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Vo svojom príhovore som naãrtol niektoré v˘chodiská, rie‰enia,
ktoré by som ako rektor v budúcnosti rie‰il. Konkrétne som navrho-
val pre na‰ich absolventov vytvorenie tzv. poºnohospodárskych rád
pri univerzite a pri fakultách, aby sme mali bezprostredné kontakty
s praxou, aby sme mapovali, analyzovali dopyt po na‰ich ‰tuden-
toch, pretoÏe chceme vychovávaÈ tak odborne pripraven˘ch ‰tu-
dentov, aby na‰li uplatnenie v praxi. Aby sme nezväã‰ovali rady ne-
zamestnan˘ch. Prioritou je zvy‰ovanie kvality vzdelávania, musíme
sa pripraviÈ na komplexnú akreditáciu. Z hºadiska vedeckého v˘-
skumu ide o vytvorenie excelentn˘ch pracovísk a laboratórií, do
ktor˘ch budeme vkladaÈ viac finanãn˘ch prostriedkov, aby sme sa
dostali aj do projektov, ako je napr. 7. rámcov˘ program, ão je moÏ-
nosÈ získaÈ finanãné prostriedky na univerzitu. ëalej je to systém
celoÏivotného vzdelávania. Mám takú predstavu, Ïe by sme aj z ne-
ho získavali mimorozpoãtové prostriedky. Samozrejme chcem, aby
sa vytvorila dobrá priateºská klíma pre kolektívy, aby fakulty navzá-
jom dobre spolupracovali a hlavne ‰tudentom chcem ako b˘val˘ ak-
tívny ‰portovec vytvoriÈ podmienky na ‰portovanie, na kultúrnu ãin-
nosÈ. Bol by som rád, keby tu vládol skutoãne akademick˘ duch.

JEDINÁ OTÁZKA
prof. Ing. MIKULÁ·OVI LÁTEâKOVI, PhD.

Akademick˘ senát vám dal dôveru vo voºbách. MôÏete v skratke
zhrnúÈ priority, ktor˘mi sa mienite riadiÈ vo funkcii rektora?

V priebehu prestávky na cvi-
ãení mi zazvonil mobil. Ohlási-
la sa pracovníãka z NTS, teda
národnej transfúznej stanice v
Nitre: „Pán docent, potrebuje-
me súrne krv va‰ej krvnej sku-
piny, môÏete prísÈ darovaÈ?“

„Veºmi rád“, odpovedám,
„ale mám aÏ do obeda cviãe-
nia“.

„Nevadí, krv potrebujeme
súrne a dnes máme odber aÏ
do ‰estnástej hodiny“, hovorí.

Tenké u‰i jednej mojej ‰tu-
dentky zaregistrovali túto ko-
munikáciu a následne padla
otázka: „Pán docent, a mohli
by sme aj my ísÈ darovaÈ krv?“ 

Priznám sa, Ïe na úkor od-
bornej problematiky z cviãenia
i‰lo niekoºko minút na informá-
ciu o darcovstve, humánnosti,
potrebách nemocnice a po-
dobne. V˘sledok bol tak˘, Ïe o
niekoºko dní celá ‰tudijná sku-
pina, niektorí odhodlaní, iní s
urãit˘mi obavami a strachom,
sme sa dostavili na NTS v Nit-
re, kde sme uÏ boli oãakávaní
a kaÏd˘ odovzdal drahocennú
tekutinu pre t˘ch, ktorí ju tak
naliehavo potrebujú.

A ja, ich pedagóg a morálna
opora, som bol na nich nes-
mierne hrd˘. A kto to bol? ·tu-
denti 3. roãníka Fakulty agro-
biológie a potravinov˘ch zdro-
jov, ‰pecializácia v‰eobecné
poºnohospodárstvo, poãtom 12
– v‰etko prvodarcovia.

Za tento pekn˘ ãin vám, milí
‰tudenti, úprimne ìakujem!

Doc. Ing. JÁN FRANâÁK, CSc.
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Z ôsmich kandidátov, ktor˘ch
sme vám v skratke predstavili v
minul˘ch ãíslach Poºnohospo-
dára, pred poãetné plénum
predstúpili postupne, v poradí,
ktoré urãil Ïreb, ‰tyria kandidáti.
Prof. Anna Bandlerová, prof.
Vladimír Gozora, prof. Mikulá‰
Láteãka a prof. Pavel ·Èastn˘
naãrtli priority, ktoré sú podºa ich
mienky, ale najmä zorného uhla
rozvoja univerzity v nasledujú-
com období kºúãové. Zhodné
názory odzneli najmä v súvislos-
ti s potrebou skvalitÀovaÈ vzde-
lávanie, a to aj v kontexte nad-
chádzajúcich akreditácií vyso-

k˘ch ‰kôl a cieºa, získaÈ ‰tatút
v˘skumnej univerzity, ale aj vy-
tvárania konkurencieschopn˘ch
‰tudijn˘ch programov v súlade s
moÏnosÈami uplatnenia absol-
ventov, potreby zlep‰ovaÈ pod-
mienky pre v˘uãbu a v˘skum,
roz‰irovaÈ medzinárodnú spolu-
prácu a zapájaÈ sa do medziná-
rodn˘ch vzdelávacích a v˘s-
kumn˘ch projektov. Rozdielne
boli pohºady kandidátov na for-
my riadenia univerzity, postave-
nie fakúlt, rozpoãtové pravidlá,
resp. investiãné zámery v budú-
com období. 

Vystúpenia kandidátov pod-

nietili rôznorodú diskusiu. Aké sú
ich kritériá na v˘ber najbliÏ‰ích
spolupracovníkov, prorektorov,
ako chcú zníÏiÈ vekovú hranicu
pre dosiahnutie docentúr a pro-
fesúr, podporujú v˘uãbu v cu-
dzom jazyku? Ak˘ je ich názor
na prípadné spojenie nitrian-
skych univerzít ãi spoplatnenie
‰túdia? Ako ìalej pri koncipova-
ní nov˘ch ‰tudijn˘ch programov
v situácii, keì vo v‰eobecnosti
klesá záujem o klasické poºno-
hospodárske odbory? V spektre
kladn˘ch i kritick˘ch odpovedí
zaznela aj mienka, Ïe inovácia je
nutná, no vzhºadom na dlhodobú
tradíciu na‰ej univerzity ako jedi-
nej svojho druhu v SR by bolo
treba byÈ k nim tolerantnej‰í, aby
sa zachovala kontinuita prípravy
odborníkov pre poºnohospodár-
sky sektor. K. POTOKOVÁ

Uznanie za vedu aj na na‰u univerzitu

O priebehu volieb s doc. JÁNOM WEISOM, 
predsedom celouniverzitnej volebnej komisie

Na post rektora prof. Mikulá‰ Láteãka

ëakujem vám, 
‰tudenti!

UÏ je to zopár rokov, ão som
utekala do ‰koly (opäÈ nesko-
ro    ), v ruke stískajúc kytiãku
pre svoju pani uãiteºku. Bol 28.
marec a um˘vadlá kaÏdej trie-
dy boli plné kvetov, k˘m sa ne-
zaãalo vyuãovanie. Po prvom
zvonení sa v‰ak pomaly vy-
prázdnili, aby svojím obsahom
naplnili náruãe mil˘ch i spra-
vodlivo prísnych vyuãujúcich.
T˘m sa ‰Èastím rozÏiarili oãi a
úsmevy rozdávali na poãkanie.

Takto si pamätá deÀ uãite-
ºov zo základnej ‰koly vari
väã‰ina z nás, ‰tudentov.

Odkedy som na vysokej
‰kole, mala som moÏnosÈ po-
ìakovaÈ len niektor˘m jedineã-
n˘m ºuìom, ktorí mi venovali
svoj ãas i energiu a obohatili
tak moje poznanie. Nie je to
preto, Ïe by niekto vymazal 28.
marec z kalendára, alebo ne-
bodaj zakázal prejavy vìaã-
nosti na akademickej pôde.
Sama vlastne neviem preão.

A tak som veºmi rada, Ïe mi
dal ná‰ Poºnohospodár jedi-
neãnú príleÏitosÈ poìakovaÈ
tento rok v‰etk˘m pedagógom,
pôsobiacim na na‰ej alma ma-
ter, za ich vytrvalosÈ a ochotu,
s ktorou nám odovzdávajú ne-
spoãetné mnoÏstvo vedomostí
a priamo ãi nepriamo formujú
ná‰ odborn˘ profil i osobnosÈ.

Verím, Ïe nie som jediná.

nika

Volebná komisia prijala osem kandidatúr, ktoré spæÀali základné
predpisy. 14. marca sa kandidatúry písomne vzdal doc. V. Paãuta a
15. marca, pri losovaní poradia vystúpenia, sa písomne vzdal prof.
P. Bielik, prof. V. Kroãko a ústne prof. M. Lacko-Barto‰ová. Do prvé-
ho kola volieb postúpili ‰tyria kandidáti, prof. Bandlerová, prof. Go-
zora, prof. Láteãka a prof. ·Èastn˘. V prvom kole volieb sa zúãastni-
lo 45 voliãov, ãlenov AS. Prof. Láteãka získal osemnásÈ, prof. Band-
lerová sedemnásÈ, prof. Gozora päÈ a prof. ·Èastn˘ dva hlasy. Traja
ãlenovia AS neupravili volebn˘ lístok, ãiÏe podºa volebného poriad-
ku sa zdrÏali hlasovania. Do druhého kola postúpila prof. Bandle-
rová a prof. Láteãka. Bolo vydan˘ch 45 hlasovacích lístkov. V‰etky
boli platné. Prof. Láteãka získal 27 a prof. Bandlerová 18 hlasov. Ce-
lo‰kolská ústredná volebná komisia skon‰tatovala, Ïe v‰etky zákon-
né predpisy boli splnené a vyhlásila voºby za platné. 

Na základe tajného hlasovania v druhom kole riadnych volieb bol
poãtom hlasov 27 za kandidáta na rektora zvolen˘ prof. Láteãka.
Komisia odporuãila predsedovi AS SPU prof. J. Antalovi, aby vypra-
coval návrh na vymenovanie prof. Láteãku za rektora SPU a postúpil
ho ministrovi ‰kolstva Slovenskej republiky. Nov˘ rektor sa po me-
novaní prezidentom republiky svojej funkcie ujme 2. júla tohto roku.

Ide predov‰etk˘m o ‰tudijnú
literatúru (uãebnice, skriptá) ve-
deckú a inú odbornú literatúru
(monografie, príruãky, vedecké
ãasopisy, roãenky, zborníky a
odborné ãasopisy). VES zabez-
peãuje aj rozmnoÏovanie ‰tudij-
n˘ch a pracovn˘ch materiálov
pre potreby jednotliv˘ch praco-
vísk SPU a v prípade voºn˘ch
kapacít poskytuje svoje sluÏby
in˘m subjektom a súkromn˘m
osobám. 

V roku 2005 vy‰lo vo Vydava-
teºstve SPU 91 skrípt, 8 uãeb-
níc (z nich jedna v elektronickej
forme na CD), 17 monografií,
17 titulov z oblasti odporúãa-
nej literatúry a príruãiek, 52
zborníkov z vedeck˘ch podu-
jatí (z toho 22 na CD), 11 ve-
deck˘ch ãasopisov radu Acta
a 4 ãísla ãasopisu Agroché-
mia. Predajná cena ‰tudijnej li-
teratúry, ktorej v˘roba sa hradila
z dotaãn˘ch a vlastn˘ch pro-
striedkov, presahuje 3,3 milióna
korún. 

MnoÏstvo vydávanej literatúry
závisí predov‰etk˘m od predaja,
preto my‰lienka „potrestaÈ“ t˘ch,
ktorí si objednali vydanie „ne-
predajnej“ publikácie, sa v praxi
ukázala ako veºmi úãinná. 

V najbliÏ‰ej budúcnosti bude
rásÈ poÏiadavka na vydávanie
nízkonákladovej literatúry. Jed-
n˘m z rie‰ení je vytvoriÈ akúsi
databázu ‰tudijnej literatúry, kto-
rá by sa podºa záujmu ‰tudentov
vytlaãila, resp. uloÏila na poÏa-
dované magnetické médium a 
v tejto forme sa aj predávala. 

Pretrvávajúcim nedostatkom
niektorej ‰tudijnej literatúry je jej
nevhodná ‰truktúra a neaktuál-
nosÈ. Univerzita a katedry by
mali tomuto problému venovaÈ
väã‰iu pozornosÈ, veì publiká-
cie vydávané na SPU nakupujú
mnohé slovenské kniÏnice, ale
aj odborníci z praxe. Dobre na-
písané dielo robí dobré meno
tak autorovi, ako aj vydavateºovi
a naopak.

(Zo správy VES SPU za rok 2005)

Streda 15. marca – volebn˘ deÀ. O 13. hodine sa 
v aule zi‰la akademická obec na‰ej univerzity, aby sa
oboznámila s programov˘mi vyhláseniami kandidátov
na funkciu rektora SPU na ìal‰ie ‰tvorroãné obdobie.
âlenovia akademického senátu potom v riadnych voº-
bách tajn˘m hlasovaním urãili, kto bude stáÈ na ãele
univerzity do roku 2010.

V stredu 15. marca v budove
Zväzu slovensk˘ch vedecko-
technick˘ch spoloãností v Bratis-
lave slávnostne vyhlásili v˘sled-
ky 9. roãníka oceÀovania vedec-
k˘ch osobností roka 2005 v Slo-
venskej republike. Vyhlasovate-
ºom súÈaÏe je Journaliste-Studio
(J/S) v spolupráci s Klubom ve-
decko-technick˘ch Ïurnalistov
Slovenského syndikátu noviná-
rov a sponzorom a.s. Slovnaft
Bratislava. Odborné gestorstvo
zabezpeãujú zástupcovia SAV,
M· SR a Zväzu slovensk˘ch ve-
decko-technick˘ch spoloãností. 

Cena za v˘sledky v progra-
moch EÚ putuje na na‰u uni-
verzitu. Bol Àou ocenen˘ doc.
Ing. JÁN GADU·, PhD., z Ka-
tedry mechaniky a strojníctva
Mechanizaãnej fakulty SPU,
ktor˘ sa so svojím tímom zapo-
jil do v˘skumu obnoviteºn˘ch
zdrojov energie v rámci projek-
tov Rámcového programu EÚ v
oblasti vyuÏívania poºnohospo-

dárskej biomasy na energetické
úãely (na snímke druh˘ zºava).

Vedcom roka 2005 sa stal prof.
Anatolij Dvureãenskij z Matema-
tického ústavu SAV, technológom
roka je Ing. Ján BaláÏ z Ústavu
experimentálnej fyziky SAV, naj-
úspe‰nej‰ou mladou v˘skumníã-
kou RNDr. Jana Jakubíková z Ús-
tavu experimentálnej onkológie
SAV a osobitné uznanie za celoÏi-
votné dielo vo v˘skume si prevzal

prof. Jozef âiÏmárik z Farma-
ceutickej fakulty UK v Bratislave.
ëal‰ích 21 vedcov získalo ãest-
né uznanie.

Medzi nimi aj doc. MVDr. Pe-
ter MASSÁNYI, PhD., vedúci Ka-
tedry fyziológie Ïivoãíchov FBP,
za v˘znamnú publikaãnú ãin-
nosÈ, získavanie nov˘ch projek-
tov a propagáciu pracoviska do-
ma a v zahraniãí.

Laureátom blahoÏeláme! -r-

Symbolick˘ kvietok

k sviatku uãiteºov

1. Kandidáti na post rektora vy-
stúpili v aule so svojimi progra-
mov˘mi vyhláseniami. Zºava:
prof. A. Bandlerová, prof. V. Go-
zora, prof. P. ·Èastn˘ a prof. M.
Láteãka. 

2. O novom rektorovi rozhodova-
lo 45 prítomn˘ch ãlenov Akade-
mického senátu SPU. Na sním-
ke predseda volebnej komisie
doc. J. Weis.

3. V druhom kole volieb bol nad-
poloviãnou väã‰inou hlasov zvo-
len˘ prof. Mikulá‰ Láteãka. Bla-
hoÏeláme! Foto: (za)
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Poslaním Vydavateºstva SPU je organizaãné zabezpeãenie,
príprava, vydávanie a predaj literatúry pre potreby univerzity. 
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KONGRES CIOSTA–CIGR V RÉÎII MECHANIZAâNEJ FAKULTY

O európskej poºnohospodárskej
technike na budúci rok v Nitre

âAZV 
o podpore 

vidieka

·tátny tajomník Ministerstva
pôdohospodárstva SR Ján Go-
lian menoval prof. DU·ANA
HÚSKU, prorektora SPU pre
rozvoj univerzity, za expertné-
ho koordinátora tímu na prípra-
vu a vypracovanie v˘hºadovej
‰túdie pre vytvorenie V˘skum-
ného a vzdelávacieho centra
Univerzity OSN na Slovensku
(United Nations University –
Research and Training Center
UNU-RTC), zameraného na
oblasÈ poºnohospodárstva, les-
níctva a Ïivotného prostredia.

RADI UVEREJ≈UJEME

Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva zorganizovala 22. februára pod názvom
Aplikácia medzinárodn˘ch ‰tandardov kvality a bezpeãnosti
potravín v agropotravinárskom sektore odborn˘ seminár, kto-
rého cieºom bolo oboznámiÈ úãastníkov s medzinárodn˘mi 
a súkromn˘mi ‰tandardmi v tejto oblasti.

Úvodn˘ referát sa dot˘kal le-
gislatívnych zmien od 1. 1. 2006,
keì vstúpil do platnosti tzv. hy-
gienick˘ balíãek H1 – H5 a niek-
toré ìal‰ie nariadenia a súãasne
boli podºa nariadenia vlády SR ã.
647/2005 od 1. 1. 2006 zru‰ené,
resp. obmedzené niektoré na-
riadenia z roku 2003. 

Vo februári 2006 bola vydaná
STN EN ISO 22 000 Systémy ma-
naÏérstva bezpeãnosti potravín,
ktorá je slovenskou verziou EN
ISO 22 000: 2005. Cieºom tejto
normy je umoÏniÈ organizáciám
komunikovaÈ záleÏitosti bezpeã-
nosti potravín, plniÈ politiku bez-
peãnosti potravín, získaÈ certifikát
alebo vyhlásiÈ zhodu. Norma sprís-
Àuje aj poÏiadavky na systém 
HACCP, zavádza prevádzkové
programy kontroly a zvy‰uje úlohu
vedenia organizácie v systéme
bezpeãnosti potravín. Predmetom
ìal‰ej predná‰ky bol ‰tandard Eu-
rep Gap, urãen˘ prvov˘robcom –
pestovateºom ovocia, zeleniny,
chovateºom hospodárskych zvie-
rat, ktor˘ sa uÏ zavádza v celom
svete. Princípom je jednotn˘ po-
stup v˘konu in‰pekcie a auditov a
ne‰tátna kontrola dodrÏiavania le-
gislatívnych poÏiadaviek. Medzi-
národnú potravinársku normu IFS
(International Food Standard) vy-

tvorili nemeckí a francúzski ob-
chodníci. Je to súkromn˘ ‰tan-
dard uplatÀovan˘ v obchodn˘ch
reÈazcoch. ·tandard BRC vytvori-
lo Britské konzorcium maloob-
chodníkov s cieºom pomôcÈ im 
v plnení právnych záväzkov pri
ochrane spotrebiteºa. V súãasnej
dobe sa stal tento ‰tandard naj-
lep‰ou praxou v mnoh˘ch dodá-
vateºsk˘ch reÈazcoch. Norma vy-
Ïaduje prijatie a zavedenie anal˘-
zy rizík, dokumentovan˘ a efek-
tívny systém manaÏérstva kvality,
riadenia podnikov˘ch environ-
mentálnych noriem, produktov,
procesov a pracovníkov. Spoloã-
n˘m základom v‰etk˘ch ‰tan-
dardov je systém HACCP, riade-
nie rizík, bezpeãnosÈ potravín a
ochrana spotrebiteºa. Tieto systé-
my sú uplatÀované v celom svete,
a preto sa im nevyhnú ani na‰i v˘-
robcovia potravín, prvov˘roba,
obchod, sluÏby a pod. Preto treba
aj v tejto oblasti vychovaÈ odbor-
níkov a ‰pecialistov, ktorí budú
pripravení na ich uplatÀovanie
v praxi. Na seminári sa zúãastnilo
73 záujemcov o túto problemati-
ku, odznelo 7 predná‰ok a bol vy-
dan˘ pracovn˘ materiál pre potre-
by úãastníkov.

Doc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr. 
Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín

Legislatíva v záujme
ochrany spotrebiteºa

Rok 2006 nie je len historick˘m medzníkom na‰ej univerzity,
ale aj rokom v˘znamn˘ch Ïivotn˘ch jubileí ºudí, ktorí jej exis-
tenciu a rozvoj napæÀali. K osobnostiam pedagogiky a vedy pat-
rí prof. Ing. ·TEFAN IVANKO, DrSc., ktor˘ sa 19. marca 2006 do-
Ïíva v˘znamného Ïivotného jubilea, 75. rokov.

Narodil sa v tomto „jozefov-
skom“ dni roku 1931 v rázovitej,
kultúrnej obci IÀaãovce, okr. Mi-
chalovce, ktorá na‰ej akade-
mickej pospolitosti okrem in˘ch
odborníkov dala aj jedného z
rektorov samostatnej V·P, prof.
Ing. Jána Tomovãíka, CSc.
(1966 – 1970). 

Jubilant získal inÏiniersky titul
v roku 1958 na Fakulte pedoló-
gie a agrochémie Timiriazevovej
poºnohospodárskej akadémie v
Moskve. V tom istom roku na-
stúpil na V·P v Nitre, kde bol na
základe odbornosti a v˘sledkov
medzinárodne akceptovan˘ch
publikácií poveren˘ vybudova-
ním Ústavu pre vyuÏitie rádioak-
tívneho Ïiarenia a rádioizotopov
v poºnohospodárstve. V roku
1963 z tohto pracoviska vznikla
Katedra rádiobiológie a bioché-
mie (teraz Katedra biochémie a
biotechnológie), ktorú viedol do
roku 1975. Za toto obdobie sa
katedra stala v˘znamn˘m celo‰-
tátnym pedagogicko-v˘skum-
n˘m centrom v danej oblasti. V
roku 1976, po zru‰ení Katedry
rádiobiológie a biochémie V·P,
odi‰iel do Ko‰íc, na Katedru
chémie biochémie a toxikológie
Vysokej ‰koly veterinárskej, kto-
rú viedol aÏ do roku 1989.
Pôsobil tam ako riadny profesor
a predná‰al do júna roku 2000.

V rokoch 1967 aÏ 1969 pra-
coval ako stáÏista Medzinárod-
nej agentúry pre atómovú ener-
giu na poºnohospodárskom od-
delení v˘skumného ústavu
Dánskej agentúry pre atómovú
energiu v Risö. Absolvoval krát-
ko- i dlhodobé ‰tudijné pobyty v
mnoh˘ch krajinách Európy.

Poãas 42-roãnej pedagogic-
kej a vedeckej ãinnosti veºa
publikoval a v˘sledky svojej
práce prezentoval na vedec-
k˘ch konferenciách doma i v za-
hraniãí. Aktívne sa podieºal na
rozpracovaní alebo posudzova-

ní koncepcií rozvoja poºnohospo-
dárstva na krajskej i republikovej
úrovni z pohºadu trendov rie‰enia
bielkovinového problému vo v˘Ïi-
ve zvierat vo vyspel˘ch ‰tátoch
západnej Európy. O túto proble-
matiku sa zaujíma aj v súãasnosti,
najmä v kontexte rie‰enia problé-
mov súvisiacich so zákazom pou-
Ïívania mäsovej a mäsovokostnej
múãky v EÚ. Aktívne spolupracuje
s vysok˘mi ‰kolami a odborn˘mi
in‰titúciami v âR a v SR v proble-
matike aplikácie exogénnych trá-
viacich enz˘mov a in˘ch nutricí-
nov na zlep‰enie stráviteºností Ïi-
vín, podpory imunity zvierat a zní-
Ïenia kolobehu patogénov a cu-
dzorod˘ch látok v potravinovom
reÈazci.

Je dobré, Ïe pán profesor je aj
v dôchodku stále aktívnou ve-
deckou osobnosÈou a napriek
bydlisku v Prahe je so Sloven-
skom a na‰ou univerzitou stále v
kontakte. Do ìal‰ích dobr˘ch ro-
kov Vám, váÏen˘ pán profesor,
prajeme pevné zdravie, vitalitu a
radosÈ z dosiahnut˘ch v˘sled-
kov. Te‰íme sa na plodné stret-
nutia a diskusie!

Va‰i priatelia a Ïiaci 
z Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva SPU v Nitre

Jubileum profesora 
·tefana Ivanku

Na zasadnutí sekcie, zamera-
nej na manaÏment poºnohospo-
dárskej techniky, ergonomiku a
systémové inÏinierstvo, sa zú-
ãastnil prof. S. Kleisinger z Ús-
tavu poºnohospodárskej techniky
Univerzity v Hohenheime, prof.
P. Piccarolo z Katedry poºno-
hospodárskej mechaniky Uni-
verzity v Turíne, Dr. C. Gron Sθ-
rensen z Oddelenia poºnohos-
podárskej techniky Dánskeho
ústavu poºnohospodárskych vied,
Horsens, Dánsko a prof. T. Luo-
ma z In‰titútu efektívnosti práce,
Helsinki, Fínsko. Na‰u univerzitu
reprezentovali prorektori prof. A.
Bandlerová a doc. V. Rataj, pro-
dekan MF doc. D. Brozman a
novovzniknuté SCPV ria-
diteº sekcie v˘skumu,
prof. ·. Mihina. 

Prof. L. Nozdrovick˘ pri
otvorení zasadnutia zdô-
raznil v˘znam podujatia z
hºadiska rozvoja medziná-
rodn˘ch kontaktov MF s
európskymi univerzitami a
in‰titúciami pôsobiacimi v
sfére poºnohospodárskej
techniky. Rokovanie vie-
dol prof. T. Juliszewski.
KeìÏe v rámci 5. sekcie
CIGR pôsobí aj organizá-
cia CIOSTA (Commission
Internationale de l`Organi-
sation Scientifique du
Travail en Agriculture), za-
meraná na vedeckú orga-
nizáciu práce v poºnohos-
podárstve, hodnotil sa aj
priebeh kongresu XXXI
CIOSTA-CIGR V, ktor˘ sa

konal v septembri 2005 v Stutt-
garte pod názvom Zvy‰ovanie e-
fektívnosti práce v poºnohospo-
dárstve, ovocinárstve a lesníc-
tve. V jeho závere, po prezentá-
cii SPU, sa rozhodlo, Ïe ìal‰í
kongres sa v roku 2007 bude ko-
naÈ na na‰ej univerzite. 

Do funkcie predsedu organi-
zácie CIOSTA bol zvolen˘ prof.
Nozdrovick˘. Prof. S. Kleisinger,
doteraj‰í predseda medzinárod-
ného v˘boru CIOSTA, mu odo-
vzdal príslu‰nú dokumentáciu a
symbol organizácie CIOSTA –
tepané mosadzné kladivko. V
ìal‰ej ãasti rokovania sa pozor-
nosÈ venovala organizaãn˘m o-
tázkam prípravy kongresu, ako

aj aktuálnym problémom, pre-
dov‰etk˘m nov˘m projektom,
rie‰en˘m v európskych in‰titú-
ciách. Kon‰tatovalo sa, Ïe ná-
stup nov˘ch zloÏit˘ch technic-
k˘ch prostriedkov do mechani-
zovan˘ch v˘robn˘ch systémov v
poºnohospodárstve a potravinár-
skom priemysle priná‰a zásad-
ne nové poÏiadavky na organi-
záciu v˘robn˘ch procesov, na
implemetáciu informaãn˘ch tech-
nológií a vedomosti manaÏérov
a operátorov. Na záver si ãleno-
via medzinárodného v˘boru 5.
sekcie CIGR prezreli Kongreso-
vé centrum SPU.

Poverenie usporiadaÈ v roku
2007 kongres CIOSTA–CIGR V
dáva na‰ej univerzite veºkú ‰an-
cu zviditeºniÈ sa v európskom
univerzitnom a v˘skumnom
priestore a nadviazaÈ nové me-
dzinárodné kontakty.

Ing. RADOVAN ·VARDA

Problematike Podporn˘ch
a rozvojov˘ch progra-

mov EÚ pre poºnohospodár-
stvo a vidiek (2007-2013) bolo
venované valné zhromaÏdenie
âeskej akadémie poºnohospo-
dárskych vied (âAZV), ktoré sa
uskutoãnilo 14. marca v aule
âeskej poºnohospodárskej uni-
verzity v Prahe-Suchdole. 

Z vystúpenia predsedu âAZV
a rektora âZU prof. J. Hrona,
ako aj z referátov zástupcov
ãesk˘ch rezortn˘ch ministers-
tiev, ministerstva poºnohospo-
dárstva a ministerstva Ïivotné-
ho prostredia vyplynulo, Ïe v
âeskej republike sa venuje
veºká pozornosÈ dôleÏitému fi-
nanãnému nástroju podpory
komplexného rozvoja vidieka
pre obdobie rokov 2007-2013.
Priebeh valného zhromaÏde-

nia poukázal na to, Ïe rozvoj
vidieka bude v budúcom obdo-
bí chápan˘ v uÏ‰ej súvislosti s
rozvojom poºnohospodárskej
v˘roby, ako to bolo doteraz.
Rozsah financovania jednotli-
v˘ch priorít a úroveÀ rezortnej
v˘skumnej základne ãeského
poºnohospodárstva predsta-
vujú stálu v˘zvu pre slovenskú
stranu. 

Poºnohospodárstvo a vidiek
v âeskej republike aj na Slo-
vensku stoja pred rie‰ením
rovnak˘ch problémov a vzá-
jomná spolupráca bude pro-
spe‰ná pre obe strany. Na za-
sadnutí âAZV sa zúãastnil aj
prof. J. Jech, ãlen âAZV a zá-
stupcovia Slovenskej akadé-
mie pôdohospodárskych vied,
jej podpredseda prof. J. Novot-
n˘ a autor tohto ãlánku. 

Prof. Ing. L. NOZDROVICK¯, PhD., 
ãlen predsedníctva SAPV

Úãastníkov zasadania medzinárodného v˘boru piatej sekcie CIGR privítal ve-
dúci Katedry strojov a v˘robn˘ch systémov profesor Nozdrovick˘, rokovanie
viedol predseda sekcie profesor Juliszewski z AR v Krakove (vpravo).

O certifikácii jazykovej spôsobilosti

UNIcert®, a preto jej In‰titút pre
akreditáciu jazykov˘ch progra-
mov a skú‰ok na univerzitách
v strednej Európe (UNIcert®

LUCE) udelil akreditáciu a opráv-
nil ju vydávaÈ certifikáty jazykovej
spôsobilosti v anglickom jazyku
na úrovni UNIcert® III – C1
(Anglick˘ odborn˘ jazyk pre eko-
nómov) pre ‰tudentov a absol-
ventov SPU. Tento certifikát by v
budúcnosti mohol byÈ legislatív-
ne ekvivalenciou odbornej ‰tát-
nej jazykovej skú‰ky, pretoÏe
spæÀa v‰etky poÏiadavky kladené
na vykonávanie ‰tátnych odbor-
n˘ch jazykov˘ch skú‰ok vo vzÈa-
hu k poÏiadavkám ERR. 

Systém UNIcert je flexibiln˘ v
tom, Ïe ho moÏno po splnení
podmienok orientovaÈ obsahovo
na ktor˘koºvek ‰tudijn˘ program,
priãom materiál o univerzitnom
certifikáte sa predkladá na
schválenie akademickému sená-
tu príslu‰nej fakulty, v mene kto-
rej KOJV Ïiada o udelenie akre-
ditácie pre príslu‰n˘ ‰tudijn˘ pro-
gram. Obdobie platnosti akredi-
tácie KOJV pre UNIcert® III – C1
pre ‰tudentov a absolventov
SPU je od 1. 10. 2005 do 30. 9.
2008 a po uplynutí doby platnos-
ti treba opätovne poÏiadaÈ o
akreditáciu. V súãasnosti KOJV
Ïiada o akreditáciu UNIcert® III-
C1 pre jazyk nemeck˘ a akredi-
táciu UNIcert® II- B2 (obsahovo
zhodn˘ so základnou ‰tátnou ja-

V Rade Európy bol v roku
2001 vypracovan˘ Spoloãn˘ eu-
rópsky referenãn˘ rámec pre ja-
zyky, ktor˘ slúÏi ako podklad na
uãenie sa a vyuãovanie jazykov,
ako aj na hodnotenie dosiahnutej
jazykovej kompetencie. 

Európsky systém jazykového
vzdelávania (2001) vytvára in‰ti-
túciám základ umoÏÀujúci vzá-
jomné porovnávanie a uznávanie
jazykovej kvalifikácie a pomáha
organizátorom kurzov, uãiteºom
a skú‰ajúcim lep‰ie definovaÈ
ciele a koordinovaÈ vzdelávacie
aktivity. Tento systém sa okrem
iného vyuÏíva aj pri certifikácii ja-
zykovej spôsobilosti so zamera-
ním na obsah skú‰ok a kritérií
hodnotenia získan˘ch na niÏ‰om
stupni ovládania jazyka.

Jedn˘m z veºmi flexibiln˘ch a
otvoren˘ch programov v˘uãby a
certifikácie je aj program jazyko-
vej v˘uãby v medzinárodnom
systéme UNIcert (Univerzitn˘
certifikát). Ide predov‰etk˘m o
systém jazykovej v˘uãby a certi-
fikácie pre ‰tudentov nefilologic-
k˘ch odborov, ktor˘ je známy a
uznávan˘ v mnoh˘ch stredoeu-
rópskych krajinách. Katedra od-
borného jazykového vzdelávania
(KOJV) splnila ‰tandardy kvality
transparentnej v˘uãby odborné-
ho cudzieho jazyka a skú‰ok vo
vysoko‰kolskom vzdelávaní, kto-
ré sú kompatibilné so systémom
jazykovej v˘uãby a skú‰ok

zykovou skú‰kou) pre jazyk ang-
lick˘, nemeck˘ a rusk˘. 

Veºmi aktívnu organizaãnú a
vedúcu úlohu pri získavaní akre-
ditácie UNIcert na KOJV má
PaedDr. Irena Felixová, ãlenka
komisie UNIcert®LUCE, ktorá
bola navrhnutá ãlenskou základ-
Àou CASAJC a odsúhlasená V˘-
borom UNIcert® v DráÏìanoch.

KOJV bude v blízkej budúc-
nosti spolu s ostatn˘mi univerzi-
tami technického zamerania ini-
ciovaÈ na M· SR podºa vzoru
âeskej republiky aj legislatívne
podloÏenú ekvivalenciu a ‰tan-
dardizáciu jazykov˘ch skú‰ok,
pretoÏe v súãasnosti existujúci
monopol ‰tátnych jazykov˘ch
skú‰ok uÏ plne nezodpovedá di-
verzifikácii preukazovania jazy-
kovej kvalifikácie hlavne v európ-
skom kontexte. Ako napísali
Lidové noviny „ãeská státnice z
nûmãiny nestaãí... resp. není
moc Ïádaná, pfiednost a vût‰í
váhu mají mezinárodní certifikáty
...odstupÀované podle úrovnû
pokroãilosti“. 

Skú‰ky podºa európskeho
rámca sa delia na A1-A2 (urãené
pre zaãiatoãníkov aÏ mierne po-
kroãil˘ch), B1-B2 (stredne po-
kroãilí) a C1-C2 (pokroãilá úro-
veÀ s odbornou orientáciou). 
Z tohto dôvodu sa v‰etky medzi-
národne uznávané jazykové
skú‰ky a v na‰om kontexte
uznávané ‰tátne jazykové skú‰-
ky dajú (a musia) priradiÈ k jed-
notliv˘m úrovniam Európskeho
referenãného rámca. 

·tudenti ‰tudijn˘ch odborov
na SPU, zriaden˘ch podºa záko-
na ã. 131/2002 Z.Z., § 109 ods.
1, dokonãia ‰túdium podºa pred-
chádzajúcich predpisov, teda aj
jazykové vzdelávanie a ‰tátne ja-

zykové skú‰ky, ak boli súãasÈou
‰túdia dobiehajúcich „star˘ch“
‰tudijn˘ch odborov aÏ do dokon-
ãenia ‰túdia v t˘chto ‰tudijn˘ch
odboroch. V tomto zmysle a na
základe opätovného oprávnenia
M· SR bude katedra pokraãovaÈ
v organizovaní a vykonávaní
‰tátnych jazykov˘ch skú‰ok.
Bude v‰ak iniciovaÈ aj doplnok k
vysoko‰kolskému zákonu, ktor˘
by oprávÀoval V· a univerzity
nefilologického zamerania vyko-
návaÈ odborné ‰tátne jazykové
skú‰ky aj v novo akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programoch, pretoÏe
nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon neob-
sahuje ustanovenie, ktoré v mi-
nulosti umoÏÀovalo M· SR ude-
liÈ univerzitám nefilologického za-
merania oprávnenie vykonávaÈ
‰tátne jazykové skú‰ky. 

Právom sa domnievame, Ïe
vykonávanie odborn˘ch ‰tát-
nych jazykov˘ch skú‰ok má
svoje miesto hlavne v tomto ty-
pe vysoko‰kolského vzdeláva-
nia. V súãasnosti katedra za-
bezpeãuje v novoakreditova-
n˘ch ‰tudijn˘ch programoch po-
dºa záujmu certifikáciu v rámci
systému UNIcert, ktorá bude
uznávaná na príslu‰n˘ch fakul-
tách ako ekvivalent základnej
‰tátnej jazykovej skú‰ky (UNIcert
BII) a odbornej ‰tátnej jazykovej
skú‰ky (UNIcert III). 

ëal‰ie informácie o jazyko-
v˘ch kurzoch a skú‰kach nájdete
v príruãke UNIcert® Systém ja-
zykovej v˘uãby a certifikácie pre
‰tudentov nefilologick˘ch odbo-
rov, ktorú vydalo Vydavateºstvo
EKONÓM v Bratislave v roku
2004, resp. na internetovej strán-
ke KOJV.
Doc. PhDr. MÁRIA UÎÁKOVÁ, PhD., 

vedúca KOJV

Zasadnutie medzinárodného v˘boru piatej sekcie v˘znamnej
európskej organizácie CIGR (Commission Internationale du
Génie Rural), pôsobiacej v sfére poºnohospodárskej techniky, sa
pod vedením svojho predsedu, prof. T. Juliszewského z Akadé-
mie Rolniczej v Krakove, konalo 6. marca na Katedre strojov a v˘-
robn˘ch systémov MF.

Zámery EÚ v oblasti jazykovej politiky sa spredmetnili v ob-
lasti tvorby spoloãn˘ch ‰tudijn˘ch programov – kurikúl, osnov
a evalvaãn˘ch kritérií na testovanie jazykov˘ch znalostí zod-
povedajúcich jednotliv˘m stupÀom. I‰lo o zavedenie poÏia-
davky jazykového portfólia, ktoré umoÏní valorizáciu jazykovej
kompetencie z rozliãn˘ch jazykov bez ohºadu na to, ãi bola zís-
kaná v ‰kolskom systéme, alebo v rámci individuálneho ‰túdia
mimo neho. 



MARCOVÁ SÚËAÎ

O KNIHU

ktorí e‰te majú poctivú lingvistic-
kú prípravu, sú zvyknutí preklad
„vysedieÈ“ – skrátka „stará ‰kola“.
E‰te alarmujúcej‰ie je, Ïe pribú-
da „r˘chlokvasen˘ch“ preklada-
teºov a nepriamo úmerne s nimi
ubúda aÏ doslova mizne profesia
vydavateºského redaktora, ãiÏe
zaãínajúci prekladateº nedostane
ani len tú elementárnu spätnú
väzbu. Rozmáha sa napríklad
fakt, Ïe ak chce vydavateº r˘chlo
vydaÈ hrub˘ bestseller, podelí
preklad medzi dvoch-troch pre-
kladateºov a nedá si ani len tú
námahu, aby najal redaktora,
ktor˘ ten preklad „dá dokopy“.
A e‰te dodám, Ïe prekladanie
nároãnej umeleckej literatúry je
dnes veºmi slabo platená literár-
na práca... 

Ste autorom premnoh˘ch hi-
tov˘ch pesniãkov˘ch textov,
mnoh˘ch uÏ s etiketou veãne ze-
lené. Pospevujete si tak sám pre
seba niektorú obzvlá‰È rád? Len
mi nepovedzte, Ïe matka má rada
v‰etky svoje deti!

Ak si nieão pospevujem, tak to
urãite nie je odo mÀa, skôr od
Nohavicu, OkudÏavu alebo Vy-
sockého. Zo svojich... obãas si
pustím nieão, ão som urobil s je-
dineãn˘m DeÏom Ursínyim.

Poraìte nieão zaujímavého na
ãítanie... ão vás v poslednej 
dobe oslovilo? E‰te stále sa rád
„prehrabávate“ v encyklopé-
diách?

V poslednej dobe ãítam skôr
hrubé kniÏky literatúry faktu, kto-
ré sú napísané tak, Ïe oslovia aj
laika. Napríklad anglick˘ historik
Orlando Figes napísal knihu o
kultúrnej histórii Ruska Nata‰in
tanec. Veºmi zaujímavé. A cel-
kom ãerstv˘ skvel˘ záÏitok mám
z kniÏky VraÏda ako spoloãenská
udalosÈ, ktorej (utajen˘m) auto-
rom je Du‰an Taragel. A v en-
cyklopédiách sa prehrabávam
stále rád.

ëakujem za rozhovor a prajem
pekné literárne záÏitky kaÏd˘
deÀ! K. POTOKOVÁ
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Chutí vám ten chlebík stále
rovnako? S ãím ho máte najrad-
‰ej?

UÏ sám ten chlebík je rôznoro-
d˘. Raz biely, raz ãierny, raz bevit,
raz slneãnicov˘, raz grahamov˘...
A raz je s maslom, raz s medom,
b˘va aj such˘... to je v poriadku,
dôleÏité je, aby bol ãerstv˘.

„Zatváram knihu, odkladám ju
do police, uÏ neviem o ãom bola,
e‰te tu‰ím, ão som do nej vloÏil
ãítaním.“ Úryvok z va‰ej básne
som pouÏila namiesto otázky.
Málo sa vraj ãíta. Mladí nesiahajú
po knihe, rad‰ej stlaãia gombík
alebo klikajú my‰ou. Slovná zá-
soba chudobná, fantázia nemá
podnety na rozlet. To je v‰e-
obecná mienka. Aj va‰a?

Fakt neviem. MoÏno. Ale ne-
chce sa mi vidieÈ to tak pesimis-
ticky. âasto sa túlam v kníhku-
pectvách, je tam záplava kníh,
medzi nimi aj kvalitné, v˘ber je
obrovsk˘ – a vidím tam aj mla-
d˘ch ºudí. Internet doslova a do
písmena zmenil svet, a t˘m aj zá-
ujmy mlad˘ch ºudí, ale aj na in-
ternete sa ãíta. 

Aká je kniha vá‰ho detstva?
Ak˘ Ïáner ste mali rád? 

Ja som bol dosÈ netypick˘ ãita-
teº. Ako dieÈa star‰ích rodiãov, je-
dináãik a navy‰e pohybovo ne-
veºmi nadané dieÈa som odmaliã-
ka sedel v kniÏkách. âítal som
v‰etko, ão mi pri‰lo pod ruku –
veºa a hltavo. ËaÏko povedaÈ, ão
som mal najrad‰ej, asi v kaÏdom
období nieão iné. Ale trvalo urãi-
te verneovky – preãítal som ich
v‰etky preloÏené do slovenãiny
alebo ãe‰tiny. Knihami môjho
detstva by mohli byÈ napríklad
Plevov Mal˘ Bobe‰ alebo Zúb-

vyznieva z otázky, Ïe by novem-
ber 1989 odsunul nejaké hodno-
ty do spodného regálu. Odklon
od ruskej literatúry po novembri
1989 bol celkom prirodzen˘ – bo-
la to reakcia na desaÈroãia, keì
bola ruská a najmä sovietska lite-
ratúra u nás absolútne prefero-
vaná, ale pozor! – iba tá, ktorú
nám povolili Sovieti. Tak, ako bol
kaÏd˘ druh˘ zahraniãn˘ film v
na‰ich kinách sovietsky, tak bola
kaÏdá druhá kniÏka preloÏená z
ru‰tiny. No a keì uÏ sovietsky
diktát odpadol, kyvadlo sa prud-
ko vych˘lilo – napokon, museli
sme si dohnaÈ (a dodnes sme ne-
dohnali) neprítomnosÈ h⁄by kníh
západnej proveniencie, práve
t˘ch, ktoré nám Sovieti zakazo-

vali. Ruská litera-
túra je v‰ak jedna
z najväã‰ích a

najpodstatnej‰ích svetov˘ch lite-
ratúr, preto si myslím, Ïe ãasom
o Àu bude prirodzen˘ záujem.

Ste v prekladateºskej práci ná-
chyln˘ na „choroby z povolania“
typu ja by som to takto...alebo
takto by to bolo lep‰ie... âítate
preklady svojich kolegov s ce-
ruzkou v ruke? 

Primárne takto knihy neãítam,
ale keì zbadám nejak˘ evident-
n˘ lapsus alebo ÈarbavosÈ, tak
príde k slovu aj tá ceruzka...
DebatovaÈ o úrovni súãasného
prekladu do slovenãiny by sa da-
lo veºmi dlho a podstatne. Veºmi
zov‰eobecÀujúco poviem, Ïe kul-
túra prekladania postupne upadá
t˘m, ako starnú prekladatelia,

kov Doktor Jesenius – kaÏdú
som preãítal najmenej desaÈkrát. 

Ja si okrem pani uãiteliek na-
príklad pamätám aj milú tetu kni-
hovníãku v na‰ej o‰umelej mest-
skej kniÏnici. VÏdy mi nieão pek-
né odloÏila... máte aj takúto spo-
mienku?

To teda mám. Vyrastal som vo
fabrickej kolónii v Lovinobani,
kde bola veºká
magnezitka, v kto-
rej pracoval otec.
A tam bola dosÈ veºká závodná
kniÏnica, v ktorej som bol peãe-
n˘-varen˘ a knihovníãka pani
Zacharová patrila k veºmi v˘z-
namn˘m postavám môjho ãitateº-
ského detstva. 

Vy‰tudovali ste aprobáciu slo-
venského jazyka s ru‰tinou a v
ostatnom období ste získali via-
cero ocenení práve za preklady
diel z ruskej literatúry. Napríklad
za Pu‰kinovho Onegina... Zna-
mená to, Ïe opäÈ opra‰ujeme
hodnoty, ktoré sme v posled-
n˘ch rokoch akosi uloÏili do
spodného regálu? 

To, Ïe sa postupne vracia záu-
jem o ruskú literatúru, ma pocho-
piteºne te‰í, ale nie je to tak, ako

Ján ·trasser (*25. 2. 1946, Ko‰ice).
Básnik, esejista, textár, prekladateº.
Vy‰tudoval slovenãinu a ru‰tinu na
FF UK v Bratislave, bol redaktorom
Mladej tvorby, divadeln˘m drama-
turgom, redaktorom a ‰éfredakto-
rom Slovensk˘ch pohºadov, od roku
1997 zástupcom ‰éfredaktora t˘Ï-
denníka Domino fórum. Je autorom

piesÀov˘ch textov k známym muzikálom a hrám (o.i. Cyrano z pred-
mestia, Neberte nám princeznú), kabaretn˘ch piesní a i. Pí‰e aj no-
vinové fejtóny a prekladá z ru‰tiny a nemãiny.

rach. Roãne ponúka absolventom
univezity pribliÏne sto pracovn˘ch
pozícií, tzv. jobs opened. Pôsobí
tu asi dvadsaÈ konzultantov, kto-
r˘ch práca spoãíva v kontaktoch s
firmami a praktickej príprave kan-
didátov na pracovn˘ pohovor.
Vykonávajú tieÏ konzultaãnú a
poradenskú ãinnosÈ v oblasti ag-
ropodnikania. O svoje poznatky
sa delia s pedagógmi univerzity,
ktorí potom môÏu prispôsobiÈ ãi
upraviÈ ‰tudijné programy v súla-
de s poÏiadavkami z praxe.

Pri mapovaní poÏiadaviek ag-
rárneho trhu práce spolupracuje
drontenská poboãka Agrojobs

Databázy, databázy... 
Poslaním holandskej agentúry

Agrojobs je na jednej strane po-
máhaÈ absolventom poºnohospo-
dárskych univerzít umiestniÈ sa na
agrárnom trhu práce, na druhej po-
núkaÈ agropodnikateºsk˘m subjek-
tom vhodn˘ch a kvalifikovan˘ch a-
deptov na pracovné pozície. 

Drontenská poboãka Agrojobs
je súãasÈou Súkromnej poºnohos-
podárskej univerzity (CAH), jej po-
zícia je v‰ak relatívne nezávislá.
Má vlastnú databázu absolventov
univerzity so základn˘mi informá-
ciami, najmä ão sa t˘ka ich cieºov,
ambícií, ãi skúseností z praxe zís-
kan˘ch poãas ‰túdia. Okrem toho
disponuje ‰peciálnou databázou
zahraniãn˘ch ‰tudentov, ktor˘m
(po konzultácii s ich uãiteºom-túto-
rom) ponúka brigádnické miesta.
UprednostÀovaní sú ‰tudenti so
slab‰ím sociálnym zázemím a fi-
nanãn˘m krytím, moÏno teda po-
vedaÈ, Ïe agentúra poskytuje aj
tzv. social service. 

Systém práce: 
jednoducho, ale úãinne

Ako sme mali moÏnosÈ vidieÈ,
systém práce agentúry je veºmi
racionálny a úãinn˘, ão je typické
pre Holandsko vo v‰etk˘ch sfé-

okrem poºnohospodárskej univer-
zity aj s ìal‰ími in‰titúciami a spo-
loãnosÈami z agrárnej sféry. Jej
územn˘ záber je regionálny. UÏ
ôsmy rok vydáva vlastn˘ ãasopis,
v ktorom zverejÀuje informácie o
svojej ãinnosti i pracovné ponuky. 

V˘znam agentúry takéhoto typu
je nesporne viacrozmern˘. Okrem
pomoci absolventom poºnohospo-
dárskej univerzity pri hºadaní
uplatnenia v oblasti ich ‰tudijnej
‰pecializácie agentúra propaguje
agrosektor na trhu práce a napo-
máha zv˘‰enie spoloãenského
kreditu ãi statusu profesie agro-
podnikateºa. V súvislosti s prepo-
jením na univerzitu je veºmi dôle-
Ïité, Ïe agentúra a jej ãinnosÈ sú
zárukou neustáleho kontaktu uãi-
teºov s praxou. Podobn˘ model by
bolo urãite vhodné aplikovaÈ aj v
na‰ich podmienkach. 

Na poºnohospodárskej 
univerzite

·tudenti drontenskej univerzity
absolvujú dvakrát poãas ‰túdia
päÈt˘ÏdÀovú prax. Prvá je zame-
raná na získanie v‰eobecn˘ch
zruãností a vedomostí, v rámci
druhej sa orientujú na konkrétnu
problematiku, k nej musia zaujaÈ
vlastné stanovisko a formulovaÈ
prípadné problémy. V tom sa pod-
statne lí‰ia od na‰ich ‰tudentov,
ktor˘ch prax má ãastokrát len for-
málnu podobu, a tak sa míÀa
úãinku.

Zaujal nás aj tamoj‰í systém
v˘uãby, ktor˘ je interaktívnej‰í,
zaloÏen˘ na komunikácii, projek-
tovaní a samostatn˘ch v˘stu-
poch. 

Exkurzia? Exkurzia!
Holandskí ‰tudenti pri na‰ich

spoloãn˘ch rozhovoroch prejavili
záujem nav‰tíviÈ Slovensko, aby
získali konkrétnej‰iu predstavu o
na‰ej krajine v súvislosti s ich ‰tu-
dijn˘m odborom (agrobusiness).
Od nápadu nebolo ìaleko k reali-
zácii, a tak uÏ koncom marca 
nav‰tívi 25 holandsk˘ch ‰tuden-
tov vybrané poºnohospodárske
druÏstvo, farmu a potravinársky
podnik a stretne sa s poslucháãmi
na‰ej univerzity. Diskutovali sme
aj o príprave tzv. joint programme,
v rámci ktorého by podobné moÏ-
nosti spoznávania rôznych mode-
lov agrosektora mali i medziná-
rodní ‰tudenti. Na stretnutí s nimi,
ktoré nám sprostredkovala agen-
túra a univerzita, sme im priblíÏili
Slovensko z pohºadu na‰ej profe-
sionálnej orientácie. Témou môj-
ho vystúpenia bola sociologická
reflexia charakterizujúca trendy a
problémy rozvoja vidieka a agro-
podnikania na Slovensku a ‰peci-
fiká Ïivota na vidieku.

Záver
Hoci bol ná‰ program dosÈ ná-

roãn˘, podarilo sa nám vyuÏiÈ
chvíºku voºného ãasu a absolvo-
vaÈ niekoºko v˘letov. Uãarovali
nám najmä historické mesteãká
zo 16. – 17. storoãia v okolí Dron-
tenu. A pretoÏe kaÏd˘ pobyt má aj
neformálny spoloãensk˘ rozmer,
na záver spomeniem spontánne
zorganizovan˘ veãer tradiãnej kul-
túry so zahraniãn˘mi ‰tudentmi,
na ktorom sa – ako príspevok k
ich ‰túdiu v medzinárodnej komu-
nite – nauãili zopár slovensk˘ch
ºudov˘ch tancov.

Heslom tohtoroãn˘ch dní bolo: Priprav sa na pohovor!

Dobr˘ deÀ z Bratislavy

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

V renesanãnom
ka‰tieli v Brodza-
noch neìaleko Par-
tizánskeho sa na-
chádza múzeum
jedného z klasikov

ruskej poézie. Hoci on sám vraj
Brodzany nestihol nav‰tíviÈ, jeho
meno sem priláka roãne aÏ se-
demnásÈtisíc náv‰tevníkov. Vie-
te, ako sa volal tento veºk˘ rus-
k˘ spisovateº a vlastenec, ktor˘
v 38 rokoch podºahol zraneniam
zo súboja? Va‰e odpovede ãa-
káme do 30. marca na adrese 
redakcia@polnohospodar.sk. 

�  �  �

Správna odpoveì na súÈaÏnú
otázku z minulého ãísla znie:
Hans Christian Andersen. Knihu
získava Margita Letková z ·D
Nová doba a Gabriela Antovo-
vá, III. FEM. V˘herkyniam blaho-
Ïeláme! redakcia

Na tomto parkete* sa netancuje

vo-ekonomickú fakultu, kde
pôsobím. Na‰a fakulta vycho-
váva dobr˘ch ekonómov a fi-
nanãníkov, nezameriava sa uÏ
iba na poºnohospodárstvo, ale
vo väã‰ej miere sa sústreìuje
na ekonomiku a financie. 

O ‰tudentoch
Myslím, Ïe sú v‰ade rovnakí.

Okrem toho u nás ‰tuduje ne-
prehliadnuteºné mnoÏstvo vy-
soko‰kolákov zo Slovenska,
takÏe poãuÈ na MZLU slovenãi-
nu nie je niã nezvyãajné. 

O Readingu
Pred ‰iestimi rokmi som strá-

vil mesiac v medzinárodnom
stredisku v˘skumu trhu cen-
n˘ch papierov na univerzite v
Readingu, neìaleko Lond˘na.
Práve tam prebiehali letné ‰ko-
ly za úãasti ‰tudentov zo v‰et-
k˘ch svetadielov. Podobalo sa
to skôr profesionálnej maklér-
skej alebo brookerskej firme
ako akademickému pracovisku.
V˘uãba prebiehala na profesio-
nálnych softvéroch zapoÏiãa-
n˘ch priamo od firiem. Bolo to
veºmi zaujímavé, a preto sme
sa pokúsili poznatky vyuÏiÈ aj
doma, hoci sme nemali profe-
sionálny softvér. Kolega progra-
mátor vytvoril vlastn˘ program,
ktor˘ pracoval s metódou sce-
nárov, ako by mohol devízov˘
trh reagovaÈ na urãité politické a
ekonomické udalosti. To ‰tu-
dentov priláka oveºa viac ako
suché pouãky. Vytvorili sme aj
investiãnú hru, v ktorej mohli
‰tudenti obchodovaÈ na zjedno-
du‰enej fiktívnej platforme, kto-
rá ãerpala skutoãné údaje z bur-
zy cenn˘ch papierov v Prahe.

*Burzov˘ parket - otvoren˘ priestor,
kde sa uskutoãÀuje obchodovanie s
kótovan˘mi akciami a obligáciami.

O v˘uãbe
Letn˘ semester zaãínal aÏ t˘Ï-

deÀ po mojom príchode, mal som
teda ãas na prípravu. Zastupoval
som domáceho pedagóga v pred-
metoch podnikové financie, banky
a burzy a európska hospodárska
a menová únia. V oboch som sa
snaÏil porovnávaÈ situáciu v na‰ej
republike a u vás na Slovensku. 

O programe CEEPUS
UÏ niekoºko rokov prebiehajú

‰tudentské v˘meny v rámci
CEEPUSu a v minulom semestri
uãili u nás kolegovia z Maìarska.
Nemali v˘hodu príbuzného jazy-
ka, ako ja tu v Nitre, museli sa
preto venovaÈ ‰tudentom, ktorí
absolvujú v˘uãbu v angliãtine.
Bolo to síce komornej‰ie, ale us-
peli. Jedn˘m z hlavn˘ch prínosov
CEEPUS mobilít je nadviazanie
spolupráce. Osobné kontakty sa
takto získavajú oveºa jednoduch-
‰ie, ako keì sa stretneme raz za
rok na nejakej konferencii. 

O brnenskej MZLU 
Má agronomickú, lesnícku, dre-

vársku, záhradnícku a prevádzko-

Ing. ROMAN PTÁâEK, PhD., pôsobí
na Ústave financií Prevádzkovo-eko-
nomickej fakulty MZLU v Brne. Jeho
‰pecializáciou sú finanãné trhy, cenné
papiere, investície a predov‰etk˘m
kolektívne investovanie. Na na‰ej uni-
verzite sa ocitol zaãiatkom februára v
rámci uãiteºsk˘ch mobilít programu
CEEPUS. Niekoºko postrehov z jeho
(fiktívneho) diára.

V jednom rozhovore prezradil, Ïe uÏ v stredo‰kolsk˘ch
rokoch mal jasno v tom, ãomu sa chce v Ïivote venovaÈ.
Slovenskej literatúre. Ktovie, ãi pomyslel na to, Ïe bude aj
básnikom, aj textárom, aj publicistom, aj prekladateºom,
aj... Umelecké i kaÏdodenné slovo, literatúra v mnoh˘ch far-
bách a podobách, to je kaÏdodenn˘ chlebíãek ná‰ho dne‰-
ného hosÈa, JÁNA ·TRASSERA.

V MESIACI KNIHY

AIESEC aj v tomto roku organizoval Národné dni kariéry. Jedenás-
ty veºtrh práce sa uskutoãnil 9. a 10. marca v Inchebe Bratislava a zú-
ãastnili sa na Àom ‰tudenti z viacer˘ch vysok˘ch ‰kôl ekonomického
a technického zamerania. Aj na‰i ‰tudenti, väã‰inou tretiaci aÏ piata-
ci, zavítali na toto podujatie, kde získali prehºad o moÏnostiach za-
mestnania v rôznych regiónoch Slovenska a mali moÏnosÈ zaregist-
rovaÈ sa do databázy, ktorá bola poskytnutá zúãastnen˘m firmám.
Tento rok sa na NDK zúãastnilo 64 firiem a vy‰e 2 400 ‰tudentov.
Firmy sa predstavili buì odbornou prezentáciou (napr. Dell,
Accenture, Slovak Telecom), konzultáciami (Osram, McKinsey &
Company), alebo formou v˘stavného stánku. 

Heslom tohtoroãnej konferencie bolo: Priprav sa na pracovn˘ po-
hovor. Vyobliekaní ‰tudenti so Ïivotopismi v rukách prechádzali stán-
kami vystavujúcich firiem, kde si hºadali potenciálne zamestnanie. 

Zúãastnené firmy pripravili pre svojich náv‰tevníkov mnoÏstvo
zaujímav˘ch súÈaÏí s lákav˘mi cenami a veºa propagaãn˘ch pro-
striedkov, ktoré nám budú tento v˘nimoãn˘ deÀ stále pripomínaÈ. 

BEATA KRAJMEROVÁ, 3. FEM, AIESEC Nitra

V rámci uãiteºsk˘ch mobilít projektu Leonardo da Vinci strávi-
la Mgr. Ing. Danka Moravãíková a doc. Ing. Iveta UbreÏiová, CSc.,
dva t˘Ïdne v holandskom Drontene. Ich prvé kroky viedli do ta-
moj‰ej poboãky pracovnej agentúry Agrojobs, ktorá sprostred-
kúva prácu absolventom poºnohospodárskych univerzít v Ho-
landsku. Jedn˘m z cieºov projektu bolo totiÏ spoznaÈ organizaã-
nú ‰truktúru agentúry, jej poslanie, systém práce, spôsob moni-
torovania poÏiadaviek trhu práce, systém prepojenia s univerzi-
tou a ìal‰ie podrobnosti. Viac nám o svojich dojmoch z pobytu
napísala Mgr. Ing. DANKA MORAVâÍKOVÁ.



Srdeãná vìaka, milí vedúci...

Bola nám súdená
Spi‰ská Nová Ves

Z VOLEJBALOVEJ EXTRALIGY
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Podarilo sa vám zachytiÈ fotoaparátom nejakú humornú ãi ku-
rióznu situáciu? Podeºte sa o svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poº-
nohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu: redakcia
@polnohospodar.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.
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SPEKTRUM

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu záhradkárov pri SPU
v Nitre poz˘va svojich ãlenov na
hodnotiacu ãlenskú schôdzu,
ktorá sa uskutoãní dÀa 28. 3.
2006 (utorok) o 16.30 h v poslu-
chárni T-1.

BIOLOGICKÁ BEZPEâNOSË
A AGROPOTRAVINÁRSTVO je
názov celo‰tátneho odborného
seminára, ktor˘ sa uskutoãní
12. apríla 2006 od 8.30 h v Kon-
gresovom centre SPU. Poduja-
tie urãené pracovníkom ‰tátnej
správy, poºnohospodárskych
subjektov, vedeck˘ch, v˘vojo-
v˘ch a vzdelávacích in‰titúcií,
producentom potravín a ìal‰ím
záujemcom pripravil In‰titút
ochrany biodiverzity a biologic-
kej bezpeãnosti SPU a Katedra
genetiky a ‰ºachtenia rastlín
FAPZ v spolupráci s ìal‰ími
pracoviskami.

Dekan Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre oz-
namuje, Ïe 29. marca 2006 o
9.00 h sa v posluchárni Z-01 us-
kutoãní verejná inauguraãná
predná‰ka doc. Ing. JÁNA TO-
MÁ·A, CSc., pedagogického
pracovníka na Katedre chémie,
na tému Cudzorodé látky vo
vzÈahu k produkcii zdrav˘ch po-
travín.

Dekan Mechanizaãnej fakulty

AVIZUJEME

Zase sú ìal‰ie jarné ‰kolské
prázdniny za nami a s nimi i zim-
n˘ detsk˘ lyÏiarsky tábor v
Raãkovej. KeìÏe patrím medzi
pracujúcich rodiãov, ktorí si v
tomto období nemôÏu zobraÈ
dovolenku, som naozaj vìaãná
ná‰mu odborovému zväzu, Ïe
takúto moÏnosÈ e‰te stále ponú-
ka. Predsa len, deti majú „zdra-
v˘“ program, sú v krásnom prí-
rodnom prostredí a nepresedia

t˘ÏdeÀ pri televízore ãi poãítaãi.
A okrem toho sa v rámci zábavy
a aktívneho trávenia voºného
ãasu uãia ÏiÈ v kolektíve, niesÈ
kolektívnu zodpovednosÈ, tole-
rovaÈ osobnostnú i generaãnú
rozmanitosÈ a „inakosÈ“, re‰pek-
tovaÈ autority, dodrÏiavaÈ ãasov˘
harmonogram, v prípade potre-
by si pomáhaÈ a pod.

Chcela by som preto verejne
touto cestou (a myslím, Ïe nie-

len vo svojom mene) poìakovaÈ
v‰etk˘m vedúcim, ktorí boli zno-
vu ochotní venovaÈ svoj voºn˘
ãas mlad‰ej i star‰ej mládeÏi a
stráviÈ s Àou zaujímav˘ t˘ÏdeÀ.
To, Ïe bol pln˘ nezabudnuteº-
n˘ch záÏitkov a Ïe sa pobyt pá-
ãil v‰etk˘m, dokazovalo neko-
neãné lúãenie po príchode do
Nitry, sprevádzané i slziãkami
na tvárach (hlavne t˘ch „star-
‰ích harcovníkov“), úsmevy a

dobrá nálada vedúcich a, sa-
mozrejme, fotografie. 

MoÏno si niekto pomyslí, Ïe
tieto slová sú zbytoãné, veì pre
vedúcich je to vlastne dovolenka
a idú tam dobrovoºne. KeìÏe aj
ja som uÏ osemnásty rok vedúca
ná‰ho univerzitného folklórneho
súboru a chodievam na takéto
„dovolenky“ (na sústredenia a
zájazdy), veºmi dobre viem, Ïe
byÈ zodpovedn˘ za pln˘ autobus
mládeÏníkov nie je jednoduchá a
uÏ vôbec nie oddychová záleÏi-
tosÈ. Sama sa v‰ak stretávam s
postojom okolia – „vám je dobre,
veì vy si len chodíte...“ – väã‰i-
nou od ºudí, ktorí sami nikdy na
seba takúto zodpovednosÈ nezo-
brali a nevedia objektívne posú-
diÈ, ão v‰etko znamená a ão
v‰etko s Àou súvisí.

Preto e‰te raz srdeãná vìaka
v‰etk˘m organizátorom aj vedú-
cim nielen za moje dve deti, ale
hlavne za to, Ïe sa na na‰ej uni-
verzite e‰te stále vytvára pries-
tor pre takéto kolektívne aktivity
a stále sú medzi nami ºudia ne-
zi‰tne a dobrovoºne ochotní in-
vestovaÈ do detí a mládeÏe.

DANU·A MORAVâÍKOVÁ

ImidÏ je naniã, poãúvaj smäd! Foto: ZUZANA âIERNA

SKRIPTÁ
E. Lumnither a kol.: Kvantifikácia moÏn˘ch ‰kôd v regiónoch. Prvé

vydanie, náklad 300 ks, cena 162 Sk.
P. Kabina – P. Halaj: Návody na cviãenia z odvodÀovania pôd.

Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 227 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
M. Macák: Agroenvironmentálne indikátory hodnotenia udrÏateº-

nosti poºnohospodárstva. Prvé vydanie, cena 85 Sk.
D. Tóth: Základy biologickej bezpeãnosti. Druhé vydanie, cena 80 Sk.
J. Janãoviã: Ekológia trávnych porastov. Druhé vydanie, cena 81 Sk.
J. ·íbl a kol.: Územná ochrana prírody a starostlivosÈ o chránené

územia. Druhé vydanie, cena 142 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

OZNAMUJEME

NEPREHLIADNITE

Z BASKETBALU

FLOORBAL

Posledné dva
zápasy nad-
stavbovej ãasti
prvej basket-
balovej ligy sa
niesli v zna-
mení príprav

na rozhodujúcu ãasÈ súÈaÏe – play
off. UÏ v domácom zápase proti
Luãencu sedela nová posila CAS-
TY SPU, Ameriãan Robert John-
son, na na‰ej laviãke a rovnako aj
v Spi‰skej Novej Vsi! Zdá sa, Ïe
tajné zbrane budú nasadené aÏ v
priamych bojoch o medailu.

Na domácej palubovke sme
sa s dlhodobou súÈaÏou rozlúãili
nie práve presvedãiv˘m v˘ko-
nom proti Luãencu. V priamom

súboji o druhé miesto sme síce
uspeli, ale na celkovom dojme z
hry sa dá e‰te popracovaÈ...!
Zápas sme vyhrali pomerom bo-
dov 87 : 77 (22:20, 23:16, 22:23,
20:18). Dvojica Kovaãeviã –
·ãekiã sa nám stále ÈaÏko pre-
konáva. Za nás najlep‰ie strieºal
Lukjanec (25), Holis (16) a
Dimaviãius (13).

Posledné stretnutie dlhodobej
ãasti, ako sa po zápase ukázalo,
sme odohrali na pôde ná‰ho
(verme) prvého súpera Spi‰skej
Novej Vsi. Prvé tri ‰tvrtiny zápa-
su Èahali za krat‰í koniec, keì
sme po tretej ‰tvrtine prehrávali
75:58. Poslednú ‰tvrtinu sme sí-
ce vyhrali 7:16, na celkov˘ zvrat
to v‰ak nestaãilo a prehrali sme
pomerom bodov 82 : 74. Za nás
opäÈ najlep‰ie strieºal Lukjanec
(25), Dimaviãius (13), Holis a
Gavran (11).

KeìÏe Luãenec svoj posledn˘
zápas vyhral a my sme prehrali,
po dlhodobej ãasti sme skonãili
na treÈom mieste a bola nám sú-
dená celkovo ‰iesta Spi‰ská
Nová Ves. Tento rok sme si jej
hráãov „uÏili“ aÏ-aÏ, veì nás „vy-
liali“ aj zo Slovenského pohára.
Máme im teda ão vracaÈ! V sobo-
tu 25. marca o 18.00 h sa v hale
SPU rozohrá veºká partia. Karty
rozdávame my, Ïolík Johnson uÏ
nastúpi (pravdepodobne namies-
to Dimaviãiusa alebo Gavrana,
keìÏe môÏu hraÈ len traja legio-
nári). Te‰íme sa na veºké divadlo
aj vo va‰ej prítomnosti. -Rj-

Titul akademickej majsterky 
‰achistke Márii Machalovej 

V nitrianskom hoteli Olympia sa 12. – 16. marca t.r. uskutoãnili aka-
demické majstrovstvá SR v ‰achu. Ich organizovaním poverila SAU· a
Ministerstvo ‰kolstva ‰achov˘ oddiel Z·K Slávia SPU Nitra. V turnaji
hranom ‰vajãiarskym systémom na sedem kôl sa za ‰achovnicami
stretlo 14 vysoko‰kolákov. VíÈazstvo si odniesol Erik Pinter z EU
Bratislava, druh˘ bol Kamil BaÀas zo Îilinskej univerzity a tretí Tomá‰
Krak z UPJ· Ko‰ice. Prvú prieãku medzi Ïenami obsadila ‰tudentka
FEM SPU Mária Machalová.

Poìakovanie za veºmi dobrú organizáciu a v˘borné zabezpeãenie
turnaja patrí PaedDr. Du‰anovi Dankovi, predsedovi komisie ‰achu pri
M· SR, ako aj Michalovi Ocelkovi, riaditeºovi Olympie, ktorého ústre-
tovosÈ a nezi‰tná pomoc v˘razne prispeli k vysokej úrovni podujatia.

Doc. Ing. ANTON GEFFERT, CSc.,
hlavn˘ rozhodca turnaja

VKP Bratislava - VK Ekonóm
SPU Nitra 3:0 (18,19,23)

Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Száraz (libero:
Kaveck˘, Halás, Cerman, Miãek)

V prvom kole play-off cestovali
na‰i hráãi do Bratislavy s úmys-
lom ão najlep‰ie obstáÈ v konku-
rencii silného a kvalitného súpe-
ra. Dá sa kon‰tatovaÈ, Ïe v prvom
z dvoch zápasov sa im to doko-
nale podarilo. Dobr˘m riskant-
n˘m podaním a následne kvalit-
n˘m blokom dokázali s favoritom
tejto série drÏaÈ krok. V treÈom
sete veºa nech˘balo, aby aspoÀ
tento jeden „ukradli“ domácim.
Bratislavãania sa v‰ak dokázali
skoncentrovaÈ na koncovku, a tak
z prekvapenia niã nebolo. 

VKP Bratislava - VK Ekonóm
SPU Nitra 3:0 (20,13,13)

Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Száraz (libero:
Kaveck˘, Halás, Cerman, Miãek)

Druh˘ zápas bol úplne odli‰-
n˘. Ná‰ tím nezachytil úvod tak
dobre ako v prvom stretnutí a
domáci sa hneì dostali do viac-
bodového vedenia. Lep‰ie po-
dávali a vìaka kompaktn˘m blo-

kom nám takmer niã nedovolili.
Na‰im hráãom sa darilo korigo-
vaÈ nepriazniv˘ stav, Ïiaº, len do
polovice setov, ão, samozrejme,
nestaãilo proti dobre disponova-
nému súperovi. 

VK Ekonóm SPU Nitra - VKP
Bratislava 0:3 (25,20,19)

Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Száraz (libero:
Kaveck˘, Halás, Cerman, Miãek,
Svetko)

V treÈom zápase play-off sme
sa stretli na domácej palubovke
v odvete s tímom VKP Bratis-
lava, ktorého ambície siahajú 
k najvy‰‰ím métam. Na‰i hráãi
od úvodného hvizdu zaãali vyví-
jaÈ dostatoãn˘ tlak na súpera
servisom a dôrazn˘m útokom. 
V koncovke sa im podarilo do-
siahnuÈ jednobodov˘ náskok, ale
hostia ho po dramatickom záve-
re stiahli a otoãili vo svoj pros-
pech. V ìal‰ích dvoch setoch
hostia pritlaãili kvalitn˘m servi-
som, no i tak to bola dostatoãne
vyrovnaná partia. Ná‰ tím sa te-
da dôstojne rozlúãil s extraligo-
vou sezónou pred domácim pub-
likom. ªUBOMÍR PA·KA

V 10. kole ex-
traligy v Îili-
ne mal ·K
Slávia SPU
DFA Nitra na
programe dva
veºmi ÈaÏké

zápasy. V prvom dueli sme si
zmerali sily s tímom Florko
Ko‰ice, ktor˘ v posledn˘ch
dvoch kolách porazil do tej do-
by vedúci Dragons Bratislava
a remizoval s Trenãínom. Zá-
pas bol po cel˘ ãas vyrovnan˘.
Hoci sme si vytvorili viac gólo-
v˘ch ‰ancí, paradoxne sme in-
kasovali aj viac gólov, pretoÏe
Ko‰iãanom vychádzalo v‰etko,
na ão siahli. 

Do zápasu s Trenãínom
sme nastúpili oslabení. V sú-
boji s Ko‰icami sa nám zranila
jedna obranná dvojica, a tak
sme, bohuÏiaº, museli hraÈ iba
na troch obrancov. Zaãali sme
veºmi dobre a dvakrát sme sa
dostali do vedenia. Postupne
sa v‰ak prejavila únava osla-
beného tímu, Trenãania sa za-
ãali presadzovaÈ a nakoniec
potvrdili rolu favorita. 

·K Slávia SPU DFA Nitra –
Fbo Florko Ko‰ice 13 : 19
(5:5, 1:3, 7:11). Góly: Uher (5),
Ka‰ãák (3), Kri‰tof (2), ·tefánik
D., ·tefánik M., Lorincz

·K Slávia SPU DFA Nitra – 
1. FBC Trenãín 6 : 22 ( 2:5,
2:7, 2:10). Góly: Uher (4), Kri‰-
tof (2) -lk-

SPU v Nitre oznamuje, Ïe 19.
apríla 2006 o 10.00 h v zasadaã-
ke Katedry strojov a v˘robn˘ch
systémov bude Ing. RADOVAN
·VARDA, doktorand na KSaVS,
obhajovaÈ doktorandskú dizer-
taãnú prácu na tému ManaÏment
v˘robnej technológie pestovania
poºnej plodiny s vyuÏitím geogra-
ficky lokalizovan˘ch informácií.

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 27. apríla
2006 v zasadaãke Katedry ‰pe-
ciálnej zootechniky (pavilón Z, 1.
poschodie) bude Ing. VIERA
DUCKOVÁ, doktorandka na Ka-
tedre hodnotenia a spracovania
Ïivoãí‰nych produktov FBP, ob-
hajovaÈ dizertaãnú prácu na té-
mu Psychrotrofné mikroorganiz-
my ako faktor ovplyvÀujúci tech-
nologickú kvalitu surovín a potra-
vín Ïivoãí‰neho pôvodu.

Fitklub otvoren˘
Katedra telesnej v˘chovy a

‰portu FZKI oznamuje, Ïe od
pondelka 27. marca 2006 bude
otvoren˘ FITKLUB. Vstupné
pre doktorandov a zamestnan-
cov je 20 Sk, pre ostatnú verej-
nosÈ 30 Sk. Otváracie hodiny
budú zverejnené pri vstupe do
zariadenia. -j-

Foto: MIROSLAVA PAPPOVÁ

ODPORÚâAME
DIVADLO A. BAGARA: 24. 3.

Verejn˘ nepriateº, 24. 3. 2+2=5,
25. 3. Testosterón, 27. 3. Sylvia,
29. 3. Lakomec, 29. 3. I ako Ina,
30. – 31. 3. Aj kone sa strieºajú,
31. 3. Obrázkari, 1. a 3. 4. 2+2=5,
4. 4. Tvar vecí, 5. 4. Aj kone sa
strieºajú, 6. 4. Adam ·angala; OR-
BIS: 24. – 29. 3. Hostel, 24. – 26.
3. RuÏov˘ panter, 30. – 5. 4. Ca-
sanova, 6. 4. RafÈáci; LIPA: 24. –
26. 3. Karcoolka, 24. – 26. 3. Uta-
jen˘; FILMOV¯ KLUB NITRA (au-
la UKF): 27. 3. Zlomené kvety, 28.
3. Môj miláãik ráÏe 6,65, 3. 4. Re-
start, 3. 4. ·tûstí, 4. 4. Indián a
sestfiiãka, 4. 3. M⁄tva nevesta, 5.
4. 4 vûci, 5. 4. ·ílení.

·tudenti, pozor !

POZ¯VAME

Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja SPU oznamuje, Ïe
29. marca 2006 sa v priestoroch pod aulou SPU uskutoãnia voºby do
‰tudentskej ãasti Akademického senátu SPU za FE·RR, ‰tudentskej
ãasti akademického senátu FE·RR a do ·tudentskej rady vysok˘ch
‰kôl. Kontakt: vm00204@fem.uniag.sk -vm-

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

Nové! Nov‰ie! Najnov‰ie! - je ná-
zov v˘stavy prírastkov v zbierkach
Nitrianskej galérie z rokov 2000-
2005, ktorú si môÏete pozrieÈ do 16.
apríla v reprezentaãn˘ch sálach NG. 

V priestoroch malej galérie 
AKCENT sprístupnili 16. marca v˘-
stavu obrazov nitrianskej v˘tvar-
níãky Eleny Nittnausovej pod náz-
vom V˘stava du‰e. 

V Nitrianskom múzeu otvoria 5.
apríla v˘stavu fotografií Mgr. Kolo-
mana Zúrika pod názvom Z môjho
albumu. Súhrn deviatich v˘stav
predstaven˘ v jubilejnej obrázkovej
rekapitulácii si môÏu náv‰tevníci
pozrieÈ do konca apríla.


