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Zaãiatky poºnohospodárskeho vyso-
kého ‰kolstva na Slovensku sa spájajú s
akademick˘m rokom 1941/42, keì na
Slovenskej vysokej ‰kole technickej v
Bratislave vznikol Odbor lesníckeho a
poºnohospodárskeho inÏinierstva. Po
skonãení druhej svetovej vojny bola na
základe nariadenia Slovenskej národnej
rady ã. 48 z 25. apríla 1946 ustanovená
Vysoká ‰kola poºnohospodárskeho a
lesníckeho inÏinierstva v Ko‰iciach s
dvoma odbormi. Jedn˘m z nich bol Od-
bor poºnohospodárskeho inÏinierstva,
fundament budúcej Agronomickej fakul-
ty V·P v Nitre a ná-
sledne na‰ej súãas-
nej Fakulty agrobio-
lógie a potravino-
v˘ch zdrojov.

Dne‰n˘ deÀ je
príleÏitosÈou na to,
aby sme si symbo-
licky pripomenuli
v‰etk˘ch, ktorí stáli pri zrode fakulty a
usmerÀovali jej ìal‰í v˘voj bez ohºadu
na politicko-spoloãenskú situáciu, v kon-
texte ktorej sa fakulta vyvíjala. S hrdos-
Èou môÏem povedaÈ, Ïe fakulta do dne‰-
n˘ch dní vychovala 17 446 poºnohospo-
dárskych inÏinierov. Sú to tí, ktorí od pr-
v˘ch promócií v roku 1946 doteraz ov-
plyvÀovali a ovplyvÀujú v˘voj poºnohos-
podárstva na Slovensku. Sú to tí, ktorí
boli prv˘mi osvetov˘mi pracovníkmi na
vidieku, ‰írili nové poznatky v prospech
vzostupu poºnohospodárskej v˘roby a
súãasne aj dobré meno na‰ej fakulty.
V‰etk˘m t˘mto „pionierom“ patrí uzna-
nie a vìaka, pretoÏe prispievali k potra-
vinovej sebestaãnosti národa, ale aj k
pozdvihnutiu kultúrneho a spoloãenské-
ho Ïivota slovenskej dediny. Koncepãne
zameraná vedeckov˘skumná a aplikaã-
ná ãinnosÈ Agronomickej fakulty prinies-

la pokrok v ‰irokej ‰kále odborov poºno-
hospodárskej v˘roby, v rastlinnej aj Ïi-
voãí‰nej v˘robe. 

V jubilejnom akademickom roku
2006/2007 ‰tuduje na Fakulte agrobio-
lógie a potravinov˘ch zdrojov vo v‰et-
k˘ch stupÀoch a formách ‰túdia spolu 
2 518 ‰tudentov, z toho 117 v 3. dokto-
randskom stupni. ·tudujú v 6 akredito-
van˘ch ‰tudijn˘ch programoch bakalár-
skeho, 10 ‰tudijn˘ch programoch inÏi-
nierskeho a 9 programoch doktorand-
ského ‰túdia. Fakulta získala práva na
habilitácie a inaugurácie v 8 ‰tudijn˘ch

odboroch. V súãas-
nosti má dovedna
270 zamestnancov,
ktorí pôsobia na 16
katedrách a 4 ve-
deck˘ch a úãelo-
v˘ch pracoviskách.
Vo v˘chovno-vzde-
lávacom procese pô-

sobí 126 pedagógov, z toho 14 profeso-
rov, 37 docentov a 74 odborn˘ch asis-
tentov, z toho 61 s vedeckou hodnosÈou
kandidát vied ãi doktor filozofie. 

VyuÏívam túto príleÏitosÈ na to, aby
som sa poìakoval v‰etk˘m súãasn˘m
spolupracovníkom, kolegom a kolegy-
niam za ich entuziazmus, pracovné na-
sadenie, ktor˘m kaÏdodenne zabezpe-
ãujú plynul˘ chod a plnenie hlavn˘ch
úloh fakulty. Na‰a vìaka a úcta patrí aj
predchádzajúcim generáciám, v‰etk˘m
na‰im absolventom, spolupracovní-
kom v rezortn˘ch v˘skumn˘ch ústa-
voch a na pracoviskách SAV, v‰etk˘m
na‰im priaznivcom, pracovníkom na
rôznych úsekoch hospodárskeho a
spoloãenského Ïivota, ktorí si uvedo-
mujú zloÏitosÈ doby, v ktorej Ïijeme a
snaÏia sa fakultu v‰emoÏne podporo-
vaÈ. V‰etci spoloãne sa usilujeme ìalej

Roky nezadrÏateºne plynú, generácie sa
striedajú, imitujúc vo vzájomnej závislosti
evoluãn˘ proces Ïiv˘ch zloÏiek prírody. Tá
zákonite upevÀuje to, ão je Ïivotaschopné 
a eliminuje v‰etko, ão pre zajtraj‰ok nie je
perspektívne. Do mysle ãloveka sa vr˘vajú
spomienky. Stávajú sa kronikou, vzácnym
dokumentom a pouãením pre súãasnosÈ 
a najmä budúcnosÈ.

Pani po‰tárka priniesla úhºadnú obál-
ku s pozvánkou. Na oslavu ‰esÈdesiate-
ho v˘roãia vzniku na‰ej kniÏnice. Iba nie-
koºko riadkov a ...koºko spomienok! 

Rok 1975. Moje prvé pracovisko v Nit-
re. Po krátkej uãiteºskej dráhe v malom
meste ma jedného pekného dÀa v po-
chmúrnej chodbe budovy súdu vítal
Gorkého citát o tom, Ïe knihy sú ºuìom
t˘m, ãím sú krídla vtákom. V „BO“, rozu-
mej v bibliografickom oddelení, zas dva
rady sústavne klopkajúcich písacích stro-
jov. To som e‰te nemala ‰ajnu o tom, ão
to znamená excerpovaÈ, katalogizovaÈ,
ão je to akvizícia. KniÏnica, to bola v mo-
jich predstavách vÏdy miestnosÈ plná -
plnuãiãká kníh. Tá prvá a najmil‰ia v na-
‰om mesteãku, hneì vedºa artézskej
studne. Nav‰tevovala som ju od maliãka,
najprv s mamou, vá‰nivou ãitateºkou, ne-
skôr so spoluÏiakmi ãi súrodencami a
vÏdy som v nej na‰la veºa krásneho. Aj
ochotu a dobrú radu od pani knihovníãky. 

Aj preto som sa te‰ila na nové za-
mestnanie. A tu? V‰etko iné, len nie re-
gály s knihami... Navy‰e, hrôza! Dali mi
kopu normovano popísan˘ch lístkov for-
mátu A5, ktoré som mala usporadúvaÈ
podºa abecedy. V ten deÀ som si veru aj
poplakala! Tak toto bude moja práca?
Ale pri‰iel deÀ druh˘ a tretí a ìal‰í. UÏ
som neplakala, za pomoci ochotn˘ch ko-
legov som zaãala vnikaÈ do tajov kniho-
vedy. Dozvedala som sa, akou nároãnou
cestou prejde kaÏdá kniha, k˘m sa z kníh-
kupectva dostane na v˘poÏiãn˘ pult. Bola
som aj pri tom, keì do kniÏnice zaãal
prenikaÈ dlh˘ Ïlt˘ pás diernych ‰títkov,
„pradedko“ dne‰nej v˘poãtovej techniky.
Potom som na dlhé roky kniÏnicu vyme-
nila za in˘ písací stôl. Keì som sa do nej
po rokoch opäÈ vrátila, nechcelo sa mi
ani veriÈ, aké ãary sa dajú s informáciami
obsiahnut˘mi v knihách a ãasopisoch ro-
biÈ, aby sa ão najkrat‰ou a najefektívnej-
‰ou cestou dostali k pouÏívateºovi. Ale 
o tom vám uÏ, milí priatelia, nemusím
rozprávaÈ. KniÏniãné sluÏby sú pre nás
na univerzite kaÏdodenn˘m chlebíkom. 
A keby len chlebíkom, aj Ïivotodarnou
vodou. MoÏno aj takou, aká vyvierala 
z artézskej studne vedºa na‰ej staruãkej
okresnej kniÏnice. K. POTOKOVÁ
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“Nikto nemíÀa peniaze niekoho iné-
ho tak opatrne ako vlastné. Nikto ne-
pouÏíva zdroje niekoho iného tak opatr-
ne ako vlastné. TakÏe, ak chcete efek-
tívnosÈ, ak chcete vedieÈ, ako správne
pouÏívaÈ znalosti, musíte ísÈ cestou sú-
kromného vlastníctva,” tvrdil Ameriãan
Milton Friedman, jeden z najväã‰ích e-
konómov 20. storoãia. Zomrel vo ‰tvr-
tok 15. novembra vo veku 94 rokov.
Friedman ovpl˘val darom vysvetliÈ ÈaÏ-
ké ekonomické zákony v jednoduchej
reãi. Zjednodu‰enia v‰ak nezasiahli je-
ho v˘skum, za ktor˘ v roku 1976 získal
Nobelovu cenu za ekonómiu. 

(Pravda 18. novembra 2006)

rozvíjaÈ dielo, ktorého základy boli po-
loÏené pred ‰esÈdesiatimi rokmi. Usilu-
jeme sa vytváraÈ priaznivé podmienky
pre na‰ich ‰tudentov, pre t˘ch, ktorí
budú túto ‰tafetu podávaÈ ìalej. Veºa
zdravia, pracovného elánu, Ïivotného
optimizmu a spokojnosti do tejto ná-
roãnej práce nám v‰etk˘m!

Prof. Ing. DANIEL BÍRO, PhD.,
dekan FAPZ

Príhovor dekana ãítajte na 
www.polnohospodar.sk

� Na Fakulte ekonomiky a manaÏ-
mentu sa 22. 11. uskutoãnilo roz‰írené
zasadnutie Akademického senátu FEM.
Hlavn˘m bodom programu bola voºba
dekana na obdobie rokov 2007-2011.
Jedin˘m navrhnut˘m kandidátom bol do-
teraj‰í dekan prof. Ing. Peter Bielik,
PhD., ktor˘ bol do tejto funkcie jednomy-
seºne zvolen˘ aj na nasledujúce funkãné
obdobie. 

� Voºby dekana sa konali aj na Mecha-
nizaãnej fakulte. Zo ‰tyroch nominova-
n˘ch prijal kandidatúru iba súãasn˘ de-
kan, prof. Ing. Vladimír Kroãko, CSc. Svoj
program predstavil akademickej obci 24.
11. na roz‰írenom zasadnutí AS MF. Na-
sledovali voºby, v ktor˘ch bol prof. V. Kroã-
ko zvolen˘ za dekana Mechanizaãnej fa-
kulty na obdobie r. 2007-2011. -r-

Sú chvíle, keì
nepomôÏu nijaké
slová útechy v
Ïiali, keì nás na-
vÏdy opú‰Èa ãlo-
vek vzácny, nám
blízky, ktorého si
hlboko váÏime a
máme úprimne
radi.

Pripadá mi ÈaÏká úloha rozlúãiÈ sa 
s tak˘mto ãlovekom, mojím mnohoroã-
n˘m spolupracovníkom, dobr˘m a ãest-
n˘m priateºom, prof. Ing. Alexandrom
Sommerom, DrSc., aj menom pracov-
níkov V˘skumného ústavu Ïivoãí‰nej
v˘roby, Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, ãlenov Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied a celej poºno-
hospodárskej verejnosti. 

Profesor Sommer bol a zostáva v˘-
znamnou vedeckou i ºudskou osobnos-
Èou v tom najpravdivej‰om zmysle tohto
slova – osobnosÈou nielen na Sloven-
sku, ale aj vo vedeck˘ch a odborn˘ch
kruhoch v zahraniãí. Svoj talent, tvori-
vosÈ, pracovitosÈ, mimoriadnu aktivitu,
nároãnosÈ aj voãi sebe, cieºavedomosÈ
a organizaãné nadanie, dôslednosÈ, ne-
zdolateºn˘ optimizmus a schopnosÈ pre-
konávaÈ najzloÏitej‰ie prekáÏky, zdravú
ambicióznosÈ i korektné správanie sa 
k spolupracovníkom a k v‰etk˘m ºu-
ìom, dal plne do sluÏieb svojho povola-
nia, pracoviska i spoloãnosti. 

Sú ºudia ozdobovaní titulmi a vyzna-
menávaniami, ale sú aj takí, ktorí sú
ozdobou titulov a ocenení. Alexander

Sommer patrí do tej druhej, poãetne
zrejme skromnej‰ej skupiny. Má veºkú
zásluhu na rozvoji a poznatkovom obo-
hatení vedeckej disciplíny v˘Ïiva zvie-
rat, v˘znamne sa zaslúÏil o vybudova-
nie VÚÎV, jeho vedeckej i morálnej au-
tority. Veºké úsilie venoval rozvoju slo-
venskej pôdohospodárskej vedy, v˘-
chove vedeck˘ch a odborn˘ch pracov-
níkov i realizácii v˘sledkov v˘skumu 
v praxi. 

Mil˘ priateº! Odi‰iel si neãakane,
odi‰iel si predãasne – veì sme mali v
programe venovaÈ sa s na‰imi spolu-
pracovníkmi mnoh˘m váÏnym i dlhodo-
bej‰ím úlohám, uskutoãniÈ viacero po-
dujatí a my‰lienok. Mali sme sa stretnúÈ
pri Tvojom Ïivotnom jubileu, kde sme Ti
chceli vzdaÈ úctu, poìakovaÈ za v‰etko,
ão si uÏ urobil pre slovenskú vedu, na-
‰u spoloãnosÈ, pre ºudí a in‰titúcie, v
ktor˘ch si pôsobil, i pre nás, Tvojich
spolupracovníkov a priateºov. Osud Ti
nedoprial zostaÈ medzi nami. Ostalo po
Tebe veºa prázdnych miest, veºa nena-
plnen˘ch predsavzatí.

Pre funkcie moÏno nájsÈ náhradu,
nemoÏno v‰ak nahradiÈ kaÏdého ãlove-
ka, najmä nie takú osobnosÈ, akou si
bol Ty. Bude‰ ch˘baÈ predov‰etk˘m
svojim najbliÏ‰ím a priateºom, ale aj ve-
de a v‰ade tam, kde si aktívne pôsobil. 

Zostane v‰ak po Tebe dôstojn˘ mo-
nument Ïivotného diela, práce a ºudskej
pôsobnosti, ktor˘ bude preÏívaÈ v na‰ej
mysli a v na‰om srdci. 

âesÈ Tvojej pamiatke!
Akademik Ján Plesník

Za Alexandrom Sommerom
(1936 – 2006)

Na SPU sa 25. októbra uskutoãnili voºby
do samosprávnych orgánov fakúlt a univer-
zity. Za Fakultu agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov boli do nového Akademické-
ho senátu SPU zvolení: doc. Ing. V. Paãuta,
CSc., doc. Ing. M. Brestiã, CSc., doc. Ing. J.
Weis, CSc., Ing. M. MraÏíková a Ing. M.
Rédlová. Fakultu biotechnológie a potra-
vinárstva budú v senáte zastupovaÈ: Ing. M.
âanigová, CSc., doc. Ing. S. Javoreková,
PhD., prof. Ing. Z. Muchová, CSc., K. Bú-
ciová, T. Ogorek; Fakultu ekonomiky a ma-
naÏmentu: doc. Ing. I. Zentková, CSc., prof.
Ing. Z. Sojková, CSc., PhDr. P. Porubãan,
CSc., B. ·pánik, Z. Kollárová; Fakultu eu-
rópskych ‰túdií a regionálneho rozvoja:
Ing. M. Hudáková, PhD., doc. Ing. M. Fá-
ziková, CSc., prof. JUDr. A. Bandlerová,
PhD., S. Uhrín, L. âenková; Mechanizaãnú
fakultu: doc. Ing. J. Simoník, PhD., Ing. J.
Lendelová, PhD., doc. Ing. I. Karas, PhD.,
Ing. M. Prístavka, M. Valach; Fakultu zá-
hradníctva a krajinného inÏinierstva: doc.
Ing. ª. Feriancová, PhD., doc. Ing. ·. Skle-
nár, CSc., Ing. P. Halaj, PhD., P. Hala‰ka,
P. Pastrnák. Nefakultná ãasÈ akademickej
obce (rektorát a ostatné pracoviská) zvolila
do senátu Ing. D. Vraniakovú, Ing. Z. Pa‰tia-
kovú a PhDr. ª. Jedliãkovú. Na prvom za-
sadnutí nového senátu bol v tajn˘ch voºbách
zvolen˘ za predsedu AS SPU doc. Ing. Ján
Simoník, CSc. BlahoÏeláme! -r-



II.

(Pokraãovanie z minulého ãísla)

Program Baltskej
univerzity po novom

KniÏnica oslavuje ‰esÈdesiatku

Informaãné dni k projektu eFarmer

V Luãenci medzinárodne

Z mojich spomienok

Pri príleÏitosti v˘znamn˘ch v˘roãí zrodu poºnohospodárskeho vysokého ‰kol-
stva na Slovensku, 10. v˘roãia vysoko‰kolského vzdelávania v Luãenci, ako aj
T˘ÏdÀa vedy na Slovensku usporiadala Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho
rozvoja v dÀoch 9.-10. novembra v Luãenci vedeckú konferenciu s medzinárodnou
úãasÈou na tému Rie‰enie krízov˘ch situácií v ‰pecifickom prostredí.

Na pracovnom stretnutí zástupcov
Konzorcia spolupracujúcich univerzít 
v oblasti virtuálneho ‰túdia sa reprezen-
tanti univerzít z Var‰avy, Krakova, De-
brecínu, Stavropolu a Gödöllő dohodli
na participácii pedagógov na v˘uãbe
predmetov II. stupÀa ‰tudijného progra-
mu Európske rozvojové programy v ang-
lickom jazyku a na ìal‰om postupe pri
príprave modulov pre virtuálne ‰túdium.
Vymenili si skúsenosti s vyuÏívaním e-
learningu a dohodli sa na príprave spo-
loãn˘ch uãebn˘ch textov.

Konferencia bola príleÏitosÈou na pre-
zentáciu prvej medzinárodnej uãebnice
·trukturálne a procesné zmeny v poºno-
hospodárstve krajín strednej a v˘chod-
nej Európy, ktorá je dielom autorov 
z ôsmich univerzít krajín V4 na ãele 
s dekanom V. Gozorom. Reprezentatom

zahraniãn˘ch univerzít bol odovzdan˘ aj
prv˘ diel Medzinárodného katalógu ‰tu-
dijn˘ch programov spolupracujúcich uni-
verzít v oblasti virtuálneho ‰túdia. ktor˘
pripravila FE·RR. Sú v Àom obsiahnuté
informácie o moÏnostiach ‰túdia na (za-
tiaº) deviatich univerzitách zdruÏen˘ch 
v konzorciu.

Na medzinárodnom podujatí boli pri
príleÏitosti 65. v˘roãia vzniku poºnohos-
podárskeho vysokého ‰kolstva na Slo-
vensku odovzdané ocenenia Dr. Lyaki-
sheve zo Stavropoºskej univerzity, prof.
Tom‰íkovi z MZLU Brno, MUDr. Mur-
ga‰ovi, b˘valému primátorovi Luãenca,
Ing. BaláÏovej, vedúcej Regionálneho
centra vzdelávania v Luãenci, prof. Hu-
dákovi z SPU, prof. PoledÀákovi a prof.
·imákovi z TU Îilina, doc. Kalúzovi z
FZKI, ako aj zástupcom podnikovej sfé-
ry, Ing. Becíkovi, Ing. Storo‰kovi, Ing.
Bálintovi, Ing. Birãákovi a Ing. Îigmun-
dovi.

Úãastníkov konferencie prijal aj primá-
tor Luãenca Ing. Milan Marko, ktorí ich
oboznámil s históriou mesta, úspechmi i
rozvojov˘mi zámermi, cezhraniãnou spo-
luprácou s poºsk˘mi a maìarsk˘mi re-
giónmi. V príjemnej atmosfére sa rozvi-
nula diskusia o moÏnostiach podnikania
a vzdelávania, ako aj o vynikajúcej spo-
lupráci mesta s regionálnym centrom
vzdelávania, veden˘m Ing. BaláÏovou. 

Peknou bodkou za odborn˘m progra-
mom bola exkurzia do sklárne Slov-
glass, a.s., v Poltári, so zaujímav˘m v˘-
kladom riaditeºa v˘robného závodu, pá-
na Grekãu. 

JUDr. ELEONÓRA MARI·OVÁ, PhD., 
prodekanka FE·RR

Úvod plenárneho rokovania venoval
prof. Vladimír Gozora, dekan fakulty, his-
torickému odkazu základov vysokého
poºnohospodárskeho ‰kolstva na Slo-
vensku. V odbornom programe sa inte-
grovanému záchrannému systému v Slo-
venskej republike venoval Ing. Roth z
Úradu CO MV SR, úlohy Kancelárie bez-
peãnostnej rady SR pri rie‰ení krízov˘ch
situácií v ‰pecifickom prostredí predsta-
vil Ing. Slovák z KBR SR pri Úrade vlády
SR. Ing. Babinsk˘ z MP SR analyzoval
podporu poºnohospodárstva a moderni-
zácie fariem z Európskeho poºnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka v ro-
koch 2007 aÏ 2013. Úãinnosti podporné-
ho systému na rozvoj poºnohospodár-
stva venoval svoj príspevok Ing. Konco‰,
národn˘ koordinátor projektu e-Farmer,
realizovaného v rámci krajín V4, priãom
Slovensko zastupuje FE·RR.

Následne sa rokovalo v sekciách za-
meran˘ch na nerovnováÏne stavy v
PPoK a v rozvoji vidieka, integrovan˘
záchrann˘ systém a obãiansku bezpeã-
nosÈ, prírodné a ekologické nerovnová-
hy, integráciu SR do európskych bez-
peãnostn˘ch ‰truktúr a na vyuÏívanie
podpory EÚ pre posilÀovanie bezpeã-
nosti obãana a územia. V sekcii Mladá
veda prezentovali svoje skúsenosti do-
máci i zahraniãní hostia z Maìarska,
âeska, Poºska a Ruskej federácie.

V tomto roku si pripomíname 40. v˘-
roãie existencie biologickej olympiády
na Slovensku. V dÀoch 5. a 6. októbra sa
pri tejto príleÏitosti v Partizánskom ko-
nalo slávnostné zasadnutie Slovenskej
komisie Biologickej olympiády (SKBiO). 

Zúãastnilo sa na Àom mnoho b˘val˘ch
i súãasn˘ch aktérov, uãiteºov ‰kôl rôzne-
ho stupÀa, ale aj hostí z domova i z âes-
kej republiky. Nech˘bali ani zástupcovia
na‰ej univerzity. Prodekanka Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinierstva
KLAUDIA HALÁSZOVÁ vo svojom vystú-
pení pripomenula niekoºkoroãnú úspe‰nú
kooperáciu medzi oboma subjektmi, po-

oblasti. Na tento úãel je moÏné prehliadaÈ
databázy vedeck˘ch ãasopisov, ako napr.
CAB Abstracts (www.slpk.sk, CD server -
CAB) alebo Web of Science (www.slpk.sk,
Web of Science) priamo z hociktorého po-
ãítaãa v rámci siete SPU. Na‰a kniÏnica to-
tiÏ poskytuje zamestnancom SPU veºa ta-
k˘chto v˘hod (vrátane fulltextov˘ch prístu-
pov k niektor˘m ãasopisom), len ich treba
vedieÈ a chcieÈ vyuÏiÈ. Na to sú v‰ak po-
trebné znalosti anglického jazyka, bez kto-
r˘ch je kaÏd˘ pouÏívateº v˘razne obme-
dzen˘. Bez ovládania angliãtiny aspoÀ na
strednej úrovni nemôÏe maÈ vedeck˘ pra-
covník, pedagóg alebo ‰koliteº dostatoãn˘
prehºad v problematike. Ak autor nepozná
aktuálny stav vedy, alebo iba kopíruje de-
saÈroãia „overené“ smery v˘skumu svojho
pracoviska, nemá ‰ancu na úspech. Bez
neustále aktualizovan˘ch inovaãn˘ch prv-
kov myslenia, prístupu, tvorivosti a ‰tipky
správnej vedeckej intuície je autor odkáza-
n˘ na stagnáciu a stále väã‰ie zaostávanie
za aktuálnymi trendmi. T˘mto trendom tre-
ba prispôsobiÈ cel˘ v˘skum, jeho rozsah a
najmä inovatívnu my‰lienku, pretoÏe bez
urãitej hypotézy (ktorú má práca rie‰iÈ) v˘-
skum nemá zmysel a v˘sledky budú vhod-
né nanajv˘‰ do zborníka z konferencie.
âím bude totiÏ práca kvalitnej‰ie spracova-
ná a interpretovaná, t˘m väã‰ie sú ‰ance
na publikovanie v kvalitnej‰ích karentova-
n˘ch ãasopisoch s ão najvy‰‰ím IF.

Prof. Ing. ª. CAGÁ≈, CSc., 
Ing. P. TÓTH, PhD., 

Ing. K. HUDEC, PhD., 
Katedra ochrany rastlín FAPZ

(Pokraãovanie v budúcom ãísle)

tvrdenú aj dohodou o spolupráci. V rámci
nej dekan fakulty v minulosti niekoºkokrát
vecn˘mi darmi podporil túto uÏitoãnú sú-
ÈaÏ. Fakulta prijíma víÈazov a úspe‰n˘ch
rie‰iteºov krajsk˘ch a celo‰tátneho kôl
BiO na ‰túdium bez prijímacích skú‰ok 
z biológie. 

Za dlhoroãnú úspe‰nú a prospe‰nú
prácu s nádejn˘mi talentmi v rámci biolo-
gickej olympiády boli na slávnosti ocene-
ní dvaja na‰i pedagógovia, doc. RNDr.
LADISLAV KO·ËÁL, CSc. (Katedra bota-
niky FAPZ) a prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·,
CSc. (Katedra ekológie FE·RR). Blaho-
Ïeláme! -r-

Sú také miesta, ktoré sú bránami k vedomostiam, pokladnicami pln˘mi vzácnych
pokladov, miesta, kde hºadáme a nachádzame. Patrí k nim aj Slovenská poºnohos-
podárska kniÏnica, ktorá si v tomto roku pripomína 60.v˘roãie svojho vzniku.

V mesiacoch november a december
sa uskutoãÀujú Informaãné dni o v˘-
sledkoch projektu eFarmer, zamera-
ného na informaãnú podporu mal˘ch a
stredn˘ch farmárov v krajinách V4.
Slovenskú republiku v projekte zastu-
puje Fakulta európskych ‰túdií a regio-
nálneho rozvoja SPU a Slovenská poº-
nohospodárska a potravinárska komo-

ra. Cieºom projektu je zlep‰iÈ prístup k
aktuálnym informáciám o pravidlách
Spoloãnej poºnohospodárskej politiky
EÚ a ich uplatÀovaniu v na‰ich pod-
mienkach. -em-

KOMUNIKAâNÉ SLUÎBY PRE POªNOHOSPODÁROV KRAJÍN V4

Od roku 1988 som v starobnom dô-
chodku. Prívlastok „starobn˘“ nie je
veºmi povzbudzujúci, ale netreba sa ho
báÈ. Je to najpokojnej‰ie obdobie môj-
ho Ïivota. Nehrozia mi nijaké termíny,
ani b˘valé previerky. Cítim sa v
dôchodku dobre. Obãas sa ma niekto
sp˘ta, ãi sa nenudím. Na to nemám
ãas. Naopak, zdá sa mi, Ïe veºmi r˘ch-
lo ubieha. Venujem sa rôznym aktivi-
tám, napríklad skú‰am nové recepty
zeleninov˘ch jedál, spolupracujem na
príprave slovníka lubinského náreãia,
zostavila som rodokmeÀ a kroniku na-
‰ej rodiny a podobne. Te‰ím sa z pia-
tich vnúãat a dvoch pravnúãat. Mám
e‰te plno plánov, aj keì som nerátala s
t˘m, Ïe sa doÏijem vysokého veku. A
aby som nezabudla, stále odoberám a
ãítam ãasopis Poºnohospodár. Posled-
né ãísla v novej úprave sa mi veºmi pá-
ãili. Rada by som si v Àom pospomína-
la na roky, preÏité na ‰kole (1956-1988).
Veì som na Katedru rastlinnej v˘roby
Agronomickej fakulty Vysokej ‰koly po-
ºnohospodárskej ako asistentka pre
disciplínu záhradníctvo nastúpila práve
pred päÈdesiatimi rokmi, 1. októbra
1956! Ale o tom uÏ nabudúce.

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.

www.uniag.sk

âo má ‰ancu uspieÈ 
v karentovanom ãasopise?

Z uvedeného je jasné, Ïe ide o ãasopisy
uverejÀujúce iba najkvalitnej‰ie práce.
Preto je zrejmé, Ïe práce na úrovni beÏ-
n˘ch ‰kolsk˘ch vedeck˘ch ãasopisov ale-
bo in˘ch domácich vedeck˘ch periodík v
uvedenom formáte zväã‰a nemajú ‰ancu
na úspech (o formáte a kvalite príspevkov
zo zborníkov z konferencií ani nehovoriac).
Toto kon‰tatovanie zaiste potvrdí kaÏd˘
pedagóg, resp. pracovník, ktor˘ niekedy
poctivo tak˘to ãlánok pripravil a s jeho uve-
rejnením v karentovanom ãasopise bol
úspe‰n˘. V prípade karentovan˘ch pe-
riodík skutoãne platí, Ïe ide o vedeck˘ prí-
stup, t.j. priná‰anie nov˘ch faktov, objavov,
súvislostí a zákonitostí. Otázka trvania po-
kusov je druhoradá, t.j. ani desaÈroãné po-
kusy, ak nie sú v súlade s aktuálnymi
trendmi a nie sú dostatoãne kvalitné, ne-
musia zoÏaÈ v tak˘chto ãasopisoch ús-
pech. V neposlednom rade je dôleÏit˘ aj
spôsob prezentácie v˘sledkov.

Ak chce autor publikovaÈ v karentova-
nom ãasopise, tento zámer musí byÈ jasn˘
uÏ na zaãiatku plánovania v˘skumu, ãomu
musí podriadiÈ aj jeho rozsah a ‰truktúru.
Základn˘m krokom je aj na‰tudovanie si
aktuálnych trendov a poznatkov, ktoré sú 
v danej oblasti práve aktuálne, skúmané 
a publikované. Pomerne r˘chly obraz o ak-
tuálnych trendoch môÏe poskytnúÈ autoro-
vi aj podrobné ‰túdium obsahu abstraktov
a následné zadováÏenie si separátov ãlán-
kov (najlep‰ie z posledn˘ch 5 rokov; nepla-
tí to v‰ak vÏdy), zodpovedajúcich vybranej

âÍTALI SME
Potravinárom ch˘bajú 

odborníci
Pekári, mliekari, mäsiari, ale aj vyso-

ko‰kolsky vzdelaní potravinárski tech-
nológovia zaãínajú citeºne ch˘baÈ slo-
venskému potravinárskemu priemyslu.
Vo veºk˘ch aj mal˘ch firmách doÏíva
pokolenie odborníkov pripraven˘ch e‰-
te pred rokom 1989. Nov˘ch je nedo-
statok, pretoÏe o potravinárske profe-
sie nie je medzi mlad˘mi záujem...

(Jozef Sedlák v Pravde 
z 10. októbra 2006)

ZAUJALO NÁS
Jedlá bavlna ºudí zaodeje aj zas˘ti

Bavlna sa v budúcnosti môÏe staÈ
v˘datn˘m zdrojom potravy pre ºudí.
Americk˘m vedcom sa totiÏ podarilo
vy‰ºachtiÈ nov˘ druh bavlny, ktorej se-
mená neobsahujú jedovatú látku gos-
sypol a sú bohaté na kvalitné bielkovi-
ny. Na svete sa kaÏd˘ rok vyproduku-
je asi 44 miliónov ton semien bavlny.
Semeno bavlny z jednej ‰tvrtiny tvoria
veºmi kvalitné proteíny a podºa prepo-
ãtov by dokázali kaÏd˘ rok nas˘tiÈ
päÈsto miliónov ºudí. 

(Pravda 21. novembra 2006) 

V˘roãie svojho vzniku si kniÏnica pripomenula aj odborn˘m seminárom Agroinfos,
ktor˘ organizovala v spolupráci s Ústavom vedecko-technick˘ch informácií pre
pôdohospodárstvo v Nitre. Bol venovan˘ aspektom vyhºadávania odborn˘ch infor-
mácií v prostredí automatizovan˘ch kniÏniãno-informaãn˘ch systémov a ‰peciali-
zovan˘ch databáz a zaoberal sa aj vplyvom modern˘ch metód komunikácie od-
born˘ch informácií na prácu kniÏníc. 

Baltiku a UdrÏateºn˘ Baltsk˘ región) a jed-
ného kurzu magisterského stupÀa (UdrÏa-
teºné vodné hospodárstvo). 

Predmety sa budú vyuãovaÈ ako voliteº-
né alebo povinne voliteºné, úplne alebo
ãiastoãne v anglickom jazyku, s vyuÏitím
medzinárodn˘ch ‰tudijn˘ch materiálov.
Predmety budú zaradené do katalógu
predmetov a ‰tudenti si z nich budú môcÈ
vybraÈ. NároãnosÈ kurzov je vyjadrená
poãtom ‰iestich kreditov. SPU bude pri-
spievaÈ k aktualizácii ‰tudijn˘ch materiá-
lov. V˘uãbu zabezpeãia uãitelia univerzity
v uãebniach ‰koly v rámci svojho pedago-
gického úväzku.

Na‰a univerzita zaãne s prípravou v˘uã-
by dvoch medzinárodn˘ch kurzov BUP
magisterského stupÀa (The Sustainable
Community Development a Environmental
Management). Deklarovala, Ïe je priprave-
ná prispieÈ k vypracovaniu nového balíka
medzinárodného kurzu o zdraví ekosysté-
mov a udrÏateºnom poºnohospodárstve.

SPU v Nitre zaãne pripravovaÈ skupinu
‰tudentov a uãiteºov, ktorí budú v blízkej
budúcnosti schopní organizovaÈ medziná-
rodné konferencie a letné aktivity na Slo-
vensku a zabezpeãí uãiteºov a doktoran-
dov na realizáciu t˘chto aktivít. Prejavila
záujem zúãastniÈ sa na v˘skumn˘ch pro-
jektoch financovan˘ch EÚ.

DôleÏit˘ je aj záväzok Slovenskej poºno-
hospodárskej unvierzity v oblasti koordiná-
cie BUP na Slovensku a v âesku. O pôso-
benie v Programe Baltskej univerzity preja-
vila záujem aj Univerzita veterinárneho le-
kárstva v Ko‰iciach a dohodu o dvojstran-
nej spolupráci podpísal rektor Ostravskej
baníckej univerzity, prof. Tomá‰ âermák.

Prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc.,
Centrum BUP pre SR a âR

Cieºom konferencie bolo prediskutovaÈ
moÏnosti ìal‰ej spolupráce medzi univer-
zitami v sieti BUP a oboznámiÈ sa s orga-
nizaãn˘m zabezpeãením celého programu
v najbliÏ‰ích rokoch. Sekretariát, ktor˘ 15
rokov riadil ãinnosÈ Centier BUP v 14 kraji-
nách regiónu, sa zaãlenil do ‰truktúry
Uppsalskej univerzity v rámci Centra vzde-
lávania pre udrÏateºn˘ rozvoj. Navy‰e, po
vstupe viacer˘ch krajín regiónu do EÚ sa
mení aj spôsob financovania aktivít BUP.

Na záver konferencie reprezentanti jed-
notliv˘ch univerzít slávnostne podpísali
dvojstranné dohody s Uppsalskou univer-
zitou t˘kajúce sa úãasti v sieti BUP (2+2
roky) a príspevku na zabezpeãenie aktivít
v roku 2007. Signatárom dohody za na‰u
univerzitu bol prof. JÁN SUPUKA, prorek-
tor pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ.

V oblasti vzdelávania sa SPU zaviazala
naìalej zabezpeãovaÈ v˘uãbu troch medzi-
národn˘ch kurzov BUP bakalárskeho (Îi-
votné prostredie Baltského mora, ªudia

Vo svojom fonde má viac ako 540 000
rôznych publikácií.

Niektoré, aj keì sú vzácne, si ‰irok˘
okruh ãitateºov nena‰li. Iné zase, na pr-
v˘ pohºad bezcenné, môÏu maÈ pre ãita-
teºa obrovskú cenu. V skladoch kniÏnice
moÏno nájsÈ kvalitne spracované a dob-
re zachované odborné knihy z konca 19.
storoãia, jednoduché chovateºské ãi pe-
stovateºské príruãky, mimoriadne po-
drobné v˘kladové slovníky zo zaãiatku
20. storoãia, ãi aktuálne vedecké publi-
kácie v rozliãn˘ch jazykoch, uãebnice,
encyklopédie, slovníky, ãasopisy a mnoÏ-
stvo in˘ch materiálov. 

Roãne pribúda do fondu kniÏnice 7 aÏ
8 tisíc titulov a je to stále málo. Nov˘ fe-
nomén súãasnosti – elektronické pu-
blikovanie, sa intenzívne presadzuje 

a ovplyvÀuje tok vedeck˘ch informácií.
Prejavuje sa najmä v oblasti vydávania
vedeck˘ch ãasopisov. Zatiaº ão v tlaãe-
nej podobe je na SPU pribliÏne 500 titu-
lov ãasopisov (z toho polovica zo zahra-
niãia), v elektronickej podobe je ich k
dispozícii niekoºko tisíc, a to prostred-
níctvom plnotextov˘ch databáz zabez-
peãovan˘ch kniÏnicou. Väã‰ina z nich je
financovaná z grantov˘ch zdrojov, ktoré
sa okrem dotaãn˘ch prostriedkov na ná-
kup literatúry stávajú ãoraz v˘znamnej-
‰ími.

RôznorodosÈ ‰tudijn˘ch programov
na univerzite sa odráÏa aj v poÏiadav-
kách náv‰tevníkov kniÏnice na literatú-
ru. Je preto stále ÈaÏ‰ie plniÈ základnú
funkciu – zabezpeãovaÈ literatúru podºa
potrieb pouÏívateºov. 

Prírastkové zoznamy a katalógové
lístky písané úhºadn˘m rukopisom, knihy
v kvalitnej väzbe tlaãené na dobrom pa-
pieri z obdobia vzniku kniÏnice, nahradili
elektronické katalógy. Plne automatizo-
van˘ v˘poÏiãn˘ systém je dostupn˘ cez
internet 7 dní v t˘Ïdni, 24 hodín denne.
R˘chlo zastarávajúce uãebnice ãi skriptá
ustupujú digitálnym dokumentom. 

Zmenil sa obraz kniÏnice, ale nezme-
nila sa podstata jej existencie – umoÏÀo-
vaÈ prístup k informáciám rôzneho druhu
kaÏdému bez rozdielu a podporovaÈ
v‰etky formy vzdelávania.

Mgr. BEÁTA BELLÉROVÁ, riaditeºka SlPK

Rokovanie v reprezentaãn˘ch priesto-
roch Reduty.

StarostlivosÈ o mladé talenty

Je potrebné a moÏné 
publikovaÈ v karentovan˘ch 
vedeck˘ch ãasopisoch?

V dÀoch 19. - 21. októbra 2006 sa v ‰védskej Uppsale uskutoãnila rektorská konfe-
rencia univerzít siete Programu Baltskej univerzity (BUP). Medzi zástupcami z takmer
deväÈdesiatich univerzít Baltského regiónu nech˘bali ani hostia zo Slovenska a âeska.



... a skonãil veºkolep˘m plesom so v‰etk˘m, ão 
k nemu patrí. Snímka: mk

Ples? Beznádejne vypredan˘!
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âo dedina, to milá... Skonãil ìal‰í roãník

·tudentskej kvapky krvi

Futbalové návraty k tradícii

R˘chle Ïivotné tempo má za následok, Ïe ãlovek musí ãeliÈ kaÏdo-
dennému psychickému stresu a vypätiu, ão sa okamÏite prejavuje na
ukazovateºoch telesnej zdatnosti a zdraví na‰ej mladej generácie. 

Jeden zo spôsobov, ako si zachovaÈ fyzické a mentálne zdravie, je po-
hybová aktivita, vyváÏen˘ denn˘ reÏim, racionálna v˘Ïiva a pozitívne
myslenie. 

·tudenti na‰ej univerzity majú dobré podmienky a moÏnosti pre svoje
pohybové aktivity. MoÏnosÈ samostatného v˘beru ‰portu v systéme teles-
nej v˘chovy je jedn˘m z humanizaãn˘ch prvkov transformovan˘ch do v˘-
uãby na Katedre telesnej v˘chovy a ‰portu FZKI. To umoÏÀuje obohaco-
vaÈ ponuku aj o nové, resp. menej tradiãné ‰portové a pohybové ãinnos-
ti, ako je floorbal, kalanetika, pilates ãi joga.

U dievãat je najväã‰í záujem o aerobik, ktor˘ spája pohyb s hudbou, es-
tetiku a aj formovanie postavy. Aerobik je vytrvalostné cviãenie, ktoré vy-
uÏíva prostriedky základnej kondiãnej rytmickej gymnastiky a tancov, za-
pája do ãinnosti veºké svalové skupiny, ãím stimuluje a pozitívne ovplyv-
Àuje najmä prácu srdcovo-cievneho, d˘chacieho a pohybového systému,
ão sa následne prejavuje zlep‰ením telesnej a funkãnej zdatnosti orga-
nizmu. Aby cviãenie malo potrebn˘ efekt, je nevyhnutné dodrÏiavaÈ zása-
dy, v‰eobecne platné pre kaÏd˘ vytrvalostn˘ tréning. Poznáme ich pod
skratkou FIT (frekvencia, intenzita pohybu a trvanie cviãenia).

Mgr. MONIKA ORLÍKOVÁ, Mgr. DANA FEBENOVÁ, KTV·

...ão región, to iná klobása. Takáto
modifikácia známeho príslovia mi na-
padla, keì som poãas jesenn˘ch ‰tu-
dentsk˘ch dní zavítala do spoloãenky
v Mladosti na druh˘ festival krajo-
v˘ch klobás.

SúÈaÏné druÏstvá sa usilovne zv⁄tali o-
kolo svojich stánkov a veselo i váÏne lo-
bovali u „prísnych“ porotcov za svoj v˘-
robok. Jury to nemala ºahké, veì hodno-
tiÈ podºa predpísanej ‰kály, to bola fu‰ka!
Vidno, Ïe organizátori namie‰ali do ak-
cie aj veºkú porciu humoru. 

Docent Ladislav Lagin, „otec“ my‰lien-
ky organizovaÈ tak˘to chutn˘ a voÀav˘
festival, sa spokojne usmieva a navy‰e
je aj hrd˘ na svojich zverencov. „Aj tu sa
potvrdzuje, Ïe ‰tudenti majú záujem o
odbor spracovania Ïivoãí‰nych produk-
tov a prehlbuje sa nielen ich vzÈah k re-
meslu, ale aj stavovská hrdosÈ,“ hovorí.
Je rád, Ïe sa mlad˘m dostalo podpory
od vedenia fakulty, ale aj zvonka. Firma

Mäspoma dodala najrôznej‰ie korenino-
vé zmesi, vynikajúcu minerálnu vodu zas
·ivarina, ktorej majiteº, pán ªubomír
Gregor, zasadol aj do poroty. Ani Tauris
a iné potravinárske podniky sa nedali za-
hanbiÈ. Nie je to náhoda. Veì vzájomné
vzÈahy univerzity a praxe sú neocenite-
ºné!

V tomto roku sa do festivalu chutí pri-
dali aj ‰tudenti odboru technológie potra-
vín rastlinného pôvodu. Celé dopoludnie
sa pod vedením piataka Bohuslava Slav-
kovského zv⁄tali pri peci, aby ku klobá-
sam ponúkli vynikajúce Ïemliãky s rôz-
nymi pos˘pkami. „Kam sa hrabú „kajzer-
ky“ z veºk˘ch obchodn˘ch reÈazcov!“ te‰í
sa dobrému v˘sledku aj pani profesorka
Zdenka Muchová. Veríme, Ïe o rok bude
festival krajov˘ch klobás opäÈ bohat‰í o
ìal‰ie produkty z rúk na‰ich ‰tudentov,
veì na Ïiadanom stole zdrav˘ch potra-
vín je e‰te miesta dosÈ! KP

Slovo promócia je latinského pôvodu
(promotio) a znamená pov˘‰enie. Pro-
moãnú slávnosÈ vedie promótor a absol-
vent ‰túdia pri nej preberá diplom. Toto
slovo nám zanechalo staroveké Grécko,
kde sa ním pomenúvala dôleÏitá listina,
obyãajne zloÏená vo dvoje (diploó –
zdvojujem). Diplom v‰ak nie je len listi-
na o priznaní urãitej kvalifikácie, hod-
nosti, ale aj vyznamenania ãi ceny. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

SúÈaÏ s N-Rádiom
BlíÏi sa ãas, keì ju
ãastej‰ie poãuÈ z rádií,
objavuje sa v televíz-
nych reklamách, „pre-

nasleduje“ nás pri nákupoch v obchodn˘ch
domoch. PieseÀ o radosti, snehu, saniach
a zvonãekoch. Keì zaznela po prv˘krát,
nikto nemohol tu‰iÈ, Ïe sa stane jedn˘m zo
symbolov Vianoc a aj o 150 rokov si ju bu-
dú pospevovaÈ milióny ºudí na celom svete.
Jej autor, James Pierpont, syn amerického
básnika, reformátora a kazateºa Johna
Pierponta, ju zloÏil v roku 1857, keì pôso-
bil ako organista a zbormajster v kostole 
v Savannah. Zaujímavé je, Ïe vraj nebola

napísaná k Vianociam, ale do programu 
k sviatku Vìakyvzdania, ktor˘ pripravoval
Pierpont s deÈmi v tamoj‰ej nedeºnej ‰kole.
Viete, ako sa táto známa skladba volá? 

a/ White Christmas
b/ Jingle Bells
c/ Silent Night
Va‰e odpovede ãakáme do 11. decem-

bra na adrese redakcia@polnohospodar.sk.

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali na
meno prvej profesorky na paríÏskej Sor-
bonne. Správna odpoveì: Marie Curie-
Sklodowska. Knihu, ktorú do súÈaÏe veno-
vala rozhlasová stanica N-Rádio získava
Dá‰a Chorvatoviãová, 3. FEM. -r-

www.uniag.sk

Prísnemu oku a chuÈov˘m pohárikom porotcov
niã neuniklo. Na rade je gazdovská klobása...

Tohtoroãná kampaÀ na bezpríspev-
kové darovanie krvi oslovila vy‰e 70
‰tudentov. Snímka: autor

Sláva víÈazom, ãesÈ porazen˘m! Snímka: za

Akcia, ktorá trvala presne mesiac, vy-
vrcholila 14. novembra v Kongresovej
sále ·D A. Bernoláka, keì Slovensk˘
âerven˘ kríÏ spolu s Národnou transfúz-
nou sluÏbou zorganizovali hromadn˘
odber krvi pomocou mobiln˘ch odbero-
v˘ch jednotiek.

„Cieºom tejto kampane je zabezpeãiÈ
dostatok krvi pre zdravotnícke zariade-
nia,“ povedal Martin MÀahonãák zo Slo-
venského âerveného kríÏa. ëal‰ím, ne-
menej dôleÏit˘m cieºom je osloviÈ prvo-
darcov z radov mlad˘ch ºudí a v budúc-
nosti ich viesÈ k pravidelnému darovaniu
krvi. 

Poãas ‰tyroch rokov, v ktor˘ch sa do
‰tudentskej kvapky zapája aj SPU, sa
poãet darcov pohyboval roãne okolo 60
dobrovoºníkov. Boli v‰ak aj roky, keì ich
poãet presiahol stovku. 

VOLEJBALOV¯ 
TURNAJ SPU-UKF

SPU – UKF 0:3 (-23,-22,-20). Hrali:
R. Ëapu‰ík, L. Miãek, J. Halás, T. Keseli,
R. Kováã, M. Mojcher, M. Kaveck˘, F.
Lieskovsk˘, J. Va‰íãek. Tréner: Mgr. ª.
Pa‰ka. 

V zápase muÏov bola kvalita hráãske-
ho kádra jednoznaãne na strane UKF.
Ná‰ tím v‰ak kvalitn˘m servisom a dob-
rou hrou v poli dokázal súperovi odolá-
vaÈ aÏ do koncoviek jednotliv˘ch setov. 

SPU – UKF 0:3 (-18 -19,-17). Hrali: B.
Kri‰tofiãová, M. Hrneková, Z. Racht˘ro-
vá, J. DiÀová, K. Jakubiãková, M. Dlu-
go‰ová, A. Mrenicová, ª. Slámeãková,
V. Gábr‰ová, Î. Hako‰ová. Tréner:
PaedDr. J. Berãík. 

Ani Ïenské druÏstvo to nemalo jedno-
duché. Nastúpilo proti kompletnému
druÏstvu UKF, ktoré momentálne vedie
tabuºku druhej ligy Ïien a má ambície
postúpiÈ vy‰‰ie. -p-

·portovo-spoloãenskú ãasÈ ‰tudentsk˘ch dní otvorili futbalové zápasy v˘berov nit-
rianskych univerzít v podaní uãiteºov – zamestnancov. Po dohode vedení oboch ‰kôl
sa odohrali dve stretnutia, a to v kategórii do 40 rokov a v kategórii „star‰ích“. Pod ve-
dením lektorov sa stretnutia niesli v priateºskom duchu a zanechali v aktéroch príjem-
né záÏitky, ão potvrdilo aj závereãné hodnotenie. Rozhodovala ‰tudentka 4. roãníka
FZKI Zuzana ·trpková, rozhodkyÀa I. slovenskej ligy Ïien a krajskej súÈaÏe muÏov. 

V kategórii do 40 rokov reprezentoval SPU v tomto roku P. Massanyi, L. Ducsay, J.
Îarnovsk˘, S. Mindek, P. ·meh˘l, M. Dobiá‰, M. ·losár a D. Lorincz. V kategórii „star-
‰í“ úspe‰ne zabojoval J. Chlpík, V. Kroãko, J. Hrubec, V. Svíba, J. Homola, D. Danko,
M. Poláãek, J. Repisk˘, I. âern˘ a ª. Galo. 

V˘sledky zápasov: SPU – UKF (mlad‰í) 2:0, SPU – UKF (star‰í) 2:2, na pokutové
kopy 2:0. 

Stretnutie pod zá‰titou oboch rektorov pripravila a zorganizovala Katedra telesnej
v˘chovy a ‰portu SPU Nitra. PaedDr. DU·AN DANKO 

Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu zorganizovala 14. novembra v priestoroch ma-
lej telocviãne prv˘ roãník maratónu v aerobiku. V troch päÈdesiatminútov˘ch kolách
si svoju zdatnosÈ a vytrvalosÈ vyskú‰alo 30 dievãat zo v‰etk˘ch fakúlt na‰ej uni-
verzity. Cviãenie malo veºk˘ úspech a pozitívny ohlas, aj keì poslednú hodinu
dievãatám uÏ dochádzali sily a mizol úsmev z tvárí. Napriek tomu sa drÏali v˘bor-
ne a podali vynikajúci ‰portov˘ v˘kon. V‰etk˘m Ïeláme veºa ‰portového optimiz-
mu do ìal‰ieho cviãenia. Foto: ÎOFIA HAKO·OVÁ

V˘borná zábava a pln˘ parket do piatej
ráno, tak znie hodnotenie 48. imatrikulaã-
ného plesu, ktor˘ sa konal vo ‰tvrtok 16.
novembra. Tradícia je tradícia, no tohto-
roãn˘ bol aj pln˘ prekvapení. Zaãal vskut-
ku reprezentaãne a slávnostne. Prípitkom,
‰tudentskou inauguráciou a dekorovaním
nového rektora SPU, Mikulá‰a Láteãku.

Aby ho ‰tudentská obec osobne
spoznala a zároveÀ ho poÏiada-
la, aby mal dvere pre Àu vÏdy o-
tvorené. Potom sa roztoãil kolo-
toã zábavy s vystúpením Zoboris-
tov, ohÀovou ‰ou, bohatou tom-
bolou s hodnotn˘mi cenami, ale
aj vyhodnotením prvého roãníka
‰tudentskej ankety o najuznáva-
nej‰ieho pedagóga kaÏdej fakul-
ty. VíÈazi, doc. Peter Ondri‰ík
(FAPZ), prof. Jaroslav Kováãik
(FBP), Ing. Vlastimil Mal˘ (MF),
prof. Milan Demo (FE·RR), Ing.
Daniela Krajãoviãová (FZKI) 
a doc. Jozef Repisk˘ (FEM) si

odniesli neformálne ceny: svoje karikatúry! 
O hudbu sa v tomto roku postaral v˘born˘
diskdÏokej, ktor˘ tancuchtiv˘m veru nedal
ani vyd˘chnuÈ! 

Pod scenár a organizáciu celého dÀa,
ktor˘ zaãal sprievodom alegorick˘ch vo-
zov pe‰ou zónou od areálu ‰koly aÏ po ná-
mestie pred Divadlom Andreja Bagara a

konãil plesom, sa v tomto roku
podpísal Ïensk˘ tandem v zloÏení
Ing. Miriam Krajãíriková (FE·RR)
a Marie Suìová (FBP). Poìako-
vanie za dobrú spoluprácu pri or-
ganizovaní podujatí patrí v‰ak
mnoh˘m ìal‰ím. Prorektorovi
doc. Vladimírovi Ratajovi, Ing.
Viktórii Zatrákovej, Tomá‰ovi
·paãkovi, ‰tudentom, ktorí praco-
vali na v˘zdobe sály. Pravda, vy-
skytli sa aj chybiãky krásy, ako
vÏdy a v‰ade. Organizátorky v‰ak
sºubujú, Ïe ich do roka odstránia.
Tak pozor! Nezabudnite sa vãas
poobzeraÈ po vstupenkách! -r-
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Imatrikulaãn˘ deÀ zaãal sprievodom alegoric-
k˘ch vozov ... Foto: za

Prvú cenu porota udelila Mi-
chaele Hochelovej a Andrejovi
Kupkovi (5. FBP) za tlmaãskú
klobásu, druhé miesto a zároveÀ
ocenenie odbornej verejnosti si
odniesli doktorandi Jifiina a Miro-
slav Kroãkovci za „katedrovú klo-
básu“ a na tretej prieãke sa
umiestnili ‰tvrtáci: Vladimír ·ak,
Luká‰ Lokaj a Juraj I‰tván s hor-
nonitrianskou klobásou. Ocene-
nie dekana za prípravu a prezen-
táciu pekárskych v˘robkov zís-
kali: Katarína Maniaková, Bohu-
slav Slavkovsk˘, Vladimír Timão
a Eduard Vojt.

Prvou darkyÀou, ktorá v utorok 14.
novembra darovala krv, bola ‰tudentka
2. roãníka FE·RR Michaela Zelinová. 
O svojich pocitoch sa s nami podelila
tesne po tomto ‰ºachetnom ãine. 

Mi‰ka, ão Èa viedlo k tomu, aby si
darovala krv?

KaÏd˘ môÏe takto pomôcÈ. Tak som
si povedala, preão nie. Keì nemám
zdravotné problémy, môÏem pomôcÈ
niekomu, kto to potrebuje. 

Potrebovala si ty niekedy krv od
darcu?

Nie, doteraz na‰Èastie nie.
Darovala si krv uÏ aj predt˘m?
Áno, toto je môj ‰tvrt˘ odber. 
Odporuãila by si aj ostatn˘m, aby

i‰li darovaÈ krv?
Urãite! KaÏd˘ rok sa mi podarí naho-

voriÈ niekoºk˘ch spoluÏiakov. 
Aj dnes si tu s kamarátmi?
Áno, som tu s mojou spolub˘vajúcou. 

Zo závereãného hodnotenia vyplynu-
lo, Ïe tento rok sa na hromadnom odbe-
re krvi zúãastnilo 72 ‰tudentov. Z toho
najviac, 19 darcov, bolo z Fakulty eko-
nomiky a manaÏmentu. V‰etk˘m patrí
veºká vìaka! JURAJ HUBA, 1. FEM



Zástupcovia Rady
OOZ sa zúãastnili na Dni
mladého odborára, orga-
nizovanom Konfederá-
ciou OZ a Radou mláde-
Ïe v Banskej Bystrici.
Stretli sa tu s Miroslavom

Gazdíkom, nov˘m predsedom KOZ, Já-
nom Ga‰peranom – predsedom OZ P·aV
a Du‰anom KazáÀom, právnikom OZ. Po-
dujatie bolo ukonãené koncertom nitrian-
skej skupiny Desmod.

V novembri sa konalo riadne aj mimo-
riadne zasadnutie Rady OOZ. Boli veno-
vané predov‰etk˘m prípravám a návrhu

novej Kolektívnej zmluvy na roky 2007–
2009, do ktorej boli zahrnuté pripomienky
z jednotliv˘ch FO a DO. Okrem toho sa
prerokovala správa kontrolnej a revíznej
komisie a návrhy na zimnú dovolenku v
Raãkovej doline.

Prvé kolo kolektívneho vyjednávania
sa uskutoãní 5. decembra za prítomnosti
rektora a kvestorky SPU.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.
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VernisáÏ v galérii
V Nitrianskej galérii sa 29. novembra

2006 o 17. h uskutoãní vernisáÏ v˘stavy u-
meleck˘ch diel v˘znamn˘ch nitrianskych
maliarov Edmunda Massányiho a ªudovíta
Slamku.

V˘stava potrvá do 21. januára 2007. 

Starodávna história Nitry 
pohºadom odborníkov

Nitra v najstar‰ích písomnostiach a do-
kumentoch (do konca 13. storoãia) je ná-
zov vedeckej konferencie, ktorá sa usku-
toãní 14. decembra 2006 v aule Teologic-
kého in‰titútu Sv. Gorazda v Nitre na Sa-
movej ulici ã. 14. Usporiada ju Bernolákova
spoloãnosÈ národného obrodenia a poro-
zumenia Bratislava – Nitra, Biskupsk˘ úrad
v Nitre a SpoloãnosÈ priateºov staroslávnej
Nitry. V rámci programu je pripraven˘ch
sedem príspevkov na historické témy od
prvej písomnej zmienky o Nitre a Pribinovi
po rok 1288, z ktorého pochádza Listina
kráºa Ladislava Kumánskeho o darovaní
mesta Nitry biskupovi Pascháziovi a jeho
nástupcom. Príspevky prednesú renomo-
vaní odborníci a cirkevní hodnostári. Od-
born˘m garantom podujatia je profesor
Richard Marsina, DrSc., organizaãn˘m ga-
rantom PhDr. Emil Vontorãík. -r-

V˘znamného Ïivotného jubilea sa 19.
novembra doÏila 

Ing. ALENA JANâU·KOVÁ,
kvestorka na‰ej univerzity. 

Do ìal‰ích rokov jej veºa zdravia, opti-
mizmu, radosti v kruhu rodiny, ako aj ús-
pechov v nároãnej funkcii prajú spolupra-
covníci.

Krásneho Ïivotného jubilea – sedemde-
siatich narodenín – sa v t˘chto dÀoch do-
Ïíva 
doc. MUDr. JAROSLAV DANI·KA, CSc.,
zakladateº a vedúci Katedry v˘Ïivy ºudí,
ako aj uznávaná osobnosÈ lekárskej komu-
nity. V mene akademickej obce Fakulty ag-
robiológie a potravinov˘ch zdrojov, spolu-
pracovníkov, ako aj absolventov ‰tudijné-
ho programu v˘Ïiva ºudí mu úprimne bla-
hoÏeláme a do budúcnosti prajeme veºa
zdravia a spokojnosti!

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1
zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘-
berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre elektrotechni-
ky a automatizácie MF pre v˘uãbu predmetov elektrotechnika, elektrické stroje a za-
riadenia, základy informatiky, aplikovaná elektronika.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické so zameraním na elektroenergetické a silnoprúdové inÏi-

nierstvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo

pohovorom,
- primeraná znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo prak-

tick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- osvedãenie o odbornej spôsobilosti podºa vyhlá‰ky ÚBP SR ã. 718/2002 Z.z.,
- minimálne 3-roãná pedagogická prax z vyuãovania uveden˘ch predmetov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre elektrotechni-
ky a automatizácie MF pre v˘uãbu predmetov základy informatiky, moderné komuni-
kaãné prostriedky, elektrotechnické predpisy, poãítaãová simulácia elektrick˘ch ob-
vodov.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické so zameraním na silnoprúdové inÏinierstvo a na informaã-

né a komunikaãné technológie,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo

pohovorom,
- osvedãenie o odbornej spôsobilosti podºa vyhlá‰ky ÚBP SR ã. 718/2002 Z.z.,
- minimálne 2-roãná pedagogická prax z vyuãovania uveden˘ch predmetov,
- znalosÈ administrácie poãítaãov˘ch cviãební,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie (absolvent SPU, odbor vedecká v˘Ïiva ºudí),
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU pre-

ukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ pohovorom alebo potvrdením 

o ‰tátnej skú‰ke,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax v odbore 5 rokov;

➤ miesta vedúceho Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor alebo docent,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo

pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe for-

malizovanej skú‰ky IKT,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

➤ funkãného miesta profesora na Katedre chémie FBP pre ‰tudijn˘ program Techno-
lógia potravín,

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

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi poÏadova-
n˘mi dokumentmi zasielajte do 8. 12. 2006 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mz-
dovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.
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PaedDr. OªGA WREDE
úradne overené preklady
JAZYK NEMECK¯ – SLOVENSK¯
Tel./fax: 037/7731307
Mobil: 0907 522 250
e-mail: olga.wrede@post.sk

Fakulta informatiky a managementu
Univerzity v Hradci Králové v spolupráci so
zdruÏením EUNIS CZ a Národn˘m centrom
di‰tanãného vzdelávania v Prahe usporia-
dala v dÀoch 7. aÏ 9. novembra uÏ siedmy
roãník seminára a 6. roãník súÈaÏe eLear-
ning. Ide o ãesko-slovenské podujatie, na
ktorom úspe‰ne participuje aj na‰a univer-
zita. SúÈaÏ bola po prv˘ raz rozdelená na
dve ãasti, a to ucelené e-learningové kurzy
a vzdelávacie objekty. V skupine vzde-
lávacích objektov sa na 1. mieste umiest-
nila multimediálna uãebnica Základy infor-
matiky, ktorá v celkovom hodnotení získala
2. miesto, a to cenu EUNIS SK. Jej autormi
sú Zuzana Palková, Imrich Okenka a Miro-
slav Pap. Úspe‰ná bola aj prezentácia vir-

tuálneho ‰túdia na FE·RR Slovenskej poº-
nohospodárskej univerzity v Nitre v podaní
prorektora Du‰ana Húsku. -dt-

Podarilo sa vám zachytiÈ nejakú humornú ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa
o svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poºnohospodára a po‰lite ich spolu s vtip-
n˘m textom na na‰u mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk Auto-
rov najlep‰ích snímok odmeníme.
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„Tie maãacie telenovely sú na zoÏratie...“ Foto: MICHAL HUDEC

·achov˘ klub ZdruÏenia ‰portov˘ch klu-
bov (Z·K) SPU Nitra vstúpil do novej sezó-
ny 2006/2007 v˘borne. DruÏstvo, reprezen-
tované viacer˘mi b˘val˘mi ‰tudentmi SPU
a hráãmi Nitry i okolia, zvíÈazilo v prvom ko-
le nad âadcou 5,5:2,5, v druhom kole nad
Îilinou 4,5:3,5 a v treÈom kole v Dubnici
4,5:3,5. AÏ vo ‰tvrtom kole na‰lo premoÏi-
teºa v druÏstve Hlohovca. 

„Po ‰tyroch kolách sme na druhom mies-
te a na‰ím cieºom je priblíÏiÈ sa v tomto roã-
níku k medailov˘m stupienkom,“ hovorí
PaedDr. Du‰an Danko z KTV· a dodáva:
„Veºmi nás te‰í skutoãnosÈ, Ïe rastie v˘-
konnosÈ mlad˘ch odchovancov a úspe‰ne
sa snaÏíme v boji o 2. a 3. ligu.“

Z·K SPU Nitra reprezentuje Ing. Jozef
Moko‰, Ing. Jozef Mikita, ªubo‰ Debnár,
Miroslav Goru‰a, Milan Maro‰, Ing. Peter
Marti‰ka, poslucháãka FEM Mária Macha-
lová, Jozef Dlh˘ a 16-roãn˘ Peter Micha-

Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre prezentuje projekt financovan˘ ESF, MPSVR SR, M· SR a SPU pod názvom:

„Moderné stredo‰kolské ekonomické
vzdelávanie v znalostnej ekonomike“

"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjaÈ zamestnanosÈ podporovaním 
zamestnateºnosti, obchodného ducha, rovnak˘ch príleÏitostí 

a investovaním do ºudsk˘ch zdrojov."

Kontakt: Ing. Roman Serenãé‰, PhD., Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, 
tel.ã.: 037/641 4591; e-mail: roman.serences@uniag.sk; webová stránka: www.fem.uniag.sk 

Cieºom projektu je úspe‰né presadenie sa
absolventov stredn˘ch ‰kôl na trhu práce pro-
stredníctvom skvalitneného vyuãovacieho pro-
cesu v oblasti ekonómie, ktor˘ si vyÏaduje no-
vá spoloãnosÈ zaloÏená na vedomostiach. 

·pecifick˘mi cieºmi projektu sú:
➤ redukcia nezamestnanosti mlad˘ch ºudí,
➤ úãasÈ zamestnávateºov na profilácii odborné-

ho vzdelávania,

➤ prepojenie vzÈahu zamestnávateº – regionál-
ne potreby trhu práce – nové poÀatie odbor-
ného vzdelávania v oblasti ekonómie,

➤ celoÏivotné vzdelávanie pedagógov na stred-
n˘ch ‰kolách,

➤ vytvorenie systému na hodnotenie odborné-
ho vzdelávania a prípravy v ekonomickej ob-
lasti, 

➤ zv˘‰enie kvality odborného vzdelávania.

V extraligovej súÈaÏi zvíÈazila Casta
SPU Nitra doma nad Komárnom 93:75
(16:21, 26:16, 26:20, 25:18) a na pôde
lídra tabuºky Slávie TU Ko‰ice prehrala
70:61 (21:20, 15:13, 16:15, 18:13). ·o-
kom bol zápas s nováãikom z Dolného
Kubína, ktor˘ porazil ná‰ tím 71:72
(20:15, 22:21, 14:18, 15:18). V odvet-
nom zápase prvého kola Slovenského
pohára prehrali basketbalisti Casty SPU
s Pezinkom tesne 87:88 (36:41). (nn)

Sme v prvej ‰tvorke!
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Lovinit Lo-

vinobaÀa 3:0 (23, 22, 20). Hrali: Chudík, To-
man, Pa‰ka, Valent, Zentko, Hukel M. (libero:
Kostka). Domáci od úvodu zobrali úlohu fa-
vorita do svojich rúk. Presadzovali sa kvalit-
n˘m servisom, obranou na sieti, útokom stre-
dom siete a dominovali aÏ do polovice prvé-
ho setu. Potom v‰ak hostia zaãali viac risko-
vaÈ pri servise, vynikali veºmi obetavou hrou v
„poli“ a svojimi zákrokmi si upevÀovali seba-
vedomie pre ìal‰ie herné ãinnosti. Napriek
tomu, v koncovkách prv˘ch dvoch setov na-
pokon potvrdili svoje kvality domáci hráãi. V
treÈom dejstve zaãali hostia opäÈ veºmi ris-
kantn˘m servisom, ktor˘ im nie vÏdy vychá-
dzal a dopustili sa viacer˘ch nevynúten˘ch
ch˘b. Domáci si udrÏiavali minimálny postup
aÏ do konca setu a zaznamenali tak veºmi
dôleÏité víÈazstvo v boji o prvú ‰tvorku.

VKM Îilina - VK Ekonóm SPU Nitra 2:3
(-19, -12, 28, 22, -9). Hrali: Chudík, Toman,
Pa‰ka, Valent, Zentko, Hukel M. (libero:
Kostka, Vavro, Krajãík). Na‰i hráãi cestovali
na stretnutie s cieºom ão najviac sa priblíÏiÈ k
postupu do prvej ‰tvorky. Dostatoãn˘ odstup
od prenasledovateºov v tabuºke im mohlo za-
ruãiÈ jedine víÈazstvo nad Îilinou. Prvé dva
sety boli jednoznaãne v ich réÏii. Kvalitn˘m
servisom a spoºahliv˘m útokom nepustili do-
mácich k vlastnej hre. Súperovi nezostalo niã
iné, ako maximálne riskovaÈ pri servise v tre-
Èom sete. Podarilo sa mu ‰Èastne získaÈ tretí
a vzápätí aj ‰tvrt˘ set. V piatom jednoznaãne
dominovali na‰i hráãi a zaslúÏene zvíÈazili.

VK Ekonóm SPU Nitra – TJ Strojár
Malacky 3:1 ( -21, 21, 15, 23). Hrali: Chudík,
Toman, Pa‰ka, Zentko, Valent, Kub‰ (libero:
Kostka, Száraz). Kºúãov˘ zápas k postupu do
prvej ‰tvorky zo zaãiatku nevyzeral pre na‰e
muÏstvo vôbec ruÏovo. Hostia sa v koncovke
setu chopili iniciatívy a dobr˘m servisom a ra-
zantn˘m útokom prev˘‰ili na‰ich hráãov. Tí
sa naopak veºmi trápili v útoku a spravili
mnoÏstvo nevynúten˘ch ch˘b. Od druhého
setu v‰ak zaãali viac riskovaÈ servis a zlep‰i-
li obranu na sieti, ão im prinieslo zisk tohto
veºmi dôleÏitého setu. V treÈom dejstve ná‰
tím jednoznaãne dominoval. Vo ‰tvrtom sa
hostia opäÈ dostali do hry a rozhodovalo sa
aÏ v dramatickej koncovke. V nej sa dokáza-
li lep‰ie skoncentrovaÈ na‰i hráãi a vyhrali
tento nesmierne dôleÏit˘ zápas.

VK HYDREX HRI≈OVÁ - VK Ekonóm
SPU Nitra 1:3 (-23,25,- 14,-25). Hrali: Chudík,
Toman, Pa‰ka, Zentko, Valent, Kub‰ (libero:
Kostka, Krajãík). Odveta Slovenského pohá-
ra muÏov mala opäÈ veºmi dobr˘ náboj a am-
biciózni domáci, ktorí vyradili Zvolen, si robili
zálusk aj na ìal‰ieho extraligistu. Na‰i hráãi
v‰ak hneì od úvodu zatlaãili domácich kvalit-
n˘m servisom a dobrou hrou „v poli“. Doká-
zali sa r˘chlo vyrovnaÈ s men‰ím priestorom
a napriek strate setu v druhom dejstve si za-
slúÏene odviezli víÈazstvo. Postúpili tak do
semifinále SP, kde sa stretnú s PU Pre‰ov (6.
12. v Pre‰ove a 13. 12. v Nitre o 18.00 h).

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

lík z Prievidze. DruÏstvo dopæÀa Martin Do-
brotka z Prievidze a Radomír Háãik z Bra-
tislavy.

BliÏ‰ie informácie o úãinkovaní ‰achové-
ho klubu a o moÏnostiach ‰tudentov reali-
zovaÈ sa v tomto ‰porte získate od Du‰ana
Danka na KTV·. -r-


