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V treÈom stupni vysoko‰kolského ‰tú-
dia sa pod vedením svojich ‰koliteºov
pripravovali na samostatnú vedeckú a
tvorivú ãinnosÈ, na získavanie poznat-
kov zaloÏen˘ch na súãasnom stave po-
znania. Vykonaním ‰tátnej skú‰ky pre-
ukázali schopnosÈ a pripravenosÈ samo-
statne bádaÈ a tvoriÈ. „Je v‰eobecne
známe, Ïe robiÈ v˘skum nie je zatiaº v
na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach lukratívny
biznis. Uvedomuje si to aj Európska
únia, ktorá rozhodla, Ïe do vedy a v˘-
skumu bude investovaÈ oveºa viac ako
doteraz“, povedal vo svojom príhovore
rektor Mikulá‰ Láteãka. Vyjadril pre-
svedãenie, Ïe noví doktori filozofie sa
zaradia medzi t˘ch bádateºov, ktorí sa
úspe‰ne zapoja do plánovaného európ-
skeho vedeckov˘skumného procesu,
medzi ktorého priority patrí okrem ener-
getiky aj potravinárstvo, poºnohospo-
dárstvo a ochrana Ïivotného prostredia. 

Noví docenti
V ìal‰ej ãasti slávnostného zasad-

nutia odovzdal rektor univerzity dekrét
o priznaní vedecko-pedagogického ti-

tulu docent Ing. Margite âanigovej,
CSc. (Katedra hodnotenia a spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov FBP), Ing.
Ladislavovi Ducsayovi, Dr. (Katedra
agrochémie a v˘Ïivy rastlín FAPZ),
Ing. Kamilovi Hudecovi, PhD. (Kated-
ra ochrany rastlín FAPZ), Ing. Mirosla-
ve Kaãániovej, PhD. (Katedra mikro-
biológie FBP), RNDr. Klaudii Jomo-
vej, PhD. (UKF Nitra), RNDr. Milanovi
Margetínovi, PhD. (SCPV-VÚÎV, pra-
covisko Trenãianska Teplá) a MUDr.
Milanovi Vasiºovi, CSc. (UVL Ko‰ice).

Cena rektora 
za publikaãnú ãinnosÈ
Za v˘znamné publikaãné aktivity v

roku 2005 boli ocenení títo autori a ko-
lektívy:

Ing. Peter Tóth, PhD., a kol. v kate-
górii vedeck˘ ãlánok mlad˘ch vedec-
k˘ch pracovníkov (Seasonal biology of
Melanogramyza albocilia - Diptera: Agro-
myzidae - and seasonal patterns of field
bindweed infestation, under field condi-
tions in Slovakia).

Predvianoãn˘ ãas zavítal aj na na‰u univerzitu. Pod symbolick˘ stromãek
priniesol v piatok 8. decembra netradiãné dary. Sedemdesiatsedem inter-
n˘ch aj extern˘ch doktorandov si v aule univerzity z rúk promótora prevza-
lo diplom, dokumentujúci získanie akademickej hodnosti doktor filozofie.

Prem˘‰ºam nad predsviatoãn˘m
stæpãekom. Zrak mi kæÏe po chrbtoch
kníh v ob˘vaãke. Zastaví sa pri osu-
doch slávnych. Ich geniálnosÈ je daná
nieãím tajomn˘m medzi nebom a ze-
mou. Ich diela v‰ak vyvierajú z podsta-
ty sveta, ktorú my, obyãajní ºudia, nie-
kedy nevnímame alebo povaÏujeme
za úplne samozrejmú. Zaãítam sa...

„Ruka s uhlíkom mi zaãala lietaÈ nad
doskou. âinila sa, akoby ani nebola
moja. Úplne slobodne zachytávala, ão
upútavalo môj zrak: vtáky, oblaky, gaz-
dovstvo, sliepky, v⁄bu, kone aj stromy
a v diaºke jemne sa ãrtajúci vetern˘
mlyn... A ão e‰te? PaneboÏe, bál som
sa, Ïe na nieão zabudnem, Ïe vyne-
chám nejakú podrobnosÈ, na to predsa
nemám právo! Najmen‰ie steblo trávy,
najslab‰í odblesk na vode ãi na jantá-
rovom konskom zadku, jediná ovca 
v ãriede pasúcej sa obìaleã pod pas-
tierov˘m dozorom, to v‰etko tak spolu-
pôsobilo na vyznení celku, Ïe sa to
muselo verne zachovaÈ. Îe som to
musel verne zachovaÈ. Náhle som totiÏ
zistil, Ïe ja, mladuãké chlapãa, nesiem
zodpovednosÈ za prastarú prírodu, za
ºudí v nej, za svetlo, ktoré zo sekundy
na sekundu mení jej odtienky. Odteraz
bolo mojou úlohou zachytávaÈ ju a vy-
jadrovaÈ.“ 

Knihu nepoloÏím, k˘m sa osud jej
hrdinu nezav⁄‰i. Îivot slávneho flám-
skeho maliara 16. storoãia, Pietra
Brueghela star‰ieho, zvaného aj div˘
Pieter, pretoÏe bol zvlá‰tny nielen svo-
jou povahou, ale aj neskrotnou pracov-
nou vá‰Àou. Maºoval v‰etky podoby
sveta, krásne, ale i tie hrozné. PretoÏe
v‰etko spolu tvorí ná‰ svet. ZnalosÈ
prírody, spätosÈ s ºudov˘mi koreÀmi
mu boli veãnou in‰piráciou. 

Prichádzajú dni sviatoãné, dni poko-
ja a lásky. Aj zastavenia, bilancovania
a prem˘‰ºania nad sebou, nad t˘m, ão
nás obklopuje. Keì je v nás virvar, sta-
ãí zaãítaÈ sa do Ïivota slávnych. Veì
oni boli a sú takí ako my, my sme zas
obãas v mnohom ako oni...

Pekné sviatky a ‰Èastn˘ nov˘ rok,
milí priatelia! K. POTOKOVÁ
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Uãiteº v sedemdesiatke? Na univerzitách to má byÈ beÏné. Ministerstvo ‰kol-
stva sa totiÏ chystá o päÈ rokov predæÏiÈ dôchodkov˘ vek profesorov. Odporuãili
to rektori a minister Ján Mikolaj s t˘m súhlasí. Zmena by sa mala dostaÈ do pri-
pravovanej novely vysoko‰kolského zákona. 

V súãasnosti môÏu na akademickej pôde profesori pôsobiÈ do veku 65 rokov.
Profesorov je na vysok˘ch ‰kolách málo, z 1 917 profesorsk˘ch miest bolo vlani
vy‰e 500 neobsaden˘ch. Ministerstvo pripravuje aj zoznam uãiteºov, ktorí sa
vzdali tejto funkcie alebo odi‰li do dôchodku. Podºa Mikolaja je dôleÏité, aby sa
zistilo, „ãi existujú lietajúci profesori“. Niektoré ‰koly totiÏ rie‰ia nedostatok od-
borníkov tak, Ïe si „poÏiãajú“ profesora z inej ‰koly, ãím poru‰ujú zákon. 

(Pravda 9. decembra 2006)

Na verejnom zasadnutí akademic-
kej obce Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva sa 6. decembra v aule
SPU predstavil s koncepciou rozvoja
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., ktor˘ ako
jedin˘ z piatich navrhovan˘ch prijal
kandidatúru na dekana FBP. Akade-
mick˘ senát FBP ho na svojom zasad-
nutí jednomyseºne zvolil do funkcie
dekana fakulty na funkãné obdobie ro-
kov 2007-2011. -r-

Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., a kol.
v kategórii vedecká monografia (The se-
lection of plant materials for street trees,
park trees and Urban woodlands.).

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Barto-
‰ová, CSc., a kol. v kategórii uãebnica
(UdrÏateºné a ekologické poºnohospo-
dárstvo).

Doc. Ing. Róbert Toman, Dr., a kol.
v kategórii vedeck˘ ãlánok (Fertility and
content of cadmium in pheasant (Pha-
sianus colchicus) following cadmium
intake in drinking water.).

Srdeãne blahoÏeláme! 

K. POTOKOVÁ

Ing. DAVID TUNGA, riaditeº Úradu po-
travinovej bezpeãnosti z Ministerstva poº-
nohospodárstva a rozvoja vidieka tejto
africkej krajiny, je absolventom Agrono-
mickej fakulty V·P z roku 1992. Sprevá-
dzal ho Ing. CARLOS SEBASTIANO DA
SILVA, generálny riaditeº firmy Casibe
Comarking, s.r.o, pôsobiacej v Bratisla-
ve. Je absolventom Elektrotechnickej fa-
kulty STU v Bratislave (1992) a Ïije so
svojou rodinou v Bratislave. Obidvaja sa
uãili slovensk˘ jazyk v preduniverzitnom
stredisku v Modre a jeho znalosÈ úspe‰-
ne prezentovali aj pri rokovaní s rektorom
a prorektormi SPU. Bol to prejav ich úcty
k slovensk˘m „alma mater“ i k ná‰mu ná-
rodu, ão nás v‰etk˘ch príjemne pote‰ilo. 

Ing. D. Tunga informoval, Ïe angolskí
absolventi poºnohospodárskych vyso-
k˘ch ‰kôl z b˘valého âeskoslovenska
(Nitra, Brno, Praha) dokazujú svoju vyni-

kajúcu odbornú pripravenosÈ vo svojej
krajine. To bol hlavn˘ dôvod, preão pri-
‰iel do Nitry. Chcel rokovaÈ o moÏnos-
tiach ‰túdia angolsk˘ch ‰tudentov na fa-
kultách SPU. I‰lo by predbeÏne asi o de-
saÈ nov˘ch ‰tudentov roãne. Ministerstvo
má záujem na tom, aby nadobudli vzde-
lanie v ‰tudijn˘ch programoch inÏinier-
skeho a doktorandského stupÀa, zame-
ran˘ch na rastlinnú a Ïivoãí‰nu v˘robu,
teritoriálne plánovanie a rozvoj vidieka,
ako aj ekonomiku poºnohospodárstva. 

Z rokovaní s reprezentantmi poºno-
hospodárskej univerzity v ·anghaji moÏ-
no oãakávaÈ na pôde SPU aj ãínskych
‰tudentov. Záujem o ‰túdium je serióz-
nou ponukou, ale aj v˘zvou, aby sme na-
‰e poºnohospodárske vysoké ‰kolstvo
posunuli na vy‰‰iu úroveÀ medzinárod-
nej platformy a uznania.

JÁN SUPUKA, prorektor

VáÏení spolupracovníci, milí ‰tudenti!

Najkrat‰ie dni roka a pestrá svetelná v˘zdoba
na‰ich miest sú neklamn˘m znakom toho, Ïe sa
blíÏia najkraj‰ie sviatky roka, zasadneme k svia-
toãnému stolu a budeme sa radovaÈ zo vzácnych
stretnutí so svojimi blízkymi. I keì sa chod Ïivo-
ta nezastaví, je tu príleÏitosÈ na zamyslenie. Za
nami je rok naplnen˘ prácou, starosÈami, ale aj
radosÈami, doma aj v zamestnaní. Veºmi ma te-
‰í, Ïe pri stretnutí s predstaviteºmi slovensk˘ch ãi
zahraniãn˘ch univerzít na rôznych fórach poãú-
vam slová uznania na adresu na‰ej univerzity.
Máme dobré meno a je to zásluha v‰etk˘ch Vás,
ktorí ste sa o to svojím dielom zaslúÏili. Na‰ím
cieºom je udrÏaÈ si tento status a som presved-
ãen˘, Ïe sa nám to v budúcnosti spoloãne poda-
rí. Dvere mojej pracovne budú vÏdy otvorené
spolupráci, iniciatíve a dobr˘m nápadom. 

Na prelome rokov dovoºte poìakovaÈ sa Vám
za celoroãnú prácu v prospech na‰ej univerzity.
Prajem Vám a Va‰im rodinám krásne sviatoãné
chvíle, veºa zdravia, ‰Èastia a úspechov v novom
roku!

S úctou 
MIKULÁ· LÁTEâKA

Dekanom FBP 
profesor Bulla

Deviateho novembra poctila na‰u univerzitu svojou náv‰tevou dvojãlenná
delegácia z Angoly.

PF 
2007
PF 
2007

Cenu rektora za publikaãné aktivity v roku 2005 v kategórii vedecká monografia
získal prof. J. Supuka so svojím kolektívom. Snímka: PETER RAFAJ

BLAHOÎELÁME
Nitrianskym primátorom sa v ko-

munálnych voºbách stal 
doc. Ing. JOZEF DVONâ, CSc., 

kandidát koalície Smer – SD, KDH,
SNS, SF a HZD. V mene na‰ej alma
mater mu prajeme veºa tvorivej in-
vencie a úspechov v prospech ná‰ho
mesta a jeho obyvateºov!

DO VA·EJ 
POZORNOSTI

Vedenie ·tudentsk˘ch domovov a
jedální SPU v Nitre oznamuje, Ïe
zmeny cien bytného vo v‰etk˘ch in-
ternátoch s úãinnosÈou od 1. januára
2007 budú uverejnené na webovej
stránke univerzity. âítajte na 
www.uniag.sk v rubrike Aktuality.



III.
PC – zábava, alebo zdroj informácií?

Dôraz na priame platby

Genius loci objektívom

UÏ tretie tohtoroãné stretnutie Klubu poºnohospodárskych odborníkov pri SPU
sa uskutoãnilo v pondelok 27. novembra. Témou bolo zameranie poºnohospodár-
skej politiky SR v rokoch 2007 – 2013. S predná‰kou vystúpil minister pôdohospo-
dárstva Miroslav JureÀa, europoslanec Peter Baco a Ivan Oravec, predseda
Slovenskej poºnohospodárskej a potravinárskej komory.

podárskeho v˘znamu pôdohospodárstva.
Potravinársky priemysel v EÚ má obrat
800 mld. eur (ão je 13,6 % na HDP oproti
11,3 % automobilového a 9,1 % chemické-
ho priemyslu). Je zároveÀ aj najväã‰ím za-
mestnávateºom v EÚ. V USA údaje z agro-
komplexu hovoria o podiele 13 % na HDP
a 17 % na zamestnanosti. TaktieÏ tvrdenia
o vysokom, 40 % podiele v˘davkov roz-
poãtu EÚ na poºnohospodárstvo, oznaãil
Baco za úãelové. Je to z toho dôvodu, Ïe
Spoloãná poºnohospodárska politika (SPP)
je ako jediná financovaná spoloãne.
âlenské ‰táty prispievajú do spoloãného
rozpoãtu 1 % zo svojho HDP. To znamená,
Ïe len 0,40 % z HDP jednotliv˘ch krajín
Európskej únie ide na SPP. Europoslanec
sa vyjadril aj k reforme SPP. V˘sledok re-
formy by mal znamenaÈ zníÏenie v˘rob-
n˘ch nákladov pod úroveÀ svetov˘ch cien,

zv˘‰enie kvality produkcie a tvorbu dravé-
ho marketingu pre globálnu konkurenciu.

Referát Ivana Oravca bol krátky, ale v˘-
stiÏn˘. Pojal ho heslovito. Podiel na HDP
4,7 %, priemerná mzda v poºnohospodár-
stve nieão vy‰e 13 tisíc Sk, schodok za-
hraniãného obchodu s agrokomoditami 6
mld., opotrebovanosÈ strojov 50 %, poãet
strojov a zariadení star‰ích ako 8 rokov
85 %, absolútny deficit ãist˘ch Ïivín. Pred-
seda SPPK zakonãil svoje vystúpenie Ïe-
laním, Ïe aj napriek t˘mto nepriazniv˘m
podmienkam, zostanú absolventi SPU pra-
covaÈ v tomto odvetví.

Po referátoch bol priestor na diskusiu.
Otázky poloÏené ministrovi sa t˘kali hlavne
priamych platieb. Podºa diskutujúcich je
problém najmä v tom, Ïe priame platby nie
sú viazané na produkciu, ani na veºkú do-
bytãiu jednotku. Preto sa môÏe staÈ, Ïe
podporujeme podnikavcov, ktorí kupujú
mulãovaãe a dostávajú priame platby za
„niã“. Tu minister prisºúbil nápravu a uplat-
nenie veºkej dobytãej jednotky pri priamych
platbách. JURAJ HUBA, 1. FEM

Minister potvrdil v˘znam poºnohospo-
dárstva v hospodárstve krajiny a uviedol,
Ïe vláda SR ho má aj medzi svojimi priori-
tami, spoloãne so zdravotníctvom a ‰kol-
stvom. Toto tvrdenie doloÏil informáciou o
dorovnaní priamych platieb na rok 2007 na
maximálnu úroveÀ 70 % oproti krajinám
b˘valej EU-15.

Peter Baco vyjadril presvedãenie, Ïe
globálne pohyby vo svete sú veºk˘mi v˘-
zvami a zároveÀ príleÏitosÈami pre poºno-
hospodárstvo nielen v globálnom rozmere,
ale aj v priestore EÚ. Agropotravinársky trh
dosahuje vo svete najvy‰‰iu a neopakova-
teºnú dynamiku rastu. Napr. V USA sú „po-
travinárske akcie“ lep‰ie obchodované,
ako akcie z oblasti hitech, energetiky ãi
strojárstva. P. Baco taktieÏ zdôraznil, Ïe z
tohto dôvodu si nemoÏno dovoliÈ ani ìal‰iu
manipuláciu s faktami o údajnej strate hos-

STRETNUTIE POªNOHOSPODÁRSKYCH ODBORNÍKOV OâAMI ·TUDENTA

Na celoslovenskom stretnutí akade-
mickej kresÈanskej mládeÏe v RuÏom-
berku v dÀoch 17. aÏ 19. novembra sa
nám, ‰tudentom, opäÈ raz naskytla jedi-
neãná moÏnosÈ spoznávaÈ nov˘ch pria-
teºov, sam˘ch seba i Pána a zaÏiÈ kopec
zábavy. Mottom v poradí uÏ 15. roãníka
Akademu bolo: Buìte svet(l)om. A té-
ma? Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
a pochodeÀ na mojich chodníkoch. 

Svetlo Ducha Svätého a nohy jelenice
boli potrebné hneì pri odchode na Aka-
dem, keì sme tridsiati ãakali na autobu-
sovej stanici na Mária, ktor˘ mal v‰etky
miestenky. Ten po prebdenej „plesovej“
noci zaspal a autobus stihol doslova na
last minute. 

Karimatky sme si rozprestreli na pôde
Z· sv. Vincenta a Gymnázia sv. Ondreja
a takto ubytovaní sme zaãali, ako inak –
svätou om‰ou vo farskom kostole sv. On-
dreja v RuÏomberku. Potom sme sa zoz-
námili s na‰im hlavn˘m stanom – ‰porto-
vou halou KoniareÀ, ktorá nám poskytla
priestor na spoloãn˘ program. Veì spolu
nás bolo okolo 850! KeìÏe komunikovaÈ
a vzájomne sa spoznávaÈ s tak˘m mnoÏ-
stvom ºudí naraz nie je ºahké, rozdelili
sme sa pod vedením animátorov do sku-
piniek. Na dobrú noc sme si spoloãn˘mi
silami zahrali veãerníãek o Jankovi Hra‰-
kovi... Program celého víkendu bol pln˘

www.uniag.sk

V˘stava umeleckej fotografie ‰tudentov
záhradnej architektúry SPU pí‰e uÏ svoju
‰tvorroãnú tradíciu. Tento rok sa uskutoã-
nila 22. novembra v priestoroch Starej pe-
kárne a jej cieºom bolo daÈ priestor na seba-
realizáciu mlad˘m ºuìom. Stala sa súãas-
Èou kultúrneho podujatia Záhradn˘ trpaslík
a prezentovalo sa na nej 13 ‰tudentov, naj-
mä ãlenov fotokrúÏku SPU. „Záhradn˘ tr-
paslík je ak˘msi symbolom pálãivého pro-
blému pre záhradn˘ch architektov. Dáva
totiÏ moÏnosÈ polemizovaÈ o tom, ão je g˘ã
v umení,“ povedal na margo názvu akcie
Ladislav Bakay, ‰tudent 5. roãníka záhrad-
nej architektúry. 

Najãastej‰ím námetom fotografov boli
momenty, ktoré ponúka sám Ïivot, pohºad
aÏ na dno du‰e a malebná prírodná sce-
néria. Osobitnú kategóriu tvorili umelecké
snímky, ktoré vznikli na zahraniãn˘ch ‰tu-
dijn˘ch pobytoch v rôznych kútoch sveta –
v Európe, Amerike a v Ázii. 

Martin Pikali, ‰tudent 4. roãníka záhrad-

� Z PODUJATÍ K T¯ÎD≈U VEDY �

ãom a sedia a sedia... aÏ sa presedia k ti-
tulu inÏinier. 

Apelujem preto na tak˘chto expertov:
Zamyslite sa nad svojím konaním! Buìte
natoºko tolerantní a inteligentní, Ïe presta-
nete zaberaÈ miesto za poãítaãom t˘m,
ktorí by ho vedeli vyuÏiÈ naozaj prospe‰-
nej‰ie a uÏitoãnej‰ie. Apelujem aj na pre-
vádzkarov poãítaãov˘ch uãební, aby také-
to internetové stránky (ak je to moÏné) za-
blokovali, alebo zv˘‰ili kontrolu dodrÏiava-
nia nariadení, pretoÏe zatiaº to v poãítaão-
v˘ch cviãebniach mnohokrát vyzerá ako 
v Kocúrkove... MARTIN KARA·, 3. FE·RR

Je asi 10 hodín predpoludním. Îivot na
na‰ej alma mater je v plnom prúde. Za-
plnené chodby, uãebne, v‰ade ‰tudenti,
ktorí chtiac ãi nechtiac kráãajú na pred-
ná‰ky a cviká. Hektická atmosféra, ako
kaÏd˘ utorok. 

Poãítaãová cviãebÀa pod aulou je za-
plnená do posledného miesteãka a ìal-
‰ích ‰esÈ aÏ sedem záujemcov stojí pred
dverami. Veì diplomovky, bakalárky, se-
minárky, semestrálky a iné povinnosti ãa-
kajú, samy sa nespravia. No, ãuduj sa sve-
te, nie kaÏd˘ vysoko‰kolák na na‰ej uni-
verzite má takéto problémy. Niekoºko “bez-
starostn˘ch“ ‰tudentov sediacich za
poãítaãom má - aj napriek v˘slovnému
zákazu na dverách - zapnut˘ chat a po-
kojne, s úsmevom na tvári, chatuje. „Ko-
ho zaujíma nejak˘ zákaz na dverách,
keì aj tak nik nekontroluje, ãi sa dodr-
Ïiava! âo ma je po niekom, kto ãaká
pred dverami a dve hodinky voºna
medzi cvikami by chcel vyuÏiÈ v pro-
spech svojho ‰túdia? Îe chce napísaÈ
nejakú prácu, alebo vyhºadaÈ informá-
cie, ktoré potrebuje na cviãenie? To je
jeho starosÈ. Ja mám svoju zábavku,
ktorá je teraz dôleÏitej‰ia.“ A tak ‰tu-
denti „chatári“, budúci inÏinieri, manaÏé-
ri, vedúci pracovníci sedia za poãíta-
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Je potrebné a moÏné publikovaÈ 
v karentovan˘ch vedeck˘ch ãasopisoch?
(Dokonãenie z minulého ãísla)

Bariéra falo‰n˘ch argumentov 
a v˘hovoriek

Najväã‰ou prekáÏkou kaÏdého autora je
prekonaÈ bariéru falo‰nej sebaºútosti a ne-
dôvery, Ïe na to „nemá“. Ak by to bola prav-
da, autor by napr. na mieste vysoko‰kol-
ského pedagóga nemal pôsobiÈ. Úlohou vy-
soko‰kolského pedagóga je totiÏ vyuãovaÈ
predmet a neustále ho dopæÀaÈ aktuálnymi
nov˘mi poznatkami v danej vednej oblasti.
O tom, ãi sa autor v danej oblasti správne
orientuje, hovoria jasnou reãou v˘sledky je-
ho v˘skumnej ãinnosti vo forme publikaãnej
aktivity. âím kvalitnej‰í v˘skum autor reali-
zuje, t˘m sa ‰truktúra jeho publikaãnej akti-
vity posúva smerom k vedeck˘m a najmä
karentovan˘m ãasopisom. Objektívny a ni-
k˘m neskreslen˘ prehºad o publikáciách vo
vedeck˘ch karentovan˘ch ãasopisoch kto-
réhokoºvek pracovníka na svete (vrátane
domácich autorov, aj na‰ej univerzity) moÏ-
no jednoducho získaÈ opäÈ na stránke
Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice,
kde sa nachádza odkaz na databázu Web
of Science. Web of Science je bibliogra-
fická citaãná báza dát prístupná on-line 
v prostredí World Wide Web. Pozostáva z
troch citaãn˘ch indexov: Science Citation
Index Expanded® (SCI EXPANDED), So-
cial Sciences Citation Index® (SSCI) a Arts
& Humanities Citation Index® (A&HCI).
UmoÏÀuje vyhºadávaÈ informácie o jednotli-
v˘ch prácach vrátane citácií, zo súãasnosti
i v retrospektíve od roku 1985, z pribliÏne
8500 najprestíÏnej‰ích vedeck˘ch ãasopi-
sov sveta. Údaje obsiahnuté v báze dát
Web of Science moÏno vyhºadávaÈ vo v‰et-
k˘ch indexoch naraz, v dvoch alebo len v
jednom indexe. Báza dát Web of Science
umoÏÀuje vyhºadávanie podºa tematiky,
autora, názvu ãasopisu a pracoviska auto-
ra. Urãitou komplikáciou môÏe byÈ, ak exis-
tuje autor s rovnak˘m priezviskom a rovna-
k˘m zaãiatoãn˘m písmenom mena. V tom
prípade je potrebné práce prezeraÈ jednot-
livo a podºa toho, z akej sú vednej oblasti
(príp. podºa spoluautorov) ich moÏno prira-
diÈ ku konkrétnemu autorovi. Na t˘chto
stránkach moÏno objektívne prelustrovaÈ
profil ktoréhokoºvek autora v karentova-
n˘ch publikáciách od roku 1985. Databáza

Web of Science umoÏÀuje spracovávanie
tematick˘ch re‰er‰í, citaãn˘ch anal˘z auto-
rov, publikaãn˘ch aktivít autorov, vyhºadá-
vanie adries in‰titúcií, zisÈovanie nov˘ch
trendov vo v˘skume, ale aj napríklad sledo-
vanie v˘skumn˘ch aktivít kolegov a konku-
rentov v príslu‰nom odbore. Preto by mala
nájsÈ ‰iroké uplatnenie aj v podmienkach
na‰ej univerzity. Vo v‰eobecnosti platí, Ïe
kto nepublikuje v ãasopisoch excerpova-
n˘ch v databáze Web of Science, má malú
nádej na uznanie svetovou vedeckou verej-
nosÈou a má len malú ‰ancu uspieÈ pri
predkladaní kvalitn˘ch medzinárodn˘ch ve-
deckov˘skumn˘ch projektov podporova-
n˘ch Európskou úniou. 

ëal‰ou bariérou je falo‰ná argumentácia
o nedostatku domácich karentovan˘ch ãa-
sopisov. Kvalitná práca nemusí byÈ publiko-
vaná iba v domácom karentovanom ãaso-
pise. Autorom sa síce stáva, Ïe niektoré
zahraniãné ãasopisy prácu odmietnu s odô-
vodnením, Ïe má lokálny v˘znam. Netreba
v‰ak strácaÈ trpezlivosÈ a treba sa pokúsiÈ
umiestniÈ ãlánok v inom ãasopise. Mnohí
autori totiÏ majú aj také skúsenosti, Ïe v za-
hraniãn˘ch ãasopisoch boli úspe‰nej‰í ako
v domácich, ktoré na nich kládli ãasto vy‰-
‰ie poÏiadavky. Podobne neobstojí ani v˘-
hovorka, Ïe daná vedná oblasÈ nemá ka-
rentovan˘ ãasopis. âasopis totiÏ nikdy ne-
nesie priame meno vednej oblasti, treba
hºadaÈ ãasopisy s podobn˘m zameraním,
napr. podºa toho, v ktor˘ch ãasopisoch pu-
blikujú autori ãlánky so zameraním zodpo-
vedajúcim danej oblasti. Ak by daná oblasÈ
v˘skumu skutoãne nemala ani príbuzné ve-
decké a karentované ãasopisy, je diskuta-
bilné, ãi e‰te je „Ïivou“ vednou disciplínou,
alebo je uÏ na ústupe. 

Veºmi frekventovan˘m argumentom je
zaostávanie v prístrojovom vybavení za
‰piãkov˘mi svetov˘mi pracoviskami. Tento
fakt je, Ïiaº, pre väã‰inu pracovísk nielen
na‰ej univerzity nepopierateºn˘. Prístrojové
vybavenie ani zìaleka nedosahuje úroveÀ
svetov˘ch pracovísk, no netreba strácaÈ
nádej. Îiv˘m príkladom sú niektorí mladí
vedeckí pracovníci na‰ej univerzity, ktorí
na pracoviskách s pôvodn˘m vybavením
priniesli nov˘ smer a napriek nedostatku
prístrojov dokázali vytvoriÈ zaujímavé práce
a publikovaÈ ich v karentovan˘ch ãasopi-

soch. O uvedenom svedãí aj fakt, Ïe ceny
dekanov fakúlt SPU za publikaãnú ãinnosÈ
dostali ãasto mladí autori, ktorí len nedávno
ukonãili doktorandské ‰túdium. Problém
nie je iba vo vybavení pracoviska, ale v hºa-
daní rie‰ení a v˘chodísk a v prístupe kon-
krétneho autora. Na dobrú my‰lienku, tvori-
v˘ prístup a kvalitnú systematickú prácu
niekedy postaãí aj to vybavenie, ktoré na
pracovisku je. Iba tak je nádej, Ïe sa situá-
cia zlep‰í vo forme prísunu prostriedkov na
v˘skumné úlohy. V˘‰ka ich financovania sa
totiÏ odvíja v podstatnej miere od ich kvali-
ty a kvality publikaãnej aktivity predkladate-
ºov úlohy, najmä ich publikáciách v karen-
tovan˘ch a in˘ch vedeck˘ch ãasopisoch. 

Na záver
Napriek rozdielnym pohºadom na uvede-

nú problematiku zostáva hol˘m faktom sú-
ãasn˘ trend kladenia stále väã‰ieho dôrazu
na vedecké a najmä karentované ãasopisy.
Pri posudzovaní vysok˘ch ‰kôl bude totiÏ
Akreditaãná komisia vlády SR vychádzaÈ z
vysoko‰kolského zákona z roku 2002. Prá-
ve ten umoÏnil rozdelenie vysok˘ch ‰kôl na
v˘skumné univerzity, univerzity a odborné
vysoké ‰koly. Bytostn˘m záujmom kaÏdej
univerzity je zaradenie sa do kategórie v˘-
skumn˘ch univerzít. Tie totiÏ dostanú pod-
statne vy‰‰iu finanãnú dotáciu, ão sa odra-
zí aj na platoch pedagógov a ostatn˘ch za-
mestnancov. Preto je úsilím manaÏmentu
kaÏdej univerzity a fakúlt podporovaÈ publi-
kovanie vo vedeck˘ch a najmä karentova-
n˘ch ãasopisoch, ktoré sú hodnotené naj-
vy‰‰ie. Publikácia v domácich vedeck˘ch
ãasopisoch je hodnotená menej a práce 
v zborníkoch z konferencií sa do úvahy ne-
berú takmer vôbec. Tento trend musí byÈ
zachyten˘ v predstihu, aby pri budúcej eva-
luácii univerzita disponovala dokladmi o ão
najvy‰‰om poãte kvalitn˘ch vedeck˘ch
prác. Na niektor˘ch pracoviskách SAV a na
univerzitách (vrátane SPU) preto manaÏ-
menty pristúpili k adresnej podpore tvori-
v˘ch pracovníkov, ktorí sú za kaÏdú publi-
káciu v karentovan˘ch ãasopisoch motivo-
vaní priamou finanãnou odmenou. Je na
kaÏdom autorovi a autorskom kolektíve,
ako túto ‰ancu a v˘zvu akceptuje.

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

Katedra ochrany rastlín FAPZ

Prezentovali matematické 
produkty

V rámci Európskeho t˘ÏdÀa vedy na
FEM pripravila Katedra matematiky podu-
jatie Matematika vo v˘skume, v˘uãbe a
praxi, spojené s ukáÏkami elektronick˘ch
matematick˘ch produktov pre ‰tudentov
SPU. Cieºom podujatia bolo priblíÏiÈ ‰tu-
dentom a ìal‰ím záujemcom o matemati-
ku niektoré moÏnosti pouÏitia matematic-
kého softvéru vo v˘skume a v˘uãbe ma-
tematiky. ZároveÀ motivovaÈ záujem mla-
d˘ch ºudí o matematické metódy a ich
aplikácie, ktoré majú pouÏitie v odborn˘ch
predmetoch a v aplikovanom v˘skume na
v‰etk˘ch fakultách SPU. 

·tudenti FEM a MF sa zoznámili s pro-
gramom Graphmatica, ktor˘ slúÏi na zo-
brazovanie kriviek funkcií jednej reálnej
premennej. Program a jeho pouÏívanie im
priblíÏil Mgr. Norbert Kecskés. Ekonomic-
ké aplikácie derivácie funkcie prezentova-

la Mgr. Radomíra GregáÀová. Na rôzne
aplikácie matematiky v ìal‰ích predme-
toch a v praxi poukázal vo svojom prí-
spevku Mgr. Vladimír Matu‰ek. V príkla-
doch boli uvedené ukáÏky pouÏitia derivá-
cie a lokálnych extrémov.

Doc. RNDr. DANA ORSZÁGHOVÁ, CSc.,
Katedra matematiky

Európsky t˘ÏdeÀ vedy 
na Mechanizaãnej fakulte 
Pod zá‰titou dekana Vladimíra Kroãka

sa 21. novembra v kongresovom centre
na‰ej univerzity uskutoãnil druh˘ roãník
medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bola súãasÈou Európskeho t˘ÏdÀa vedy a
prezentovali sa na nej najnov‰ie v˘sledky
v˘skumu na jednotliv˘ch pracoviskách fa-
kulty. Dôraz bol kladen˘ na v˘menu infor-
mácií medzi v˘skumn˘mi pracovníkmi a
na prezentáciu vedeckej práce, aplikova-

nej do kaÏdodenného Ïivota. Ide hlavne o
aplikáciu presného poºnohospodárstva do
praxe na Poºnohospodárskom druÏstve v
Seliciach a prevádzku bioplynovej stanice
v KolíÀanoch, ktorá uÏ ‰tyri roky dodáva
elektrickú energiu do siete. Ostatné práce
boli venované predkomerãnému v˘sku-
mu. Na konferencii sa okrem vedecko-pe-
dagogick˘ch pracovníkov MF a zahraniã-
n˘ch hostí zúãastnili aj ‰tudenti II. a III.
stupÀa ‰túdia.

KeìÏe zámer Európskej komisie, ktorá
vyhlasuje T˘ÏdeÀ vedy v EÚ, je podpora
spolupráce medzi ãlenmi únie a kandidát-
skymi krajinami, organizujúcimi podujatia
v rozliãn˘ch krajinách, zúãastnili sa na na-
‰ej konferencii aj kolegovia z In‰titútu ag-
rofyziky Poºskej akadémie vied v Lubline.
Dr. Baranowski a dr. Mazurek vo svojich
príspevkoch predstavili v˘skumnú ãinnosÈ
svojho pracoviska.

Doc. RNDr. DU·AN BROZMAN, 
prodekan MF 
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Najãastej‰ím námetom fotografií boli momenty, ktoré ponúka sám Ïivot. 
Snímka: DOMINIKA POZNÍKOVÁ

„Chatári“ v akcii? Foto: autor

radosti, predná‰ok, práce v skupinkách a
chvály Boha. Nedá mi nespomenúÈ vzác-
nych hostí Akademu: otca Jozefa Maret-
ta, dona Antona âerveÀa, otca Mariána
Kuffu, ktor˘ svojou jednoduchosÈou sadil
semienka pravdy priamo do na‰ich s⁄dc:
„Keì nieão potrebujem r˘chlo a správne
rozhodnúÈ, modlím sa k Duchu Svätému
a keì som v nebezpeãenstve, modlím sa
k Matke BoÏej“. Otec biskup Tomá‰ Galis
nás v príhovore povzbudil, aby sme ‰írili
lásku a dobro a vÏdy naplno vyuÏívali
deÀ. V‰etci títo nezabudnuteºní hostia
dostali symbolickú Ïiarovku, aby podºa
motta boli aj naìalej svet(l)om. Kto ich
pozná, vie, o kom hovoríme, a kto nie,
nech príde s nami na budúci rok! Ne-
smieme v‰ak zabudnúÈ ani na na‰ich
„vyBORnych“ moderátorov Pi‰tu a Sta-
na, „uÏASnych profesionálov“ s neopako-
vateºn˘m humorom, ktorí ‰tudujú s nami
tu v Nitre. 

Ako hovorí Pi‰ta, a teraz uÏ aj my v‰et-
ci, na Akademe 2006 bolo „vyBORne“ 
a ak Pán Boh dá, o rok sa do RuÏomber-
ka opäÈ vrátime...

BARBORKA & JOÎKO & MARU·KA, FONS

nej architektúry, predstavil svoje zábery zo
‰tvormesaãného pobytu na juhu Alja‰ky.
„Väã‰inou ma oslovia ãierno-biele fotogra-
fie. Prírodné motívy, ako napríklad dúha,
sú v‰ak fascinujúce na farebn˘ch sním-
kach.“ Okrem fotografií s prírodn˘mi motív-
mi predstavil aj niekoºko portrétov a sní-
mok z koncertov nitrianskej hudobnej sku-
piny Hex. Cez objektív sprostredkoval aj
atmosféru minuloroãn˘ch talentov˘ch prijí-
macích pohovorov na ‰túdium záhradnej
architektúry.

„Témy, ktoré sú zachytené na fotogra-
fiách, sú blízke takmer kaÏdému a myslím
si, Ïe oslovili mlad˘ch ºudí,“ zhodnotila v˘-
stavu, sprístupnenú poãas celého veãera,
ãlenka fotokrúÏku Îofia Hako‰ová. Sprie-
vodnou akciou podujatia bola prezentácia
‰tudentsk˘ch projektov a rozprávanie zá-
Ïitkov zo zahraniãn˘ch ‰tudijn˘ch pobytov.
O hudobn˘ záÏitok sa postarali ‰tudentské
kapely záhradn˘ch architektov.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ



…moÏno na Vianoce

MIKULÁ·, MIKULÁ·, âO V TOM VRECI MÁ·?
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O tradiãn˘ch sviatkoch, aj o komerãnosti doby

S AUTORKOU KUCHÁRSKYCH KNÍH ELENOU PAULENOVOU

Slovenská poºnohospodárska univer-
zita, Univerzita Kon‰tantína Filozofa a
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu SPU
pripravili spoloãné Mikulá‰ske popolud-
nie pre deti zamestnancov oboch uni-
verzít. Uskutoãnilo sa v ·portovej hale
SPU a bolo spojené s jednoduch˘mi
‰portov˘mi súÈaÏami, s príchodom Miku-
lá‰a, obdarovaním detí sladkosÈami a
malou diskotékou. „Atmosféra je tu nád-
herná, najkraj‰ie sú plamienky v det-
sk˘ch oãiach,“ hovorí rektor SPU Miku-
lá‰ Láteãka. Libor Vozár, rektor UKF,
dodáva, Ïe spoloãná oslava vznikla z
podnetu rektora Láteãku, s ktor˘m sú dl-
horoãní priatelia. „Chceme zblíÏiÈ univer-
zity nielen na poli vedy a v˘skumu, ale
aj ‰portu a kultúry.“ Z prvého roãníka mi-
kulá‰skeho posedenia plánujú vytvoriÈ
tradíciu. 

Poãas oslavy, plnej detskej radosti, si
rektori zaspomínali na Mikulá‰a z det-
stva. „Priznám sa, dlho som bol pre-
svedãen˘, Ïe darãeky nosí Dedo Mráz.
Moji rodiãia totiÏ tradiãne pred Mikulá-

Narodila sa v Bratislave a vyrastala v  Ky-
neku pri Nitre. Spomína, Ïe ani v t˘ch chu-
dobnej‰ích rodinách nech˘bal ozdoben˘
stromãek a rozvoniavali nejaké dobroty.
„Gazdinky pripravovali slávnostné pokrmy
ako rybu, ‰alát, ‰o‰ovicu, rybaciu polievku
alebo kapustnicu a pri veãeri sa dodrÏia-
vali tradiãné zvyky. Do peÀaÏenky sme
vkladali rybie ‰upinky a pod tanier zase
mincu. Jabæãko sme krájali na toºko ãastí,
koºko bolo ãlenov rodiny. Symbolizovalo to
zdravie. KaÏd˘ z nás dostal na tanier aj
‰tyri orechy a musel ich rozbiÈ. Znamenali
‰tvrÈroky a predpovedali, v ktorom období
bude ãlovek zdrav˘ a kedy sa má obávaÈ o
svoje zdravie.“

Aj keì ºudia nemali nadbytok peÀazí,
na Vianoce sa kaÏd˘ snaÏil daÈ svojmu
dieÈaÈu s láskou to, ão mohol. „Te‰ila som
sa v‰etkému. Dodnes mám radosÈ z kaÏ-
dej drobnosti a pri veºk˘ch daroch mám
skôr pocit hanby. Veºmi rada obdarúvam,
a Ïiaº, v dne‰nej dobe sa stretám aj s ta-
k˘mi ºuìmi, ktorí vravia, Ïe nechystajú pre
svojich blízkych nijak˘ darãek. To nepo-
chopím. Veì ani kedysi to nebolo o pe-
niazoch. Vianoce sú o nieãom inom...“

Neodmysliteºnou súãasÈou sviatkov bo-
la svätá polnoãná om‰a. „Chystali sme sa
na Àu uÏ od desiatej hodiny veãer. Vtedy
sme sa stretali u známych, kde sme sa do-
zvedeli, ak˘ darãek kto dostal. DeÈom ne-
robilo problém vydrÏaÈ hore aÏ do polnoci.“

Neskôr, keì si Elena Paulenová zaloÏi-
la svoju vlastnú rodinu, zachovala si via-
noãné zvyky z detstva a snaÏila sa ich
obohatiÈ aj o zvyky z manÏelovho rodného
kraja. „ManÏel pochádzal z Rajãian pri
Topoºãanoch. Veºmi sa mi páãil zvyk z ich
rodiny, podºa ktorého mamiãka priná‰ala
sito s oblátkami, ovocím, svieãkami a me-
dom. Stála pri tom za dverami a poãas
obradu trikrát zaklopala. Otec sa jej p˘tal,
ão nesie. Odpovedala - Krista Pána naro-
denie. Po treÈom klopaní vstúpila. Tento
zvyk som chcela preniesÈ aj do na‰ej rodi-
ny, ale atmosféra vyvolávala u na‰ich detí
smiech, tak sme od tohto obradu upustili.
Ostatné tradície dodrÏiavame, aj medom
robím kaÏdému na ãelo kríÏik a hádÏem
orechy do kútov.“

Pre Elenu Paulenovú sú Vianoce v po-
sledn˘ch rokoch bolestn˘m ãasom spo-
mienok. Stoliãka, na ktorej sedával poãas
Vianoc jej manÏel, je uÏ prázdna... „Keì
ãlovek stratí svojho blízkeho, musí sa
vzchopiÈ a ÏiÈ ìalej pre deti, vnukov. Mám
dcéru a syna, troch vnukov a jednu vnuã-
ku. Kvôli nim dnes ozdobujem stromãek.
K˘m bol manÏel medzi nami, kupovali
sme Ïiv˘ stromãek. Teraz máme uÏ aj dva
umelé, mal˘ a veºk˘, ale to nie je ono.

www.uniag.sk

Dobré rady Eleny Paulenovej ocenia
mladé i skúsené gazdinky.

moÏno príde JeÏi‰ko
aj tento rok
a zapáli deÈom v oãiach 
‰Èastné svetielka

moÏno napadne sneh
a pokoj do du‰í

moÏno ti kúpim
ìal‰í pár tepl˘ch ponoÏiek

a zaviaÏem ich ãervenou
ma‰ºou

moÏno aj tento rok
budú voÀaÈ medovníkmi

“‰Èastné a veselé”

… splnené priania.

nika zoláková

„Keì prichádzali Vianoce, vÏdy nám bolo akosi zvlá‰tne na du‰i. V ãase môjho
detstva to boli ozaj najkraj‰ie sviatky roka. Rodiãov a star˘ch rodiãov drÏala poko-
pe viera a v‰etci sa spoloãne te‰ili, kedy nastane ten slávnostn˘ okamih,“ hovorí
Elena Paulenová, autorka kuchárskych kníh Varíme aj bez skúseností, mimocho-
dom absolventka na‰ej univerzity.

Mladé gazdinky sa moÏno budú ãu-
dovaÈ, ale na Vianoce by nemali na na-
‰ich stoloch ch˘baÈ tradiãné makové ãi
jablkové koláãe. V˘born˘ je aj ‰tedrák
z krehkého cesta s pi‰kótou. Ako na
to? 

Spotreba: 280 g hladkej múky,
140 g masla alebo rastlinného tuku
na peãenie, 140 g prá‰kového cuk-
ru, 1 vajce, 1/2 kypriaceho prá‰ku
do peãiva. 

Plnky: orechová – 150 g orechov,
100 g cukru, 0,5 dl mlieka; maková 
– 150 g maku, 100 g cukru, 0,5 dl
mlieka, 6 PL slivkového lekváru. 

Pi‰kóta: 4 vajcia, 4 PL cukru, 1 PL
vody, ‰tipka soli, 4 PL hrubej múky. 

Do múky rozmie‰ame prá‰ok do pe-
ãiva. Pridáme maslo, cukor a vajcia a
spracujeme krehké cesto, ktoré vloÏí-
me do chladniãky v mikroténo-
vom vrecku na 30 aÏ 60 minút
odpoãívaÈ. Medzit˘m si pri-
pravíme plnky. Mak ãi orechy
zmie‰ame s cukrom a zabarí-
me s 0,5 dl vriaceho mlieka.
Necháme vychladnúÈ. Krehké
cesto rozvaºkáme na veºkosÈ
stredne veºkého hlb‰ieho ple-
chu. Navinieme na valãek,
pomocou ktorého ho prene-
sieme na vymasten˘ a múkou
vysypan˘ plech. Popicháme
vidliãkou, potrieme lekvárom,
potom rozotrieme orechovú 

a na to makovú plnku. Dáme piecÈ do
rúry vyhriatej na teplotu 220 °C, po 10
minútach peãenia natrieme na vrch
pi‰kótové cesto a ìal‰ích 7 – 10 minút
dopekáme do zlatohneda.

Príprava pi‰kótového cesta: bielky
s cukrom, soºou a vodou vy‰ºaháme na
tuh˘ sneh, za‰ºaháme Ïætky a zºahka
vmie‰ame múku. Po vychladnutí záku-
sok posypeme prá‰kov˘m cukrom. 

Rada: zákusok krájame na úhºadné
rezy aÏ po úplnom vychladnutí, aby sa
plnky neroztekali. ·tedrák sa robieva 
s ìal‰ou plnkou – tvarohovou, ktorá sa
dáva posledná, pod pi‰kótu.

Zamie‰aj vare‰kou svoje tajné pria-
nia, pridaj pár orie‰kov oãakávania 
a u‰ºahaj znovu v‰etko pre ‰Èastie,
nech dobro narastie...

V kaÏdodennom, ãasto uponáhºanom Ïivo-
te, sú Vianoce najkraj‰ím sviatkom v ro-

ku. Pre ministra pôdohospodárstva Miroslava
JureÀu sú symbolom pohody a oddychu v kru-
hu najbliÏ‰ej rodiny. Vianoce v Àom vyvolávajú
aj spomienky na detstvo a rodiãov.

„Pochádzam zo Záhoria a v pamäti sa mi vy-
nárajú Vianoce, ktoré som preÏil s mojimi rodiã-
mi, pok˘m Ïili. Sviatky bez nich sú smutné. V kru-
hu na‰ej rodiny sa v‰ak vytvára ìal‰ia, nová ro-
dinka na‰ich detí. Je to prirodzená v˘mena ge-
nerácií,“ hovorí Miroslav JureÀa.

Spomína si, Ïe na Vianoce nech˘balo v ich rodine typické záhorácke
jedlo, takzvané pukance, ale ani hríbová omáãka. „Ako deti sme sa na
sviatky te‰ili najmä kvôli rôznym dobrotám a pochutinám. V ãasoch, keì
som bol mal˘ chlapec, bola pre nás vzácnosÈou aj ãokoláda, pomaran-
ãe, ara‰idy ãi figy. Aj toto bol pre mÀa symbol Vianoc. Ostatné darãeky,
ako napríklad obleãenie, vo mne nevyvolávali tú pravú atmosféru.“

Vianoce v rodine Miroslava JureÀu sa zaãínajú uÏ niekoºko dní pred
·tedr˘m dÀom, keì domáca pani pripravuje voÀavé medovníãky. „Ku-
chyÀa je doménou mojej manÏelky, ja sa na kuchynsk˘ch prácach ne-
zúãastÀujem. Jediné, ão viem pripraviÈ, je medov˘ ãaj a puding. Mojou
úlohou poãas Vianoc je narúbaÈ drevo do kozuba, zabezpeãiÈ kapra 
a vianoãn˘ stromãek. UprednostÀujem Ïiv˘ stromãek, pretoÏe mám rád
vôÀu ihliãia. Jeho v˘zdobu zvyãajne ponechávam na dcéru.“

Na ‰tedroveãernom stole JureÀov˘ch uÏ tradiãne nech˘bajú jablká,
med, orechy a vianoãné oblátky.

Po skonãení slávnostnej veãere nasleduje rozbaºovanie darãekov. 
„V poslednej dobe obdarúvanie praktizujeme tak, Ïe si kúpime jeden
spoloãn˘ rodinn˘ darãek a potom iba nejaké malé prekvapenia.“

Vianoãn˘ ãas vyuÏíva rodina aj na aktívny oddych, ãítanie kníh ãi
‰portovanie. 

V‰etk˘m ãitateºom Ïelá minister JureÀa príjemné preÏitie vianoãn˘ch
sviatkov a ‰tudentom najmä veºa lásky. „Je to cit, ktor˘ nás v ‰tudent-
sk˘ch ãasoch vÏdy oãaroval. Je krásne, keì je ako celoÏivotn˘ sprie-
vodca prítomná v na‰ich rodinách, pretoÏe je základom rodinnej poho-
dy. V slove láska je tá vianoãná pointa.“ 

·tudenti záhradnej a krajinnej architektúry Lenka Hlohinová, Lucia Brezovská,
Daniela Szallayová a ªudovít ·krabák pricestovali do Nitry z rôznych kútov Sloven-
ska. Vianoce sú aj pre nich sviatkom, ktor˘ túÏia stráviÈ v kruhu svojich najbliÏ‰ích.
Skôr, ako nastúpi tento ãas, ich e‰te ãaká zápoãtov˘ kolotoã...

Slovo Vianoce prebúdza v ºuìoch
rôzne predstavy – romantické i menej
romantické. V posledn˘ch rokoch sa
postupne stávajú viac komerãnou
ako duchovnou záleÏitosÈou. Ako ich
vnímate vy?

ªudovít, 5. roã.: Myslím si, Ïe dnes uÏ
mnohí ºudia zabúdajú na pôvodn˘ zmysel
Vianoc a tento, pre mÀa jeden z najkraj-
‰ích sviatkov v roku, postupne stráca tra-
diãn˘ v˘znam. Nielen kresÈania, ale kaÏd˘
uvaÏujúci ãlovek cíti, Ïe adventná doba je
príli‰ komerãná. 

Lucia, 5. roã.: Vianoce vnímam ako
krásnu tradíciu a obávam sa, Ïe sa po-
stupne stanú iba dobr˘m marketingov˘m
Èahom obchodníkov.

Lenka, 4. roã.: Vianoãné obdobie sa
momentálne v mojej pamäti stotoÏÀuje so
slovom stres. T˘ÏdeÀ pred Vianocami je 
v ‰kole najru‰nej‰í – ãakajú nás zápoãty.
Tento sviatok v na‰ej rodine neslávime
náboÏensky. DôleÏité pre nás je, Ïe sa
v‰etci stretávame v kruhu rodiny a vníma-
me veci, ktoré bytostne povaÏujeme za
dôleÏité.

Daniela, 5. roã.: Vianoce sú pre mÀa
vyslovene sviatkom rodiny a sú to moje
najobºúbenej‰ie sviatky. Doba je naozaj
príli‰ komerãná, aj keì nechcem byÈ ten-
denãná a tvrdiÈ, Ïe je to len zlé. 

Aj keì sa veºa hovorí o duchovnosti,
advent je obdobie, keì sú obchody pl-
né nakupujúcich. Vianoce sú totiÏ príle-
ÏitosÈou urobiÈ blízkym radosÈ. Nájdete

si ãas na nákup darãekov? âo vás viac
te‰í – obdarúvaÈ ãi byÈ obdarovan˘?

ªudovít: Priznám sa, Ïe neviem, ãi rad-
‰ej darãek dostávam, alebo dávam. To pr-
vé je urãite príjemné a aj tento rok som si
u JeÏi‰ka objednal poãítaã. Mám vymysle-
n˘ aj darãek pre manÏelku a mrzí ma, Ïe
nemám na nákup viac ãasu. Zostane mi
v‰etko na poslednú chvíºu.

Lucia: Oveºa rad‰ej darãeky darujem
ako dostávam. SnaÏím sa ich nakúpiÈ 
v predstihu, ão v‰ak záleÏí najmä od mo-
jich financií. Zvyãajne chystám prekvape-
nie pre sestru, mamu, priateºa a drobnosti
pre kamarátky.

Lenka: âastej‰ie som obdarovaná, ale
te‰í ma, ak majú blízki radosÈ z môjho dar-
ãeka. U nás v‰ak chodí JeÏi‰ko cel˘ rok,
takÏe viac ako na darãeky sa te‰ím na to
spoloãné stretnutie s rodiãmi. V poslednej
dobe mám tendenciu vytvoriÈ pre nich
vlastné, originálne darãeky.

Daniela: Mám radosÈ z kaÏdého darãe-
ka a dávam si záleÏaÈ na tom, aby som po-
te‰ila aj ostatn˘ch. Páãi sa mi, keì sa te‰ia
uÏ len pohºadom na krásne zabalené pre-
kvapenie. Aj tento rok chystám darãek ro-
diãom a sestre. 

Vo v‰etk˘ch oblastiach Slovenska,
takmer v kaÏdej rodine, pretrvávajú neja-
ké vianoãné tradície. Vyzdoben˘ strom-
ãek, oblátky s medom, koledy a zvyko-
slovia...

ªudovít: V na‰ej rodine sme odjakÏiva

mali umel˘ stromãek. Myslím, Ïe to bolo
‰etrné voãi prírode i peÀaÏenke. V posled-
nej dobe v‰ak kupujeme Ïiv˘ stromãek a
úloha ozdobiÈ ho, patrí mne. Pochádzam 
z dedinky Krakovany pri Pie‰Èanoch a ako
chlapci sme sa chodili na ·tedr˘ veãer vo-
ziÈ na motorkách. Dnes uÏ dávam prednosÈ
polnoãnej om‰i. Zvykom, ktor˘ sa dodnes v
dedine zachoval, je spievanie kolied. Po-
dujala sa na to miestna dychovka. 

Lucia: Pochádzam z Bratislavy a aj 
v na‰ej rodine dodrÏiavame niektoré zvyky
a obrady. T˘kajú sa najmä sviatoãn˘ch po-
krmov a nech˘bajú u nás ani oblátky s me-
dom, jablká, cesnak, orechy. Oblátky si pe-
ãieme sami. Pri veãeri rozkrajujeme jabæã-
ka a pod tanier kladieme ‰upinky z kapra aj
drobáky. O vianoãnú v˘zdobu sa starám ja
a páãi sa mi veniec zo Ïivej ãeãiny.

Lenka: Na‰a rodina sa správa ekologic-
ky. Nekupujeme Ïiv˘ stromãek. Je mi ºúto
dokonca aj zlomen˘ch vetviãiek. V˘zdoba
je mojou doménou. Pochádzam z Pre‰ova
a dodnes je u nás zvykom, Ïe po veãeri
chodia koledníci. Väã‰inou sú to Cigáni a
môj otec im uÏ tradiãne dáva symbolickú
dvadsiatku. 

Daniela: B˘vame v Bratislave v panelá-
ku a sme spokojní s umel˘m stromãekom,
ktor˘ zvyãajne ozdobujem ja. Byt prevonia
aj veniec zo Ïivej ãeãiny. Okrem tradiãn˘ch
pokrmov – oblátok, jabæãok, medu, cesna-
ku, pripravujeme kapustnicu. Po veãeri sa
te‰ím na stretnutie s kamarátkami. Stalo
sa uÏ na‰ou tradíciou a akousi bodkou za
prv˘m vianoãn˘m dÀom. 

Vianoãnú stranu pripravila
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Darãek pre v‰etk˘ch
Men‰í stromãek ozdobujem perliãkami 
a slamen˘mi ozdobami, väã‰í zase ladím
do zlata a ãervena. Chcem v‰ak cítiÈ vôÀu
ihliãia, preto kupujem aj adventn˘ veniec
z ãeãiny.“

Tento rok sa Elena Paulenová postara-
la o vianoãn˘ darãek pre gazdinky. Nedáv-
no jej totiÏ vy‰la tretia kniha receptov a rád
Varíme aj bez skúseností. A skúseností,
ako tvrdí sama autorka, nie je nikdy dosÈ.
„Prvú knihu som napísala pred 11 rokmi.
Boli v nej recepty od mojich rodiãov i sta-
r˘ch rodiãov, ktoré som zozbierala na lís-
toãkoch a tieÏ tie, ktoré som si vyskú‰ala
za tridsaÈ rokov manÏelstva. Druhá kniha
bola venovaná zdravej v˘Ïive a dostali sa
do nej aj recepty od odborníkov na v˘Ïivu.
Najnov‰ia, tretia kniha, je v˘berom beÏ-
n˘ch tradiãn˘ch jedál, ktoré nájdeme aj 
v prvom vydaní. Recepty sú v‰ak oboha-
tené o skúsenosti, ktoré som nadobudla 
v praxi.“ Moderná publikácia je doplnená
krásnymi farebn˘mi fotografiami a je v nej
mnoÏstvo receptov, ktoré má autorka od
svojich známych a priateliek. KaÏd˘ z nich
Elena Paulenová vyskú‰ala a niektoré aj
dotvorila. V budúcnosti sa môÏu gazdinky
te‰iÈ aj na men‰ie dielka z jej tvorivej diel-
ne, a síce, na broÏúrky receptov.

‰om potajomky v noci ozdobili stromãek
a tvrdili, Ïe ho priniesol Dedo Mráz. Do
ãiÏmy som dostal aj uhlie a obãas aj ze-
miaky. Patril som v‰ak k t˘m deÈom,
ktoré neboli schopné ani pokojne jesÈ,
keì videli darãeky,“ hovorí Libor Vozár.
Pre rektora Láteãku je tento sviatok
niekoºkonásobn˘, pretoÏe aj jeho otec i
syn sa volajú Mikulá‰. „Krásne bolo, Ïe
sme verili tomu, Ïe ak budeme poslú-
chaÈ, dostaneme nejak˘ darãek. A tieÏ
tomu, Ïe ãím ãistej‰ie budem maÈ ãiÏ-
my, t˘m viac darãekov dostanem. Te‰ili
sme sa kaÏdej maliãkosti. Obãas sa
v‰ak medzi ne zatúlala aj mrkva...“

O pocity z mikulá‰skeho podujatia sa
s nami podelil aj spoluorganizátor akcie
Ivan Janko, vedúci KTV·. „KaÏdoroãne
som b˘val na takejto akcii Mikulá‰om ja.
Po tom, ako mi ‰esÈroãn˘ vnuk povedal,
Ïe Mikulá‰ mal moje okuliare aj hodin-
ky, a vôbec, veºmi sa na mÀa podobal,
prenechal som toto remeslo kolegom,
ktorí majú men‰ie deti a vnukov.“ 
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Fakulta ekonomiky a manaÏmentu
SPU s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe
3. decembra 2006 nás vo veku 66 rokov
navÏdy opustil 

doc. Ing. TIBOR KO·âO, CSc.
Narodil sa 14. 8. 1940 v Pustom âeme-

rnom v okrese Michalovce. V roku 1964
absolvoval Vysokú ‰kolu poºnohospodár-
sku v Nitre. Od roku 1965 pôsobil ako vy-

soko‰kolsk˘ uãiteº na vtedaj‰ej Prevádzkovo-ekonomickej fakul-
te V·P, kde bol dlhoroãn˘m garantom ‰tudijnej ‰pecializácie
Financie v poºnohospodárstve. V roku 1974 obhájil dizertaãnú
prácu a získal titul kandidáta ekonomick˘ch vied. Jeho pedago-
gická a vedecká ãinnosÈ vyústila do habilitácie v odbore financie
v poºnohospodárstve, keì v roku 1978 získal titul docenta. V˘-
znamne sa podieºal na odbornom a vedeckom raste ‰tudentov
na v‰etk˘ch stupÀoch ‰túdia, vypracúvaní ‰tudijnej literatúry, ako
aj záveroch a v˘sledkoch v˘skumn˘ch projektov, ktor˘ch bol ga-
rantom. Viac rokov pôsobil vo funkcii riaditeºa Ústavu v˘poãtovej
techniky, kde sa osobne podieºal na rozvoji a aplikácii automati-
zácie informaãn˘ch systémov.

Kolektív Katedry úãtovníctva a financií FEM stráca odchodom
docenta Tibora Ko‰ãa nielen uznávaného vysoko‰kolského uãi-
teºa, odborníka na oblasÈ financií v poºnohospodárskej praxi a dl-
horoãného spolupracovníka, ale aj blízkeho priateºa, na ktorého
sa vÏdy dalo spoºahnúÈ. 

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 6. 12. na miestnom cin-
toríne na Cabajskej ceste. 

âesÈ jeho pamiatke! Spolupracovníci

ZA ING. JÁNOM HLAVÁâOM
DÀa 5. decembra sme sa rozlúãili s nestorom slovenského

poºnohospodárstva Ing. Jánom Hlaváãom, ktor˘ nás opustil v úcty-
hodnom veku 92 rokov.

Po vysoko‰kolsk˘ch ‰túdiách sa plne upísal ‰ºachtiteºskej prá-
ci a rozvoju technológií pestovania zemiakov na Slovensku. Má
veºkú zásluhu na vybudovaní skú‰obn˘ch staníc a predov‰etk˘m
V˘skumného a ‰ºachtiteºského ústavu zemiakarského vo Veºkej
Lomnici. Neustále burcoval pestovateºov zemiakov, zavádzal no-
vé pestovateºské technológie a podieºal sa na vy‰ºachtení mno-
h˘ch kvalitn˘ch slovensk˘ch odrôd. Bol zakladateºom spi‰ského
hnutia pri rozvoji zemiakarstva na Slovensku a aj po niekoºk˘ch
desaÈroãiach sú jeho odborné stanoviská stále aktuálne. 

Keì sme mu v roku 1994 odovzdávali plaketu Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity k 80. narodeninám, na‰li sme ho
na poli poºnohospodárskeho druÏstva Pribylina, ako riadi zbe-
rové práce. Pracovné zanietenie a entuziazmus boli preÀho prí-
znaãné.

Odi‰la legenda, známa slovenskej poºnohospodárskej verej-
nosti a celému zemiakarskému svetu.

âesÈ jeho pamiatke! Doc. Ing. Ján Franãák, CSc.

ZO ·PORTU

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného inÏinierstva FZKI pre za-
bezpeãenie v˘uãby predmetov vodné stavby, organizácia a rozpoãtovanie stavieb.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor krajinné inÏinierstvo, resp. vodné hospodárstvo,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office, ACAD, grafick˘ch programov pre vodné hospo-

dárstvo – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ
certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ minimálne dvoch svetov˘ch jazykov – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-
kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre chémie FBP pre
zabezpeãenie v˘uãby predmetov anorganická chémia, chemické laboratórne techniky.

Podmienky:
- V· vzdelanie v oblasti biologick˘ch alebo poºnohospodárskych vied, 
- vedecká hodnosÈ 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 alebo praktick˘m ove-

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

- morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky, 
- nástup 1. 2. 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 29. 12.
2006 na Útvar personalistiky, EP a MU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra.

www.uniag.sk

VK Cityfarma N. Mesto n/Váhom - VK
Ekonóm SPU Nitra 3:0 ( 19, 19, 25). Hra-
li: Chudík, Toman, Pa‰ka, J. Hukel, Va-
lent, Száraz (libero: Kostka, M. Hukel,
Vavro, Ëapu‰ík)

Prvé dva sety boli jasnou záleÏitosÈou
lídra tabuºky. Tretie dejstvo malo najdra-
matickej‰í priebeh, no skúsenej‰í domá-
ci uÏ nepripustili nijakú drámu. „Nitra sa
predstavila bez skúseného Zentka, no
hrala veºmi dobre v obrane i v poli, v˘-
borne servovala a prispela ku kvalitné-
mu volejbalu. V nijakom prípade nemoÏ-
no hovoriÈ z ich strany o v˘prasku, po-
dali u nás veºmi solídny v˘kon", skladal
po zápase tréner Cityfarmy Peter Kaln˘
komplimenty na adresu súpera.

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU Nit-
ra 3:0 (15, 19, 20). V semifinále Sloven-
ského pohára sme sa stretli s ambicióz-
nym Pre‰ovom, ktor˘ jednoznaãne v
tejto sezóne potvrdzuje úlohu favorita 
v domácom prostredí. Tak to bolo aj 
v prvom zápase na jeho ihrisku. Niã ne-

ponechal na náhodu a kvalitnou hrou
na servise aj obranou na sieti nás ne-
pustil do hry. 

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU Nit-
ra 3:2 (-16, -24, 15, 19, 12). V prvom ko-
le nadstavbovej ãasti sa na‰e druÏstvo
predstavilo na palubovke Pre‰ova, ktor˘
si svojimi v˘konmi vydobyl v základnej
ãasti druhé miesto. Domáci tréner dal
príleÏitosÈ aj niektor˘m hráãom, ktorí sa
pravidelne nedostávali do hry. Na‰i vo-
lejbalisti to náleÏite vyuÏili a ujali sa ve-
denia 0:2. Hoci domáci pritlaãili na po-
daní a zlep‰ili aj útok na sieti, ná‰ tím sa
dokázal zomknúÈ a zaslúÏene vyhral. 

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Tesn˘m víÈazstvom v Spi‰skej Novej
Vsi 64:68 (19:8, 13:15, 14:20, 18:25) do-
kázala Casta SPU Nitra zmazaÈ pred-
chádzajúcu domácu stratu s Doln˘m
Kubínom. V poslednom tohtoroãnom
dueli porazili na‰i basketbalisti doma
druÏstvo Svitu 76:68 (23:26, 9:21, 21:5,
23:16). (nn)

V sobotu 9. decembra zorganizovali
odborári SPU stretnutie detí zamest-
nancov s Mikulá‰om v Starom diva-
dle. Okrem darãekov ãakalo na deti
prekvapenie v podobe rozprávky 
O psíãkovi a maãiãke. Tvorcovia po-
núkli predstavenie plné hier, v˘tvar-
n˘ch nápadov a príjemnej hudby, kde
sa v‰etko nemoÏné stáva realitou 
a tie najtajnej‰ie sny skutoãnosÈou. 
V úlohe pána spisovateºa sa deÈom
prihovoril Ivan Gontko (na snímke). 

Foto: rch

Novodobé dejiny Nitry sú organicky prepletené s históriou b˘-
val˘ch prímestsk˘ch obcí. Chrenová, jedna z nich, sa historicky
vyvíjala ako samostatná obec od ãias Veºkej Moravy aÏ do roku
1961, keì sa stala súãasÈou Nitry.

Z pôvodnej dedinskej
aglomerácie sa pre-
transformovala na v˘z-
namnú ãasÈ mesta.

Ktovie, koºkí Chrenovãania vedia, kto tu Ïil
pred nimi, kde a ako b˘val, ãím sa zamest-
nával, ão si obliekal, ão ho te‰ilo, nad ãím
smútil. Ktovie, ãi ‰tudenti na‰ej univerzity
tu‰ia, Ïe na mieste dne‰ného kampusu bo-
lo letisko... Tieto otázky si kládol aj prof. 
IMRICH TOâKA, známy svojím vrúcnym
vzÈahom k rodisku, keì sa pred niekoºk˘mi
rokmi rozhodol zmapovaÈ jeho históriu. 
V roku 2002 vydal knihu nazvanú Chreno-
vá – Tormo‰. No a v t˘chto predvianoãn˘ch
dÀoch uzrelo svetlo sveta jej pokraãovanie. 

Na titulnej strane stojí: Z minulosti
Chrenovej. Bezmála dvestostranová pub-
likácia, ak chcete „rodinn˘ album“, doku-
mentuje urbanistick˘ v˘voj obce od konca
19. do konca 20. storoãia. ZároveÀ aj mno-
horakú tvár Ïivota jej obyvateºov. „Uvedo-
mil som si“, hovorí Imrich Toãka, „Ïe od pri-
pojenia obce k Nitre uÏ uplynulo päÈdesiat
rokov a na tomto území na‰li svoj nov˘ do-
mov tisíce obyvateºov. Najmä t˘m som
chcel porozprávaÈ, ako to tu bolo predt˘m.“ 

Kniha priná‰a veºké mnoÏstvo autentic-
kej fotodokumentácie. Fotografie poskytli
rodáci, priatelia, autor ich na‰iel v archí-
voch, ale veºkú ãasÈ sám zachránil pri asa-
nácii historického jadra Chrenovej v 60. 
a 70. rokoch minulého storoãia. 

Listujete a vo va‰ej fantázii oÏívajú oby-
vatelia obce, mladí, starí, deti v ‰kole a pri
pasení kôz, ‰portovci, kÀazi. Pousmejete
sa nad vtedaj‰ou módou, obdivujete vypa-
ráden˘ch svadobãanov ãi trúchliacich po-

SúÈaÏ s N-Rádiom
Kde bolo - tam
bolo. MoÏno aj
kúsok za va‰ím
plotom... Îili, bo-
li a zo Ïivota sa

radovali dvaja kamaráti - Psíãek a Ma-
ãiãka. Spolu dláÏku um˘vali, spolu tortu
piekli, spolu za‰ívali Psíãkovi nohavi-
ce... âarovné príbehy, ktoré vznikli v ro-
ku 1929, sa stali neoddeliteºnou súãas-
Èou sveta detí, ale i dospel˘ch, ktorí e‰-
te celkom nestratili du‰u dieÈaÈa...
Viete, kto je ich autorom? 

a/ Josef Ha‰ek
b/ Jozef Cíger-Hronsk˘
c/ Karel âapek
Va‰e odpovede ãakáme do 18. ja-

nuára 2007 na adrese 
redakcia@polnohospodar.sk.

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali
na známu pieseÀ J. Pierponta o sne-
hu, saniach a zvonãekoch. Správna
odpoveì: Jingle Bells. Hudobné CD,
ktoré do súÈaÏe venovala obºúbená
rozhlasová stanica N-Rádio, získava
Juraj Jankula, 2. roãník FAPZ. -r-

Investiãn˘ útvar Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzity v Nitre hºadá vhod-
ného uchádzaãa na pozíciu investiãné-
ho pracovníka.

Podmienky:
- vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- odborná spôsobilosÈ – dozorovanie

stavieb,
- znalosÈ tvorby cien.
Informácie na tel. ãísle 037/641 5131.

V konkurencii plavecky vyspel˘ch
krajín (Taliansko, Poºsko, Nemecko,
Izrael a âesko) sa nestratili ani prete-
kári zo Slovenska. Dobr˘mi v˘konmi
reprezentovali aj nitrianski plavci. Na
stupeÀ víÈazov sa prebojoval ‰tudent I.
roãníka FE·RR, Luká‰ Odrá‰ka (na
snímke tretí sprava), ktor˘ v muÏskej
„kráºovskej“ disciplíne 100 m voºn˘m
spôsobom obsadil kvalitn˘m ãasom
0:52,90 tretie miesto (za pretekármi 
z âiech a Talianska). Veºmi hodnotn˘
v˘sledok dosiahol aj na dvojnásobnej
trati, keì sa ãasom 1:57,11 prebojoval
na ‰tvrté miesto. Pre nezainteresova-
n˘ch bol ‰okujúci aj jeho ‰tart v najdlh-

‰ej bazénovej plaveckej disciplíne
1500 m voºn˘m spôsobom, kde skonãil
na peknom piatom mieste (17:13,40).
KeìÏe ide o „ãistokrvného“ a ‰piãkové-
ho ‰printéra, jeho v˘kon si v‰imli v‰etci
prítomní odborníci. (V rovnakej disciplí-
ne skonãil na 3. mieste ìal‰í pretekár 
z Nitry – Horváth, ale jeho ãas na na‰ej
‰kole e‰te len príde...!)

Luká‰ovi budeme drÏaÈ palce najmä
na blíÏiacich sa Zimn˘ch majstrov-
stvách Slovenska v krátkom bazéne,
ktoré budú 15. – 17. decembra v Tren-
ãíne. Potrebuje totiÏ splnen˘m limitom
potvrdiÈ svoje zaradenie do reprezen-
taãného druÏstva SR na rok 2007. -Rj-

SKRIPTÁ
I. Okenka a kol.: Informatika. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 149 Sk.
·. Hronsk˘ a kol.: Vinárstvo. Prvé prepracované vydanie, náklad 150 ks, cena 174 Sk.
Z. Gálová a kol.: Biotechnológie v rastlinnej produkcii. Prvé vydanie, náklad 140 ks, cena 
168 Sk.
R. Hulík a kol.: Úãtovníctvo podnikateºov (Zbierka príkladov). Prvé vydanie, náklad 700 ks, cena
121 Sk.
B. Boreková: Ekonomika agroodvetví. Druhé upravené vydanie, náklad 400 ks, cena 150 Sk.
D. Országhová a kol.: Cviãenia z matematiky. Druhé nezmenené vydanie, náklad 600 ks, 
cena 90 Sk.

MONOGRAFIA
I. Vitázek: Tepelné procesy v plynnom prostredí. Prvé vydanie, náklad 60 ks, cena 70 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
F. ·pánik – B. ·i‰ka a kol.: Biometeorológia. Druhé vydanie, náklad 500 ks, cena 199 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ... Odrá‰ka na stupÀoch 
víÈazov aj v Zlíne

V prekrásnom prostredí komplexu kryt˘ch plavární v Zlíne sa uskutoãnil uÏ
43. roãník Vianoãnej ceny v plávaní. Nitrianski plavci sa na pretekoch zúãast-
nili po 16-roãnej odmlke, keìÏe koneãne máme opäÈ reprezentantov na me-
dzinárodnej úrovni.

zostal˘ch. Autor sa veru nezaprie, Ïe je
poºnohospodár a poºovník! V publikácii je
dostatoãn˘ priestor venovan˘ hospodár-
skemu Ïivotu, remeslám, vinohradníctvu a
podobne. Objektív fotoaparátu zachytil
v‰ak veºa tak˘ch objektov, ktoré v blízkej
budúcnosti zaniknú a zmiznú z mapy Chre-
novej. 

Na budúcu prechádzku po na‰om sídlis-
ku uÏ nepôjdem sama. Mojím sprievodcom
bude táto rozprávajúca kniha.

K. POTOKOVÁ

S ohºadom na mnoÏ-
stvo Ïiadostí zamestnan-
cov o gastrolístky, inicio-
vala Rada OOZ rokova-
nie s rektorom a kvestor-
kou SPU. Po porade s pro-
rektormi bol s úãinnosÈou

od 1. 1. 2007 prijat˘ súhlas s predajom ga-
strolístkov pre zamestnancov zo SlPK,
SBER D. Malanta, stráÏnej sluÏby a za-
mestnancov so zdravotn˘mi problémami
na základe stanoviska odborného lekára.

Na sekretariáte rady sa 29. 11. usku-
toãnilo stretnutie predsedu OZ P·aV pri
SPU s Dr. Mihályom Sárvárim - predse-
dom odborového zväzu na univerzite v De-
brecíne. Cieºom rokovania bolo zintenzív-

niÈ spoluprácu medzi oboma OZ a skvalit-
niÈ zahraniãné v˘menné rekreácie realizo-
vané prostredníctvom odborov. 

DÀa 9. 12. sa v Starom divadle konalo
tradiãné stretnutie detí zamestnancov SPU
s Mikulá‰om, tentokrát spojené s divadel-
n˘m predstavením O psíãkovi a maãiãke.
Pozrelo si ho 220 detí s rodiãmi a rodinn˘-
mi príslu‰níkmi. 

·portová komisia zorganizovala V. roã-
ník vianoãného futsalového turnaja o Pu-
tovn˘ pohár predsedu OZ P·aV pri SPU
(15. 12. 2006). 

Kultúrna komisia pripravuje pre ãlenov
odborov náv‰tevu muzikálu Divotvorn˘ hr-
niec (8. a 9. 1. 2007).

VáÏení zamestnanci SPU, v mene Rady
OOZ Vám prajem príjemné preÏitie vianoã-
n˘ch sviatkov, veºa zdravia, ‰Èastia, osob-
n˘ch a pracovn˘ch úspechov v novom ro-
ku 2007! Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

ODBORY INFORMUJÚ

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

OZ


