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Marec – poberaj sa starec, ho-
vorí príslovie. Ktovie, ãi ºudová
múdrosÈ myslí iba na star‰ie ºud-
ské pokolenie, oslabené dlhou zi-
mou. Preão takáto úvaha? Lebo z
ná‰ho mesta sa pomaly poberá –
star˘ objekt. Ako sa zdá, doÏil. Do-
minoval centru Nitry od konca 19.
storoãia. Bol to prv˘ priemyseln˘
areál v meste pod Zoborom, zva-
n˘ parn˘ mlyn Arpád. V roku 1922
vyhorel, ale znova ho postavili v
modernej‰ej podobe. Podºa alma-
nachu Nitra z 30. rokov minulého
storoãia „mlyn zamestnáva asi
dvesto robotníkov a denne zome-
lie ‰trnásÈ vagónov raÏe a p‰eni-
ce, vylúska päÈ vagónov hrachu,
p‰ena a jaãmeÀa, roãne asi ‰tyriti-
síc vagónov obilia. Peniaze prejdú
tunaj‰ími bankami, a t˘m sa
vzmáha tunaj‰í obchodn˘ Ïivot.
Mlyn je najväã‰ím daÀovníkom
mesta. Vo vzorne zariadenom la-
boratóriu ihneì urãia v˘Ïivnú hod-
notu obilia“. Mlyn plnil svoju funk-
ciu aÏ do 90. rokov, no dnes je po-
dºa odborníkov v katastrofálnom
stave, ba ohrozuje aj bezpeãnosÈ
okoloidúcich. Preto musí svoje
miesto prepustiÈ novej v˘stavbe.
Tak velí rozum. Pamiatkari krútia
hlavou. Argumentujú t˘m, Ïe záni-
kom tohto komplexu bude mesto
ochudobnené o súãasÈ svojho ur-
banistického v˘voja. Radi by niek-
toré objekty mlynu vyhlásili za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku. Uvidíme,
ako to nakoniec dopadne. Tábory
sú dva, ako vÏdy, keì sa nieão
mení. Pre aj proti. Jeden tábor
hºadí na v˘straÏné ãerveno – bie-
le pásy, obkresºujúce chodník
okolo búraniska s nádychom no-
stalgie, druh˘ sa te‰í na futuristic-
k˘ presklen˘ polyfunkãn˘ objekt. 

Ktovie, ão na to vraví na‰e
mesto. MoÏno je tieÏ rado, Ïe do-
stane nov˘ ‰at. Veì oÏiviÈ si ‰at-
ník, keì prichádza nová jar, na to
si potrpí kaÏdá dáma. Aj tá, ktorá
má rôãkov aÏ aÏ a navy‰e prívlas-
tok matka slovensk˘ch miest. 

K. POTOKOVÁ

âÍTALI SME
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âlenovia Klubu poºnohospodár-
skych odborníkov pri SPU v Nitre sa
stretli 24. februára v kongresovom
centre.

Zástupca Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry (PPA) Ing. JAROSLAV
HLAVA vystúpil s príspevkom o skú-
senostiach z ãerpania prostriedkov z
programu SAPARD. JUDr. MARIETA
OKENKOVÁ, generálna riaditeºka Slo-
venského centra poºnohospodárske-
ho v˘skumu v Nitre, priblíÏila ‰truktú-
ru a úlohy nového subjektu a informo-
vala o ãinnosti Národného konventu 
o EÚ ako in‰titucionalizovanej plat-
formy pre celospoloãenskú diskusiu 
o únii v podmienkach Slovenska.
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Prezident âR Václav Klaus vy-
menoval 23. januára 2006 ‰tr-
násÈ rektorov ãesk˘ch vysok˘ch
‰kôl a univerzít. Do rektorskej
funkcie boli po prv˘krát zvolení:
prof. Lubomír Dvofiák (Univer-
zita Palackého v Olomouci),
prof. Václav Hampl (Univerzita
Karlova v Prahe), prof. Jifií Má-
lek (Univerzita Pardubice), prof.
Václav Havlíãek (âVUT v Pra-
he), prof. Karel Rais (Vysoké
uãení technické v Brne), prof.
Vladimír Veãerek (Veterinárna a
farmaceutická univerzita v Brne),
prof. Jaroslav Hlu‰ek (MZLU v
Brne), prof. Boris JirkÛ (Vysoká
‰kola umelecko-priemyslová v
Prahe) a prof. Richard Hindls
(V·E v Prahe).

V druhom funkãnom období
budú v rektorskej práci pokraão-
vaÈ: prof. Tomá‰ âermák (V·B
– Technická univerzita v Ostra-
ve), prof. Jifií Sopko (Akadémia
v˘tvarn˘ch umení v Prahe), prof.
Václav Cejpek (JAMU v Brne),
prof. Jan Hron (âZU v Prahe) a
prof. Vojtech Konopa (TU v Li-
berci). (Listy OU 2/2006)

Na Stavropoºskej univerzite 20.
januára slávnostne otvorili CEVV
pre multimédiá. Na jeho otvorení
sa „virtuálne“ zúãastnili aj prorek-
tori SPU, prof. Húska a doc. Rataj,
dekan FE·RR prof. Gozora a pro-
dekanka Dr. Mari‰ová. Prezreli si
centrum vybavené najmodernej‰í-
mi informaãn˘mi technológiami,
vypoãuli príhovor dekanky Fakulty
ekonomiky Dr. Iriny Ljaki‰evy a
vedúceho CEVV. Interaktívne dis-
kutovali o napojení centra na ‰tu-
dijné programy Stavropoºskej uni-
verzity, tvorbe modulov a o prípra-
ve medzinárodného virtuálneho
workshopu, ktor˘ FE·RR plánuje
usporiadaÈ 27. apríla t. r. ako sú-
ãasÈ osláv 65. v˘roãia vzniku vyso-
kého poºnohospodárskeho ‰kol-
stva na Slovensku a 60. v˘roãia
zaloÏenia SPU v Nitre. Spojenie
sa uskutoãnilo pomocou progra-

mu SKYPE 2.0, ktor˘ je voºne ‰íri-
teºn˘ a dá sa nain‰talovaÈ na kaÏ-
d˘ poãítaã (www.skype.com). Ne-
dostatkom tohto prepojenia je to,
Ïe audio-video komunikácie sa
môÏu zúãastniÈ maximálne dvaja
úãastníci.

Virtuálne stretnutie reprezentan-
tov spolupracujúcich univerzít je
na FE·RR prvé svojho druhu a fa-
kulta plánuje beÏne vyuÏívaÈ túto
formu nielen na prípravu zasadnu-
tí prezídia, v˘konnej rady a ìal‰ích
orgánov konzorcia, na virtuálne
predná‰ky pre ‰tudentov konzor-
cia, ale aj na v˘uãbu ‰tudentov na
deta‰ovanom pracovisku v Ko‰i-
ciach. VyuÏívanie systému SKYPE
sa plánuje ako prípravná fáza vyu-
Ïívania videokonferenãného sys-
tému VRVS, ktor˘ umoÏÀuje viac-
násobné pripojenie úãastníkov.

JUDr. ELEONÓRA MARI·OVÁ, PhD.

Jar uÏ netrpezlivo prestupuje na priedomí! Snímka: ªUBOMÍR BÁËA

Na svojom zasadnutí konanom
27. februára prijalo kolégium rekto-
ra správu o ãinnosti Útvaru kontro-
ly rektorátu SPU za rok 2005 s pri-
pomienkami. Okrem iného uloÏilo
útvaru pripravovaÈ podklady pre
návrh opatrení na odstránenie
opakujúcich a v‰eobecne sa vy-
skytujúcich nedostatkov zisten˘ch
pri kontroln˘ch aktoch. âlenovia
kolégia vzali na vedomie informá-
ciu kvestorky Oºgy Roháãikovej o
metodike a návrhu rozdelenia do-
taãn˘ch prostriedkov na rok 2006 s
t˘m, Ïe po pre‰tudovaní návrhu na
jednotliv˘ch pracoviskách bude
upraven˘ a predloÏen˘ na schvá-
lenie akademickému senátu. KR
na základe hlasovania odporúãa

predloÏiÈ alternatívu s deficitn˘m
návrhom rozpisu dotaãn˘ch pro-
striedkov na rok 2006 na preroko-
vanie a schválenie AS SPU a
Správnej rade SPU. Kolégium vza-
lo na vedomie informáciu o termí-
ne a programe v˘roãnej konferen-
cie RO OZ, ktorá sa bude konaÈ 7.
apríla, ako aj o aktivitách t˘kajú-
cich sa zahraniãn˘ch ‰tudijn˘ch
pobytov v rámci programu Socra-
tes Erasmus v budúcom ‰kolskom
roku. Kolégium súhlasilo s poÏia-
davkou ‰tudentov poskytovaÈ uby-
tovanie ìal‰ej osobe na internát-
nej izbe bez nároku na samostatnú
posteº s predchádzajúcim súhla-
som spolub˘vajúcich za poplatok
50 Sk na noc. -r-

Kolégium o rozpoãte

Virtuálne v Stavropole

Europoslanec, ãlen v˘bo-
ru Európskeho parlamentu
pre poºnohospodárstvo a
rozvoj vidieka Ing. PETER
BACO prezentoval predsta-
vy orgánov EÚ o dlhodobej
koncepcii spoloãnej poºno-
hospodárskej politiky EÚ a
hovoril o svojich skúsenos-
tiach z Bruselu. Prízvuko-
val, Ïe Slovensku ch˘bajú
kvalitne pripravení odborní-
ci, ktorí by kvalifikovane za-
stali svoje miesto pri pre-
sadzovaní záujmov ná‰ho
‰tátu v rámci EÚ. -r-

Úsmevná pointa evergrínového vtipu o poistení proti ohÀu a ºa-
dovcu mi prebleskla hlavou, keì som o rozhovor poÏiadala gene-
rálneho tajomníka Slovenskej asociácie poisÈovní, Ing. VLADIMÍRA
RANâÍKA. Verím, Ïe mi to nebude maÈ za zlé, no napriek tomu uÏ
aj obraciam list! Veì poistenie je váÏna vec. Presvedãíme sa o tom
väã‰inou aÏ vtedy, keì nás postretne nepredvídaná udalosÈ.
·iroké spektrum poistn˘ch produktov ako ochranu proti jej ná-
sledkom dnes na Slovensku ponúka aÏ 27 komerãn˘ch poisÈovní.
Zastre‰uje ich profesijné zdruÏenie, na ktorého ãele stojí absolvent
na‰ej alma mater.

Literárny fond – sekcia pre
vedeckú a odbornú literatúru a
poãítaãové programy vyhlasuje
súÈaÏ o:

� cenu za vedeckú a odbor-
nú literatúru. Udeºuje sa kaÏdo-
roãne v ‰tyroch kategóriách -
spoloãenské vedy, biologické a
lekárskej vedy, prírodné a tech-
nické vedy, encyklopedická a
slovníková literatúra. Do súÈaÏe
moÏno prihlásiÈ diela, ktoré vy‰li
v r. 2005 v prvom vydaní. Termín
uzávierky: 31. marec 2006;

� prémiu za trojroãn˘ ve-
deck˘ ohlas. Udeºuje sa v troch
kategóriách – spoloãenské vedy,
prírodné a lekárske vedy, tech-
nické vedy a geovedy. Termín
uzávierky: 31. máj 2006;

� najlep‰iu prácu ‰tudent-
skej vedeckej konferencie a za
vynikajúcu reprezentáciu slo-
venskej vedy v zahraniãí. Ter-
mín uzávierky: 30. jún 2006.

Podrobné informácie a tlaãivá ná-
vrhov nájdete na www.litfond.sk. 

-r-

Pozvánka
Akademick˘ senát SPU v Nitre

vás v stredu 15. marca o 13.00 h
poz˘va do auly na svoje verejné
zasadnutie, na ktorom sa pred-
stavia kandidáti na funkciu rek-
tora univerzity. âlenovia AS ná-
sledne zvolia nového rektora a
vyhlásia v˘sledok volieb.

UPOZOR≈UJEME

Îelezniãná spoloãnosÈ Slovensko, a.s., upozorÀuje ‰tudentov, kto-
rí vyuÏívajú zºavu cestovného, aby si skontrolovali dátum jej platnos-
ti na bezkontaktnej ãipovej karte na univerzitnom termináli a v prí-
pade potreby opätovne aktivovali zºavy cestovného v Ïelezniãnej do-
prave. Na základe dohody medzi spoloãnosÈami EM CARD a EM
TEST a slovensk˘mi univerzitami v októbri 2005 bol dátum platnosti
zºavy predæÏen˘ do 31. 8. 2006. ·tudenti, ktorí si od októbra opätov-
ne nepriloÏili BâK k univerzitnému terminálu a neaktivovali si do-
pravnú ãasÈ, majú na svojej karte dátum platnosti do 31. 12. 2005,
ãím je na poskytnutie zºavy neplatná. -r-

PlatnosÈ zºavy aÏ do augusta

Budovanie Centier excelentného v˘skumu a vzdelávania
(CEVV) je nevyhnutn˘m predpokladom realizácie virtuálneho ‰tú-
dia na univerzitách, ktoré sa v minulom roku stali ãlenmi Konzor-
cia spolupracujúcich univerzít v tejto oblasti.

Pán Ranãík, aké je poslanie
tohto zdruÏenia? 

Slovenská asociácia poisÈovní
organizuje svoju ãlenskú základ-
Àu v tom zmysle, Ïe vystupuje
ako stre‰ná organizácia vo vzÈa-
hu k zákonodarn˘m a ostatn˘m
‰tátnym orgánom, ale aj k verej-
nosti. Pomáha rie‰iÈ problémy
prostredníctvom svojich ‰peciál-
nych sekcií, zameran˘ch na Ïivot-
né ãi neÏivotné poistenie, legisla-
tívu, ekonomiku atì. Asociácia
nemá veºa zamestnancov, ale v
rámci spomínan˘ch sekcií zdru-
Ïuje tie mozgy jednotliv˘ch pois-
Èovní, ktoré sa vedia v rámci kon-
krétneho problému zjednotiÈ a
nájsÈ rie‰enie tak, aby v˘stup bol
aplikovateºn˘ pre v‰etky poisÈov-
ne. Samozrejme, gro práce po
vstupe Slovenska do EÚ spoãíva
v aproximácii európskeho práva,

uplatnení európskych direktív v
na‰ej legislatíve. Aby tieto zmeny
mali svoje uplatnenie v praxi, aby
sme vytvárali produkty prijateºné
pre v‰etky strany, spolupracuje-
me s kompetentn˘mi minister-
stvami a orgánom dohºadu nad fi-
nanãn˘m trhom. 

Poºnohospodárska ãinnosÈ je
v plnom rozsahu vydaná na mi-
losÈ a nemilosÈ prírodn˘m Ïiv-
lom. Ako pristupujú k tomuto ri-
ziku farmári?

V 80. rokoch minulého storoãia,
keì som pôsobil v oblasti poºno-
hospodárskeho poistenia, existo-
valo tzv. povinné komplexné pois-
tenie úrody. DruÏstvá mali financie
na takéto veci, pretoÏe ‰tátne do-
tácie boli v inej polohe, ako sú
dnes. Napriek tomu to niektor˘ch
hnevalo, pretoÏe platili dosÈ vysoké

poistné a ‰kodovosÈ povedzme v
rámci ich regiónu bola taká nízka,
Ïe jednoducho prispievali v rámci
solidarity svojim poistn˘m na plate-
nie ‰kôd niekomu inému. Chceli si
rad‰ej vytváraÈ vlastné fondy, ktoré
by v prípade priaznivého ‰kodové-
ho priebehu za 5 rokov naakumu-
lovali také mnoÏstvo finanãn˘ch
prostriedkov, ktoré by potom mohli
vyuÏiÈ práve na krytie prípadn˘ch
vlastn˘ch ‰kôd bez toho, aby boli
poistení. Ekonomick˘ prístup sa
ãasom zmenil, po roku 1989 ko-
mercionalizácia zasiahla aj poºno-
hospodárov, dosÈ v˘razne sa zme-
nil aj prístup ‰tátu k podpore poº-
nohospodárov a, samozrejme, aj
poisÈovne museli reagovaÈ a ko-
merãnej‰ie pristúpiÈ k aplikácii poº-
nohospodárskych druhov poiste-
nia v praxi. Dnes, napriek tomu, Ïe
niektoré poisÈovne ponúkajú poº-
nohospodárske poistenie, aktivita
poºnohospodárskych subjektov nie
je taká v˘razná vo vzÈahu k zabez-
peãeniu si vlastného majetku.
Poistné je dosÈ vysoké, pretoÏe ide
o znaãné riziko aj pre poisÈovne.
Podniky zápasia s nedostatkom fi-
nanãn˘ch prostriedkov aj na vykry-
tie samotnej v˘roby, niet financií
na nepredvídané udalosti. 

SÚËAÎ 
LITERÁRNEHO FONDU



Welcome day

Poãítaãová bezpeãnosÈ
na úrovni pouÏívateºa
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Slovenská poºnohospodárska
univerzita prijala v letnom semestri
akademického roka 2005/ 2006 v
rámci programu Socrates Eras-
mus 23 zahraniãn˘ch ‰tudentov,
ktorí budú ‰tudovaÈ na v‰etk˘ch
na‰ich fakultách. Kancelária za-
hraniãn˘ch vzÈahov pre nich uÏ
tradiãne pripravila informaãné
stretnutie, ktoré sa konalo 21. feb-
ruára. V mene vedenia univerzity
ich privítali prorektori prof. A. Band-
lerová a prof. D. Húska a pred-
stavili im aktivity SPU. Na‰i ‰tu-
denti zahraniãn˘ch spoluÏiakov in-

formovali o moÏnostiach ‰túdia na
jednotliv˘ch fakultách a prezento-
vali im krásy na‰ej krajiny. Úãast-
níci informaãného stretnutia mali
moÏnosÈ vypoãuÈ si zaujímavé pre-
zentácie o univerzitách na‰ich
Erasmus ‰tudentov, ako aj rozprá-
vanie o Turecku, Portugalsku a
Poºsku. Pre niektor˘ch ‰tudentov
SPU bolo informaãné stretnutie
motívom zapojiÈ sa do programu
Erasmus a za cieº svojho ‰túdia v
zahraniãí si vybrali práve prezen-
tované univerzity.

Pri príprave a zabezpeãení po-
bytu zahraniãn˘ch Erasmus ‰tu-
dentov v˘znamne pomohli na‰ej
kancelárii iniciatívni ‰tudenti SPU,
za ão im touto cestou ìakujeme. 

Ing. LORETA DRENKOVÁ

Prosím Èa, ako sa robí krupobitie?!
(Dokonãenie z 1. str.)

Centrum regionálneho vzdelávania v Luãenci v spolupráci s Ka-
tedrou regionálneho rozvoja FE·RR usporiadalo 2. a 3. februára pri
príleÏitosti 10. v˘roãia v˘chovy a vzdelávania v oblasti regionálne-
ho rozvoja v tomto meste medzinárodnú vedeckú a pedagogickú
konferenciu pod názvom Regionalistické perspektívy 2006.

Cieºom bolo prezentovaÈ v˘-
sledky vedeckov˘skumnej ãin-
nosti partnersk˘ch katedier uni-
verzít v SR a âR, oboznámiÈ sa s
dosahovan˘mi v˘sledkami a skú-
senosÈami v oblasti v˘chovno-
vzdelávacej ãinnosti katedier,
nadviazaÈ formalizované bilate-
rálne a multilaterálne partnerstvá
a vytvoriÈ priestor pre medzika-
tedrové vedeckov˘skumné pro-
jekty. Na konferencii sa zúãastni-
li zástupcovia sestersk˘ch kate-
dier z âiech a zo Slovenska.

Program bol tematicky rozde-
len˘ na dva dni. Cieºom prvého
dÀa bolo prezentovaÈ v˘sledky
vedeckov˘skumnej práce kate-
dier zaoberajúcich sa problemati-
kou rozvoja regiónov, vidieka a
obcí, vymeniÈ si poznatky a skú-
senosti z tejto práce a pokúsiÈ sa
o nadviazanie spolupráce, prí-
padne koordinovaÈ aktivity v tejto
oblasti. Program druhého dÀa bol
orientovan˘ do oblasti pedago-

gického procesu, porovnávania
‰tudijn˘ch plánov, obsahu, formy
a metód vyuãovania jednotliv˘ch
predmetov. Priebeh rokovania
mal komorn˘ charakter pln˘ tvori-
vej atmosféry, ão vyvolalo pozi-
tívne ohlasy u v‰etk˘ch zúãast-
nen˘ch.

V záveroch konferencie odzne-
li poÏiadavky najmä na budova-
nie partnersk˘ch vzÈahov medzi
jednotliv˘mi zúãastnen˘mi praco-
viskami, ale aj fakultami a univer-
zitami a tvorbu profesionálnych
vedeck˘ch pracovísk, ako aj vy-
tvorenie spoloãnej webovej plat-
formy pre v˘menu informácií.
Okrem toho poÏiadavka organi-
zovaÈ stredoeurópsku letnú ‰kolu
pre ‰tudentov inÏinierskeho a
doktorandského ‰túdia v odbo-
roch regionálny a miestny rozvoj,
rozvoj vidieka, podporiÈ vzájomnú
v˘menu uãiteºov a e-vzdelávanie.

Ing. IVANA GECÍKOVÁ
Ing. EVA BALÁÎOVÁ, KRR

ERASMUS ·TUDENTOV

Luãenec v znamení
regionalistiky

V posledn˘ch februárov˘ch dÀoch sa v˘znamného Ïivotného ju-
bilea doÏil ná‰ dlhoroãn˘ spolupracovník, uãiteº, ãestn˘ a pracovi-
t˘ ãlovek, prof. Ing. ·TEFAN SEMJAN, CSc.

MoÏno je v tom kus symboliky, Ïe
jeho narodeniny pripadajú práve na
deÀ, o ktorom sa v pranostike hovo-
rí „Matej láme ºad...“. Vo svojom Ïi-
vote musel mnohé ºady prelomiÈ a
mnohé sa pod ním aj preborili. 

UÏ ako malolet˘ osirel a musel
sa spolu s bratom prebíjaÈ neºah-
kou cestou svojho detstva i mla-
dosti. Skromné podmienky v‰ak
veºmi priaznivo formovali jeho cha-
rakter, vzÈah k práci, ºuìom a Ïivo-
tu. Jeho zmysel pre spravodlivosÈ,
odpor k fa‰izmu a nefal‰ované
vlastenectvo sa prejavilo vstupom
do ãeskoslovenského armádneho
zboru, kde sa podieºal na oslobo-
dzovacích bojoch aÏ do konca 2.
svetovej vojny.

Po ukonãení Vysokej ‰koly poº-
nohospodárskeho a lesníckeho in-
Ïinierstva v Ko‰iciach nastúpil ako
asistent na Ústav mliekarstva. Tu
zotrval aj po dislokácii pracoviska
do Nitry ako asistent, docent, dlho-
roãn˘ vedúci katedry a napokon
ako profesor viac ako 40 rokov.

Predmet mliekarstvo, ktor˘ vy-
uãoval a rozvíjal, patril k profilov˘m
predmetom. Jeho predná‰ky boli
povestné. Svojím spôsobom v˘uã-
by v˘znamne prispieval k formova-

niu nielen odborného, ale aj spolo-
ãenského profilu mnoh˘ch roãníkov
absolventov. Dôvtip, pilnosÈ prípra-
vy, kultivovanosÈ prednesu, av‰ak
najmä spoloãensko-v˘chovn˘ ak-
cent nech˘bali ani v jeho vystúpe-
niach na „posledn˘ch predná‰-
kach“ konãiacich absolventov. 

Iste by sa dalo mnohé povedaÈ,
v‰elião zdôrazniÈ alebo aspoÀ pri-
pomenúÈ. Sám jubilant v‰ak kedysi
povedal: „V mnoh˘ch v˘znamn˘ch
chvíºach Ïivota nemoÏno slovami
obsiahnuÈ a vyjadriÈ potrebn˘ obsah
a chvíºa mlãania, zamyslenia a po-
klony môÏe byÈ veºavravnej‰ia...“

âas je atribútom Ïivota a beÏí
nezadrÏateºne od minulosti do bu-
dúcnosti. Aj spievanka blízka pro-
fesorovi Semjanovi odráÏa tento
princíp: „Valali, valali, jak mi Ïal za
vami...“

VáÏen˘ pán profesor, dovoºte te-
da úprimne popriaÈ veºa zdravia a
Ïivotnej pohody do ìal‰ích rokov
Ïivota. V‰etko najlep‰ie Ïelajú 

Va‰i odchovanci, 
spolupracovníci a priatelia

P. S. Treba si váÏiÈ ãloveka, nie
ºutovaÈ ho, neponiÏovaÈ ho ºútosÈou
– váÏiÈ si ho treba.    (Maxim Gorkij)

Úprimn˘ pozdrav 
a blahoÏelanie

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

zákonom ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení nie-
ktor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie funkãného
miesta docenta na 0,6 pracovn˘ úväzok na Katedre ‰peciálnej zootech-
niky FAPZ pre vedn˘ odbor ‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

Prihlá‰ky za‰lite do 24. marca 2006 na adresu: Rektorát Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky, ekonomiky
práce a mzdovej uãtárne, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Napriek tomu, Ïe príroda je vrt-
kavá a za minútku môÏe hospo-
dár prísÈ o cel˘ majetok...

Je to tak. Zóny záplav dnes vie-
me identifikovaÈ, ale povedzme ºa-
dovec sa môÏe prehnaÈ ktor˘m-
koºvek kútom republiky. Riziká sa
uÏ berú inak aj z pohºadu poisÈov-
ní v tom zmysle, Ïe prístup k pois-
teniu musí byÈ komplexn˘. Ak sa
niekto obráti na poisÈovÀu, ktorá
poskytuje napr. poistenie Ïivel-
n˘ch ‰kôd v rámci Ïivoãí‰nej v˘ro-
by, nákaz a podobne, poisÈovÀa
sa sp˘ta, kde má dotyãn˘ poiste-
n˘ ostatn˘ majetok a ak to nie je u
nej, samotné riziko do poistenia
prevezme len ÈaÏko. PretoÏe aj
poisÈovÀa musí do urãitej miery
tieto riziká vykompenzovaÈ v rám-
ci jedného subjektu natoºko, aby
vedela ‰kodovosÈ v rámci celého
subjektu neprekroãila optimálne
kalkulovanú hranicu. 

Nedá mi neop˘taÈ sa na proble-
matiku poistného podvodu. Veì
ãlovek je tvor vynachádzav˘,
‰pekuluje, poistí sa a potom chce
svoje peniaze späÈ… Má aso-
ciácia nejaké páky aj proti tak˘m-
to v˘myselníkom?

Niektorí „tieÏklienti“ dokáÏu vy-
myslieÈ neuveriteºné veci. Mini-
málne získaÈ späÈ zaplatené poist-
né, aby nedajboÏe neboli stratoví
ani korunu. Samozrejme, máme
aj prípady poistn˘ch podvodov,
keì niektorí odváÏlivci chcú z po-
isÈovne vytæcÈ majetok, neoprávne-
n˘m spôsobom získaÈ finanãné
prostriedky. Asociácia má sekciu
pre poistn˘ podvod a zároveÀ aj
tzv. centrálnu evidenciu poistn˘ch
udalostí, budovanú z informácií
jednotliv˘ch poisÈovní. Na základe
porovnávacích údajov dokáÏeme
získaÈ argumenty, ktoré jasne ho-
voria proti takému klientovi, ktor˘
sa chce pokúsiÈ o poistn˘ podvod.
Napríklad tak˘to klasick˘ prípad:
jedno vozidlo bolo poistené asi v
ôsmich poisÈovniach. Pritom tie
vozidlá boli vlastne dve, jedno na-
búrané a jedno „Ïivé“ takej istej
farby, s prepísan˘m ãíslom moto-
ra a karosérie. To Ïivé sa poisÈo-
valo a s t˘m havarovan˘m sa cho-
dilo získavaÈ peniaze. Ak by sa na
to nebolo pri‰lo, bol by tam poist-

n˘ podvod skoro za dva milióny
korún. ªudia sú vynaliezaví nielen
v tejto oblasti, ale napríklad aj v
oblasti Ïivotného alebo cestovné-
ho poistenia. Klient príde a pred-
loÏí recept pôvodne vypísan˘ na
sumu 5 eur, za ktorú si dopísal
trebárs nulu. Evidenciou a komu-
nikáciou medzi poisÈovÀami, sa-
mozrejme, veºmi diskrétne a v sú-
lade so zákonom o ochrane osob-
n˘ch údajov, sa snaÏíme identifi-
kovaÈ takéto nekalé prípady. 

To v‰etko sú problémy, ktoré leÏia
na va‰om písacom
stole dnes. VráÈme
sa v‰ak o niekoºko
rôãkov späÈ, do do-
by va‰ich vysoko-
‰kolsk˘ch ‰túdií na
V·P v Nitre, ktoré
boli determinované
vrcholov˘m ‰por-
tom, presnej‰ie há-
dzanou. Kam viedli
va‰e kroky po skon-
ãení na‰ej alma ma-
ter?

Konãil som zoo-
techniku v roku 1978,
no je pravda, Ïe po-
tom som sa oriento-
val viac-menej na
‰portovú kariéru. 
V tom ãase prejavili
o mÀa eminentn˘
záujem dva ãesko-
slovenské prvoligo-
vé hádzanárske klu-
by. Po vojenskej
sluÏbe v âervenej hviezde Bratis-
lava som prijal ponuku vtedaj‰ích
V˘chodoslovensk˘ch Ïeleziarní v
Ko‰iciach, kde som pôsobil päÈ
rokov ako „ãierny profesionál“. Na
vysvetlenie treba povedaÈ, Ïe v tej
dobe neboli také podmienky pre
‰port ako teraz. Ako vrcholoví
‰portovci sme boli zmluvne vede-
ní ako zamestnanci rôznych pre-
vádzok, ale pritom sme sa veno-
vali ‰portu. Trénovali sme dvoj-
fázovo, fyzická záÈaÏ bola dosÈ v˘-
razná, takÏe sa nedalo chodiÈ aj
do práce. Neskôr som prestúpil
opäÈ do âervenej hviezdy Bratis-
lava, kde som „doÏil“ svoje profe-
sionálne úãinkovanie v hádzanár-
skej lige. V roku 1988 som sa roz-
hodoval, ako ìalej a vzhºadom na

‰ie pozície a od roku 1994 vyko-
návam funkciu generálneho ta-
jomníka asociácie. Táto pozícia
napæÀa moje predstavy o tom, ão
by sa v rámci poisÈovacieho trhu
na Slovensku dalo urobiÈ, kde po-
môcÈ, ako zlep‰iÈ informovanosÈ...

Neverím, Ïe by ste boli ‰port
zavesili na klinec... 

To nie, po ukonãení aktívnej
kariéry som zaãal s kolegom
Jankom BeÀom rozhodovaÈ prvú
ãeskoslovenskú ligu, neskôr sme
na základe licencie pôsobili aj na
medzinárodnej scéne. No keìÏe
vekov˘ limit pre aktívne pôsobe-
nie vo funkcii rozhodcu je v rámci
Európskej hádzanárskej federácie
50 rokov, tak sa skonãila aj táto

to, Ïe som chcel vyuÏiÈ znalosti
získané na vysokej ‰kole (aj keì
som ich musel tro‰ku prekopaÈ a
obnoviÈ     ), rozhodol som sa na-
pokon pre poisÈovníctvo. Zaãínal
som v Pezinku ako likvidátor ma-
l˘ch poistn˘ch udalostí, postupne
som sa zaãal venovaÈ likvidácii
poºnohospodárskych ‰kôd, pri-
ãom som nadviazal na svoje zna-
losti z oblasti fytotechniky a zoo-
techniky. Neskôr som sa aj vìaka
modernizácii procesov v poisÈov-
níctve dostával na kvalifikovanej-

etapa môjho Ïivota. Teraz pôso-
bím ako delegát alebo pozorova-
teº EHF a Slovenského zväzu há-
dzanej, hodnotím rozhodcov, ich
v˘kony a pomáham pri organizo-
vaní hádzanárskych podujatí do-
ma aj v zahraniãí.

Ako viem, vo va‰ej rodine jabl-
ko padlo rovno pod strom...

Presne tak, na‰i synovia Rado-
slav (26) a Martin (27) sa tieÏ dali
na profesionálnu ‰portovú dráhu.
Hrajú v‰ak basketbal. Viedla ich k
nemu manÏelka SoÀa, b˘valá
hráãka druholigovej Pedagogickej
fakulty Nitra, ktorá e‰te i dnes ako
seniorka raz t˘Ïdenne trénuje.
Prostredníctvom basketbalu sa
dostali do USA, ukonãili tam
strednú ‰kolu, univerzitu, vrátili sa
do Európy a dnes sa vlastne bas-
ketbalom Ïivia. KeìÏe podmienky
pre tento ‰port sú v súãasnosti v
Európe v˘razne lep‰ie ako v há-
dzanej, som rád, Ïe sa orientovali
t˘mto smerom.

Spomeniete si obãas s nostal-
giou na roky ‰tudentské?

Vysoko‰kolské ‰túdium v Nitre
pokladám naozaj za jedno z naj-
kraj‰ích období v mojom Ïivote.
·tudentské lásky, ‰portové, ale aj
spoloãenské záÏitky, mnoÏstvo
akcií, ktoré sme tu absolvovali.
Spieval som dokonca aj v ‰kolskej
kapele! Aj keì ma pán rektor
moÏno za to nepochváli      , vrelo
odporúãam ‰tudentom, aby sa
nevenovali len ‰túdiu, treba si uÏiÈ
aj ‰tudentsk˘ Ïivot! Keì sa dnes
pozerám na tie najrôznej‰ie reali-
ty show v televízii, pomyslím si,
taká vysoká ‰kola je tou skutoã-
nou dobrou skú‰kou bez toho,
aby vás niekto hodnotil esemes-
kami... hodnotia vás ºudia, ktorí sú
okolo vás. Je to dobrá príprava do
Ïivota, aby ste dokázali selektovaÈ
ºudí, s ktor˘mi sa stretávate, aby
ste si dokázali urobiÈ obraz, kto ão
pre vás znamená, kto ão asi od
vás chce. Prichádzate do styku so
‰irok˘m spektrom ºudí, do Ïivota
si odná‰ate veºa skúseností. Tre-
ba maÈ, samozrejme, otvorené
oãi, správaÈ sa vÏdy korektne a
nesnaÏiÈ sa podliezaÈ latku...

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

„Mnohí si so zmenou ekonomick˘ch podmienok 
a spôsobu Ïivota uvedomili, Ïe majetok nie je to naj-
cennej‰ie, ão si treba chrániÈ,“ hovorí Ing. Ranãík.

DESATORO 

E-SECURITY
... k vy‰‰ej bezpeãnosti PC...

� PouÏívajte bránu firewall
pre pripojenie k internetu.

� In‰talujte aktualizácie.
� PouÏívajte aktuálny antiví-

rusov˘ softvér.
� PouÏívajte silné heslá.
� Venujte pozornosÈ fyzické-

mu zabezpeãeniu.
� Surfujte po webe opatrne.
� PouÏívajte e-mail bezpeãne.
� Pravidelne zálohujte a vyko-

návajte obnovu.
� NezverejÀujte svoje osob-

né údaje na webe.
� Nezabúdajte, Ïe nikto nemá

právo vedieÈ va‰e heslo.

Tri najdôleÏitej‰ie kroky,
ako ochrániÈ svoj poãítaã:
➤ pouÏívanie firewallu
➤ pravidelné aktualizácie soft-

véru
➤ antivírusová ochrana

âo v‰etko zah⁄Àa tento pojem? Aké bezpeãnostné riziká priná-
‰a pouÏívanie osobného poãítaãa a internetu? Odpoveìou na
uvedené otázky je úroveÀ zabezpeãenia osobného poãítaãa.

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

Osobn˘ poãítaã je vizitkou
pouÏívateºa. Nepotrebujeme ho
len na ãítanie elektronickej po‰ty
alebo prezeranie webov˘ch strá-
nok. Veºa pouÏívateºov má v
elektronickej podobe v poãítaãi
spracovanú podstatnú ãasÈ svojej
vedeckej, v˘skumnej práce, ako
aj materiálov na podporu vyuão-
vacieho procesu. V‰etky materiá-
ly reprezentujúce du‰evnú prácu
treba chrániÈ. Sú aj internetové
sluÏby, ktoré vyÏadujú vysok˘
stupeÀ ochrany (e-obchod, e-
bankovníctvo). To je dôvod, pre-
ão by pouÏívatelia mali vedieÈ o
moÏn˘ch rizikách internetu a
existujúcich programov˘ch pro-
striedkoch ich eliminácie. V praxi
to znamená uplatÀovanie urãi-
t˘ch mechanizmov a zásad pri
kaÏdodennom pouÏívaní PC - an-
tivírusov˘ch programov, firewallu,
antispyware a antispamov˘ch ná-
strojov, ako i sluÏieb na pravidel-
né „zaplátanie“ systému.

BezpeãnosÈ IKT kladie dôraz
na koncového pouÏívateºa, na je-
ho znalosti a zruãnosti, ale i poãí-
taãovú etiku a zodpovednosÈ. Je
samozrejmé, Ïe beÏn˘ pouÏívateº
nemôÏe celú túto problematiku
rie‰iÈ sám, bez hlb‰ích vedomos-
tí o informaãnej bezpeãnosti.
Podpora zo strany centier IKT je
realizovaná formou vzdelávania v
oblasti bezpeãnosti IKT a je po-

kraãovaním e-vzdelávania pra-
covníkov SPU v oblasti základ-
n˘ch znalostí práce s PC. 

Centrum informaãn˘ch tech-
nológií (CIT) FEM v dÀoch 6. -15.
februára t.r. realizovalo pracovné
‰kolenia pre jednotlivé katedry a
pracoviská fakulty. Ich cieºom
bolo zv˘‰iÈ praktické zruãností
pouÏívateºov IKT s dôrazom na
bezpeãnosÈ operaãného systému
a in‰talovaného softvéru, zabez-
peãiÈ správu a prevádzku osob-
ného poãítaãa samostatne, resp.
pomocou postupov uveden˘ch
na webovej stránke a zlep‰iÈ po-
ãítaãovú uvedomelosÈ a zodpo-
vednosÈ. 

Celé ‰kolenie vo forme on-line
materiálu s názvom Podpora
pouÏívateºov, spracovaného v
prostredí LMS Moodle, nájdete
na www.fem.uniag.sk/moodle.
Moodle je softvérov˘ balík pre
tvorbu v˘uãbov˘ch systémov a
elektronick˘ch kurzov na interne-
te, ktor˘ sa na Fakulte ekonomiky
a manaÏmentu pouÏíva uÏ dva
roky. Záujemcovia nájdu na uve-
denej adrese voºne dostupné
spracované materiály (priebeÏne
aktualizované a dopæÀané). 

Napokon treba zdôrazniÈ, Ïe
základné princípy informaãnej
bezpeãnosti sú súãasÈou doku-
mentu Bezpeãnostná politika or-
ganizácie, ktor˘ definuje kon-
cepciu budovania a implementá-
ciu bezpeãnosti vo viacer˘ch ob-
lastiach. Úãinná informaãná bez-
peãnosÈ v praxi znamená vypra-
covanie a aplikáciu plánov bez-
peãnostnej politiky, ako i postu-
pov a pravidiel na udrÏanie bez-
peãnosti. 

Ing. EVA OLÁHOVÁ,
CIT FEM
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v neìalekom Zehlendorfe (www.
studentendorf.de), kde bolo ‰tu-
dentské mesteãko. 30 – 45 minút
na bicykli do in‰titútu, ão je na ber-
línske pomery veºmi blízko. Áno, v
Berlíne je najpouÏívanej‰ím do-
pravn˘m prostriedkom okrem metra
bicykel. S ním môÏete naskoãiÈ aj
do metra, odviezÈ sa pár kilometrov
a pokraãovaÈ znova po vlastn˘ch
pedáloch. Kúpila som si tam tak˘
DDR bicyklík, drina a romantika za
30 eur. ·tudentské mesteãko
Schlachtensee tvorili veºké panelo-
vé rodinné domy, kde mal ãlovek za
220 eur mesaãne vlastnú izbu, veº-
mi hluãn˘ch susedov väã‰inou fran-
cúzskej, talianskej, ‰panielskej, rus-
kej, ale aj nemeckej národnosti a

Ïelanú ãi menej Ïelanú me-
gapárty kaÏdú druhú noc.
Keì zo spoloãenskej miest-
nosti uprostred domu ne-
huãali aktuálne hity v opare
tequily, tak na streche
domca oproti ‰antili miestni
nemeckí raperi s pivom a
kamerou v ruke. Pre poko-
jamilovnej‰ích záujemcov
odporúãam privát (finanã-
né rozpätie 130 – 300
eur/mes.), alebo vysoko-
‰kolské internáty, ktoré sú
v‰ak v tom najv˘chodnej-
‰om Berlíne, ãiÏe hodinu
metrom a doktorand na ne
nemá nárok. Neìaleko
mesteãka sa nachádza aj
prírodné jazero Schlach-
tensee, ktoré bolo aj na-
priek mnoÏstvu daÏdiv˘ch
dní v Brandenbursku plné
vôbec nie prudérnych Ber-
línãanov. E‰te aj ·panieli z
domu 4, kde som b˘vala,
boli mimo z chronického
nedostatku plaviek a po-

dobného zahaºujúceho obleãenia.
T˘mto ãlánoãkom by som chcela

povzbudiÈ na‰inca z na‰ej jemne
nedocenenej vedecko-poºnohospo-
dárskej brandÏe, Ïe moÏnosti dos-
taÈ sa za hranice v‰edn˘ch dní for-
mou ‰tipendijného pobytu sú a tr-
pezliv˘m ‰Èastie praje. Choìte,
skúste a dajte vedieÈ, ako bolo..

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

Marec – poberaj sa starec

Sezónu lámaãiek otvoril ples FBP

– 3 –

Humboldtova univerzita v Ber-
líne má 10 fakúlt, kaÏdá z

nich má okolo 10 in‰titútov, s mno-
h˘mi katedrami. Hlavn˘ch historic-
k˘ch budov vo veºkolepom pruskom
‰t˘le v centre je niekoºko – pred
kaÏdou je socha Humboldta – ‰tát-
nika, humanistu, filozofa - v nadÏi-
votnej (typicky nemeckej) veºkosti.
In‰titút pre v˘skum rastlín (Institut
für Pflanzenbauwissenschaften)
sídli v západnej ãasti Berlína – v
Dahleme, asi pol hodinu metrom z
centra. Dahlem je krásna, lep‰ia
‰tvrÈ Berlína, obrovské vily a upra-
vené záhrady so sochami striedajú
veºvyslanectvá; luxusné kasárne
americk˘ch vojakov sa vyprázdnili
len prednedávnom. Vôbec, veºmi
veºa vecí v Berlíne neustále
pripomína neslávnu nedáv-
nu minulosÈ tohto symbolu
studenej vojny. Staãí zájsÈ
metrom kríÏom cez mesto,
okamÏite zbadáte, kedy ste
vo‰li do v˘chodného Berlí-
na. Zvy‰ky Berlínskeho mú-
ra sú miestami ponechané,
i keì ich pomedzi japonské
fotoaparáty takmer neuvidí-
te. V˘stavy, koncerty a iné
akcie, pripomínajúce b˘valé
rozdelené mesto, sú na
dennom poriadku, mnohé
budovy a kostoly sú nároã-
ky zakonzervované v zbom-
bardovanej podobe, pod ni-
mi stovky stánkov s pohºad-
nicami, kúskami berlínske-
ho múra v nádobkách, ber-
línskeho vzduchu v ple-
chovkách a ãínskymi rezan-
cami v papierov˘ch balíã-
koch. KozmopolitnosÈ Ber-
lína dosahuje takú mieru,
Ïe ãasto som vo vagóne
metra poãula v‰etky moÏné
svetové jazyky (najãastej‰ie tureãti-
nu a ru‰tinu), no na Nemca nevyze-
ral nikto. 

No vrátim sa k Dahlemu. Upro-
stred pekn˘ch domcov sa nachádza
súbor predvojnov˘ch (ale krásne za-
choval˘ch) trojposchodov˘ch budov
z ãerven˘ch tehál. Sú lemované po-
kusn˘mi políãkami, demon‰traã-
n˘mi porastmi a skleníkmi. Keì
som toto prostredie prv˘krát videla,

blízkom aj vzdialenej‰om okolí, kde
som vÏdy dostala príleÏitosÈ prezen-
tovaÈ sa (a t˘m prezentovaÈ na‰u
‰kolu, Slovensko), práca so ‰peciál-
nymi prístrojmi, úãasÈ na obhajo-
bách prác, ale i projektov, ale i
ãasté náv‰tevy opier, festivalov, ba-
letu, koncertov, ale aj b˘val˘ch kon-
centraãn˘ch táborov. Nezabudnem
na deÀ poºa so ‰tudentmi na pokus-
nej stanici v Thyrowe, kde sa po
prehliadke pokusov odborne aj ne-
odborne debatilo, grilovali sa párky
a pilo pivo. Profesor Ellmer, ‰éf in-
‰titútu, pripomínajúci Marxa, hral na
akordeóne, dr. Hübner dul do trúb-
ky, doktorandka do saxofónu. Ne-
mecké pochody a polky vystriedal
slovensk˘ ãardá‰ na moju poãesÈ v

musela som sa usmiaÈ, Ïe skok do
neznáma sa mi podaril. Pridelili mi
„biro“ v podkroví, odkiaº som z pa-
rapetu okna urobila najkraj‰ie zábe-
ry pobytu. ZúãastÀovala som sa na
v˘uãbe predmetu rastlinná v˘roba
ako ‰tudent, predná‰ajúci aj skú‰a-
júci. V˘uãba tam trvá do konca júla,
priãom mnohé predmety moÏno ab-
solvovaÈ aj v lete – najmä tie odbor-
né. Väã‰ina odborn˘ch skú‰ok pre-
bieha priamo v teréne, nepripravení
‰tudenti jednoducho nemajú ‰ancu.
Pokusy k diplomov˘m prácam si
obhospodarujú ‰tudenti sami – je to
v ich réÏii. KaÏd˘ piatok som vstá-
vala o tretej ráno, aby som s jedn˘m
‰tudentom sadla do auta, odviezla
sa na pokusnú stanicu v Thyrowe

nemeckom prevedení – „oãi oãi
ãierne oãi“. Hralo sa aj za prívalo-
vého daÏìa v drevenej stodole,
keì voda presakovala na orbové
telesá a som si istá, Ïe keì náho-
dou predt˘m ‰tudenti nemali k poº-
nohospodárstvu vrúcny vzÈah, po
takejto akcii s pedagógmi ho urãite
nadobudli. 

E‰te pár slov k praktick˘m záleÏi-
tostiam. Ubytovanie som si na‰la 

(majú ich tam asi päÈ) a do v˘chodu
slnka sme merali listovú plochu
rastlín ‰peciálnym prístrojom pouÏi-
teºn˘m len v prípade eliminácie
priameho slneãného Ïiarenia. Také
krásne presné v˘sledky, ktoré takto
dosiahol za celé vegetaãné obdobie
– nuÏ, perfekt. Dni poºa, predná‰ko-
vé cykly, kurz matematického mo-
delovania rastlinn˘ch systémov,
náv‰teva v˘skumn˘ch ústavov v

Veºká vìaka patrí v‰etk˘m,
ktorí sa podieºali na programe a
na organizácií takto vydareného
veãera. Zábava bola v˘borná. Za-
bávali sa nielen ‰tudenti, ale v
hojnom zastúpení aj na‰i skvelí

Obdobie lámaãkov˘ch plesov
na na‰ej alma mater zahájili tento
rok 24. februára ‰tudenti Fakulty
biotechnológie a potravinárstva.
Akcia, v˘nimoãná aj t˘m, Ïe to bo-
la prvá lámaãka po dvoch rokoch v
spoloãenskej miestnosti ·D Mla-
dosÈ. ëakujeme vedeniu univerzi-
ty, ktoré to umoÏnilo, a tak nám,
‰tudentom, prejavilo dôveru.

Agropotravinári pod zá‰titou
prodekanky docentky Heleny Fran-
ãákovej symbolicky lámali sálamu.
Kvalitu mäsového produktu zaru-
ãovalo okrem iného aj to, Ïe bola
vyrobená v technologickom labo-
ratóriu u docenta Ladislava Lagi-
na. Aplikovan˘m biológom zlomila
chromozómy X a Y, upeãené v ku-
chyni na‰ej spoluÏiaãky Laury
Dubajovej, prodekanka docentka
Zdenka Gálová.

� Kedy ste naposledy drÏali v
ruke knihu s t˘m, Ïe ste sa do nej
neskôr na urãit˘ ãas zahæbili?
Skriptá na chvíºu neberme do
úvahy      )

- Tu‰ím na strednej, nejaké po-
vinné ãítanie.

- Teraz uÏ nemám toºko ãasu,
ale asi pred dvoma mesiacmi, cez
prázdniny.

� Keby ste si mali vybraÈ z
dvoch najpredávanej‰ích kníh –

Da Vinciho kód (Dan Brown) a
Polnoãn˘ denník (Maxim E. Mat-
kin) – do ktorej by ste sa zahryzli?

- âítala som Matkina a zhltla
som ho za dva dni. O Da Vinciho
kóde som poãula, ale neláka ma.

- Da Vinciho kód. Snáì by som
sa koneãne dozvedel, v ãom je
tak kontroverzn˘.

� Myslíte si, Ïe kniha v jej
dne‰nej podobe má reálne ‰ance
na preÏitie?

- Obávam sa, Ïe uÏ ani veºmi nie.
- Dnes sa predáva kopa treÈo-

triednej literatúry, ktorá sa uÏ len
kvôli tzv. realistickému zobrazeniu
súãasného stavu spoloãnosti bu-
de stále predávaÈ. ªudia chcú po-
znávaÈ sami seba, vedieÈ, akí sú a
v akej dobe Ïijú. To, podºa mÀa,
hºadajú v súãasnej literatúre.

âo dodaÈ na záver? E‰te tak-
mer cel˘ mesiac môÏeme oslavo-
vaÈ knihu. âo keby ste teraz za‰li
do najbliÏ‰ieho kníhkupectva ãi
kniÏnice, trochu sa tam poroz-
hliadli a vybrali si tichého spoloã-
níka na pár veãerov. Veì meteo-
rológovia stále neohlásili definitív-
ny koniec zimy. nika

pedagógovia, ktorí neodmietli po-
zvanie. PochváliÈ treba aj IR·
MladosÈ, ktoré v˘born˘m v˘be-
rom hudby drÏalo zábavu aÏ do
skorého rána.

LUKÁ· LOKAJ, 3. FBP

alebo KNIHA NA ÚSTUPE?

Z BASKETBALU

„Oãi, oãi, ãierne oãi“ pre saxofón, trúbku a akordeón. Foto: autorka

Bodaj by nebolo veselo, veì polovicu ‰túdia uÏ majú ‰Èastne za sebou...

✸ ✸ ✸ Honoráre ✸ ✸ ✸

Redakcia Poºnohospodára
upozorÀuje ‰tudentov, ktor˘ch
príspevky boli uverejnené v ãís-
lach 1-10 (L. Bakay, L. Gregoro-
vá, L. Hlohinová, T. Ivaniã, K.
Ivani‰ová, L. Klosík, A. Taká-
ãová, P. Procházka, N. Zoláková,
I. Rozvadská), Ïe honoráre si
môÏu vyzdvihnúÈ od 10. marca
2006 v pokladnici Rektorátu SPU
na 1. poschodí u p. Va‰ãákovej.
Doktorandi nájdu svoje honorá-
re na v˘platnej páske za február.

Leto v Berlíne II.

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

„Îiadate ma, aby
som vám poroz-
prával rozpráv-
ku. Naão? Veì
va‰e mesto je
rozprávkou,“ po-

vedal kedysi pri náv‰teve Bra-
tislavy slávny rozprávkar, syn
chudobného obuvníckeho maj-
stra z Odense. Minul˘ rok si svet
pripomenul dvesté v˘roãie jeho
narodenia. Viete ako sa volal? 

Va‰e odpovede ãakáme do
16. marca 2006 na adrese:
redakcia@polnohospodar.sk.

Letn˘ semester sa nám uÏ pomaly rozbehol, tak som pozháÀala
v‰etky potrebné skriptá a hodiac oãkom po kalendári, vybrala som
sa vcelku anonymne preskúmaÈ univerzitn˘ terén. Je marec – mesiac
knihy a (nielen) mÀa zaujímalo, ak˘ máme vzÈah k niekoºk˘m zviaza-
n˘m stránkam s viac ãi menej hodnotn˘m obsahom.

SPEKTRUM

Ústav vedecko-technick˘ch in-
formácií pre pôdohospodárstvo v
Nitre hºadá pracovníka/ãku do
Informaãného strediska pre EÚ.
Podmienkou prijatia je vysoko‰kol-
ské vzdelanie poºnohospodárske-
ho smeru, v˘borná znalosÈ anglic-
kého jazyka a záujem o prácu s in-
formaãn˘mi zdrojmi. V prípade zá-
ujmu za‰lite svoj Ïivotopis na ad-
resu iseu@uvtip.sk alebo nás kon-
taktujte na tel. ã.: 037/77 21 805,
kl. 113.

Katedra krajinného inÏinierstva
FZKI v spolupráci s MP SR, Úniou
krajinn˘ch inÏinierov Slovenska,
ICID (International Commission on
Irrigation and Drainage), STU v
Bratislave a katedrami FZKI poria-
da 22. marca 2006 od 9.00 h v po-
sluchárni ZM (pod Zoborom) od-
born˘ seminár k SVETOVÉMU
D≈U VODY na tému Voda a kultú-
ra. Jeho súãasÈou bude prezentá-
cia filmov˘ch dokumentov s proble-
matikou vodného hospodárstva.
Seminár bude moÏné sledovaÈ cez
virtuálnu konferenãnú miestnosÈ na
adrese http://www.vrvs.org/. -vb-

Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU ozna-
muje, Ïe 
➤ 22. marca 2006 o 10.00 h v
kniÏnici Katedry genetiky a ple-
menárskej biológie (pavilón T, 1.
poschodie, ã. 35) bude Ing. PE-
TER MAKOVICK¯, doktorand na
Katedre veterinárnych disciplín
FAPZ, obhajovaÈ dizertaãnú prá-
cu na tému V˘vin a histogenéza
prieãne pruhovanej kostrovej sva-
loviny o‰ípan˘ch;
➤ 3. apríla 2006 o 10.00 h v zasa-
daãke Katedry v˘Ïivy zvierat (pavi-
lón T, 4. poschodie) bude Ing.
MARTINA FIKSELOVÁ, externá
doktorandka na Katedre skladova-

SKRIPTÁ
V. Papcunová – I. Gecíková: Návody na cviãenia z regionálnej eko-

nomiky. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 50 Sk.
A. Streìanská – ·. Buday: Bonitácia a cena pôdy. Prvé vydanie, ná-

klad 200 ks, cena 184 Sk.

UâEBNÁ POMÔCKA NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
K. Rúsková a kol.: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – matemati-

ka. Prvé vydanie, náklad 1200 ks, cena 200 Sk.
Kolektív autorov: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky z cudzích jazy-

kov – nemeck˘ jazyk. Tretie upravené vydanie, náklad 500 ks, cena
150 Sk.

J. Hudec a kol.: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – chémia. Piate
vydanie, náklad 300 ks, cena 130 Sk.

P. Bielik – I. Zentková: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – ekonó-
mia. Tretie upravené vydanie, náklad 2500 ks, cena 150 Sk.

MONOGRAFIA
J. Jakaboviãová: Language functions in business meetings. Prvé

vydanie, náklad 50 ks, cena 120 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Liga uÏ v znamení play off

Takto vyzerajú aj zápasy CASTY
SPU. UÏ 1. marca to vo Svite ‰krí-
palo najmä v útoãnej fáze. Domáci
si pred vyluãovacou ãasÈou potrebo-
vali vylep‰iÈ jednak svoje v˘chodis-
kové postavenie a jednak sebave-
domie, ktoré mali v poslednom ob-
dobí znaãne na‰trbené. V domácom
prostredí vyvinuli na na‰ich hráãov
obrovsk˘ tlak, ktorému sme podºah-
li pomerom bodov 64 : 55 (22:11,
16:22, 13:14, 13:8). Za Nitru najlep-
‰ie strieºali Lukjanec (13) a Pohán-
ka (12) ão nebola nijaká sláva.

V sobotu 4. marca sa v 25. kole
hralo v Nitre ìal‰ie univerzitné der-
by. Vysoko‰koláci z Ko‰íc k nám
pricestovali odhodlaní odãiniÈ dote-
raj‰ie manko vo vzájomn˘ch zápa-
soch. Musíme kon‰tatovaÈ, Ïe sa im
tento zámer daril napæÀaÈ takmer
cel˘ zápas. E‰te ‰Èastie, Ïe biã
praská na konci. Minútu pred kon-
com sme prehrávali o päÈ bodov a
len RidzoÀova „trojka“ nám asi 35
sekúnd pred koncom vykresala po-
slednú nádej. Súper znervóznel a v
závereãnom „‰estkovom“ rozstrele
nám dovolil vyrovnaÈ (mohli sme aj
vyhraÈ). Normálny hrací ãas sa
skonãil 75:75. V nastaven˘ch minú-
tach sme uÏ súperovi nedali ‰ancu.
Na‰a herná kvalita a najmä kondí-
cia slávili úspech. Proti ÈaÏkému sú-
perovi sme vyhrali 91 : 81 (20:21,
22:21, 14:18, 19:15, 16:6) po pre-
dæÏení. Za nás najlep‰ie strieºal Di-
maviãius (26), Seman (13) a Luk-
janec (12).

Ko‰ice máme teda za sebou. 
V 26. kole nás 11. marca ãaká na

Z VOLEJBALOVEJ

EXTRALIGY
VKM Lokomotíva Zvolen - VK

Ekonóm SPU Nitra 3:0 (22,21,
17) Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Száraz (libero: Ka-
veck˘, Halás, Cerman, Hukel M.)

V poslednom zápase nadstav-
bovej ãasti o umiestnenie pred
play-off sa na‰i muÏi stretli s
druÏstvom, ktoré takisto malo po-
stup zaisten˘ uÏ dávnej‰ie. Do-
máci nenechali niã na náhodu a
hneì od zaãiatku nás zatlaãili
kvalitn˘m servisom a následne
dobrou obranou na sieti. Postup-
ne si udrÏiavali niekoºkobodov˘
náskok aÏ do konca jednotliv˘ch
setov. Bola to posledná moÏnosÈ
pre trénerov odskú‰aÈ niektoré
varianty hry pred nadchádzajú-
cim play-off.

NajbliÏ‰ie kolo play off na do-
mácej pôde bude 17. marca o
18.00 h v ‰portovej hale SPU,
keì privítame muÏstvo VKP Bra-
tislava. ªUBOMÍR PA·KA

Prebiehajúca nadstavbová ãasÈ najvy‰‰ej basketbalovej súÈaÏe sa,
ãím ìalej, t˘m viac, podobá na taktické manévre jednotliv˘ch druÏ-
stiev. Na jednej strane od pritvrden˘ch tréningov˘ch dávok „oÈaÏie-
vajú ruky a nohy“ najmä v kluboch, ktoré od play off nieão ãakajú. Na
druhej strane sa zvy‰uje zodpovednosÈ jednotliv˘ch lídrov za hru.
Premenené na drobné, v tejto fáze súÈaÏe dominuje hrubá príprava a
hra sa (verme, Ïe na dobu urãitú) stala kostrbatej‰ou.

PRÁCA

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

svojej palubovke líder súÈaÏe z
Handlovej. V stredu 15. marca do-
ma privítame tradiãného rivala - Lu-
ãenec. V tomto zápase s najväã‰ou
pravdepodobnosÈou dôjde k pria-
memu súboju o druhé miesto v dl-
hodobej ãasti. Plné hºadisko a va‰e
povzbudzovanie by nám veºmi po-
mohlo! -Rj-

nia a spracovania rastlinn˘ch pro-
duktov FBP, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Mrkva (Daucus ca-
rota, L.) ako zdroj karotenoidov pre
potravinárske aditíva. 

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 
➤ 23. 3. 2006 o 9.00 h na Katedre
krajinného plánovania a pozemko-
v˘ch úprav (v cviãebni ZG), bude
Ing. JURAJ ëURI· obhajovaÈ svo-
ju doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému: Anal˘za kvality máp re-
gistra evidencie pozemkov;
➤ 23. 3. 2006 o 11.00 h v zasa-
daãke Botanickej záhrady SPU
bude Ing. MILAN KNOLL obhajo-
vaÈ svoju doktorandskú dizertaãnú
prácu na tému: Hodnotenie hos-
podárskych a estetick˘ch vlast-
ností skupiny IRIS barbata nana,
media, elatior.
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