jeruzalema. Natáãalo sa tu
okrem iného aj Passoliniho
Evanjelium podºa sv. Matú‰a a
naposledy film Mela Gibsona
Umuãenie Krista. Na záver ná‰-
ho pobytu sme si pozreli aj pa-
miatky v Ríme a Neapole.

Dovidenia
I keì o pár dní boli Vianoce a

domov sme sa te‰ili, neodchá-
dzalo sa ºahko. S kolegami v
práci, ktorí sa poãas ná‰ho po-
bytu stali na‰imi priateºmi, sme
sa rozlúãili s prísºubom, Ïe sa
nevidíme naposledy. ZabudnúÈ
na to, ão sme poãas 13 t˘ÏdÀov
spolu s ostatn˘mi úãastníkmi
praxe zaÏili, sa jednoducho ne-
dá. Aj touto cestou chcem v
mene v‰etk˘ch praktikantov po-
ìakovaÈ pracovníkom kancelá-
rie zahraniãn˘ch vzÈahov a
v‰etk˘m, ktorí sa na príprave
tohto projektu zúãastnili, za ich
námahu, ãas a plné nasadenie.

MATEJ FARKA·, 5. FEM

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov SPU v spolupráci 
s partnersk˘mi organizáciami uÏ niekoºko rokov organi-
zuje preddiplomovú prax vo viacer˘ch krajinách Európ-
skej únie. Pre ‰tudentov, ktorí by chceli skúsiÈ viac ako
pracovaÈ v nekvalifikovan˘ch pozíciách v re‰tauráciách,
“puboch“ a zábavn˘ch parkoch poãas letn˘ch prázdnin,
je projekt Leonardo da Vinci vynikajúcou príleÏitosÈou,
ako získaÈ praktické skúsenosti z odboru svojho ‰túdia
a nadviazaÈ nové priateºstvá a kontakty.

Tri letné mesiace roku 2005
som strávila v Berlíne na

Humboldtovej univerzite, na
In‰titúte pre v˘skum rastlín. Ako
doktorandka so zameraním na
‰peciálnu rastlinnú v˘robu som
nemala veºa moÏností dostaÈ sa
na lukratívnej‰iu doktorandskú
stáÏ do niektorej zo „západn˘ch“
krajín, ale moja dlhodobá snaha
(ovenãená hromadou neúspe-
chov) bola napokon odmenená.
Vìaka kontaktom a ochote tímu
prof. Bandlerová - Ing. Drenková -
Ing. Schwarcz z kancelárie zahra-
niãn˘ch vzÈahov SPU som dosta-
la ‰tipendium nadácie Alfreda
Toepfera (www.toepfer-fvs.de),
na základe ktorého
som si mohla vybraÈ
ktorúkoºvek vzdeláva-
ciu in‰titúciu v
Nemecku (uni-
verzity, v˘skum-
né ústavy) pre
svoj trojmesaãn˘
‰tudijno–v˘skumno–pred-
ná‰kov˘ pobyt financovan˘
nadáciou vo v˘‰ke 1000 eur
/mesiac (plus úhrada cestovn˘ch
v˘davkov). O v˘‰ke ‰tipendia sa
zmieÀujem zámerne, keìÏe je to
v t˘chto konãinách na ‰tipendium
celkom pekná suma – v podstate
tak akurát, keì sa ãlovek nechce
hraÈ na chudobného príbuzného a
byÈ na univerzite rovnocenn˘m
ãlenom. Podobné v˘‰ky ‰tipendií
do Nemecka pre „poºnohospodár-
skych“ doktorandov ponúka e‰te
DAAD (www.daad.de) ãi Hum-
boldtova nadácia (www.humboldt-
foundation.de/), o nieão menej
SAIA (www.saia.sk) a najmenej
Sokrates-Erasmus (v tomto prípa-
de je v‰ak získanie ‰tipendia naj-
pravdepodobnej‰ie a najmenej
bolestné). E‰te by som chcela pri-
pomenúÈ, Ïe som angliãtinárka,
ão pri v˘bere ‰tipendistov zo stra-
ny Nemcov síce nezaváÏi, takisto
v samotnom Nemecku to nie je
problém, no z vlastnej skúsenosti
odporúãam – uãte sa po nemec-
ky, budete sa tam maÈ super!
Napríklad ‰kolské párty a kated-
rové posedenia nadobúdajú cel-
kom in˘ rozmer, keì sa vám ne-
musia pripôsobovaÈ v reãi.
Existujú tam za 600 eur hyperin-
tenzívne 3-mesaãné kurzy pre
cudzincov, no v prípade, Ïe ste

e‰te ‰tudenti, oveºa lacnej‰ie vás
to vyjde cez Goetheho in‰titút.

Nadácií, ako je nadácia Alfreda
Toepfera, je v Nemecku veºmi ve-
ºa. Majetní nemeckí filantropi a
milovníci prírody (ako bol aj pán
Toepfer) po vojne zaloÏili mnoÏ-
stvo nadácií, ktoré podporujú ‰tu-
dentov z krajín tretieho sveta a
dnes aj z „Ost-Bloku“. Najviac da-
né moÏnosti vyuÏívajú Poliaci a
âesi – cez nadácie si platia celé
vysoko‰kolské ‰túdium v Nemec-
ku, kde ãasto zostávajú aj praco-
vaÈ a ÏiÈ. Musela som t˘chto mla-
d˘ch ºudí obdivovaÈ, ako plynule
prechádzali z nemãiny do angliãti-
ny a rodného jazyka. 

Moja cesta sa zaãala
t˘m, Ïe obe ‰tipendist-
ky ceny Justusa Liebi-

ga, ja a Gabriela
z Litvy, sme lete-
li do severone-
meckého Kielu
prevziaÈ si ‰ti-

pendiá nadácie na miestnu
poºnohospodársku univerzitu
Christiana Albrechta. Bola

tam veºká slávnosÈ, v predná‰kar-
ni reãnili domáci, ako aj ja a
Gabriela. Vo svojej predná‰ke
som predstavila na‰u ‰kolu, vlast-
nú katedru s jej v˘skumom a vy-
hliadkami, oboznámila nadáciu so
svojimi pracovn˘mi plánmi pre
nasledovné tri mesiace v Berlíne
a okrem iného som sa im pekne
poìakovala za podporu. AÏ na
drobnú chybiãku krásy (moja ba-
toÏina zostala v Prahe pri v˘mene
lietadiel) sme sa v Kieli mali veºmi
fajn. Za dva dni sme s Gabrielou
vìaka ochotn˘m hostiteºom videli
väã‰inu z mnoÏstva zvieracích aj
rastlinn˘ch fariem celého rovina-
tého Holsteinu aj s ãasÈou priºah-
l˘ch spolkov˘ch republík na pie-
soãnat˘ch pôdach, na severe s
Baltikom a Severn˘m morom,
vhodn˘ch práve na chov dobytka.
Gabriela si vybrala pre svoj pobyt
práve Univerzitu Christiana Al-
brechta v Kieli, je tam v˘borné zá-
zemie pre zootechnikov, ako aj
pre záujemcov pre matematické
modelovanie. Ja som cestovala
do Berlína. Ale o tom uÏ v ìal‰om
ãísle Poºnohospodára. 

Ing. JANA FECKOVÁ, PhD.,
b˘valá doktorandka 

Katedry rastlinnej v˘roby

plné fºa‰e s ãajom, ktor˘ zanedl-
ho bude naozaj vychladen˘.
Keì je s prácou hotov˘, pú‰Èa
sa do v⁄‰enia snehovej mohyly
na potravinách. A je to! ·tudent
je na seba neskutoãne py‰n˘.
Kde sa naÀho hrabú Sumeri s
ich kolesom ãi Archimedes s ne-
jakou skrutkou! Tento ‰tudent
vymyslel chladniãku! A dokonca
ekologickú! Koneãne sa nemusí

Dvadsiate prvé storoãie.
Február 2006. Niekde na

nitrianskej Mladosti.
Blankytne modrá mrazivá ob-

loha sa zatiahla a z neba zaãali
padaÈ nad˘chané belostné vloã-
ky snehu. UÏ po niekoºk˘ch ho-
dinách je v‰etko neÏne prikryté
hrubou vrstvou snehu. Jedného
zo ‰tudentov ubytovan˘ch na
Mladosti táto nádielka veºmi po-
te‰ila. Berie do ruky lopatku, dve
PET fºa‰e od ºadového ãaju (z
produkcie antiglobalistami ne-
návideného obchodného reÈaz-
ca) naplnené vodou a uháÀa s
nimi na balkón. Nie v‰ak preto,
aby si postavil snehuliaka, ãi ne-
dajboÏe zguºoval a zbombardo-
val niekoho na balkóne pod ním.
Ide si postaviÈ „chladniãku“! Kla-
die fºa‰e do rohu, aby mu niã
nevypadlo (alebo aby mu to ne-
vyfúkol vietor). Do pripraveného
„lôÏka“ láskyplne ukladá v˘sluÏ-
ku od mamy z nedeºného obe-
da, krabice s mliekom, vajíãka a

obávaÈ toho, ãi sa jedlo nepoka-
zilo na izbe, alebo nezmrzlo na
kosÈ za oknom! Koneãne sa
môÏe napiÈ vychladeného nápo-
ja aj niekde inde ako vo Véãku!
Ale jeho radosÈ netrvá veãne...
S hrôzou sleduje, ako sa nav⁄‰e-
ná kopa snehu kaÏd˘m dÀom
zmen‰uje a uvedomuje si, Ïe
ãoskoro príde jar a jeho vynález
(a zároveÀ aj ak˘-tak˘ Ïivotn˘
komfort) sa stratí v nenávratne.
Príde leto a s ním veãná dilema
– kam s potravinami? Za oknom
sa dajú uschovávaÈ iba v noci,
lebo denná horúãava sa r˘chlo
podpí‰e na ich vzhºade a vôni, o
chuti a hygienickej ne‰kodnos-
ti ani nehovoriac. ·tudentovi je
do plaãu, keì v televíznych no-
vinách vidí, ako na bratislav-
sk˘ch internátoch hromadne vy-
mieÀajú ‰tudentom chladniãky
za nové, zatiaº ão on v dvadsia-
tom prvom storoãí v roku 2006
buduje snehovú chladniãku na
balkóne... MEFISTO

Matera – filmov˘ Jeruzalem

Castel del Monte Snímky: autor

Katedra slovenskej literatúry 
Filozofickej fakulty 

Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre 
vypisuje 6. roãník literárnej súÈaÏe 

O CENU PAVLA STRAUSSA.
ZúãastniÈ sa môÏe kaÏd˘ ‰tu-

dent denného ‰túdia ktorej-
koºvek slovenskej univerzity (vy-
sokej ‰koly) bez ohºadu na ‰tu-
dijn˘ odbor a roãník. SúÈaÏí sa v
troch kategóriách: 1. poézia, 2.
próza, 3. literárnovedná práca
a esej (tematické zameranie
eseje je ºubovoºné).

Rozsah súÈaÏn˘ch prác
Kategória poézia – 30 aÏ 150

ver‰ov, kategória próza – 3 aÏ 15
normovan˘ch strán (riadkovanie
1,5), kategória literárnovedná
práca a esej – 3 aÏ 15 normova-
n˘ch strán (riadkovanie 1,5).

Spôsob odovzdávania prác
SúÈaÏiÈ moÏno v jednej, dvoch

alebo vo v‰etk˘ch troch kategó-
riách. SúÈaÏ je anonymná. Sú-
ÈaÏn˘ text treba oznaãiÈ heslom
alebo pseudonymom na prvej
strane (nad názvom) a pripojiÈ k
nemu zalepenú obálku oznaãe-
nú rovnak˘m heslom (pseudony-
mom). V nej musia byÈ tieto úda-
je: meno súÈaÏiaceho; univerzita
(vysoká ‰kola) a fakulta, na kto-
rej ‰tuduje; ‰tudijn˘ odbor a roã-
ník; kontaktná adresa (prípadne
e-mailová adresa); kontaktné te-
lefónne ãíslo. Prácu (v jednom
exemplári) spolu s uveden˘mi
údajmi v zalepenej obálke treba
poslaÈ (prípadne odovzdaÈ osob-

ne) na adresu: Katedra sloven-
skej literatúry FF UKF v Nitre,
·tefánikova ul. 67, 949 74 Nitra,
priãom zásielka musí byÈ ozna-
ãená slovami „Literárna súÈaÏ“. 

Uzávierka súÈaÏe: 10. apríla
2006 (pri po‰tovej zásielke roz-
hoduje dátum peãiatky).

SúÈaÏné práce bude posudzo-
vaÈ porota zloÏená z pracovníkov
Katedry slovenskej literatúry FF
UKF a z prizvan˘ch odborníkov.
Termín verejného vyhodnotenia
súÈaÏe a odovzdania cien vypi-
sovateº zverejní prostredníctvom
svojich internetov˘ch stránok.
SúÈaÏiacim, ktorí získajú niekto-
rú z cien, za‰le na vyhodnotenie
pozvánky.

Ceny
Cena Pavla Straussa – 2000 Sk

(bude prisúdená najlep‰ej práci
bez ohºadu na súÈaÏnú kategó-
riu.)

Vo v‰etk˘ch troch kategóriách
(poézia, próza, literárnovedná
práca a esej) budú udelené tri
ceny:

1. cena – 1000 Sk, 2. cena –
750 Sk, 3. cena – 500 Sk.

Vypisovateº súÈaÏe si pone-
cháva právo niektorú z cien neu-
deliÈ, resp. ich zlúãiÈ.

Za organizátorov 

Doc. PhDr. JANA NEMCOVÁ, CSc.
PhDr. IGOR HOCHEL, PhD. 

Bánovská mliekarenská spo-
loãnosÈ MILSY je jedn˘m z
partnerov Slovenského domu
na XX. zimn˘ch olympijsk˘ch
hrách v Turíne. V priebehu hier
tam firma dodá spolu 12 rôz-
nych druhov v˘robkov v celko-
vej hmotnosti viac ako 600 kilo-
gramov. „Sponzoring Sloven-
ského domu predstavuje pre
nás premiéru na najväã‰om
‰portovom sviatku planéty. Slo-
vensk˘m a najmä zahraniãn˘m
náv‰tevníkom chceme pre-
zentovaÈ slovenské v˘robky a
tradiãné syrové ‰peciality. Pod-
pora ‰portu a najmä olympij-
sk˘ch my‰lienok dáva firmám
ako sme my moÏnosÈ upozorniÈ
na hodnoty, ktoré sú pre ãlove-
ka dôleÏité. Na‰e partnerstvo
so Slovensk˘m domom je part-
nerstvo zdravia a vitality, hovo-
rí Martin ·ajdík, obchodn˘ ria-
diteº Milsy, a.s.

MILSY a olympiáda

Leto
v Berlíne

I.

Celoslovenská literárna
súÈaÏ vysoko‰kolákov



Máte doma budúceho ‰kôlkara?

Aká bola Biela stopa?

Po hodoch pri‰lo naozaj 
bolenie brucha!

Îivio, pán doktor!

Basketbalisti
trikrát naj

poºnohospodár
Dvojt˘Ïdenník zamestnancov a ‰tudentov SPU. Vydáva Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre. Vedúca redaktorka: Mgr. Katarína POTOKOVÁ,
technická redaktorka: Lujza ZÁHORÁKOVÁ. Predseda redakãnej rady: doc. Ing. Vladimír RATAJ, PhD., prorektor SPU pre vzÈahy s verejnosÈou. Redakcia 
a administrácia: Poºnohospodár, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, telefón: 037/6508 533, fax: 037/653 43 93, e-mail: redakcia@polnohospodar.sk Internet:
www.polnohospodar.sk. Design: reprografické ‰túdio GRESET, tel.: 0904/103 693. Tlaã: JAMISS, s. r. o. ISSN 1336-2909

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 dopl-
není niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre mate-
matiky FEM pre v˘uãbu predmetov matematika, matematika I a II pre FBP,
FE·RR a FEM a

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre mate-
matiky FEM pre v˘uãbu predmetov matematika 1 a 2, základy vy‰‰ej mate-
matiky pre MF a FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore matematika,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent v odbore matematika alebo v prí-

buznom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej

jazykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel, Power Point – pre-

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

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

� funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ program uãiteºstvo praktick˘ch
poºnohospodárskych predmetov v ‰tudijnom odbore uãiteºstvo profesijn˘ch
predmetov a praktickej prípravy na Katedre pedagogiky a psychológie FEM.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch
miest docentov sú uvedené na web stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej
v˘veske SPU.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní za-
sielajte do 10. 3. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU rektorátu Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

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

OZNAMUJEME

SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY 
PhDr. J. Jakaboviãová, PhD., M.A. 
(anglick˘ a nemeck˘ jazyk)
Kamenná 69, Nitra 
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

OVERENÉ PREKLADY, 
TLMOâENIE, KOREKTÚRY 
PaedDr. Oºga Wrede
(nemeck˘ jazyk)
âajkovského 20, Nitra
037/7731 307, 0907 522 250

➤ Jednoducho zo starého nové!
Umelecké práce: maºovanie ob-
razov, textílií, stien, in˘ch pred-
metov podºa Ïelania. Kontakt:
L˘dia Palková-Vargová, Cabaj-
âápor 497, tel. 0915 768 519,
0903 421 373

➤ Predám 4–zásuvkovú mraz-
niãku Samsung Calex 180 l vo
veºmi dobrom stave. Cena doho-
dou. Kontakt: 0903 494 003

kov pri vybran˘ch poºnohospo-
dárskych plodinách.

V marci tohto roku sa v˘znam-
ného Ïivotného jubilea - ‰esÈde-
siatky doÏíva prof. Ing. JOZEF
STREëANSK¯, DrSc. 

Do ìal‰ích rokov mu pevné
zdravie, veºa ‰Èastia, úspechy v
práci a osobnom Ïivote prajú
spolupracovníci z Katedry krajin-
ného plánovania a pozemkov˘ch
úprav.

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU
oznamuje, Ïe 23. marca 2006 o
11.00 h v posluchárni Z-2 pred-
nesie Ing. LADISLAV DUCSAY,
Dr., pedagóg na Katedre agro-
chémie a v˘Ïivy rastlín, habilitaã-
nú predná‰ku na tému V˘znam
selénu v systéme pôda-rastlina-
ãlovek a o 13.00 h v kniÏnici
KAVR (pavilón CH, 2. poscho-
die) bude obhajovaÈ habilitaãnú
prácu na tému Agronomická bio-
fortifikácia p‰enice selénom a fy-
totoxické úãinky stopov˘ch prv-

BLAHOÎELÁME

SKRIPTÁ
J. ·esták: Technická mechanika – Dynamika. Prvé vydanie, ná-

klad 400 ks, cena 115 Sk.
P. Porubãan a kol.: Teória politiky. Tretie nezmenené vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 133 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
M. Lacko-Barto‰ová a kol.: UdrÏateºné a ekologické poºnohospo-

dárstvo. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 338 Sk.

UâEBNÁ POMÔCKA NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
V. Gálová – E. Rohaºová: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky z cu-

dzích jazykov – Rusk˘ jazyk. Druhé upravené vydanie, náklad 200 ks,
cena 150 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

NEPREHLIADNITE
O vzÈahu verejnosti 

k poºnohospodárstvu 

V roku 1992 iniciovala Poºno-
hospodárska univerzita vo Wa-
geningene (Holandsko) úspe‰nú
sériu konferencií zameran˘ch na
terciárne poºnohospodárske
vzdelávanie, rozvoj vidieckeho
priestoru a ìal‰ie sprievodné té-
my. Spolu uÏ bolo usporiadan˘ch
sedem podujatí na siedmich eu-
rópskych univerzitách. V poradí
8. konferencia ECHAE (Euro-
pean Conferences on Higher
Agricultural Education) sa v
dÀoch 13.-16. septembra 2006 za
podpory Ministerstva poºnohos-
podárstva âR a Medzinárodného
konzorcia pre poºnohospodár-
stvo a príbuzné vedy v Európe
(ICA) uskutoãní na âeskej poº-
nohospodárskej univerzite v
Prahe. Ústrednou témou konfe-
rencie bude vzÈah verejnosti k
poºnohospodárstvu, lesníctvu a
nadväzujúcim odvetviam národ-
ného hospodárstva a úloha vzde-
lávacích in‰titúcií pri formování
tohto vzÈahu. Na konferencii sa
môÏu zúãastniÈ pedagógovia a
‰tudenti z odborov vzÈahujúcich
sa k vidieckemu prostrediu, poº-
nohospodárstvu a lesnému hos-
podárstvu. 

Abstrakty treba poslaÈ do 28.
februára 2006 na sekretariát kon-
ferencie: Petra Îáková, In‰titút
vzdelávania a komunikácie âZU
Praha, tel: +420 251 810 787, 
e-mail: zakova@ivp. czu.cz 

BliÏ‰ie informácie o progra-
me, spôsobe prihlasovania
úãastníkov, resp. príspevkov,
ako aj ìal‰ie organizaãné detai-
ly nájdete na webovej stránke
www. 8echae. czu. cz.

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY
som odtiahli domácich od siete, 
a tak hráãi SPU nemohli lep‰ie a
presnej‰ie útoãiÈ. V treÈom sete,
ktor˘ bol najdôleÏitej‰í z pohºadu
v˘voja zápasu, domáci trpezlivou
hrou udrÏali svoj náskok a zaslú-
Ïene zápas vyhrali. V prvom kole
play-off sa stretnú s víÈazom nad-
stavbovej ãasti extraligy muÏov.

NajbliÏ‰ie kolo na domácej pa-
lubovke odohrajú 17. marca o
18.00 h v ‰portovej hale SPU. 

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Ing. Ján Poltársky, DrSc., vy-
pracoval mnoÏstvo koncepcií
rozvoja chovu o‰ípan˘ch na Slo-
vensku, metodick˘ch postupov
tvorby v˘konn˘ch typov o‰ípa-
n˘ch a investiãn˘ch zámerov na
rekon‰trukcie fariem. Mal v˘-
znamn˘ podiel na vy‰ºachtení
v˘konného mäsového hybrida
SLOV HYB-2, ktor˘ v roku 2000
získal ocenenie Zlat˘ kosák. Bol
autorom a spoluautorom ôsmich
kniÏn˘ch publikácií, mnoÏstva
vedeck˘ch projektov a závereã-
n˘ch správ, v karentovan˘ch ãa-
sopisoch, ale aj v dennej tlaãi a
ìal‰ích periodikách uverejnil 
viac ako dve stovky príspevkov.
Za dlhoroãnú vedeckú a aplikaã-
nú ãinnosÈ mu boli udelené via-
ceré rezortné a vedecké vyzna-
menania. 

V‰etci, ktorí Ing. Jána Poltár-
skeho, DrSc., poznáme a ktorí
sme s ním spolupracovali, Ïelá-
me mu pevné zdravie, pohodu a
dostatok ambícií pomáhaÈ zaãí-
najúcim vedeck˘m, pedagogic-
k˘m i praktick˘m pracovníkom v
chove o‰ípan˘ch.
Doc. Ing. BRANISLAV BOBâEK, CSc.

Ing. IVAN LIDAY

VK Ekonóm SPU Nitra – VKM
Îilina 3:0 (16,-17,18,19)

Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Száraz (libero: Ka-
veck˘, ëurica, Halás, Cerman,
Svetko)

Vo veºmi dôleÏitom zápase, kto-
r˘ mal urãiÈ posledného postupujú-
ceho do play-off extraligy sa na‰i
volejbalisti jednoznaãne zhostili
úlohy favorita zápasu. Jediné za-
váhanie pri‰lo na zaãiatku druhé-
ho setu, keì hostia úãinn˘m servi-

vyústilo do doktorskej dizertaãnej
práce, ktorú obhájil v roku 1991. 

Okrem aktívnej vedeckej ãin-
nosti sa jubilant úãinne podieºal
na prenose vedeck˘ch poznatkov
do plemenársko-chovateºskej
praxe. Bol predsedom v˘bero-
v˘ch a uznávacích komisií, pred-
sedom ‰ºachtiteºsko-chovateºskej
rady, ktorá usmerÀovala selek-
ciu, testáciu a hodnotenie ple-
menn˘ch o‰ípan˘ch na Sloven-
sku. Od roku 1990 aÏ do odcho-
du do dôchodku pôsobil ako ria-
diteº Ústavu biológie chovu a
‰ºachtenia o‰ípan˘ch VÚÎV v
Nitre. Bol ãlenom vedeck˘ch rád,
komisií pre obhajoby doktorand-
sk˘ch dizertaãn˘ch prác z vedné-
ho odboru ‰peciálna zootechni-
ka. Podieºal sa aj na vzdeláva-
com procese na SPU, bol vedú-
cim diplomov˘ch prác a ‰kolite-
ºom doktorandov.

Narodil sa 5. januára 1936 v
Ma‰kovej, okr. Luãenec. Po ukon-
ãení ‰túdia na V·P v Nitre nastú-
pil v roku 1962 do VÚÎV ako asis-
tent v oddelení chovu o‰ípan˘ch.
NáplÀou jeho vedeckov˘skumnej
ãinnosti bolo ‰ºachtenie v˘kon-
n˘ch typov o‰ípan˘ch s v˘born˘-
mi v˘krmov˘mi a mäsov˘mi vlast-
nosÈami. V roku 1967 obhájil kan-
didátsku dizertaãnú prácu na té-
mu Vytváranie mäsového typu z
bielych u‰ºachtil˘ch o‰ípan˘ch
pouÏitím plemena landrase. Vyu-
Ïitím kombinaãného kríÏenia me-
dzi t˘mito plemenami vznikla ple-
menná skupina, ktorá bola navrh-
nutá za plemeno a neskôr získala
‰ºachtiteºské osvedãenie s ná-
zvom biela mäsová o‰ípaná. Hlb-
‰ie vedecké bádanie Jána Poltár-
skeho, zamerané na biologicko-
fyziologickú premenu plemien
o‰ípan˘ch v procese ‰ºachtenia,

podporili aj rozhodcovia. Szibila s
Hrici‰inom uÏ vyprodukovali ne-
jedno ligové „prekvapenie“... Na-
pokon sme v Luãenci znovu pre-
hrali 79:75 (23:19, 19:18, 18:16,
19:22). Najlep‰ie strieºali Holis
(16), RidzoÀ a Pohánka (14).
Na na‰ich cieºoch to v‰ak niã ne-
mení, lebo ako správne tvrdí tré-

ner: „...víÈaz je ten,
kto vyhrá posledn˘
zápas“!

UÏ v stredu 22. fe-
bruára (po uzávierke
novín) sme na domá-
cej palubovke privítali
nevyspytateºnú Spi‰-
skú Novú Ves a v
stredu 1. marca hrá-

me prv˘ zápas druhého kola nad-
stavbovej ãasti na „horúcej“ pôde
vo Svite. Aj v ìal‰ích domácich
zápasoch sa v‰ak te‰íme na va‰u
úãasÈ a spoliehame na va‰e po-
vzbudzovanie. -Rj-

Basketbalisti BK CASTA SPU
sa vo svojej zápasovej sérii pred-
stavili na domácej palubovke. Aj
keì to v samotnom stretnutí tak
nevyzeralo, hostili sme lídra súÈa-
Ïe – baníkov z Handlovej. Cel˘
zápas sa hral pod taktovkou „me-
xovcov“, keì skóre v ná‰ pro-
spech postupne narástlo aÏ na
takmer neuveriteº-
n˘ch 100 : 59 (27:19,
30:4!, 24:16, 19:20).
Za nás najlep‰ie
strieºal RidzoÀ (25),
Pohánka (16) a Se-
man (15). Po zápase
sa mnoÏili otázky, ãi
sme naozaj takí dob-
rí, alebo to súper vy-
pustil. Pravda – ako väã‰inou –
bola niekde uprostred. Ukázalo
sa to hneì v nasledujúcom zápa-
se, lebo ako sa zdá, Luãenec do-
ma je pre nás v akomkoºvek zlo-
Ïení takmer neprekonateºn˘m sú-
perom. Podºa oãit˘ch svedkov ho
v‰ak v tomto prípade v˘datne

Alojz Podolák: ÚãasÈ bola
veºmi pekná, snehové podmien-
ky vynikajúce, priam olympijské.
V prvej ãasti pretekov fúkal siln˘
protivietor, ale to sa dalo preko-
naÈ. Nízke teploty (mínus 9-12
stupÀov) mi v‰ak spôsobovali
problémy s d˘chaním. Tento roã-
ník Bielej stopy bol môj jubilejn˘,
tridsiaty a zároveÀ posledn˘.
Rôãky letia, nemladneme... V
súdnictve platí zásada – trikrát a
dosÈ, tak aj ja som si povedal:
tridsaÈkrát a dosÈ! 

Ladislav Illé‰: Aj napriek to-
mu, Ïe Bielu stopu som absolvo-
val uÏ 26-krát, kaÏd˘ roãník je
pre mÀa nároãn˘. Tento rok ma
najviac pote‰ila úãasÈ syna Miro-
slava, ktor˘ mal na na‰om naj-
kraj‰om lyÏiarskom vytrvalost-
nom behu svoju premiéru. 

Zlatica Muchová: S manÏe-
lom sme sa zúãastnili uÏ na tre-
Èom roãníku Bielej stopy. Dá sa
povedaÈ, Ïe ten tohtoroãn˘ bol,
ão sa t˘ka síl, najºah‰í a záro-

veÀ najkraj‰í. Väã‰ina preteká-
rov pouÏívala korãuliarsku
techniku, my sme ‰li klasicky.
Poãasie bolo v˘borné, aj keì
miestami fúkalo. Hlavne, Ïe
sme so silami vydrÏali poãas
celej trasy. Boli to úÏasné pre-
teky a môÏeme ich odporuãiÈ
v‰etk˘m mlad˘m aj star‰ím na
univerzite.

ªubomír Konc: Nezaintere-
sovanému Biela stopa veºa ne-
povie, nevie sa Àou nadchnúÈ,
nevie preÏiÈ ten neopakovateºn˘
pocit víÈazstva - predov‰etk˘m
toho vlastného. Je to taká davo-
vá psychóza, keì nie je dôleÏité
byÈ prv˘m, ale zvíÈaziÈ hlavne
sám nad sebou. Tento roãník
Bielej stopy bol mojím ‰tvrt˘m.
Aj keì je terén nároãn˘ na fyzic-
ké sily, dôleÏitú úlohu pri jeho
zdolaní zohráva aj psychika,
pevná vôºa a odhodlanie ne-
vzdaÈ sa a bojovaÈ - predov‰et-
k˘m sám so sebou... :-) -z-

Materská ‰kola na Hospodár-
skej ulici 7 poz˘va rodiãov na T˘Ï-
deÀ otvoren˘ch dverí, ktor˘ sa
uskutoãní 27. 2 – 4. 3. 2006 (od
8.00 do 18.00 h, v sobotu do
12.00 h). Poãas náv‰tevy sa budú
môcÈ oboznámiÈ s prostredím
‰kôlky, jej aktivitami a pedagogic-
k˘m personálom. 

Dvojtriedna materská ‰kola ro-
dinného typu sídli v tichom pro-
stredí pod Zoborom. Jej súãasÈou
je samostatná ‰kolská záhrada 
s mnoÏstvom zelene. V zozname
akcií a projektov, ktoré sa tu reali-
zujú, nájdete program Zdravá
‰kola, Adamko hravo-zdravo,
medzinárodn˘ projekt Ahoj, ka-
marát ãi Program fonematického
uvedomovania, ìalej interné ak-
cie ako ‰arkaniáda, karneval, ‰ko-
la v prírode, Vianoce a podobne.
Deti majú moÏnosÈ oboznámiÈ sa
s anglick˘m jazykom, nav‰tevovaÈ
kurzy plávania, korãuºovania, ta-

neãn˘ a v˘tvarn˘ krúÏok veden˘
pedagógmi z umeleckej ‰koly,
kultúrne a spoloãenské podujatia
v rámci mesta. 

Pred‰kolské zariadenie sa na-
chádza v budove SPU, ktorá
vlastní aj ‰kolskú záhradu. Od ro-
ku 2002 je jeho zriaìovateºom
mesto Nitra. Minul˘ rok bola pod-
písaná zmluva o vzájomnej spolu-
práci medzi mestom a univerzi-
tou, z ktorej vypl˘va i prednostné
umiestÀovanie detí zamestnan-
cov a ‰tudentov SPU a UKF v ma-
terskej ‰kole. 

Preto aj touto cestou upozorÀu-
jeme záujemcov - rodiãov, ktorí
pracujú alebo ‰tudujú na SPU ãi
UKF, Ïe centrálny zápis detí na
‰kolsk˘ rok 2006/07 sa uskutoãní
6. marca 2006 (8.00 – 17.00 h) 
v Správe matersk˘ch ‰kôl na
V⁄‰ku 4. Te‰íme sa na vás!

P. POSPÍ·ILOVÁ, 
riaditeºka M·

V obci uberie plyn... 
Foto: KOLOMAN ZÚRIK

Minul˘ mesiac oslávil v˘znamné Ïivotné jubileum, sedemde-
siat rokov, popredn˘ vedeck˘ pracovník v chove o‰ípan˘ch na
Slovensku, Ing. JÁN POLTÁRSKY, DrSc.

V ankete o najúspe‰nej‰ích
‰portovcov mesta a regiónu Nitra
za uplynul˘ rok opäÈ v˘borne ob-
stáli na‰i basketbalisti, ktorí zís-
kali najviac hlasov v kategórii se-
niorsk˘ch kolektívov. Basketba-
lista Branislav Tomek a tenistka
Stanislava Hrozenská získali
ocenenie v kategórii jednotlivcov
a medzi trojicou najúspe‰nej‰ích
trénerov nech˘bal kauã ná‰ho
basketbalového klubu ªubomír
Urban. BlahoÏeláme! -r-

INZERCIA

Na Skalke pri Kremnici sa 11. a 12. februára 2006 uskutoãnil 33.
roãník masového behu na lyÏiach Biela stopa, pre svoju nároãnosÈ
naz˘van˘ aj Everest medzi diaºkov˘mi behmi. Na ‰tarte sa zi‰lo vy-
‰e 800 pretekárov, z nich viac ako stovka zo zahraniãia. V radoch vy-
trvalcov opäÈ nech˘bali na‰i pedagógovia – na 25-kilometrovom
okruhu zabojoval profesor Jozef Kulich, profesor Alojz Podolák 
a Ing. Ladislav Illé‰. Nároãnej‰iu, 48-kilometrovú traÈ úspe‰ne ab-
solvovali manÏelia Ing. Miloslav a Zlatica Muchovci a Ing. ªubomír
Konc z FZKI. Aké boli ich dojmy?

FLOORBAL
Po prehre s úradujúcim maj-

strom Slovenska HKL-MJM Pe-
trÏalka 12:0 a kontumaãnom ví-
Èazstve 5:0 nad PovaÏskou Bys-
tricou mala Slávia SPU DFA
Nitra v 9. kole floorbalovej extra-
ligy odohraÈ zápas proti Trnave,
poslednému tímu z tabuºky. Sú-
per sa v‰ak nedostavil a zápas
bude pravdepodobne kontumo-
van˘ v ná‰ prospech. 

V druhom stretnutí sme nastú-
pili proti druÏstvu Novej Dubni-
ce. Hoci spoãiatku sa hra nevyví-
jala v ná‰ prospech, dokázali
sme nepriaznivé skóre zmeniÈ a
udrÏaÈ víÈazstvo. V˘born˘ v˘kon
v zápase podali aj juniorskí hráãi.

·K Slávia SPU DFA Nitra –
·K Victory Stars Nová Dubnica
10:8 (4:3, 1:3, 5:2). Góly: ·tefá-
nik, Babjak (2), Kri‰tof (3), Ve-
re‰, Ka‰ãák, ·tefánik, Uher. -lk-


