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Katedra biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI zorganizovala roz-
lúãku so star˘m rokom v podobe zaujímavej ukáÏky systémov pestovania
rastlín a aranÏovania dekorácií. Viac sa doãítate v budúcom ãísle. Foto: rch
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âo sa ãloveku preÏenie mysºou, keì
berie na plecia tak˘to úrad? 

- Sú to zmie‰ané pocity a napriek to-
mu, Ïe uÏ uplynulo niekoºko t˘ÏdÀov od
nástupu do funkcie, e‰te stále vo mne
rezonujú. Keì ide ãlovek do nieãoho
nového, aj keì chceného, objavujú sa
urãité obavy, ãi to zvládne, ãi nájde do-
br˘ okruh spolupracovníkov, ktorí sa ho
budú snaÏiÈ podporovaÈ a chápaÈ jeho
my‰lienky. Na jednej strane je dobr˘
úmysel slúÏiÈ obãanom, nieão pre nich
urobiÈ, vybudovaÈ, na druhej aj pochyb-
nosti. Nie vÏdy sa dá kaÏdému vyho-
vieÈ. MôÏe sa staÈ, Ïe aj dobr˘ zámer
negatívne dopadne na záujem jednot-
livca. Netreba si nahováraÈ, Ïe sme
v‰etci zajedno. Názorové hladiny sú
rôzne. Sme tu preto, aby sme robili kro-
ky, smerujúce k zlep‰eniu Ïivota obyva-
teºov Nitry, od najmen‰ích aÏ po najstar-

‰ích. Najväã‰iu oba-
vu mám z toho,
aby sa nám poda-
rilo splniÈ, ão sme
ºuìom sºúbili a po
‰tyroch rokoch od-
chádzali s ãist˘m
‰títom. Îe som pri-
jal túto zodpoved-
nosÈ, pramení aj z
toho, Ïe chcem vy-
uÏiÈ skúsenosti z
komunálnej politiky
ãi z pozície pred-
nostu krajského ú-
radu. Toto mesto
mi leÏí skutoãne
na srdci a chcel by
som, aby v‰etci,
ktorí tu Ïijú, po ãa-
se získali podobn˘

Vianoãné dary. Tradiãné, ale aj originálne a neopakovateºné. Zlatú reÈaz do-
stal pod stromãek nov˘ primátor Nitry, JOZEF DVONâ. Symbol úradu otca mes-
ta je síce na prv˘ pohºad krásny a leskl˘, ale jeho nositeºovi priná‰a aj no‰u pl-
nú zodpovednosti za veci verejné. Starostu sme vyru‰ili poãas ru‰ného pra-
covného dÀa v jeho pracovni. VáÏení ãitatelia, zapojte sa do ná‰ho rozhovoru!

Kde bola, tam bola... v dávnych
dobách, kdesi v Európe, nehostinná
krajina, trasovisko, také hrozné, Ïe
aj v reãi ºudu sa zachovalo ako ãer-
tovo. LeÏalo na rozlohe okolo päÈ-
sto ‰tvorcov˘ch kilometrov, severo-
v˘chodne od nemeck˘ch Brém. Îi-
votné podmienky tu boli takmer nu-
lové, ale vrchnosÈ bola vynaliezavá
a v 17. a 18. storoãí zaãala koloni-
zovaÈ túto oblasÈ. Lákadlom bola
nádej na získanie majetku, oslobo-
denie od daní a vojenskej sluÏby.
Vidina priÈahovala najmä prost˘ch
mládencov a devy. Moãariská nebo-
li vhodné pre poºnohospodárstvo,
no zaãalo sa s melioráciou územia,
priãom odvodÀovacie kanály slúÏili
aj pre lodnú dopravu. VyÈaÏená ra-
‰elina sa tak jednoducho a lacno
odváÏala do Brém. Do‰lo tu k tak˘m
veºk˘m zásahom do prírody, Ïe ov-
plyvnili aj klimatické podmienky úze-
mia. Koncom 19. storoãia sa dokon-
ca zaãalo aj s poºnohospodárskou
v˘robou. 

Bola to náhoda, Ïe v roku 1883
tento zaujímav˘ kus sveta objavili
umelci? Obec Worpsweda sa stala
umeleckou kolóniou, kde Ïilo a tvo-
rilo odvtedy mnoho známych umel-
cov, spisovateºov, maliarov a so-
chárov. âasÈ svojho Ïivota jej za-
svätil napríklad R. M. Rilke. No a
tradícia pretrváva dodnes... osobité
ãaro, fluidum ãi genius loci Worps-
wedy láka umelcov aj neumelcov na
stretnutie s krásou prírody aj ºud-
ského ducha... Struãná história veº-
kej premeny krajiny je príkladom
úsilia ãloveka o preÏitie. Koºko ta-
k˘chto príbehov by mohla rozprávaÈ
na‰a Zem! Aj rozpráva, len ju treba
pozorne poãúvaÈ. A chodiÈ po dobre
známych miestach s otvoren˘mi
oãami. 

K. POTOKOVÁ

Na Fakulte agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov sa 13. 12. 2006 konali
voºby dekana na funkãné obdobie ro-
kov 2007-2011. Z deviatich navrhnu-
t˘ch kandidátov prijali kandidatúru ‰ty-
ria, dvaja z nich sa v deÀ volieb vzda-
li. Akademickej obci FAPZ sa predsta-
vil so svojím programom prof. Ing.
Daniel Bíro, PhD., a prof. Ing. Ondrej
Debrecéni, CSc. V tajn˘ch voºbách
zvolili ãlenovia senátu za dekana pro-
fesora Bíra. -r-

pocit a pracovali preÀ. MoÏno aj t˘m,
Ïe nám pripomenú, na ão sme zabudli,
kde máme nedostatky. Alebo konkrét-
ne priloÏia ruku k dielu. Zlep‰enie a po-
vznesenie medziºudsk˘ch vzÈahov je

podºa mÀa v tomto smere nesmierne
dôleÏité. 

âo vás ãaká v najbliÏ‰om ãase… 
Prvé kroky sa t˘kajú t˘ch oblastí, kto-

ré obãanov najviac trápia, teda dopravy,
ãistoty a bezpeãnosti v na‰om meste.
Uskutoãnili sme uÏ prvé porady, rozdeli-
li ºudí do tímov a chystáme sa urobiÈ ur-
ãité zmeny v t˘chto smeroch. Myslím,
Ïe budú pozitívne, pretoÏe povedzme v
oblasti dopravy ãakaÈ na juhov˘chodn˘
obchvat by bolo veºmi scestné… Sna-
Ïíme sa v krátkom ãase priniesÈ námety,
ktoré by sa po schválení v zastupiteº-
stve mohli realizovaÈ. Nejde o veºké in-
vestície, ale o záleÏitosti, ktoré by sme
mohli rie‰iÈ vlastn˘mi silami. Napríklad
ãistota: je to len otázka koordinácie zlo-
Ïiek, ktoré to majú na starosti a trochu aj
v˘chova obyvateºstva k separovanému
zberu. Verím, Ïe sa dopracujeme k funkã-
nému modelu. Máme záujem na tom,
aby sme obyvateºstvu zlacnili momen-
tálny jednorazov˘ poplatok za odvoz ko-
munálneho odpadu, ktor˘ sa mi zdá ur-
ãit˘m spôsobom nespravodliv˘. Ten, kto
sa snaÏí triediÈ odpad, platí tak isto, ako
ten, kto sa o to nestará. 

Z hºadiska zlep‰enia bezpeãnosti sú
vytypované urãité zóny, ktoré by sa ma-
li doplniÈ kamerov˘m systémom, urãite
posilníme mestskú políciu, alebo zv˘‰i-
me jej v˘konnosÈ. 

…a ão v dlhodobej‰ej perspektíve? 
To je druhá fáza, na‰e vzdialenej‰ie

vízie. MoÏno ich rozdeliÈ do dvoch bo-
dov. Prv˘m je uchádzaÈ sa o ‰tatút hlav-
ného mesta európskej kultúry v roku
2013. Chceme pripraviÈ projekt, ktor˘ by
mohol byÈ úspe‰n˘ v rámci slovensk˘ch
miest, pretoÏe treba oãakávaÈ veºkú
konkurenciu. Ak by sme uspeli, nezna-
menalo by to len to, Ïe by sa v na‰om
meste poriadali rozliãné kultúrne podu-
jatia, ale celkovo by sa zmenila aj tvár
mesta, skrá‰lili by sa ulice, priestran-
stvá, vrátil by sa do nich Ïivot. Budeme
rokovaÈ s kompetentn˘mi organizáciami
a z ich ãiastkov˘ch návrhov by sme
chceli poskladaÈ mozaiku projektu.

Na‰ím druh˘m dlhodob˘m a trval˘m
cieºom bude snaha prinavrátiÈ Nitre po-
stavenie, ktoré jej právom patrí. Osobne

Predná‰ka o v˘voji bankovníctva v
strednej a v˘chodnej Európe so zrete-
ºom na situáciu na Slovensku odznela
14. decembra 2006 na Fakulte ekono-
miky a manaÏmentu. Pozorn˘m poslu-
cháãom, ‰tudentom ‰tudijnej ‰peciali-
zácie financie v poºnohospodárstve a
ekonomika podnikov, ju predniesla
Regina OVESNY – STRAKA, popred-
ná manaÏérka z oblasti finanãníctva,
generálna riaditeºka a predsedníãka
predstavenstva Slovenskej sporiteºne.
Vyjadrila radosÈ z moÏnosti vystúpiÈ na
akademickej pôde a priblíÏiÈ mlad˘m ºu-
ìom pohºad na bankovú sféru z pohºa-
du praxe. Na základe ukazovateºov v˘-
voja finanãn˘ch trhov v Európe a vo
svete objasnila vplyv na bankov˘ sektor
jednotliv˘ch krajín. Analyzovala trh ban-
kov˘ch sluÏieb pre podnikateºsk˘ aj sú-
kromn˘ sektor a podotkla, Ïe slovenská
klientela zatiaº nie je zvyknutá myslieÈ v
dlhodobom horizonte na to, ako naloÏiÈ
s peniazmi, resp. ako investovaÈ do bu-
dúcnosti. 

PriblíÏila podnikateºskú filozofiu a hos-
podárske v˘sledky Slovenskej sporiteº-
ne, ãlenky finanãnej skupiny Erste Bank
a perspektívne trendy v˘voja, najmä 
v oblasti poskytovania úverov. 

V diskusii, ktorú moderoval doc. Peter
Serenãé‰, gestor ‰tudijnej ‰pecializácie
financie v poºnohospodárstve, ‰tudentov
zaujímala najmä problematika zavede-
nia eura a príprava bankového sektora
na tento závaÏn˘ krok. Regina Ovesny –
Straka pripomenula, Ïe medzi prvoradé
úlohy Slovenskej sporiteºne bude okrem
zavedenia nového informaãného systé-
mu patriÈ najmä dôkladné a vãasné infor-
movanie klientov a organizovanie semi-
nárov pre podnikateºov. Diskutujúcich
‰tudentov zaujímala aj problematika o-
chrany údajov, zavádzania nov˘ch tech-
nológií do bezhotovostného styku ãi v˘-
voj v˘‰ky poplatkov za sluÏby bánk.
Generálna riaditeºka za jedno zo zásad-
n˘ch kritérií podnikateºskej filozofie spo-
riteºne oznaãila ochranu záujmov svojich
klientov. KP

V úvode rokovania, ktoré sa konalo 14. de-
cembra 2006, odovzdal rektor Mikulá‰ Láteãka
prítomn˘m ãlenom VR menovacie dekréty na
funkãné obdobie s úãinnosÈou od 1. júla 2006 do
30. júna 2010. 

Doc. Jozef Repisk˘, prorektor pre vzdelávaciu
ãinnosÈ, v úvode prezentoval Správu o v˘sled-
koch v˘chovno-vzdelávacej ãinnosti na SPU 
v akademickom roku 2005/2006. V diskusii za-
zneli konkrétne pripomienky a podnety k aktivi-
tám univerzity. Vyberáme z nich: pri ãíselnom po-
rovnávaní fakúlt uvádzaÈ aj vyjadrenie percentu-
álne, ão prinesie lep‰í obraz o skutoãnosti vzhºa-
dom na rôznu poãetnosÈ zamestnancov na jed-
notliv˘ch fakultách, na druhom stupni ‰túdia by sa
mal zníÏiÈ poãet ‰tudijn˘ch programov, priãom
‰tudijné programy by sa mali zostavovaÈ tak, aby
boli reálne (prof. Z. Muchová); prax vyÏaduje ab-
solventov, ktorí sú schopní komunikovaÈ vo via-
cer˘ch jazykoch, ãísla o roãnej mobilite ‰tudentov
a pedagógov sú pomerne nízke, ‰kola by sa ma-
la v tomto smere viac „otvoriÈ“ (Ing. ª. Pósa); zvá-
ÏiÈ odmeÀovanie zamestnancov pri tvorbe ‰tudij-
nej literatúry, autorské honoráre sa dvadsaÈ rokov
nemenili, bolo by treba zmäkãiÈ ekonomické pod-
mienky pre zahraniãn˘ch ‰tudentov, ‰tudentov
viac zainteresovaÈ na vedeckej ãinnosti mimo-
riadnymi ‰tipendiami, podchytiÈ nadan˘ch (prof.
O. Debrecéni); absolventi nie sú dobre pripravení
pre prax, ÈaÏko sa adaptujú do prostredia poºno-
hospodárskeho podniku, prax oãakáva ponuku
predná‰ateºov pre ìal‰ie vzdelávanie pracovní-
kov z praxe (Ing. I. Oravec); ‰kola sa navonok

málo „predáva“, v Zelenej správe MP SR nie je
ani zmienka o univerzite (prof. J. Tomá‰); rozde-
ºovanie prostriedkov podºa poãtu ‰tudentov spô-
sobuje ich nárast na jednotliv˘ch fakultách, vyso-
k˘ poãet extern˘ch ‰tudentov je v˘sledkom poÏia-
davky zamestnávateºov na vysoko‰kolské vzde-
lanie svojich zamestnancov (prof. V. Gozora) atì.
Po diskusii bola Správa o v˘sledkoch v˘chovno-
vzdelávacej ãinnosti v uplynulom akademickom
roku schválená s pripomienkami. 

V ìal‰ej ãasti zasadnutia prerokovala a schvá-
lila VR návrhy na vymenovanie profesorov (doc.
S. Kráãmar, (MZLU Brno - jednomyseºne; doc. M.
·ocha, JU âeské Budûjovice – väã‰inou hlasov;
doc. Z. Gálová a doc. M. Angeloviãová, SPU -
väã‰inou hlasov).

Vedecká rada väã‰inou hlasov schválila aj ná-
vrh dekana MF na udelenie titulu doctor honoris
causa prof. K. Pokornému z âZU v Prahe, a to za
zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a v˘skumu na
SPU v Nitre, v oblasti rozvoja energetiky a za
osobn˘ podiel na v˘chove mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov. Rada jednomyseºne súhlasila s
udelením ãestného titulu profesor emeritus prof.
M. Pajtá‰ovi a prof. R. Holúbekovi, ako aj s návr-
hom na obsadenie miesta vysoko‰kolského uãi-
teºa vo funkcii hosÈujúci profesor na FE·RR od 8.
decembra 2006 do 30. novembra 2008 prof. 
V. Majerovou z PEF âZU v Prahe.

Vedecká rada jednomyseºne schválila aj mini-
málne kritériá pre habilitaãné a inauguraãné ko-
nania v pôsobnosti jednotliv˘ch fakúlt SPU s úãin-
nosÈou od 14. decembra 2006. -r-

Nov˘m dekanom 
FAPZ profesor Bíro

„VytváraÈ mlad˘m pracovné príleÏitosti, stavaÈ pre nich by-
ty, aby si v na‰om meste zaloÏili dlhodobú existenciu, to je
jedna z na‰ich priorít,“ zdôraznil primátor Dvonã. Foto: za

Regina Ovesny-Straka priblíÏila ‰tu-
dentom FEM pohºad na bankovú sfé-
ru z pohºadu praxe. 

Foto: TOMÁ· POLÁâIK
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Nitra potrebuje schopnosti mlad˘ch ºudí

Ocenenie 60-roãnej histórie

v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy na roky 2007 – 2013PROGRAMY EÚ
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vá, PhD., prof. Ing. Ivan Pa‰ka, CSc.,
prof. Ing. Vladimír Krajãoviã, prof. MVDr.
Pavel ·Èastn˘, PhD., a prof. Ing. Ján Bí-
zik, DrSc.

Jubilujúcej fakulte sa dostalo v˘znam-
ného ocenenia v podobe pamätn˘ch
plakiet a medailí od spolupracujúcich in-
‰titúcií, za ktoré dekan fakulty vyslovuje
aj touto formou úprimné poìakovanie.

Doc. Ing. ANNA TRAKOVICKÁ, CSc., 
prodekanka FAPZ

Fakulta agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov si 29. novembra 2006 na sláv-
nostnom zasadnutí svojej vedeckej rady
pripomenula 60. v˘roãie zaloÏenia.
ZhromaÏdenie poctili svojou úãasÈou zá-
stupcovia Ministerstva ‰kolstva SR,
Ministerstva pôdohospodárstva SR, po-
slanci Národnej rady SR, akademickí
predstavitelia fakúlt a univerzít zo zahra-
niãia a Slovenskej republiky, ako aj zá-
stupcovia poºnohospodárskej praxe. 

Dekan fakulty, prof. Ing. Daniel
Bíro, PhD., v príhovore vyjadril uzna-
nie a poìakovanie v‰etk˘m absol-
ventom, uãiteºom a pracovníkom,
ktorí od r. 1946 vytvárali dobré meno
fakulty prostredníctvom rozvoja poº-
nohospodárstva na Slovensku. Vyso-
ko ocenil medzinárodnú a medziuni-
verzitnú spoluprácu, za ktorú udelil
pamätné medaily FAPZ. 

Rektor prof. Ing. Mikulá‰ Láteãka,
PhD., vyzdvihol v˘znam fakulty ako
základu Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity, z ktorého sa rozvinuli
ìal‰ie fakulty. 

Po slávnostnom akte sa v kancelárii
dekana FAPZ stretli b˘valí dekani fa-
kulty, prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.,
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Barto‰o-

ju povaÏujem za mesto, ktoré je svojím
v˘znamom tretie alebo ‰tvrté na Sloven-
sku. Jednak z hºadiska histórie, ale aj
preto, Ïe je to mesto mlad˘ch. UdrÏaÈ tu
mlad˘ch ºudí, vytváraÈ im pracovné príle-
Ïitosti, stavaÈ pre nich byty, to je priorita,
ktorú by sme chceli napæÀaÈ. Súvisí to,
samozrejme, s mnoh˘mi sférami Ïivota
mesta, spoloãenskou, kultúrnou, ‰porto-
vou, vytváraním podmienok pre plno-
hodnotn˘ Ïivot obyvateºov.

Nitra s prívlastkom mesto mlad˘ch?! 
Chceme, aby mladí ostali v Nitre.

Prieskumy hovoria, Ïe po skonãení ‰tú-
dia chcú mnohí odísÈ inam. Predpokla-
dám, Ïe keì sa v meste vytvoria dobré
podmienky pre prácu a Ïivot, vyrovnajú
sa t˘m v in˘ch mestách ãi regiónoch Eu-
rópy, nebudú maÈ dôvod opustiÈ toto
mesto. Samotní investori, prichádzajúci
do Nitry, zaãínajú maÈ problémy s pra-
covnou silou, a preto je moÏné, Ïe stúp-
ne jej cena. Potom by uÏ skutoãne nebol
dôvod odchádzaÈ za prácou inam. Bude
záleÏaÈ na vedení mesta, aby to podpo-
rilo povedzme budovaním bytov, alebo
uvoºnením pozemkov pre individuálnu
bytovú v˘stavbu. Máme vytypované lo-
kality, kde by si mladí ºudia, napríklad aj
pomocou hypotekárnych úverov, alebo
in˘ch produktov bankovej sféry, mohli
postaviÈ vlastné b˘vanie a zaloÏiÈ si tu dl-
hodobej‰iu existenciu. Nitra má na to ob-
rovské predpoklady. 

Máte bohaté pracovné skúsenosti
zo sféry ‰kolstva aj celoÏivotného
vzdelávania, preto moja ìal‰ia my-
‰lienka smeruje do t˘chto vôd… 

Na jednej strane budeme musieÈ spá-
jaÈ ‰koly s investormi, aby ich smerova-
nie bolo viacoodvetvové, aby sa aj oni
prispôsobovali tunaj‰ej pracovnej sile.

V uplynul˘ch dÀoch ste sa stretli 
s rektorom na‰ej univerzity. Naãrtli ste
aj konkrétne moÏnosti kooperácie?

Hovorili sme o niektor˘ch veciach,
ktoré by podºa mojej mienky mohli byÈ
prospe‰né pre mesto aj pre univerzitu.
Od obyãajnej zámeny pozemkov, ktoré
obe strany potrebujú na realizáciu svo-
jich cieºov, aÏ po „nadstavbu“, ktorá spo-
ãíva v tom, Ïe by niektoré fakulty mohli
svojimi aktivitami konkrétne prispieÈ k
rozvoju mesta. Bol by som veºmi rád,
keby povedzme ‰tudenti Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinierstva uro-
bili návrh na skrá‰lenie a údrÏbu niekto-

r˘ch lokalít v meste. Schopnosti mla-
d˘ch ºudí mesto potrebuje. Reã bola aj o
botanickej záhrade, jedinej ‰iroko-ìale-
ko. Bolo by veºmi dobré, keby mohla byÈ
napríklad cez víkendy otvorená aj pre
verejnosÈ, zaradená do informaãného
systému pre náv‰tevníkov mesta. Spo-
meniem napríklad aj spoloãné úsilie
oboch univerzít a mesta vybudovaÈ mul-
tifunkãn˘ komplex, pracovne nazvan˘
Fórum mlad˘ch, kde by boli koncertné
sály, ãitárne, priestor na stretávanie sa
mlad˘ch ºudí. Sú to v‰etko veci, ktoré sú
zatiaº iba v my‰lienkach. No nepôjde to
bez toho, aby sme o nich nediskutovali,
nepripravili ich, nesnaÏili sa ich rozfázo-
vaÈ, alebo pripraviÈ do postupn˘ch kro-
kov podºa moÏností rozpoãtu mesta, a-
lebo podºa toho, ãi sa nám podarí získaÈ
prostriedky zo ‰tátneho rozpoãtu alebo
z fondov EÚ. Verím, Ïe sa aj v budúc-
nosti budem ãasto stretávaÈ so zástup-
cami univerzitnej komunity, poãúvaÈ jej
názory, uÏ aj preto, aby sme mohli 
v rámci mesta realizovaÈ jej zámery.

Na záver Vás, pán primátor, popro-
sím o novoroãn˘ vin‰! 

Pre poºnohospodárov veºmi rád, pre-
toÏe pochádzam z tohto prostredia.
Som stále predsedom Klubu poºnohos-
podárskych odborníkov pri SPU, v kto-
rom sa radi schádzame a spomíname
na roky preÏité na na‰ej univerzite.
V‰etk˘m zamestnancom a ‰tudentom
by som chcel popriaÈ dobré vykroãenie
do roku 2007. Konãí sa pekn˘m ãíslom
sedem, verím, Ïe bude ‰Èastn˘, Ïe to
bude rok stability, rok úspechov. Îelám
v‰etk˘m veºa zdravia a aj kúsoãek toho
‰Èastia, ktoré kaÏd˘ potrebuje, aby mo-
hol naplniÈ svoje sny. V‰etko dobré v‰et-
k˘m pracovníkom aj ‰tudentom! 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

Ing. Tibor Masár, riaditeº odboru vedy a
v˘skumu MP SR odovzdal v mene minis-
tra pôdohospodárstva jubilujúcej fakulte
vysoké rezortné vyznamenanie. Foto: za

Európske vzdelávanie a odborná príprava odráÏajú rôznorodosÈ jazykov,
kultúr a systémov, ktoré sú neodmysliteºnou súãasÈou identity jej ãlensk˘ch
‰tátov a ich regiónov. Vzdelávanie a odborná príprava sa po dlh˘ ãas rozví-
jali v rámci národného kontextu a v relatívne vzájomnej izolácii. Táto rozma-
nitosÈ je hodnotená veºmi vysoko a je jednou z vecí, ktorú majú v‰etci
Európania spoloãnú. Vo vzdelávaní a v odbornej príprave stúpa v‰ak potre-
ba spolupráce a mobility, aby mohli obãania EÚ z rozmanitosti ÈaÏiÈ a aby
Àou neboli obmedzovaní.

V posledn˘ch dvadsiatich rokoch rastie
uvedomovanie potreby spolupráce v rám-
ci procesu európskej integrácie. V Európ-
skej únii sú za organizáciu systémov
vzdelávania a odbornej prípravy a za ob-
sah vzdelávacích programov zodpoved-
né ãlenské ‰táty a ich regióny. V súlade s
princípom „decentralizácie“ môÏe EÚ
podporovaÈ a dopæÀaÈ aktivity ãlensk˘ch
‰tátov v urãit˘ch oblastiach vzdelávania a
odbornej prípravy, ktoré môÏe skvalitniÈ
vytvorením „európskej pridanej hodnoty“.
Tieto oblasti sú vyt˘ãené v ãlánku 149 a
150 Európskej Dohody a zah⁄Àajú podpo-
ru mobility ‰tudentov a vzdelávajúcich sa
uãiteºov, rozvoj spolupráce medzi ‰kolami
a univerzitami, stimuláciu jazykového
vzdelávania, zlep‰enie uznávania titulov,
kvalifikácií a schopností pre vzdelávanie
a profesijné úãely, rozvoj otvoreného a
di‰tanãného vzdelávania.

V oblastiach, v ktor˘ch ãlánky 149 a
150 definujú ‰pecifickú európsku kompe-
tenciu, boli prijaté a realizujú sa programy
EÚ, napr. v rokoch 2000 – 2006 progra-
my Socrates a Leonardo da Vinci, ktoré
pokr˘vajú rôzne typy a úrovne vzdeláva-
nia a odbornej prípravy. Prijatie tak˘chto
spoloãn˘ch schém alebo opatrení si vy-
Ïaduje spoloãné rozhodnutie európskej
Rady pre vzdelávanie a Európskeho par-
lamentu.

Európsky parlament schválil 15. no-
vembra 2006 strategick˘ akãn˘ program
Európskej komisie v oblasti vzdelávania a
odbornej prípravy na roky 2007 – 2013,
pod názvom Lifelong Learning Pro-
gramme (ìalej len LLP), teda Program
celoÏivotného vzdelávania. Pozostáva zo
‰tyroch sektorov˘ch programov (Come-
nius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grund-
tvig), ktoré budú podporené prierezov˘m
(transverzálnym) programom a z progra-
mu Jean Monnet.

LLP nahrádza doteraj‰ie samostatné
programy EÚ Socrates a Leonardo da

Vinci. Program celoÏivotného vzdeláva-
nia sa bude realizovaÈ od 1. januára 2007
do 31. decembra 2013, s celkov˘m roz-
poãtom 7 miliárd eur. Úãastníkmi progra-
mu bude 27 ãlensk˘ch krajín EÚ, Nórsko,
Island, Lichten‰tajnsko a Turecko. Pro-
gram je tieÏ otvoren˘ pre krajiny západ-
ného Balkánu a ·vajãiarsko. Predpokla-
dá sa takéto prerozdelenie rozpoãtu pod-
ºa sektorov˘ch programov:

Sektorov˘ program ERASMUS -
vysoko‰kolské vzdelávanie 

a odborná príprava

·pecifick˘m cieºom programu je pod-
pora realizácie európskeho priestoru vy-
soko‰kolského vzdelávania a posilnenie
príspevku vysoko‰kolského vzdelávania
a odbornej prípravy k procesu inovácií.

Akãné ciele programu sa zameriavajú
na posilnenie kvantity a kvality mobility
‰tudentov a uãiteºov, integráciu Európske-
ho kvalifikaãného rámca (EQF) do vyso-
kého ‰kolstva, podporu ECTS a Dodatku
k diplomu, spoluprácu vysoko‰kolsk˘ch
in‰titúcií s podnikmi, zr˘chlenie a zjed-
nodu‰enie uznávania ‰túdia a na zv˘-
‰enie kvality vysoko‰kolsk˘ch in‰titúcií.

Aktivity v rámci sektorového programu
Erasmus sú rozdelené na centralizované
(schvaºované, riadené na úrovni EK) a
decentralizované (schvaºované, riadené
na úrovni národnej kancelárie).

Decentralizované aktivity programu
Erasmus

Mobilita ‰tudentov vysok˘ch ‰kôl
� ‰tudijn˘ pobyt 3-12 mesiacov
� praktické stáÏe/ stáÏ v podnikoch 3-

12 mesiacov.

V rámci programu Erasmus sa pred-
pokladá do roku 2012 v rámci zapoje-
n˘ch krajín zrealizovaÈ 3 milióny mobilít
‰tudentov.

Sektorov˘ program 
Leonardo da Vinci – 

odborné vzdelávanie a príprava

Ciele programu
� PodporovaÈ úãastníkov odbornej

prípravy a ìal‰ej prípravy pri získavaní a
vyuÏívaní vedomostí, zruãností a kvalifi-
kácií s cieºom podporiÈ ich osobn˘ roz-

Mobilita pracovníkov vysok˘ch ‰kôl
� mobilita uãiteºov
� mobilita administratívnych pracovní-

kov
Intenzívne programy - projekty za-

merané na potreby vysoko‰kolského
vzdelávania s v˘razn˘m multidisciplinár-
nym prístupom, najmä také, ktoré budú
tvoriÈ súãasÈ integrovan˘ch programov
‰túdia, vedúcich k dvojit˘m alebo spoloã-
n˘m diplomom. Projekty predkladajú vy-
soké ‰koly priamo do NA.

Podpora mobility:
- organizácia mobility,
- Erasmus Intenzívne jazykové kurzy.

Centralizované aktivity programu
Erasmus

Multilaterálne projekty
- projekty zamerané na rozvoj uãeb-

n˘ch osnov,
- modernizácia (Bolonsk˘ proces),
- spolupráca medzi univerzitami a prie-

myslom (podnikmi).
Tematické siete 
Doplnkové opatrenia 

voj, zamestnanosÈ a úãasÈ na európ-
skom trhu práce.

� PodporovaÈ zv˘‰enie kvality a ino-
váciu systémov, in‰titúcií a praxe odbor-
ného vzdelávania a prípravy.

� Zv˘‰iÈ príÈaÏlivosÈ odborného vzde-
lávania a prípravy a mobility pre zamest-
návateºov a jednotlivcov, uºahãiÈ mobilitu
pracujúcich úãastníkov odbornej prípra-
vy.

Decentralizované aktivity programu
Leonardo da Vinci

Mobilita 
� mobilita pre uãÀov, Ïiakov a ‰tuden-

tov základnej odbornej prípravy,
� praktické stáÏe pre ºudí na trhu prá-

ce,
� v˘meny skúseností medzi odborník-

mi (uãitelia, tréneri, a i. ) 1-6 t˘ÏdÀov.

Partnerstvá (od roku 2008)

Multilaterálne projekty prenosu ino-
vácií

Cieºom je identifikovaÈ jeden alebo via-
cero predchádzajúcich projektov a pris-
pôsobiÈ ich v˘sledky pre zavedenie do
praxe v niektor˘ch krajinách. DæÏka: maxi-
málne 2 roky. Grant: 150 000 eur na 1 rok
spolu pre v‰etk˘ch partnerov projektu.

Centralizované aktivity programu
Leonardo da Vinci

Multilaterálne projekty tvorby inovácií
Cieºom sú úplne nové rie‰enia pro-

blémov odborného vzdelávania. DæÏka:
maximálne 2 roky. Grant: 250 000 eur
na 1 rok spolu pre v‰etk˘ch partnerov
projektu.

Tematické siete
Cieºom je sieÈovanie odborníkov a or-

ganizácií. DæÏka: maximálne 2 roky.
Grant: 150 000 eur na 1 rok spolu pre
v‰etk˘ch partnerov projektu.

Doplnkové opatrenia 
Priority pre multilaterálne projekty a

siete:
� podpora transparentnosti kvalifikácií

(Európsky kvalifikaãn˘ rámec),
� kvalita systémov a praxe odborného

vzdelávania,
� inovaãn˘ obsah e-learningu,
� tréning uãiteºov a trénerov,
� Európsky systém (prenosu) kreditov

v odbornom vzdelávaní,

� uznávanie neformálneho a informál-
neho vzdelávania.

Sektorov˘ program Grundtvig –
vzdelávanie dospel˘ch

Decentralizované aktivity

Partnerstvo vo vzdelávaní 
Individuálne mobility

·kolenia v rámci zamestnania pre pe-
dagogick˘ch pracovníkov v oblasti vzde-
lávania dospel˘ch.

Vzdelávacia prax pre budúcich uãite-
ºov alebo ãerstv˘ch absolventov v oblas-
ti vzdelávania dospel˘ch - od roku 2008.

Individuálna mobilita uãiacich sa v ob-
lasti vzdelávania dospel˘ch – od roku
2008.

Centralizované aktivity
Multilaterálne projekty spolupráce
Siete

Prierezov˘ program 
– transverzálny

Program pozostáva zo ‰tyroch kºúão-
v˘ch aktivít: politická spolupráca, jazyky,
IKT, diseminácia a vyuÏiteºnosÈ v˘sled-
kov (valorizácia).

Program Jean Monnet
Má tri kºúãové aktivity: Jean Monnet

aktivity, európske in‰titúcie a európske
asociácie (Katedry Jean Monnet, Európ-
ske moduly, Európske centrá excelent-
nosti Jean Monnet, Multilaterálne projek-
ty Jean Monnet, ZdruÏenia profesorov a
v˘skumníkov, Informaãné a v˘skumné
aktivity).

Pre zamestnancov na‰ej univerzity
zorganizuje Kancelária zahraniãn˘ch
vzÈahov a medzinárodn˘ch programov v
mesiacoch január–február 2007 infor-
maãn˘ seminár s pracovníãkami Národ-
nej kancelárie programu LLP. Kancelária
bude poskytovaÈ poradenstvo pri prípra-
ve a realizácii projektov.

Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTO·OVÁ, CSc.,
Ing. EVA HEâKOVÁ

Viac informácií o Programe celoÏi-
votného vzdelávania na: 

ec.europa.eu/dgs/education_culture/
index_sk.html

ec.europa.eu/dgs/education_culture/
newprog/index_en.html

O pilotnom projekte WALTER
Fakulta ekonomiky a manaÏmentu hostila 10. a 11. januára v rámci vzdelávacieho

programu Leonardo da Vinci ã. SK/05/B/F/PP/-177435 dvadsaÈpäÈ úãastníkov pilot-
ného projektu WALTER, di‰tanãného vzdelávania v oblasti manaÏmentu vodného
hospodárstva. Boli to pracovníci partnersk˘ch in‰titúcií z Debrecínu, Var‰avy, Ho-
henheimu, Brna, ako aj z odborn˘ch pracovísk z Maìarska (VITUKU CONSULT),
âeskej republiky (Povodí Labe Hradec Králové), Nemecka (Ingenieurbüro Winkler
und Partner GmbH Stuttgart), Poºska (Instytut Badawczy Lesnictva Warszawa) a Slo-
venska (Slovensk˘ vodohospodársky podnik, ‰.p., Banská ·tiavnica), ktorí v prostre-
dí virtuálnej univerzity testovali v˘sledky projektu, koordinovaného na‰ou univerzitou. 

Profesor Du‰an Húska, Ing. ªubo‰ Jurík, RNDr. Darina Tothová, Ing. ªubica ·e-
meláková, Bc. Juraj Chlebec, Ing. Tomá‰ Poláãik z CIT FEM, to bol kolektív ºudí, kto-
r˘ odviedol kus zásluÏnej práce pre hladk˘ priebeh tohto stretnutia. Akciu organizo-
valo Centrum programov EÚ. -r-

Doc. Ing. JOZEF DVONâ, CSc.
(*11. 7. 1954 v Zlat˘ch Moravciach),
absolvent Prevádzkovo-ekonomickej
fakulty Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v Nitre. Pôsobil okrem
iného ako riaditeº Agroin‰titútu, ob-
chodn˘ riaditeº Víno Nitra, prednosta
Krajského úradu v Nitre. V rokoch
2001 aÏ 2005 bol poslancom Nitrian-
skeho samosprávneho kraja.

No aj naopak, ‰koly sa budú musieÈ
prispôsobovaÈ poÏiadavkám investorov. 
V tomto smere nám pripadne úloha a-
kéhosi koordinátora, usmerÀovateºa.
Sú firmy, ktoré by mohli rozvíjaÈ svoje
kapacity v na‰om regióne, ale sú ob-
medzené nedostatkom kvalifikovanej
pracovnej sily. NájsÈ odborníkov je ão-
raz väã‰í problém. Samozrejme, pre-
orientúvaÈ ‰tudijné profily stredn˘ch ãi
vysok˘ch ‰kôl, to nejde zo dÀa na deÀ.
Predpokladá to, Ïe musíme vzájomne
vedieÈ o svojich zámeroch, Ïe sa nám
podarí vytvoriÈ priestor, aby predstavite-
lia ‰kôl komunikovali s investormi a pri-
pravovali absolventov, ktorí sa budú
môcÈ okamÏite a za dobr˘ch podmienok
zamestnaÈ. 

Comenius –> 13%

Erasmus –> 40%

Leonardo da Vinci –> 25%

Grundtvig –> 4%
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Certifikáty manaÏérstva kvality

Medzinárodní zváraãskí inÏinieri

Tí, ktorí chcú praco-
vaÈ v oblasti systémov
manaÏérstva kvality s
moÏnosÈou vykonávaÈ
interné audity, musia
podºa ISO a EN vlastniÈ
certifikát potvrdzujúci

spôsobilosÈ na v˘kon tejto ãinnosti. Reno-
movanou organizáciou oprávnenou vydá-
vaÈ certifikáty s celoeurópskou platnosÈou
je TÜV Rheinland Slovensko, s.r.o., dcér-
ska spoloãnosÈ globálnej siete Technische
Überwachungs – Verein Rheinland Group. 

Vedúci Katedry spoºahlivosti strojov MF
prof. Rudolf Tolnai sformuloval zaãiatkom
roku 2005 poÏiadavky voãi TÜV Rheinland
v oblasti certifikácie personálu pre systémy
manaÏérstva kvality. Po úspe‰n˘ch roko-
vaniach podpísal prof. Vladimír Kroãko,
dekan fakulty, so zástupcom TÜV Rhein-
land rámcovú zmluvu o spolupráci v oblas-
ti systému manaÏérstva kvality. 

Realizácia certifikaãného procesu vyÏa-
dovala nároãnú prípravu odbornej náplne
kurzov aj ‰tudijn˘ch materiálov. Tejto úlohy
sa zhostil prof. Jozef Hrubec, ktorého de-
kan menoval za garanta kurzov. 

Katedra spoºahlivosti strojov zorganizo-
vala v novembri 2006 v spolupráci s TÜV
Rheinland Slovensko pre ‰tudentov ‰tudij-
ného odboru Kvalita produkcie prv˘ kurz s
názvom Pracovník pre rozvoj systému ma-
naÏérstva kvality. Po absolvovaní skú‰ok
podºa poÏiadaviek TÜV Rheinland Sloven-
sko bol absolventom udelen˘ certifikát plat-

www.uniag.sk

Eva Siracká a âestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratis-
lave na konferencii v nitrianskom Agroin‰titúte.

Pri príleÏitosti 70. narodenín bol Jaroslav Dani‰ka (na snímke druh˘ sprava) oce-
nen˘ pamätnou medailou SPU za rozvoj ‰tudijného programu Vedecká v˘Ïiva ºu-
dí, ktor˘ absolvovali stovky ‰tudentov. Snímky: rch

Akreditovanie ‰tudijného odboru Kvalita produkcie pre prv˘ a druh˘ stu-
peÀ vysoko‰kolského vzdelávania bolo podnetom pre vedenie Mechanizaã-
nej fakulty a Katedru spoºahlivosti strojov venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ od-
bornej orientácii ‰tudentov a ich uplatneniu v praxi.

V˘Ïiva a Ïivotn˘ ‰t˘l 
urãujú v˘voj rakoviny

NOVÉ DIMENZIE

CELOÎIVOTNÉHO VZDELÁVANIA NA MF

Na slovíãko s Ing. FRANTI·KOM ·UBOM, 
riaditeºom TÜV Rheinland Slovensko 

„Na‰a spoloãnosÈ má svoju materskú organizáciu v Kolíne. Ponúkame rôzne druhy
sluÏieb, najmä v oblasti skú‰ania, certifikácie, vzdelávania, in‰pekcie. Projekt, ktor˘
sme realizovali v spolupráci s SPU sa t˘ka celoÏivotného vzdelávania. ·tudentom a
absolventom univerzity dávame do pozornosti nadstavbové, dodatoãné vzdelanie, kto-
ré im dopomôÏe pri vstupe do praxe, hºadaní si nového zamestnania. I keì sme s va-
‰ou univerzitou spolupracovali uÏ aj v minul˘ch rokoch, projekt tohto druhu je pilotn˘ a
vznikol na základe iniciatívy pedagógov mechanizaãnej fakulty. Na‰ou snahou je pri-
praviÈ pre ‰tudentov a absolventov komplexn˘ balík ‰kolení, ktoré sú prepojené s pra-
xou. Prvou lastoviãkou je práve ukonãen˘ kurz pracovníkov pre systémy manaÏérstva
kvality. Chceli by sme ho ìalej rozvíjaÈ do podoby kurzov alebo ‰kolení pre intern˘ch
audítorov. Tento kurz sa nám podarilo na‰tartovaÈ v pomerne krátkej dobe a musím
povedaÈ, Ïe záujem zo strany absolventov bol pomerne veºk˘, ani sme to neãakali. Asi
preto, Ïe ponúka nieão nové, v˘stupy, ktoré môÏu absolventi kurzov vyuÏívaÈ pri ná-
stupe do praxe, aj pri doplnení si svojej profesionálnej mozaiky. K univerzitnému di-
plomu dostávajú certifikáty, pridanú hodnotu, ktorá im umoÏní ºah‰ie si nájsÈ zamest-
nanie, alebo zv˘‰iÈ kredit v oãiach potenciálneho zamestnávateºa.“‘ KP

Najvy‰‰í zváraãskí odborníci - medzinárodní zváraãskí inÏinieri - prevzali 19.
decembra 2006 na pôde Mechanizaãnej fakulty diplomy s celosvetovou akcep-
táciou z rúk vedúceho autorizovaného ‰koliaceho orgánu (ATB), dekana prof.
Vladimíra Kroãka a v˘konného riaditeºa autorizovaného národného orgánu
(ANB) v Slovenskej republike, Ing. Jozefa Horniga.

„Slovenská republika je ãlenom Európ-
skej zváraãskej federácie a ako prvá kraji-
na v rámci v˘chodnej Európy získala v ro-
ku 1997 ‰tatút ANB. Odvtedy prebehlo
mnoÏstvo vzdelávacích aktivít. V˘hoda tej-
to kvalifikácie spoãíva v tom, Ïe zváranie
je ‰pecifick˘ odbor. To znamená, Ïe kvali-
tu v˘roby moÏno zabezpeãiÈ iba pred jej
zaãiatkom, v prípravnej fáze, následne uÏ
nie,“ hovorí Jozef Hornig. V˘chovu zváraã-
sk˘ch odborníkov môÏu na základe ús-
pe‰ného splnenia kritérií a vykonaného
auditu vykonávaÈ len tri pracoviská v Slo-
venskej republike, ktoré získali ‰tatút ATB.
Jedn˘m z nich je Katedra spoºahlivosti
strojov MF, ktorá túto ãinnosÈ vyko-
náva od roku 2001. V roku 2006 po
prv˘krát v histórii Mechanizaãnej fa-
kulty SPU ukonãili ‰túdium medzi-
národní zváraãskí inÏinieri (IWE).
„PovaÏujem za potrebné zv˘razniÈ,
Ïe toto ‰túdium je súãasÈou celoÏi-
votného vzdelávania. Dnes prevza-
li diplomy pätnásti inÏinieri – absol-
venti na‰ej fakulty a jeden absol-
vent strojníckej fakulty, v‰etci z
praxe,“ povedal na slávnosti prof.
Rudolf Tolnai, vedúci KSpS. „Dip-
lom IWS – medzinárodn˘ch zvá-
raãsk˘ch ‰pecialistov prevzali aj
‰tyria ‰tudenti 5. roãníka MF.
Vzhºadom na v˘razne lep‰ie moÏ-
nosti uplatnenia drÏiteºov diplomov
IWE a IWS v praxi, bude na‰a ka-
tedra vo vzdelávacích aktivitách
pokraãovaÈ aj v roku 2007.“ Pro-
stredníctvom Európskej zváraãskej
federácie, ktorá momentálne spl˘-
va s medzinárodn˘m zváraãsk˘m
in‰titútom a v krátkom ãasovom ho-

rizonte budú tvoriÈ jednotnú svetovú orga-
nizáciu, boli vypracované urãité systémy a
kvalifikaãné stupne v rámci Európy. „Tieto
kvalifikaãné stupne sú v súãasnosti veºmi
Ïiadané v priemysle, absolventi môÏu svo-
je odborné znalosti úspe‰ne vyuÏiÈ a ‰íriÈ
tak dobré meno mechanizaãnej fakulty,“
skon‰tatoval Jozef Hornig. 

Prihlá‰ky na ‰túdium IWE - Medziná-
rodn˘ zváraãsk˘ inÏinier, alebo IWS – Me-
dzinárodn˘ zváraãsk˘ ‰pecialista si môÏu
záujemcovia podaÈ do 10. februára 2007
na Katedre spoºahlivosti strojov MF u prof.
Tolnaiho, alebo tajomníka kurzu, Ing. Ró-
berta Drliãku. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Ing. J. Hornig odovzdáva diplom absolventke
kurzu. Foto: rch

Konala sa v nitrianskom Agroin‰titúte
a poãas dvoch dní, 23. a 24. novembra
2006, na nej vystúpilo so svojimi prís-
pevkami viac ako 50 renomovan˘ch od-
borníkov z domova i zo zahraniãia, me-
dzi nimi âestmír Altaner z Ústavu expe-
rimentálnej onkológie SAV Bratislava,
Vladimír Bencko z Lekárskej fakulty
Karlovej univerzity v Prahe, Róbert ·i-
monãiã a Igo Kajaba obaja zo Sloven-
skej zdravotníckej univerzity a Ústavu

zaoberajúcich sa vzdelávaním ‰tuden-
tov o moÏnostiach prevencie onkologic-
k˘ch chorôb. „Tento rok sme spojili na-
‰e úsilie a v˘sledkom je dne‰ná konfe-
rencia. Zúãastnilo sa na nej 50 pedagó-
gov stredn˘ch ‰kôl z celého Sloven-
ska,“ hovorí Jaroslav Dani‰ka, ktor˘
videl snáì najväã‰í prínos konferencie
práve v tom, Ïe uãitelia získali poznat-
ky, ktoré môÏu odovzdávaÈ mladej ge-
nerácii. 

preventívnej a klinickej medicíny, Oxa-
na Nikolajevna Haniã z Vedeckov˘s-
kumného ústavu fytoterapie v UÏhoro-
de a ìal‰í. Konferencia bola urãená od-
bornej verejnosti v oblasti v˘Ïivy, gene-
tiky, environmentu, prevencie a lieãby
nádorov˘ch ochorení s cieºom prezen-
tácie najnov‰ích poznatkov z v˘skumu i
praxe. Jej súãasÈou boli workshopy, pa-
nelová diskusia, minisympóziá a pre-
zentácia prístrojového vybavenia i labo-
ratórnej techniky. „Predná‰ky sú dôka-
zom hlbokej vedeckej anal˘zy o tom, Ïe
v˘Ïiva a Ïivotn˘ ‰t˘l urãuje budúci osud
a v˘voj rakoviny. Podºa odborníkov v˘-
skyt onkologick˘ch ochorení v ìal‰ích
dvoch desaÈroãiach stúpne aÏ o 50%.
Príãinami sú starnutie populácie, pod-
ceÀovanie preventívnych prehliadok a
nezdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l – fajãenie, alko-
hol, fyzická inaktivita, stres a nesprávna
v˘Ïiva. Vplyvom v˘Ïivy a spôsobu Ïivo-
ta vzniká 60 aÏ 70% rakovinov˘ch
ochorení. Ak by sme dokázali elimino-
vaÈ fajãenie, zníÏili by sme v˘skyt rako-
viny o 30%, pri vylúãení alkoholizmu by
jej bolo o 10% menej. Genetické fakto-
ry sa na vzniku tohto ochorenia podie-
ºajú 23%,“ hovorí Jaroslav Dani‰ka. 

Na konferenciu prijala pozvanie aj
MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka
Ligy proti rakovine, ktorá kaÏdoroãne
organizuje semináre pre pedagógov,

V Nitrianskom kraji, ale i na celom
Slovensku, je v˘skyt onkologick˘ch
ochorení na 2. mieste po srdcovo-ciev-
nych. Najãastej‰ie sa vyskytuje rakovi-
na prsníka u Ïien, u muÏov rakovina

prostaty a pºúc. KaÏd˘ rok na Sloven-
sku pribúda 23 tisíc nov˘ch prípadov
nádorového ochorenia dospel˘ch a
okolo 165 ochorení detí. Prognózy ho-
voria, Ïe v budúcnosti môÏe byÈ touto
chorobou ohrozen˘ kaÏd˘ tretí ãlovek.
„Znepokojuje nás, Ïe v oboch populá-
ciách – u Ïien i muÏov - je na vzostupe
rakovina hrubého ãreva a koneãníka,
ão tieÏ súvisí s v˘Ïivou“ hovorí Eva
Sirácka. Tento druh ochorenia je vo
vy‰‰om ‰tádiu ÈaÏko lieãiteºn˘, preto
príznaky, ako napríklad krv v stolici, ne-
treba podceÀovaÈ. Pre star‰ích obãa-
nov nad 50 rokov odporúãa Eva Siracká
aj test na skryté krvácanie tzv. hemo-
kult. Rakovina hrubého ãreva sa najviac
vyskytuje u obéznych ºudí a t˘ch, ktorí
preferujú Ïivoãí‰ne tuky. Genetické pre-
dispozície sa podieºajú na vzniku rako-
vinového ochorenia v piatich percen-
tách prípadov. „Ak sa v rodine vyskytne
u pokrvn˘ch príbuzn˘ch rakovina hru-
bého ãreva, vajeãníkov alebo prsníka,
mali by sa daÈ preventívne vy‰etriÈ aj
ostatní ãlenovia rodiny. Na rakovinu
pºúc neexistujú predispozície, jedno-
znaãne ju podmieÀuje fajãenie. Je ÈaÏ-
ko lieãiteºná a priemerná doba preÏitia
je jeden rok,“ delí sa so skúsenosÈami z
praxe Eva Siracká a dodáva, Ïe najdô-
leÏitej‰ie je zachytiÈ rakovinov˘ nádor v
poãiatoãnom ‰tádiu. „·anca na vylieãe-
nie nádoru prsníka je vtedy aÏ 90%.
Detské leukemické ochorenia sa dajú
vylieãiÈ v 75% prípadov.“

Vzostup nádorov˘ch ochorení na
Slovensku si podºa prezidentky Ligy
proti rakovine vyÏaduje zavedenie ná-
rodného onkologického plánu, ktor˘ by
sa mal tejto problematike venovaÈ kom-
plexne, od prevencie, cez v˘chovu
praktick˘ch lekárov aÏ po lieãbu pacien-
tov. „Prevencia sa u nás rodí ÈaÏko, pri-
ãom je to správna cesta. Kedysi vraj le-
kára v starej âíne platili za to, keì ºudia
neboli chorí. Neviem, ãi je to pravda,
ale urãite je to pozoruhodná my‰lienka,“
podot˘ka Jaroslav Dani‰ka.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V rámci vlaÀaj‰ieho Európskeho t˘ÏdÀa vedy zor-
ganizoval Slovensk˘ cukrovarnícky spolok v spolu-
práci so Zväzom pestovateºov cukrovej repy na Slo-
vensku a Fakultou ekonomiky a manaÏmentu 23. no-
vembra 2006 seminár na tému V˘hºady pestovania
cukrovej repy na spoloãnom európskom trhu. Ing. Du-
‰an Janíãek, predseda Slovenského cukrovarníckeho
spolku, sa vo svojom príspevku o cukrovom reÏime 
v EÚ po reforme vyjadril, Ïe „cieºom európskej refor-
my je zladiÈ reÏim cukru s reÏimom jednotnej spoloã-
nej poºnohospodárskej politiky a zabezpeãiÈ dlhodobo
udrÏateºnú perspektívu v˘roby cukru v rámci EÚ,
zlep‰iÈ konkurencieschopnosÈ a trhovú orientáciu“.
Situáciu na slovenskom trhu s dôrazom na pestova-
nie cukrovej repy a produkciu cukru komentoval Ing.
Ondrej Laco, predseda Zväzu pestovateºov cukrovej
repy na Slovensku. Odbornou garantkou seminára
bola prof. Zlata Sojková. 

Viac informácií na www.slovenskecukrovary.sk ale-
bo www.agrana.com (Z tlaãovej správy)

V ãasopise Proceedings of the National Academy of Sciences
uverejnili v˘sledky v˘skumu ‰iesti poprední odborníci z Fínska,
USA, âíny a Veºkej Británie. Vychádzali zo správy Organizácie
pre potraviny a poºnohospodárstvo (FAO) pri OSN Zhodnotenie
globálnych lesn˘ch zdrojov 2005, ktorá mapovala v˘voj za po-
sledn˘ch 60 rokov. Celkov˘ trend je stále pochmúrny. Globálne
odlesÀovanie pokraãuje tempom 13 miliónov hektárov pôvod-
ného lesa roãne. V rokoch 1990 aÏ 2000 predstavovala v˘sled-
ná bilancia stratu 8,9 milióna hektárov lesa roãne. V rokoch
2000 aÏ 2005 uÏ „len“ 7,3 milióna hektárov. Protitrendy ako vy-
sádzanie nov˘ch stromov, obnova krajiny a prirodzená expan-
zia jestvujúcich pôvodn˘ch ãi obnoven˘ch lesov v‰ak odlesÀo-
vanie ãoraz viac zmierÀujú. Do roku 2050 by sa mal rozsah sve-
tov˘ch lesov zväã‰iÈ o 10% (pribliÏne 300 miliónov hektárov), ãi-
Ïe asi o plochu Indie. 

(Sme 28. decembra 2006)

Cukrová repa na európskom 
trhu

ZAUJALO NÁS

Lesy ubúdajú, no vidno 
svetielko nádeje

n˘ v rámci EÚ, ktor˘m sa potvrdzuje spô-
sobilosÈ vykonávaÈ tieto ãinnosti: budova-
nie, zavedenie, udrÏiavanie a rozvoj systé-
mu manaÏérstva kvality podºa STN EN ISO
9001 : 2000.

Prv˘ch 23 ‰tudentov si certifikát prevza-
lo 12. decembra 2006 v zasadaãke deka-
nátu MF, za úãasti riaditeºa TÜV Rheinland
Slovensko Ing. Franti‰ka ·ubu, prodeka-
nov MF, RNDr. Zuzany Hlaváãovej a prof.
Jozefa Hrubca, ako aj prof. Rudolfa Tolnai-
ho, vedúceho KSpS.

Základn˘ kurz umoÏní uchádzaãom ab-
solvovaÈ ìal‰í kurz s názvom Intern˘ audí-
tor pre systémy manaÏérstva kvality podºa
STN EN ISO 9001 : 2000, alebo Intern˘
audítor pre automobilov˘ priemysel podºa
ISO/TS 16949 : 2002.

Katedra spoºahlivosti strojov plánuje v
letnom semestri roku 2007 otvoriÈ tieto kur-
zy aj pre ‰tudentov z in˘ch fakúlt SPU 
v Nitre. 

Organizátorov kurzu pote‰il záujem ‰tu-
dentov externého ‰túdia, u ktor˘ch poÏia-
davku získaÈ uvedené certifikáty ako kvali-
fikaãn˘ predpoklad pre v˘kon funkcie v
systéme zabezpeãovania kvality inicioval
zamestnávateº. 

Vedenie fakulty i katedry predpokladá,
Ïe tak˘to aktuálny certifikát ako plus k vy-
soko‰kolskému vzdelaniu umoÏní absol-
ventom na‰ej univerzity nájsÈ lep‰ie uplat-
nenie na domácom i zahraniãnom trhu
práce. KSpS

PríleÏitosÈ získaÈ cenné poznatky z oblasti v˘Ïivy a nádorov˘ch ochorení ma-
li úãastníci 6. vedeckej konferencie V˘Ïiva a potraviny pre tretie tisícroãie.
Pripravil ju kolektív Katedry v˘Ïivy ºudí Slovenskej poºnohospodárskej univer-
zity v Nitre pod vedením vedúceho katedry, doc. MUDr. JAROSLAVA DANI·KU,
CSc., ktor˘ bol aj prezidentom konferencie.
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Príroda je veºká hráãka. Jedovatú rastlinu vyznamenáva nád-
hern˘m kvetom, lesk diamantu schová do tvrdého nerastu.

No a hubu hºuzovku pred zrakom ãloveka ukr˘va pod zem. Na
vzhºad nevábna huba je mimoriadna svojou arómou. ·tipka staãí
na to, aby sa z jednoduchého pokrmu stala ozdoba slávnostnej
tabule. Vo viacer˘ch európskych krajinách, najmä vo Francúz-
sku, Taliansku ãi ·panielsku má vyhºadávanie hºuzoviek, obcho-
dovanie s nimi ãi konzumácia dlhodobú tradíciu. U nás sa, tak
ako v prírode, dlhé desaÈroãia skr˘vala pod nánosom histórie. 
V posledn˘ch rokoch ju v‰ak milovníci prírody a odborníci opäÈ
vykopali a nadviazali na pretrhnutú niÈ. Porozprávali sme sa 
o tom s Ing. JÁNOM GAÎOM, PhD., z Katedry genetiky a ‰ºach-
tenia rastlín FAPZ.

âierne diamanty kuchyne

Zaujímav˘ by bol exkurz do histórie...
Hºuzovková história sa pí‰e uÏ od staro-

veku. Poznali ju Gréci aj Rimania. Ale aj
na‰i predkovia. PovaÏovali ju nielen za de-
likatesu, ale aj za silné afrodiziakum. Prvé
písomné zmienky o hºuzovkách z Kar-
patskej kotliny sú z roku 1588, keì tren-
ãiansky sudca vydal nariadenie o ochrane
bukového lesa, v ktorom rástli. O jej záz-
raãn˘ch magicko-erotick˘ch vlastnostiach
sa zmieÀuje aj Juraj Fándly v diele Zelin-
kár. Odporúãa ju v prípadoch, keì „treba
dojãiacim Ïenám vrátiÈ stratené mlieko,
urobiÈ osoby plodn˘mi ãi obmedziÈ pôsobe-
nie jedu“. Ján Babilon ich v prvej sloven-
skej kuchárskej knihe z roku 1870 naz˘va
jelienkami. Najviac údajov v‰ak poskytuje
dielo doktora Hollósa z roku 1911, ktor˘ sa
zaoberal v˘skytom podzemn˘ch húb v
Karpatskej kotline. Najznámej‰ím miestom
zberu na území Slovenska bola podºa ne-
ho oblasÈ okolo Moravského Lieskového,
kde „hubkári“ pomocou cviãen˘ch psov vy-
hºadávali plodnice a pomocou ‰peciálnej
motyãky vyberali hºuzovky zo zeme.
Najviac sa ich potom dostávalo na trh vo
Viedni. Neboli urãené na beÏn˘ trh, ale na
stoly vy‰‰ích desaÈtisíc. Záznamy hovoria
o tom, Ïe poslední zberaãi, ktorí pri zbere
vyuÏívali prasiatka, sa v oblasti v˘skytu na
strednom PovaÏí pohybovali okolo roku
1948. Potom sa linka stráca. MoÏno to bo-
lo t˘m, Ïe sa táto huba zaãala povaÏovaÈ
za ak˘si burÏoázny preÏitok. MoÏno v ob-
dobí medzi dvoma vojnami v˘razne klesol
poãet zberaãov, ktor˘ch, mimochodom, ni-
kdy nebolo na Slovensku veºa a jednodu-
cho tu ch˘bali odborníci, ktorí by vedeli tú-
to hubu vyuÏiÈ. 

Ako je to dnes? 
V domácej gastronómii sa s hºuzovkami

stretávame len zriedkavo. Na Slovensku
je veºmi málo re‰taurácií, kde si jedlo o-
chutené hºuzovkou môÏete objednaÈ z je-
dálneho lístka. Aj vzhºadom na to, Ïe ne-
poznáme aktuálnu situáciu v roz‰írení hºu-
zoviek, sú v súãasnosti zaradené medzi
chránené druhy, zapísané v ãervenom
zozname. To znamená, Ïe ich nemoÏno
zbieraÈ voºne v prírode. S hºuzovkami sa
nestretneme ani v Potravinovom kódexe.
To znamená, Ïe ich predaj je svojím spô-
sobom nelegálny. Tieto záleÏitosti bude
treba zrejme v budúcnosti rie‰iÈ, pretoÏe
napríklad v susednom Maìarsku, ktoré
má podobné podmienky ako juh Sloven-
ska, sú hºuzovky veºmi beÏné, zbierajú sa,
vyuÏívajú na mnoÏstvo komerãn˘ch pro-
duktov. MoÏno i preto sa tam pustili do ex-
perimentov s pestovaním hºuzovky a dnes
existuje uÏ niekoºko desiatok pokusn˘ch
v˘sadieb. Je zaujímavé, Ïe v súãasnosti
takmer 80 percent francúzskej produkcie
hºuzoviek uÏ pochádza z pestovateºsk˘ch
plôch. Ide najmä o druh Tuber melano-
sporum Vitt., príbuzn˘ u nás rastúcim hºu-
zovkám, ktor˘ má v‰ak niekoºkonásobne
vy‰‰iu cenu. Vo svete sú najdrah‰ie biele
hºuzovky (Tuber magnatum Pico), ktoré sú
talianskou doménou a odli‰ujú sa arómou,
príbuznou cesnakovej. 

To sú informácie ako z rozprávkovej
kniÏky, ale ão vravia o hºuzovkách od-
borníci?

Tí priná‰ajú exaktné vysvetlenie. Ide o
problematiku podzemn˘ch húb. Na Slo-
vensku rastie viacero druhov hºuzoviek,
najroz‰írenej‰ím hospodársky v˘znamn˘m
druhom je hºuzovka letná (Tuber aestivum
Vitt.). Hºuzovka Ïije v ektomykoríze s
mnoÏstvom listnat˘ch drevín, zriedkavej‰ie

bránu do tejto problematiky a ukázal, ako
sa hºuzovky zberajú za pomoci cviãeného
psíka. Tam sme po prv˘krát mali moÏnosÈ
vziaÈ hºuzovku do ruky a ovoÀaÈ ju. Dostali
sme aj cenné rady a kontakty na francúz-
skych odborníkov. Vzhºadom na to, Ïe má-
me spoloãnú históriu aj tradície, podarilo
sa nám dostaÈ k materiálom doktora Holló-
sa z roku 1911, v ktor˘ch je veºmi dobre
zmapovaná história hºuzoviek na Sloven-
sku na prelome 19. a 20. storoãia. 

Na základe star˘ch skúseností e‰te z
18. storoãia sa v 70-tych rokoch minulého
storoãia podarilo zvládnuÈ technológiu ino-

Apropo, rastú u nás tieto podzemné
huby aj v súãasnosti?

Na Slovensku boli hºuzovky nájdené
naposledy niekedy na prelome 19. a 20.
storoãia a potom úplnou náhodou v roku
1995, keì boli nájdené tri plodnice. Na zá-
klade toho bola hºuzovka zaradená do
âerveného zoznamu ohrozen˘ch druhov.
Nikto vlastne nerie‰il seriózny inventari-
zaãn˘ v˘skum. Pokiaº sa profesionálni my-
kológovia venovali tejto problematike, ne-
vyuÏívali pri inventarizaãnom prieskume
zvieratá. Táto huba totiÏ vyÏaduje pri vy-
hºadávaní pomoc cviãeného zvieraÈa, psí-

ka alebo prasiatka. Je na‰ou úlohou, aby
sme sa spätne vrátili k materiálom z roku
1911, ktoré nám zanechal dr. Hollós. Opí-
sal v nich niektoré lokality v˘skytu, napr.
Záhorie, stredné PovaÏie, ale aj okolie Nit-
ry. Musíme zmapovaÈ súãasn˘ prirodzen˘
v˘skyt u nás. Je viazan˘ na porasty du-
bov, bukov, hrabov a, bohuÏiaº, zmeny,
ktoré prebiehajú aj v lesn˘ch spoloãen-
stvách, dosÈ negatívne ovplyvnili zrejme aj
‰truktúru lesov. Hºuzovka je veºmi nároã-
ná, vyÏaduje vysoké pH, je teplomilná.
OblasÈ jej v˘skytu sa zhruba zhoduje s ob-
lasÈou pestovania viniãa. V súãasnosti sú
predloÏené niektoré projekty na získanie
podpory pre tento v˘skum. Len pre zaují-
mavosÈ, na Slovensku nemáme cviãeného
psíka, ktor˘ by pomáhal pri inventarizácii,
takÏe si ho poÏiãiavame z Maìarska.
JednodÀová taxa je 8 tisíc korún plus ìal-
‰ie v˘davky. Oblasti, ktoré sme na Sloven-
sku zatiaº zmapovali, nie sú preto veºmi
rozsiahle. Podarilo sa nám v‰ak urobiÈ nie-
koºko veºmi zaujímav˘ch objavov. Okrem
v˘skytu hºuzovky letnej, ktorá bola opísa-
ná aj v star‰ej literatúre, sa nám podarilo
potvrdiÈ aj v˘skyt hºuzovky zimnej, ktorá
bola na Slovensku povaÏovaná za vymre-
tú. TakÏe znovuobjaven˘ druh plus niekto-
ré ìal‰ie, napr. hºuzovka veºkov˘trusová,
ktorá má z hospodárskeho hºadiska veºk˘
v˘znam. Jej v˘skyt sa nám podarilo nájsÈ
na dvoch lokalitách. Naposledy bola potvr-
dená v roku 1911.

Spomenuli ste, Ïe u nás sú hºuzovky
chránené. Ako sa na problematiku po-
zerá Európska únia? 

Z hºadiska legislatívy EÚ je v tejto sú-
vislosti zaujímavé nariadenie Rady ã.
1698/ 2005, kde sa definuje pojem agro-
lesníctvo. Zluãuje systémy extenzívneho
poºnohospodárstva a lesného hospodár-
stva. K nim patrí aj lesné hospodárenie, to
znamená pestovanie lesn˘ch drevín a
in˘ch lesn˘ch produktov na poºnohospo-
dárskej pôde. No a do tohto rámca zapa-
dá aj pestovanie hºuzoviek a in˘ch sym-
biotick˘ch húb. EÚ navrhuje rie‰iÈ dotaãnú
podporu pri zakladaní tak˘chto agrolesníc-
kych v˘sadieb, to znamená aj hºuzovko-
v˘ch plantáÏí. ·koda, Ïe predchádzajúca
vláda nezahrnula túto problematiku do ná-
rodného strategického plánu, ão zname-
ná, Ïe zakladanie tak˘chto plantáÏí nebu-
de dotované zo zdrojov ‰tátu a EÚ, ão je
veºká ‰koda, pretoÏe najväã‰ím problé-
mom pri zakladaní plantáÏí sú vysoké
vstupné náklady.

Známa neznáma, tak by sme teda
mohli charakterizovaÈ dne‰n˘ stav po-
znatkov o hºuzovke na Slovensku. Máte
recept na to, ako ju opäÈ dostaÈ do ‰ir-
‰ieho povedomia?

Je to tak, medzi ºuìmi sa toho o hºuzov-
kách veºa nevie. Keì sme u nás na
Katedre genetiky a ‰ºachtenia zaãali rie‰iÈ
v˘skumné projekty na túto tému, zistili
sme, Ïe to nie je len o pestovaní. Veì to
má v˘znam iba vtedy, ak bude odbyt, ak
sa ºudia budú s t˘mto produktom stretávaÈ
v re‰tauráciách, keì si ju budú môcÈ kúpiÈ
v obchode ãi na trhu. âiÏe potrebn˘ je
komplexn˘ prístup. Preto sme v auguste
2005 zaloÏili Prvú slovenskú hºuzovkársku
asociáciu – záujmové zdruÏenie, ktoré
spája ºudí z rôznych oblastí, vedcov, pe-
stovateºov, odborníkov na gastronómiu,
mykológov, ktorí by podporili presadzova-
nie t˘chto my‰lienok. Ide nám o to, aby
sme spojili ochranu prírody, zachovanie

biodiverzity s úÏitkom, ktor˘ táto huba pri-
ná‰a ºuìom. Rád by som spomenul malú
epizódu. Keì sme boli na stretnutí so spo-
luautorom patentu pestovania hºuzoviek,
dr. Chevalierom z Francúzska, vyslovil
zaujímavú vetu: „Gastronomick˘m symbo-
lom USA je coca-cola, symbolom Európy
by mohla byÈ hºuzovka.“ Je to vskutku eu-
rópska záleÏitosÈ a hºuzovka letná, ktorá
sa vyskytuje aj na Slovensku, má veºmi ‰i-
rok˘ areál v˘skytu, od ·panielska aÏ po
Ukrajinu, severnou hranicou je ‰védsky
ostrov Gotland a juÏnou oblasÈ severnej
Afriky. 

Na‰a asociácia sa bude snaÏiÈ spopula-
rizovaÈ hºuzovku na Slovensku, aby ju ºu-
dia mali moÏnosÈ ochutnaÈ. Je to nieão mi-
moriadne, veºmi v˘razne mení chuÈové
vlastnosti a jedlo vìaka nej získava zaují-
mavé parametre. Pridáva sa na konci prí-
pravy pokrmu, aby sa aróma hºuzovky va-
rením nezniãila. Nachádza uplatnenie v
sladk˘ch i slan˘ch jedlách, mäsit˘ch pokr-
moch ãi cukrovinkách, moÏno by bolo zau-
jímavé ochutiÈ Àou povedzme aj bryndzo-
vé halu‰ky...

Predstavte vá‰ tím, ktor˘ sa proble-
matikou zaoberá...

Z toho, ão som uviedol, sa dá ºahko po-
chopiÈ, Ïe na realizáciu nov˘ch postupov
pri v˘robe a vyuÏívaní netradiãn˘ch dru-
hov vo v˘Ïive a poºnohospodárstve treba
problematiku rie‰iÈ komplexne. To zname-
ná, zaoberaÈ sa odborn˘mi otázkami v
rámci v˘skumu, ako aj propagovaÈ moÏ-
nosti vyuÏitia získan˘ch poznatkov v praxi. 

Momentálne beÏí aktuálny projekt
VEGA. Má za cieº rie‰iÈ problematiku ino-
kulácie sadeníc touto hubou na produkciu
mykorizovan˘ch sadeníc drevín pre v˘-
sadbu hºuzovkov˘ch plantáÏí, ktoré budú
vyuÏívané v rámci agrolesníckych systé-
mov hospodárenia. Túto úlohu rie‰i Ing.
Marián Miko, CSc., vedúci v˘skumného
kolektívu. Moje zameranie je orientované
na ‰túdium biodiverzity genofondu hypo-
geick˘ch húb a ich roz‰írenia na Slo-
vensku. Túto oblasÈ v˘skumu si ani nevi-
em predstaviÈ bez potrebn˘ch finanãn˘ch
prostriedkov, ktoré sme v uplynul˘ch ro-
koch mali k dispozícii najmä vìaka dobré-
mu fungovaniu nepodnikateºského, nezis-
kového zdruÏenia. Treba poznamenaÈ, Ïe
existuje veºmi dobrá zmluvná spolupráca
medzi Prvou slovenskou hºuzovkárskou a-
sociáciou, ktorej som predsedom, a SPU.
V uplynulom roku boli podpísané partner-
ské zmluvy aj s dvomi fakultami na‰ej uni-
verzity. V˘sledkom snaÏenia je prepojiÈ v˘-
skumné aktivity s t˘mi, ktoré sú aj cieºmi
ná‰ho zdruÏenia, to znamená, Ïe asociá-
cia tak môÏe urãit˘m spôsobom podporo-
vaÈ v˘skum v tejto oblasti. V tomto roku
sme opäÈ podali niekoºko projektov, aj pre
spoloãné rie‰enie. Neoceniteºnú prácu pri
propagácii zámerov, ale aj dosiahnut˘ch
v˘sledkov robí podpredseda asociácie,
doc. Ing. Jozef Priecel, CSc., ktor˘ je
zodpovedn˘ za koordináciu vzÈahov s ve-
rejnosÈou. Jeho aktivity pomohli okrem iné-
ho aj k realizácii tejto popularizaãnej v˘-
stavy na Agrokomplexe 2006. Vìaka v‰ak
patrí v‰etk˘m, ktorí nám nielen pomáhajú
ako spolurie‰itelia, technickí spolupracov-
níci, ale aj t˘m, ktorí nás nielen materiálne,
finanãne, ale aj morálne podporujú. ëal‰ie
zaujímavé informácie môÏete nájsÈ na we-
bovej stránke www.hluzovky.sk

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

zovky je veºmi podobná pohlavn˘m hormó-
nom, ktoré vyluãujú kance. Je zaujímavé,
Ïe o‰ípaná vyhºadáva plodnice sama, lebo
sa chce naÏraÈ, no a pes pre radosÈ svojho
pána.

Zaãali sme zo‰iroka, ale vráÈme sa 
z histórie do súãasnosti a k vá‰mu v˘s-
kumu. 

Pred troma - ‰tyrmi rokmi sme rie‰ili v˘-
skum ochrany genofondu ovocn˘ch dru-
hov rastlín na Slovensku, ale venovali sme
sa aj hubám. Pri ‰túdiu literatúry sme na-
razili na zmienky o tom, Ïe hºuzovky boli
pomerne beÏné aj na území Slovenska.
Ako to uÏ v Ïivote b˘va, vìaka náhode sa
nám podarilo nadviazaÈ kontakty s maìar-
sk˘mi odborníkmi. Stretli sme sa s pánom
Szakácsom, jedn˘m z najlep‰ích zberaãov
hºuzoviek v Maìarsku, ktor˘ nám otvoril

kulácie, ktorá je dokonca chránená paten-
tom. Od tohto obdobia sa veºmi intenzívne
zakladali plantáÏe vo Francúzsku, ·paniel-
sku a Taliansku. Na problematiku pestova-
nia sme nasmerovali aj v˘skumn˘ projekt
na na‰ej univerzite. Rie‰ime v Àom otázky
inokulácií hostiteºsk˘ch drevín touto hu-
bou. Doteraz sme získali veºmi zaujímavé
v˘sledky. Potvrdili nám ich aj laboratóriá v
Budape‰ti a práve v spolupráci s Prvou
maìarskou hºuzovkárskou asociáciou a
Univerzitou Lóránda Eötvösa sa realizuje
veºmi intenzívna neformálna spolupráca v
oblasti inventarizaãného v˘skumu na Slo-
vensku a overovania inokulácie. V˘sled-
kom sú sadenice stromãekov inokulované
hºuzovkami. MoÏno ich vysádzaÈ na vhod-
né plochy, akési hºuzovkové plantáÏe,
zhruba 800 aÏ 1000 kusov na hektár. Prvú
úrodu zaãínajú priná‰aÈ po 5 aÏ 8 rokoch. 

s ihliãnanmi. To znamená, Ïe nerozkladá
substrát ako ‰ampiÀón, ale pre vzájomne
prospe‰né spoluÏitie vyÏaduje hostiteºskú
drevinu. Najãastej‰ie rastie pod dubmi,
lieskou, bukom a hrabom, vzácne aj pod
borovicou lesnou a ãiernou. Vytvára hºuzo-
vité plodnice, ktoré dozrievajú pod povr-
chom pôdy. Ich spóry sa nemôÏu roz‰iro-
vaÈ vetrom, tak, ako je to pri in˘ch druhoch
húb. Preto sa hºuzovka „spolieha“ na malé
milosrdné klamstvo. Na svoju v˘raznú aró-
mu, ktorá láka Ïivoãíchy, drobné hlodavce,
my‰i, veverice, ale aj diviaãiu zver. Vyhra-
bávajú ju, poÏierajú a exkrementmi spóry
aj roz‰irujú. Treba dodaÈ, Ïe aróma hºu-

Inokulácia semenáãov duba cerového v skleníku Katedry
genetiky a ‰ºachtenia rastlín.

Vyhºadávanie plodníc hºuzovky pomocou cviãeného psa.
Snímky: J. GAÎO a archív

Prvá slovenská hºuzovkárska asociácia sa ‰irokej verejnosti predstavila aj na vla-
Àaj‰om Agrokomplexe. Na snímke jej predseda, Ing. Ján GaÏo, PhD.
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Pripomína to rozprávku o soli, ktorá bola nad zlato. 
Dilemu, ão je cenné, najcennej‰ie. Objavujeme

Ameriku, keì kon‰tatujeme, aké dôleÏité je vzdelanie?
Îe uãiÈ sa po cel˘ Ïivot je normálna vec? Îe sa bez zna-
losti cudzích jazykov vo svete, ba mnohokrát uÏ ani do-
ma nepohneme? A tak ìalej, a tak ìalej. Je to nad sln-
ko jasnej‰ie. Veì je to skúsenosÈ generácií.

prírodné bohatstvo
je najcennej‰ie

Talent

Logická reÈaz súvislostí v‰ak nemá
konca. ªudská spoloãnosÈ sa pohne
smerom vpred iba vtedy, ak v nej bu-
dú jedinci, ktorí sa neuspokoja s da-
n˘m krajcom chleba, ale budú chcieÈ
napiecÈ lep‰í. PreloÏené do dne‰nej
rétoriky, budú chcieÈ fungovaÈ na báze
znalostnej ekonomiky alebo ekonomi-
ke zaloÏenej na poznatkoch. âo to
znamená? Îe treba viac poãúvaÈ ãa-
som overené, venovaÈ väã‰iu pozor-
nosÈ vzdelávaniu, vede, v˘skumu.
PretoÏe tie u nás akoby v posledn˘ch
desaÈroãiach stihol osud Popolu‰iek.
Sú skromne odeté, v porovnaní s in˘-
mi krajinami Európy ãi sveta im z roz-
poãtu pripadajú iba omrvinky. Veºa sa
o tom v poslednej dobe hovorí. Na
rôznych fórach a z rôznych uhlov po-
hºadu. 

Stredná Európa – 
liaheÀ talentov?

Kde je vlastne kºúã k úspe‰nosti vo
vedeckej a v˘skumnej práci? V ãase,
keì sa rozdávajú Nobelove ceny za
v˘nimoãné v˘kony v rôznych oblas-

v r. 1971), Milton Friedman (za eko-
nómiu v r. 1976), John C. Harsányi
(za ekonómiu v r. 1994), Carleton D.
Gajdusek (za medicínu v r. 1976), Elie
Wiesel (za mier v r. 1986).

Doktora Czeizela, ktor˘ sa predt˘m
zaoberal problematikou dediãnosti ta-
lentu u umelcov, v prípade vedcov ne-
viedla snaha o ‰túdium minulosti, ale
hºadanie modelu, ktor˘ by objasnil, ão
vedie k tomu, aby sa z niekoho stal
génius, ovenãen˘ t˘m najprestíÏnej-
‰ím ocenením. Ako sám priznáva v
jednom rozhovore, ãakalo ho sklama-
nie. Zatiaº ão u hudobníkov tak˘to mo-
del funguje – teda talent sa rozpozná
v útlom veku, ºahko ho moÏno pod-
chytiÈ, v rodine sa vyskytuje v kumulo-
vanej forme – u vedcov moÏno pozo-
rovaÈ iba to, Ïe sú mimoriadne múdri v
urãitej oblasti, ktorej sa maximálne ve-

cov. Je veºmi zaujímavé, Ïe dvanásÈ
z menovan˘ch sa oÏenilo, no len jeden
z nich sa ãasom rozviedol, ão je podºa
Czeizela moÏno znakom prezieravos-
ti a Ïivotnej múdrosti: pomerne nesko-
ro sa Ïenili, pravdepodobne si vybrali
vhodné partnerky, priãom ich rozhod-
nutie determinoval nielen cit, ale aj rá-
cio. Väã‰ina t˘chto v˘znamn˘ch ved-
cov Ïila pomerne dlho, boli teda zrej-
me dostatoãne múdri aj na to, aby sa
starali o svoje zdravie. Podºa Czeizela
neslobodno nevziaÈ do úvahy aj to, Ïe
spomedzi vybrat˘ch osobností bolo
päÈ Ïidovského pôvodu. „Zdá sa,“ pí‰e
genetik, „Ïe vo v˘chodoeurópskej Ïi-
dovskej kultúre je zakotvené, ako ão
najlep‰ie vyuÏiÈ danosti jednotlivca.
Vzdelanie povaÏovaÈ za najcennej‰í
majetok, ktor˘ si moÏno vÏdy a za
kaÏd˘ch okolností vziaÈ „so sebou“.
Vo viacer˘ch prípadoch sa dokázalo,
Ïe i keì rodiãia, starí rodiãia boli ne-
majetní, ãasto aj za cenu iracionál-
nych obetí zariadili, aby deti dostali ão
najlep‰ie vzdelanie.“ 

Rastlinke sa darí iba v dobrej pôde
ëal‰ím mimoriadne dôleÏit˘m po-

znatkom, ktor˘ vyplynul zo ‰túdia ro-
dokmeÀov géniov, bola skutoãnosÈ, Ïe
talent a predpoklady sa nie vÏdy do-
káÏu dôsledne presadiÈ. Hospodár-
ske, politické a Ïivotné podmienky v
posledn˘ch dvoch storoãiach v mno-
h˘ch ohºadoch hatili rozvoj talentov.
Smutne znie kon‰tatovanie, Ïe zatiaº
ão talent mladého hudobníka ãi básni-

tiach vedy, je moÏno namieste otázka: 
z koho sa stane nositeº tohto najvy‰-
‰ieho, aj keì ãasto diskutovaného o-
cenenia? Zohráva v tomto smere svo-
ju úlohu talent, genetické predpokla-
dy? Na túto otázku zatiaº veda nedala
exaktnú odpoveì. Zaujímavé súvis-
losti v‰ak odhaºuje ‰túdium rodinného
zázemia a rodokmeÀov v˘nimoãn˘ch
osobností vedy a techniky. Túto mrav-
ãiu prácu vykonal známy maìarsk˘
lekár – genetik dr. ENDRE CZEIZEL,
známy popularizátor tejto
nároãnej a mimoriadnej
zaujímavej vedy. Vzal si
na mu‰ku ‰trnástich nosi-
teºov Nobelovej ceny,
ktorí majú nejak˘ vzÈah k
ná‰mu stredoeurópske-
mu regiónu, ktor˘ sa po-
dºa mnoh˘ch literárnych
zdrojov môÏe p˘‰iÈ aj prí-
vlastkom „liaheÀ talen-
tov.“

Tieto osobnosti sa na-
rodili v rôznych ãastiach
b˘valého Rakúsko-Uhor-
ska, pochádzali odtiaºto
ich rodiãia, prarodiãia,
preÏili tu svoje detstvo ãi
kus mladosti a dospelosti.
Niektorí sa k svojej vlasti
hlásili, hlásia, mnohí nie.
Vedia preão. Spoloãen-
ské ãi politické okolnosti
od polovice 19. storoãia a
v celom nepokojnom dvad-
siatom storoãí spôsobili,
Ïe svoje nadanie a v˘-
sledky bádania na najvy‰-
‰ej úrovni dosiahli v naj-
rôznej‰ích kútoch sveta.
Tam, kde platili iné pravi-
dlá, kde im poskytli ade-
kvátne podmienky pre ná-
roãnú vedeckú prácu.
Prosto pre moÏnosÈ rozvi-
núÈ dar nebies. 

·trnásÈ géniov, ‰trnásÈ osudov
Menujme ich: Philipp Lenard (No-

belova cena za fyziku v roku 1905),
Robert Bárány (za medicínu v r.
1914), Albert von Szent-Györgyi (za
medicínu v r. 1937), Richard A. Zsig-
mondy (za chémiu v r. 1925), Georg
von Békésy (za medicínu v r. 1961),
Eugene P. Wigner (za fyziku, 1963),
John C. Polányi (za chémiu, 1986),
George A. Olah (za chémiu v r. 1994),
George von Hevesy (za chémiu v r.
1943), Dennis Gabor (za fyziku 

nujú. Vezmime si osud Georga von
Békésyho: diplom chemického inÏi-
niera získal v Berne, neskôr v Maìar-
sku získal doktorát v odbore fyzika, no
spoãiatku nemohol dostaÈ prácu.
Neskôr ho zamestnali ako technika na
po‰te, kde mal za úlohu opravovaÈ
mikrofóny. Pri tejto práci sa zaãal za-
oberaÈ fyzikálnymi zákonitosÈami ºud-

ského sluchu a nakoniec získal Nobe-
lovu cenu za medicínu. George A. Olah
sa zas racionálne zamyslel nad voº-
bou budúceho povolania: nemôÏe byÈ
lekárom, lebo nezná‰a krv, ale ani pe-
dagógom, pretoÏe t˘ch slabo platia.
Nakoniec si vybral ‰túdium chémie, v
nej vynikol a v roku 1994 prevzal No-
belovu cenu.

Aj génius je len ãlovek 
Pre zaujímavosÈ a potvrdenie, Ïe aj

géniovia sú len ºudia, si pozornosÈ za-
slúÏia aj iné okolnosti zo Ïivota ved-

ka moÏno podchytiÈ v mladom veku,
nadanie pre vedu sa nie vÏdy prejaví
v dostatoãnej miere, a preto ho ne-
moÏno chrániÈ a pestovaÈ. Uvedení
vedci boli síce dobr˘mi Ïiakmi, ale iba
v niektor˘ch ohºadoch, moÏno bola
nápadná iba ich kreativita. Tú v‰ak
spoloãnosÈ, inokedy ‰kolsk˘ systém ãi
jednoducho politická krátkozrakosÈ,
ÈaÏko tolerovali. Boli totiÏ príli‰ nápad-
ní a vyãnievali z radu. LenÏe genialita
je konvertibilná: ak spoloãenské pro-

stredie nie je prajné, ve-
dec odchádza a svoje
schopnosti odovzdáva v
prospech inej krajiny. Do-
kumentujú to aj osudy
vedcov zo strednej Euró-
py, ktorí svoje úspechy
dosiahli v ìalekom svete.
Nie je to náhoda, Ïe sa
jeden zo svetoznámych
atómov˘ch fyzikov na o-
tázku, v ãom je tajomstvo
„maìarského“ úspechu v
oblasti vedy, vyjadril tra-
gikomicky v tom zmysle,
Ïe „treba vãas zdvihnúÈ
kotvy“.

Bezhraniãná veda
Mimoriadne zaujímavé

ãítanie poskytuje kniha
dr. E. Czeizela, ktorá pod
názvom Vedci – gény –
dilemy vy‰la v budape‰-
tianskom vydavateºstve
Galenus e‰te v roku
2002. Dielo, priná‰ajúce
v˘sledky exaktného ve-
deckého bádania, v po-
zadí ktorého v‰ak stoja
neobyãajné osudy neo-
byãajn˘ch ºudí. Namiesto
resumé niekoºko viet z
doslovu: „…veºkosÈ kraji-
ny neurãuje rozloha ani
poãet obyvateºov, ale jej

du‰evn˘ potenciál. ªudsk˘ talent je
najcennej‰ím prírodn˘m bohatstvom,
ktor˘ sa spoloãenskou hodnotou stá-
va vtedy, ak sa prejaví vo svojom tvo-
rivom potenciále. Mimoriadne umelec-
ké diela skrá‰ºujú Ïivot ãloveka, zatiaº
ão v˘sledky vedy a v˘skumu sa me-
rajú svojou uÏitoãnosÈou. Oboje slúÏi
blahu ºudstva, pretoÏe ich vplyvy
prekraãujú hranice ‰tátov a záujmy
malichern˘ch regionálnych klík. Veda
nepozná etnické, jazykové a nábo-
Ïenské hranice…“

KATARÍNA POTOKOVÁ

NA ZAMYSLENIE

ARRA predloÏila novú správu 
o hodnotení univerzít

„V porovnaní s minul˘m rokom do‰lo
k miernemu zlep‰eniu hodnoten˘ch pa-
rametrov takmer v‰etk˘ch verejn˘ch vy-
sok˘ch ‰kôl,“ uvádza sa v správe
Akademickej rankingovej a ratingovej a-
gentúry (ARRA), ktorá vy‰la v polovici
decembra 2006. 

Podºa agentúry sa v‰ak slovenské
univerzity v roku 2005 len málo podieºa-
li na roz‰irovaní ºudského poznania, slo-
venskí vedci málo publikovali vo sveto-
v˘ch ãasopisoch a ich práce mali po-
merne mal˘ ohlas. Poãet prác registro-
van˘ch databázou Web of Knowledge
síce vzrástol o deväÈ percent, pribliÏne
rovnako v‰ak narástol aj poãet prác, na
ktoré sa neregistroval ani jeden ohlas –
teda, neodvolal sa na Àu v sledovanom
desaÈroãnom období rokov ani autor sa-
motn˘. Takéto práce sú ‰tyri z desiatich
publikovan˘ch. 

„Pretrváva stav, Ïe doktorandi ‰tudujú
aj na ‰kolách, ktor˘ch vedecká produk-
cia je nízka i na slovenské pomery,“
kon‰tatuje sa v správe. „Na vysok˘ch
‰kolách síce pôsobí mnoho profesorov
a docentov ãi vysoko‰kolsk˘ch pedagó-
gov s ukonãen˘m tretím stupÀom vyso-
ko‰kolského ‰túdia, ale neprejavuje sa
to na kvalite vedeckej produkcie t˘chto
‰kôl v porovnaní s in˘mi. 

Alarmujúco tieÏ stúpa poãet fakúlt, na
ktor˘ch prevaÏuje externé ‰túdium – je
ich 16. Na kontrolu kvality externého
‰túdia neexistujú funkãné mechanizmy
a dá sa predpokladaÈ, Ïe napriek tomu,
Ïe je platené, jeho kvalita bude e‰te niÏ-
‰ia neÏ pri dennom ‰túdiu. ·túdium sa
masifikuje, priãom v‰ak kapacita ‰kôl,
zdá sa, nepostaãuje. Na 16 fakultách
pripadá na jedného profesora alebo do-
centa viac neÏ 100 ‰tudentov, na jednej
fakulte dokonca tento poãet prevy‰uje
500,“ uvádza správa.

ARRA v hodnotení vyuÏila metodiku
vypracovanú v roku 2005 v spolupráci s
expertmi Svetovej banky. DeväÈdesiat-
osem slovensk˘ch fakúlt a dve vysoké
‰koly bolo rozdelen˘ch do ‰iestich sku-
pín: prírodné, technické, lekárske, pôdo-
hospodárske, spoloãenské a humanitné
vedy. Z tohto poãtu sa sedem fakúlt ne-
hodnotilo a dvanásÈ ìal‰ích bolo vzhºa-
dom na krátku existenciu bonifikovan˘ch
v niektor˘ch kritériách. Tento rok ARRA
upustila od porovnávania univerzít ako
celkov, merala ich v˘kon v jednotliv˘ch
oblastiach podºa v˘konov fakúlt.

VIAC NA

www.arra.sk

Najlep‰ie vysoké ‰koly na Slovensku podºa odborov
(2005, bodové hodnotenie)

Pôdohospodárske odbory Priemer

1. Univerzita veterinárskeho lekárstva 81,6
2. Slovenská poºnohospodárska univerzita 55,6
3. Technická univerzita Zvolen 52,3

Humanitné odbory

1. Vysoká ‰kola múzick˘ch umení 41,7
2. Trnavská univerzita 39,9
3. Vysoká ‰kola v˘tvarn˘ch umení 39,6

Lekárske odbory

1. Univerzita Komenského 73,6
2. Univerzita Pavla Jozefa ·afárika 54,4

Prírodné odbory

1. Univerzita Komenského 81,9
2. Univerzita Pavla Jozefa ·afárika 65,4
3. Univerzita Kon‰tantína Filozofa 50,1

Spoloãenské odbory

1. Trnavská univerzita 47
2. Technická univerzita Ko‰ice 46
3. Slovenská poºnohospodárska univerzita 40,9

Technické odbory

1. Slovenská technická univerzita 51,5
2. Technická univerzita Ko‰ice 41,3
3. Technická univerzita Zvolen 39,9

Hodnotenie fakúlt SPU
Do kategórie pôdohospodárskych odborov bolo zaraden˘ch ‰esÈ slovensk˘ch

fakúlt, z nich tri z SPU. Fakulta biotechnológie a potravinárstva obsadila druhé
miesto (v minuloroãnom hodnotení bola 6.), Fakulta agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov ‰tvrté (3.) a Fakulta záhradníctva a krajinného inÏinierstva piate miesto
(6.). 

V skupine spoloãensk˘ch odborov bolo hodnoten˘ch 31 fakúlt. Fakulta ekono-
miky a manaÏmentu sa umiestnila na piatej prieãke (vlani bola 6.), v˘razn˘ ús-
pech dosiahla Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja, ktorá skonãila
na deviatom mieste (18.). 

Medzi 22 hodnoten˘mi fakultami v kategórii technick˘ch odborov obsadila Me-
chanizaãná fakulta 16. miesto (minul˘ rok 14.). -r-

Foto: VINCENT SVÍBA

5



www.uniag.sk

Skú‰ka zo Ïivota

Na simulovanom trhu sa najlep‰ie uplatnili manaÏéri z fir-
my Belima (zºava): M. Polák, M. BlaÏko, M. Ácsová, L.
Nagyová, J. Ürgeová s prof. ·imom. Snímka: V. SVÍBA

Pred zápoãtov˘m t˘Ï-
dÀom to opäÈ v‰etko za-
ãína. Dni sa neoficiálne
predlÏujú a noc je len
málinko hmatateºná. Do-
bieham, doháÀam, pre-
pisujem, kopírujem a trá-

pim poãítaã. Chudák, keby mal du‰u, tak si
ju uÏ dávno predo mnou uzavrie. Predná-
‰ané vedomosti, ktoré okolo mÀa len prele-
teli, lebo sa urazili, keì videli môj „horúci
záujem“, teraz prosím, aby sa ku mne vrá-
tili. A ako vÏdy s ºútosÈou zaãínam triezvo
rozli‰ovaÈ zmárnené chvíle ãasu, ktoré by
som teraz preváÏila zlatom, len aby som do
zajtra stihla napísaÈ seminárku. A akoby to
v‰etko nestaãilo, odniekiaº sa vynorilo dáv-
ne predsavzatie a s vyceren˘mi zubami mi
pripomína, ako som chcela... chcela ão? Á,
uÏ viem. Chcela som paralelne s ãasom
nasávaÈ vedomosti tohto semestra. V pod-
state to vy‰lo, lenÏe nie v‰etky vedomosti
sa t˘kali môjho odboru. Najviac som sa na-
uãila na predmete, ktorého súãasÈou sme

v‰etci. ·kola Ïivota – dosÈ otrepané. âo tak
‰túdium Ïivota? Neviem, no v jednom som
si istá, Ïe pri tejto skú‰ke by som ani bez
prípravy nenechala papier prázdny. Pútavé
predná‰ky z kaÏdej oblasti a cviãenia spre-
vádzané vrytou skúsenosÈou staãili na to,
aby som si v‰etko dobre zapamätala. Aj
keì - nikdy nehovor nikdy a opakovanie je
matka múdrosti, sú chvíle, ktoré sa uÏ ne-
zopakujú a také, ktoré sa budú pravidelne
vracaÈ bez súhlasu na‰ej vôle. Komická
predstava o povinn˘ch semestrálnych prá-
cach na tému Ïivot ‰tudenta. Ich obsah by
urãite mnoh˘ch rozosmial, urazil, ãi rozcítil.
A tak, prenasledovaná svojím nároãn˘m
predsavzatím, sa vraciam my‰lienkami do
skrípt, s ktor˘mi budem poãas zimn˘ch ve-
ãerov zvádzaÈ urputn˘ boj. Priãom niekde v
hæbke srdca mi zaãína klíãiÈ ìal‰ie predsa-
vzatie, zasiate t˘mto bojom, sprevádzané
‰teklivou zvedavosÈou, ãoho sa po neofi-
ciálnom predæÏení nocí bude t˘kaÈ najbliÏ-
‰ia predná‰ka. KATARÍNA ëURâEKOVÁ 

3. FZKI

Tirolsk˘ obãasník III.
Rozprávka á la Socrates Erasmus

„Dofrasa, to uÏ zase preletel mesiac!“
Asi tak nejako vyzerala nedávno krátka se-
bareflexia. Za hranicami v‰edn˘ch dní ãas
uteká r˘chlej‰ie. Stále mám pocit, akoby
som len vãera vybalila kufor pln˘ vecí a vy-
‰la na terasu svojej izby. Medziãasom sa
mi zhor‰ila schopnosÈ vyjadrovaÈ sa spi-
sovne po slovensky. Rozvrh sa uÏ pomaly
zapæÀa, no aj tak mi v pamäti celkom zreteº-
ne ostávajú prvé stretnutia s profesormi.

„Vy tu nemáte ão robiÈ! Táto hodina je
len pre riadnych denn˘ch ‰tudentov,“ oz-
námil nám Ameriãan vyuãujúci medziná-
rodnú ekonomiku, jeden z podstatn˘ch
predmetov ná‰ho roãníka na FEM-ke.

„Ale my sme si tento predmet prihlásili.
Bol v ponuke pre v˘menn˘ch ‰tudentov,“
snaÏili sme sa mierne protestovaÈ. Nepo-
mohlo. . .

Po tom, keì za nami zatvoril dvere
miestnosti e 26, vybrali sme sa do IRO. To
je teraz na‰a malá lampáreÀ. Sú tu dvaja,
niekedy traja, vÏdy ochotní ºudkovia, ktorí

SúÈaÏ s N-Rádiom
„Rad‰ej vidí ba-
ãa na Hromnice
vlka v ko‰iari
ako sedliaka v
ko‰eli,“ hovorí
známa ºudová

pranostika. Druh˘ február bol v minu-
losti povaÏovan˘ za dôleÏit˘ deÀ pri
predpovediach poãasia a úrody. Podºa
nich teplé poãasie na Hromnice zname-
nalo dlhú zimu, slabú úrodu a chudobu
a naopak, chladné signalizovalo skor˘
príchod jari. Hromnice boli tieÏ spojené
so symbolikou svetla. V tento deÀ sa
posväcovali svieãky – hromniãky, kto-
r˘m ºudia pripisovali magické vlastnos-
ti. Hromniãku zapaºovali poãas búrky -
aby hrom neudrel do obydlia, kládli

vedºa umierajúceho na uºahãenie sko-
nu a nechávali horieÈ pri neboÏtíkovi,
aby chránila Ïiv˘ch pred záhrobn˘mi si-
lami. Známe porekadlo hovorí tieÏ o pre-
dlÏovaní denného svetla. Viete o koºko
b˘va deÀ na Hromnice dlh‰í? 

a/ o slepaãí krok
b/ o Ïabací skok
c/ o hodinu
Va‰e odpovede ãakáme do 5. februá-

ra na adrese redakcia@polnohospodar.sk

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali na
autora známych rozprávok o Psíãkovi 
a Maãiãke. Z troch moÏn˘ch odpovedí,
v‰ak vypadlo meno Josefa âapka, kto-
r˘ príbehy napísal. Za chybu sa ospra-
vedlÀujeme. -r-

Slovenské knihy na internete
Na internete si uÏ moÏno stiahnuÈ pr-

v˘ch 120 diel slovenskej literatúry zora-
den˘ch podºa autora i podºa literárneho
obdobia. MoÏno ich ãítaÈ z internetu,
stiahnuÈ do poãítaãa, vytlaãiÈ alebo nimi
naplniÈ akékoºvek zariadenie slúÏiace
na ãítanie dokumentov. Digitalizujú sa
najmä diela neÏijúcich autorov v súlade
s platn˘m autorsk˘m zákonom. Ide
hlavne o literatúru 19. a zaãiatku 20.
storoãia. V databáze nech˘bajú najzná-
mej‰ie diela slovenskej literatúry –
Slávy dcéra, Marína, Detvan, Hájnikova

Ïena, Mor ho!, Dom v stráni, Re‰tavrá-
cia, Prostonárodné slovenské povesti
Pavla Dob‰inského a ìal‰ie. Postupne
k nim budú pribúdaÈ aj ostatné kºúãové
diela. Okrem toho ãitateº nájde na jed-
nom mieste aj v‰etky informácie o auto-
rovi, jeho fotografie, dobové maºby ãi
in˘ dostupn˘ archívny materiál. 

(Sme 8. decembra 2006)

TRETÍ ROâNÍK PIATACKEJ SÚËAÎE

·kola marketingu hrou

·TUDENTI FE·RR NA PRAXI V TALIANSKU

S Leonardom v Andrii a Bari

Katedra manaÏmentu a marketingu v edukaãnom procese vyuÏíva okrem
in˘ch aj vlastné programové produkty na podporu v˘uãby. Medzi najãastej‰ie
vyuÏívané patria produkty TRH a AGROMARKET. Oba sa prezentujú v pred-
mete agrárny marketing.

UÏ tretí akademick˘ rok sa organizuje
súÈaÏ medzi ‰tudentmi piateho roãníka
‰tudijn˘ch ‰pecializácií podnikov˘ ma-
naÏment, medzinárodn˘ obchod a coln˘
dohºad, prevádzka a ekonomika agro-
subjektov a ‰tudentmi ‰tvrtého roãníka
‰pecializácie ekonomika podnikov, na-
zvaná SUPER OIL LIGA. 

Predmetom programového produktu je
marketingová filozofia rozhodovania o
nástrojoch ceny, v˘roby, marketingu, in-
vestíciách, v˘skume a v˘voji. ·tudenti si
v ‰tudijn˘ch skupinách vytvorili fiktívne
firmy, ktoré poãas zimného semestra
rozhodovali o uveden˘ch nástrojoch pod-
nikania. Pri realizácii sa po kaÏdom ob-
dobí rozhodovania cez PC vyhodnocova-
li v˘sledky 51 firiem, zapojen˘ch do súÈa-
Ïe. Po základnej ãasti súÈaÏe z kaÏdej
‰tudijnej skupiny – spoloãnosti - postúpili

do ‰ir‰ieho finále víÈazi, ktorí dosiahli naj-
vy‰‰í celkov˘ zisk. V˘sledky sa prezento-
vali na predná‰kach, kde bolo uvedené
poradie firiem a dosiahnut˘ celkov˘ zisk. 

V ‰ir‰om závereãnom kole sa vytvorili
tri spoloãnosti, spolu 11 firiem. Do finále
postúpili víÈazi spoloãností, ktoré súÈaÏili
o prvé aÏ tretie miesto. 

OceÀujem záujem ‰tudentov o súÈaÏ
SUPER OIL LIGA. Programov˘ produkt
hravou formou motivuje ‰tudentov k roz-
voju marketingového a logického mysle-
nia, pretoÏe rozhodujú o marketingov˘ch
nástrojoch podnikania v konkrétnom kon-
kurenãnom prostredí s cieºom dosiahnuÈ
maximálny celkov˘ zisk firmy. 

Vo finále získala prvé miesto firma BE-
LIMA, ktorej vedúcim manaÏérom bol
Martin BlaÏko a ãlenmi Martin Polák,
Mária Ácsová, Lívia Nagyová a Johana

Ürgeová (‰tudenti medzinárodného ob-
chodu a colného dohºadu). 

Na druhom mieste sa umiestnila firma
OLEJ LEJ (Zuzana Jadu‰íková, Lenka
Karlíková, Branislav Jaìuì a Ondrej
Lauko - ‰tudenti podnikového manaÏ-
mentu). 

Na treÈom mieste bola firma WELL-
NESS (Kristián BoldiÏár, Luká‰ Gmuca,
Ivan Majer a Tatiana Juranová, ‰tudenti
ekonomiky podniku). 

Pri vyhodnotení boli ocenené aj firmy
DEGMA (Martin âery a Samuel Orság) a
ZUKA OIL (Zuzana Îáãiková, Mariana
Trãová, Zuzana Vendéghová a Miroslav
·ilon), ktoré sa poãas semestra pohybo-
vali na prvom a druhom mieste. 

MoÏno kon‰tatovaÈ, Ïe sa úspe‰ne
skonãil uÏ tretí roãník súÈaÏe, ktorá pris-
pela k ‰túdiu základn˘ch faktorov marke-
tingového prístupu k podnikaniu. Vyja-
drujem poìakovanie v‰etk˘m ‰tudentom,
ktorí sa zúãastnili. 

Prof. Ing. DU·AN ·IMO, CSc.

Mobilitn˘ projekt bol osobitn˘ t˘m, Ïe
‰tudenti uÏ pred vycestovaním do
Talianska absolvovali trojmesaãnú jazy-
kovú prípravu v Nitre, ktorú zabezpeãila
vzdelávacia agentúra ASPA. ·esÈ ‰tu-
dentov, ktorí ‰tudujú na ‰tudijn˘ch pro-
gramoch Európske rozvojové programy
a ManaÏment Ïivotného prostredia a re-
gionálny rozvoj a dve doktorandky 2. a 3.
roãníka FE·RR absolvovali trojmesaãnú
stáÏ v juhotalianskom regióne Puglia, v
mestách Andria a Bari. 

Úãastníci odbornej stáÏe a
koordinátorka projektu, pro-
dekanka Eleonóra Mari‰ová,
nám poskytli krátky rozhovor.

Mgr. Eva Harbutová a Ing.
Emília Huttmanová absolvo-
vali stáÏ v konzorciu Puglia
Natura, ktorá zdruÏuje podni-
ky hospodáriace ekologick˘m
spôsobom v regióne Puglia,
kde takto hospodári takmer
6000 mal˘ch poºnohospodár-
skych podnikov.

Firma, v ktorej doktorandky
pracovali, vykonávala in‰pek-
ciu bioproduktov (olív, mandlí,
citrusov˘ch plodov) u prvov˘robcov a
skúmala, ãi produkt spæÀa kritériá pre vy-
stavenie certifikátu. „NáplÀou na‰ej prá-
ce bol on-line v˘skum na internete.
ZisÈovali sme, koºko webov˘ch stránok
sa venuje problematike ekologického
poºnohospodárstva a porovnávali sme, v
ktorom ‰táte EÚ je takéto poºnohospo-
dárstvo najviac propagované. Zaujalo
nás, Ïe Taliansko patrí medzi popredné
krajiny v rebríãku ekologického poºno-
hospodárstva,“ hovorí Emília a dodáva,
Ïe je tam oveºa viac bioproduktov ako na
Slovensku. „Pozitívne nás prekvapila di-
stribúcia a prístupnosÈ ekoproduktov. V
na‰ich supermarketoch ich nájdeme
skôr náhodne a v porovnaní s konvenã-
n˘mi produktmi sú drah‰ie. V Taliansku
sú ceny porovnateºné,“ kon‰tatuje
Huttmanová. 

·tudenti Matej Mikle-Barát, Katarína

Senãáková, Vladimíra Malá, Martina
Gálisová, Katarína Halásová a Marcela
Mosná absolvovali odbornú stáÏ v An-
drii. Obe Kataríny mali moÏnosÈ obozná-
miÈ sa s organizovaním kultúrnych podu-
jatí a finanãn˘m tokom na oddelení kul-
túry mestského úradu. „Príprava poduja-
tí funguje na podobnom princípe ako 
u nás,“ hovoria. ·tudentky sa zúãastnili
aj na workshope, kde porovnávali fungo-
vanie administratívy v Andrii a v Nitre 

a prezentovali tu na‰u kultúru. „Pouká-
zali sme na odli‰nosti tradícií, tanca, jed-
la a podobne. Talianov zaujal ná‰ odze-
mok,“ smejú sa dievãatá. Prekvapilo ich,
Ïe tamoj‰í ºudia zvyãajne nevedeli, kde
sa Slovensko nachádza. 

Marcela a Martina, ‰tudentky 5. roã.
regionálneho rozvoja, pracovali vo firme
Gadir, konzorciu viacer˘ch firiem. StáÏ
absolvovali v oddelení, ktoré sa zaoberá
tvorbou webov˘ch stránok pre tri oblasti
Puglie – Maria Magdalena, Puglia Tra-
vel a Pantelaria Travel. „Na webov˘ch
stránkach sme si prezreli v‰etky infor-
mácie t˘kajúce sa turizmu, prehºadne
spracované v talianãine a angliãtine.
Zaujímavá bola aj tvorba internetov˘ch
novín, ktorou sa firma zaoberá. KeìÏe
‰tudujeme regionálny rozvoj a cestovn˘
trh, cennou skúsenosÈou pre nás bolo
vidieÈ, ako sa v zahraniãí robí propagá-

cia. T˘m, Ïe sme sa nauãili taliansky ja-
zyk, máme väã‰iu moÏnosÈ uplatniÈ sa aj
na na‰om trhu práce,“ pochvaºujú si ‰tu-
dentky.

Vladimíra a Matej sa na mestskom
úrade oboznámili s miestnou administ-
ratívou a mapovali mestskú zeleÀ v An-
drii. „Mesto je poãtom obyvateºov porov-
nateºné s Nitrou, ale jeho ‰truktúra je dia-
metrálne odli‰ná,“ hovorí Matej. „Zaujal
ma prístup obyvateºov ku kultúre, k ze-
leni. Imponovalo mi, s akou starostlivos-
Èou vyberajú druhy drevín, s dôrazom na
to, aby kore‰pondovali s historick˘mi
pamiatkami a nenaru‰ili estetick˘ vzhºad
mesta. Na mestskom úrade mali zma-
povan˘ kaÏd˘ strom v mesteãku, jeho
vek, v˘‰ku, prípadne chorobu. Pracovali
sme na vytvorení mapy, na ktorú sme

kaÏd˘ strom zaznamenali.
Úrad sa tieÏ snaÏí motivovaÈ
obãanov staraÈ sa o zeleÀ for-
mou rôznych súÈaÏí, napr. o
najkraj‰í balkón, o najkraj‰iu
záhradku a podobne,“ hovorí
Matej. Spolu s Vladimírou pri-
pravili aj porovnávacie tabu-
ºky stavu zelene, najmä par-
kov, v Andrii a v Nitre. 

Na záver pobytu sa usku-
toãnil medzinárodn˘ work-
shop s názvom UdrÏateºn˘
rozvoj, ekologické poºnohos-
podárstvo a ekonomická in-
ternacionalizácia v regióne
Puglia, na ktorom ‰tudenti v

talianãine prezentovali v˘sledky svojej
práce. Zúãastnili sa na Àom aj talianski
partneri, Dr. Luigi Triggiani, prezident
konzorcia Puglia Natura, Dr. Gaetano
Paparella, prezident ICEA, Dr. Massimo
Torsello, riaditeº úseku kontroly ICEA,
prof. Savino Santovito z Ekonomickej
fakulty Univerzity v Bari a JUDr. Eleonó-
ra Mari‰ová, PhD., prodekanka pre za-
hraniãné vzÈahy FE·RR. „·tudenti pre-
zentovali v˘sledky svojej stáÏe pekn˘mi
prezentáciami s mnoÏstvom zaujíma-
v˘ch poznatkov odborného charakteru,
doplnen˘mi zábermi z mesta i vidiecke-
ho prostredia a to v‰etko komentovali
plynulou talianãinou. Pobyt bol príno-
som nielen pre nich samotn˘ch, ale aj
pre rozvoj ìal‰ej spolupráce FE·RR s
Univerzitou v Bari a konzorciom Puglia
Natura,“ hovorí prodekanka. 

RENÁTA  CHOSRAVIOVÁ

Vo v˘uãbe tvorivej‰ie
Marketingová súÈaÏ TRH je nielen poãítaãová hra alebo simulá-

cia, je to program, prostredníctvom ktorého si môÏu ‰tudenti vy-
skú‰aÈ, ako by sa ich firma uplatnila na trhu. Samozrejme, v reál-
nom svete existuje omnoho viac faktorov, ktoré vpl˘vajú na trh, ale
podºa mÀa táto hra pomôÏe ‰tudentom pochopiÈ jeho fungovanie.
Nauãí ich podnikateºskému mysleniu.

V prvom kole sme pouÏili stratégiu v˘roby ão najväã‰ieho poãtu
v˘robkov strednej kvality za ão najniÏ‰iu cenu. Osvedãila sa, ale
návratnosÈ investícií bola dlh‰ia. Vo finále sme, naopak, vyrábali
vysokokvalitné v˘robky za vysokú cenu, ãiÏe návratnosÈ poãiatoã-
nej investície bola r˘chlej‰ia a dosiahli sme vysok˘ zisk. 

SúÈaÏ nielen zv˘‰ila ná‰ záujem o predmet a motivovala nás 
k ìal‰iemu ‰túdiu, ale umoÏnila nám aplikovaÈ na‰e doteraz zís-
kané poznatky a priblíÏiÈ sa k realite. 

Chceli by sme sa poìakovaÈ pánu profesorovi ·imovi, ktor˘ je
iniciátorom tejto súÈaÏe. Dúfame, Ïe v budúcnosti sa tak˘to tvori-
v˘ prístup k v˘uãbe bude uplatÀovaÈ vo väã‰ej miere. 

MARTIN POLÁK, medzinárodn˘ obchod a CD, 5. roã.

VIAC NA

zlatyfond.sme.sk

sa starajú o na‰e preÏitie. Hneì nás ako
súrny prípad posunuli do kancelárie vedú-
ceho ‰tudijného programu v˘menn˘ch ‰tu-
dentov. Staãilo zopár telefonátov a ospra-
vedlnení a uÏ sme opäÈ sedeli s riadnymi
denn˘mi ‰tudentmi a pozorovali „hereck˘
v˘kon“ ná‰ho nového profesora. Typick˘mi
pohybmi hlavy nám názorne predvádzal,
ako pri ekonomickej recesii klesá krivka
„down – down – down“. Aj preto bolo ÈaÏké
neobºúbiÈ si ho (svojím spôsobom), tak ako
ostatn˘ch profesorov, ktorí vyuãujú (má-
loktor˘ z nich totiÏ predná‰a v pravom slo-
va zmysle, hodiny sú skôr diskusiou my vs.
profesor). Îena za katedrou je tu skôr
zriedkavosÈou. A ak si zvyknete na to, Ïe
príjemne strávite hodinku a pol diskusiou v
‰kole a potom dva dni nad vypracúvaním
zadaní, nebude sa vám zdaÈ ‰túdium na
Fachhochschule aÏ také nároãné. Aj tu
platí staré známe, Ïe v‰ade dobre, kde sú
fajn ºudia… 

(Nabudúce opäÈ do ãítania     ) misty

Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja (FE·RR) pripravila pro-
jekt Leonardo da Vinci SK/05/A/F/PL-5022106 Odborná príprava ‰tudentov
SPU vo vybranom regióne Talianska. Realizoval sa od novembra 2005 do de-
cembra 2006. Cieºom bolo umoÏniÈ ‰tudentom FE·RR roz‰írenie a prehæbenie
ich teoretick˘ch znalostí o praktické skúsenosti v krajine, kde ekologické poº-
nohospodárstvo a politika rozvoja vidieka a regiónov majú dlhodobej‰iu tra-
díciu a nauãiÈ sa komunikovaÈ v talianskom jazyku.
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ªubºansk˘ drak
Doktorandi slovensk˘ch univerzít mali vlani moÏnosÈ vyuÏiÈ

Národn˘ ‰tipendijn˘ program z ponuky agentúry SAIA, zame-
ran˘ na podporu mobilít ‰tudentov, doktorandov, vysoko‰kol-
sk˘ch uãiteºov a v˘skumn˘ch pracovníkov.

Legenda o vzniku ªubºany 
ªubºanu zaloÏil grécky hrdina Jáson

a jeho druhovia, Argonauti. Spoloãne
ukradli zlaté rúno od kráºa Aetesa. Na
úteku po rieke Ljubljanica, Jason pre-
mohol prí‰eru, ktorá sa stala ak˘msi
symbolom tohto mesta, známym ako
ºubºansk˘ drak – Zmajãek. Väã‰inou
ho v‰ak zobrazujú ako mierumilovné-
ho dráãika. 

Populáciu slovinskej metropoly tvo-
rí 276 000 obyvateºov, priãom celé
Slovinsko má asi 2 milióny obyvate-
ºov. Na 22 fakutlách Univerzity ªubºa-
na ‰tuduje vy‰e 56 tisíc mlad˘ch Slo-
vincov a pracuje tu asi 3500 pedagó-
gov a v˘skumn˘ch pracovníkov.

Jeden z trojice mostov cez rieku Ljubljanica. Experiment s pohánkou. Snímky: autorka
S profesorom Kreftom z ªubºanskej
univerzity.

Ako to zaãalo
Koncom júna som uÏ aj ja mala pripra-

vené v‰etky potrebné náleÏitosti, aby
som mohla odcestovaÈ na dvojmesaãn˘
vedeckov˘skumn˘ pobyt do Slovinska. V
my‰lienke, ‰tudovaÈ v zahraniãí, ma pod-
porovala moja ‰koliteºka, doc. Alena Voll-
mannová. Na poãiatku som oslovila pro-
fesora Ivana Krefta z Univerzity ªubºana,
ktorého som pred dvoma rokmi spoznala
na praÏskom sympóziu o pohánke.
Úspe‰ne som zvládla v˘berové konanie
na Biotechnickú fakultu. 

Vo v˘skume
Dva t˘Ïdne pred mojím príchodom pro-

fesor Kreft zrealizoval experiment s po-
hánkou, nádobov˘ pokus s pôdami s prí-
davkom rôznych ÈaÏk˘ch kovov, resp. s
pôdami z bansk˘ch oblastí Slovinska s
prirodzene vysokou koncentráciou ÈaÏ-
k˘ch kovov. Prv˘ mesiac som pracovala v
pedologickom laboratóriu, drvila rôzne

druhy pôdy, stanovovala ich agrochemic-
ké vlastnosti a obsah ÈaÏk˘ch kovov, ich
mobilitu metódou TCLP, stanovovala a
vyhodnocovala obsah polyfenolov (rutín,
quercetín) metódou HPLC v naÏkách po-
hánky a zaloÏila nov˘ pokus - pohánkove
klíãky v rôznych roztokoch s rôznymi kon-
centráciami selénu a zinku. Druh˘ mesiac
bol oveºa zaujímavej‰í, stanovovala som
obsah selénu v pohánkovych klíãkoch a v
naÏkách. Zúãastnila som sa aj na anal˘-
zach z experimentu s pôdou o‰etrenou o-
zónom/UV Ïiarením, pri ktorom sa vytvo-
rili komplexy EDTA s ÈaÏk˘mi kovmi a ná-
sledne boli ÈaÏké kovy po rozklade sorbo-
vané Slovakitom (zmes dolomitu, zeolitu
a pod.). 

Veºmi ma zaujal aj PBET test na od-
hadnutie bioprístupnosti ÈaÏk˘ch kovov
pre ºudsk˘ organizmus (v˘skum katedry
pedológie sa zameriava aj na oblasÈ geo-
fágie). PBET je in vitro vylúhovací postup
na urãenie obsahu ÈaÏk˘ch kovov, ktoré by
mohli byÈ absorbované prostredníctvom
trávenia v ºudskom gastrointestinálnom
systéme. Test zah⁄Àa modelové podmien-
ky v Ïalúdku a tenkom ãreve, mie‰anie 
v Ïalúdku, mieru vyprázdÀovania Ïalúdku,
pH a chemické zloÏenie tenkého ãreva.

Slovincom o Slovensku
Pre tamoj‰ích ‰tudentov a ãlenov fa-

kulty som si pripravila predná‰ku o slo-
venskom poºnohospodárstve a v˘sled-
koch v˘skumu, ktoré spracúvam vo svojej
dizertaãnej práci. Profesor Ivan Kreft ma
zoznámil s dekanom Biotechnickej fakul-
ty a ìal‰ími kolegami. Slovinci sú vo v‰e-
obecnosti veºmi pohostinní a srdeãní. P˘-
tate sa, ako som sa dorozumievala? Vo-
lila som istotu, anglick˘ jazyk, pretoÏe
mnohé slovinské slová sa od sloven-

sk˘ch veºmi odli‰ujú. Na ilustráciu: slovin-
ské slovo „otroci“ znamená po slovensky
deti…

Po krásach Slovinska
Okrem pracovn˘ch povinností som

mala moÏnosÈ spoznávaÈ aj Slovinsko.
Charakterizovala by som ho ako krajinu s
jedineãn˘m krasov˘m územím, s kúskom
Jadranského mora, horami (Julijske Alpy),
regiónmi s pestovaním hrozna, kúpeºmi a
mnoh˘mi historick˘mi mestami, priãom
takmer kaÏdé je od ªubºany vzdialené
pribliÏne dve hodiny cesty autom.

Dva mesiace v˘skumnej ãinnosti na
Biotechnickej fakulte, ako aj na in˘ch v˘-
skumn˘ch pracoviskách (napr. JoÏef Ste-

fan Institut), boli veºk˘m prínosom pre
moju osobnú kariéru, moÏno budúcej v˘-
skumníãky. Získala som nové vedomosti,
ale aj námety na ìal‰iu spoluprácu s pro-
fesorom Domenom Le‰tanom z Katedry
pedológie v ªubºane. 

Po nároãnom pracovnom nasadení ma
profesor Kreft obãas brával na v˘lety.
Ochutnali sme spolu mnohé pohánkové
‰peciality, po slovinsky „ajdove Ïganci“,
„zlevanke“ a podobne. Nauãila som sa
nové recepty. Nav‰tívili sme kúpele Ra-
denci, jaskyne, starobylé mesto Bled i po-
breÏie - Koper (Capodistria). Najkraj‰í zá-
Ïitok mám v‰ak z dvoch jask˘À - Postojna
a ·kocjanska „jama“, ktoré od roku 1818
obdivujú turisti z celého sveta. Mysterióz-

ny svet jaskyne Postojna je dielom rieky
Pivka. Je tvorená vzácnou krásou krasu,
utváranou milióny rokov. Hra slov - krása
krasu... Aj fauna a flóra tohto územia sú
prenádherné. Podzemn˘ 21-kilometrov˘
komplex jask˘À (Postojna, Otok, Pivka) je
sám osebe zázrakom. Kráºovstvo pod po-
vrchom zeme ukr˘va tajomstvo Ïivota
bledoruÏového obyvateºa, tzv. ºudskej ry-
by (po slovinsky moreãil=salamander
(Proteus anguinus anguinus). Mnohé a-
traktívne miesta som uÏ nestihla prebá-
daÈ, ale verím, Ïe to napravím na budúci
rok, keì tam na pozvanie profesora Kref-
ta budem pokraãovaÈ vo v˘skume. 

Ing. SILVIA MELICHÁâOVÁ, 
Katedra chémie FBP

„Chvala“ za uÏitoãn˘
a príjemn˘ pobyt!

Utrpenie, strata blízkych, zniãená krajina... to sú slová, ktoré sa spájajú s hroz-
n˘m slovom vojna. Takéto my‰lienky nás sprevádzali na ceste do vojnou skú‰a-
nej b˘valej Juhoslávie. My sme v‰ak do tejto krajiny nepri‰li preto, aby sme upie-
rali zvedavé pohºady na pozostatky vojny. Pri‰li sme na tridsiatu medzinárodnú
‰tudentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala 21. novembra 2006 na pôde poº-
nohospodárskej fakulty Univerzity Novi Sad v Srbsku.

Ako prvé sa nám dostalo srdeãného
privítania od profesora Mihala Durovku,
jedného zo Slovákov Ïijúcich vo Vojvo-
dine a pracujúceho na tamoj‰ej univerzi-
te. Porozprával nám, ako sa tu Ïije vy‰e
60-tisícovej slovenskej men‰ine. Neobi-
‰iel ani trpkú skúsenosÈ vojny a svoje po-
city z nej. Milo nás privítalo aj vedenie
univerzity, ktoré nám svojou starostlivos-
Èou spríjemÀovalo pobyt v Novom Sade.

Víkend pred konferenciou sme veno-
vali spoznávaniu krajiny, ºudí a, samoz-
rejme, národn˘ch jedál. Sobota patrila
náv‰teve hlavného mesta Srbska – Be-
lehradu, jeho historického centra a pev-
nosti zvanej Kalimegdan. V nedeºu do‰lo
aj na naplnenie celoÏivotného sna doc.
Jána KóÀu z Katedry zeleninárstva, na
náv‰tevu V˘skumného ústavu ‰ºachtiteº-
stva v mesteãku âaãak. 

Pondelok uÏ patril vedeck˘m príspev-
kom úãastníkov konferencie z domova a
‰tátov v˘chodnej a strednej Európy, zo
Slovenska, Ruska, Poºska, Bulharska a
Rumunska. Samozrejme, v anglickom ja-

zyku. Na‰a osemãlenná v˘prava, ‰tyria
pedagógovia a ‰tyria doktorandi, sa pre-
zentovala príspevkami doktorandov na
tieto témy: Meranie kvapkovej erózie
pôdy v poºn˘ch podmienkach, Modelové
hodnotenie emisií N2O z poºnohospodár-
skych zdrojov, Prognóza peronospóry
(Plasmopara viticola) na viniãi Mu‰kovou
metódou a Matematické modelovanie
pohybu pôdnej vody. Na záver podujatia
sa vynorila my‰lienka organizovaÈ konfe-
rencie striedavo na pôdach jednotliv˘ch
zúãastnen˘ch univerzít, samozrejme, aj
na na‰ej.

Za moÏnosÈ reprezentovaÈ na‰u uni-
verzitu, vidieÈ Srbsko a jeho krásy, pocí-
tiÈ tunaj‰iu atmosféru, spoznaÈ ºudí, hr-
d˘ch na svoj národ a kultúru, by sme ra-
di vyslovili slovo „chvala”, ktoré v prekla-
de znamená ìakujem. Patrí v‰etk˘m
t˘m, ktorí prispeli k úspe‰nému priebehu
tejto akcie, ale aj pedagógom Katedry
biometeorológie a hydrológie.

ING. JÁN HORÁK, ING. IVETA TÓTHOVÁ

Kúp si svoj strom

Ako popularizovaÈ vedu v médiách

NEPREHLIADNITE

V dÀoch 21.–23. marca 2007 sa v
Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene
bude konaÈ kurz na získanie poznatkov
a zruãností v kontakte s médiami. Táto
súãasÈ projektu APVV na popularizáciu
vedy pod názvom Les nie sú len stromy
je urãená vedeck˘m a komunikaãn˘m
pracovníkom z oblasti lesníckych, eko-
logick˘ch a biologick˘ch vied. 

Náklady na cestovné, stravné, uby-
tovanie, uãebné texty a pomôcky pre

úãastníkov kurzu sa uhradia z rozpoãtu
projektu. PredbeÏn˘ záujem zúãastniÈ
sa na kurze treba oznámiÈ najneskôr do
29. 1. 2007 elektronicky (knizuel@ sav.
savzv.sk) alebo po‰tou na adresu:

Ústav ekológie lesa SAV, Oddelenie
vedeck˘ch informácií – kniÏnica, ·túro-
va 2, 960 53 Zvolen. BliÏ‰ie info na tel.
ã.: 045 5320 313, klapka 214. 

Ing. KATARÍNA SLÁDEKOVÁ, 
rie‰iteºka projektu

Z iniciatívy ‰tudentov, ktorí v zimnom
semestri nav‰tevovali v˘uãbu predmetu
trvalo udrÏateºn˘ rozvoj, sa 13. decem-
bra 2006 uskutoãnila predná‰ka Ing.
Juraja Lukáãa, náãelníka Lesoochra-
nárskeho zdruÏenia VLK, na tému Slo-
venské lesy a ich úloha pri udrÏovaní
biodiverzity v krajinnom priestore.
Úãastníci sa na nej okrem iného dozve-
deli o spôsobe, ak˘m sa táto nezisková
organizácia snaÏí zachraÀovaÈ na‰e le-
sy. V rámci akcie Kúp si svoj strom sa
môÏe kaÏd˘ z nás staÈ záchrancom jed-
ného stromu. Kúpou stromu vlastník pri-
spieva k roz‰irovaniu areálu chránené-
ho lesa, ktor˘ bol pôvodne urãen˘ na
v˘rub. ZdruÏenie dokonca vystaví list
vlastníctva, ktor˘ môÏe byÈ napríklad aj
dobr˘m a osoÏn˘m darãekom. PrispieÈ
na záchranu na‰ich lesov moÏno aj po-
ukázaním príspevku 77 Sk mesaãne.

Z MOJICH 
SPOMIENOK II.
V ãase môjho nástupu sa Katedra rast-

linnej v˘roby (KRV) Agronomickej fakulty
práve sÈahovala z Kalvárie do tzv. Ïrebãína
na teraj‰ej ·tefánikovej triede. Tam som na
prvom poschodí oproti schodom dostala
úzku, ale dostatoãne dlhú pracovÀu s veº-
k˘mi kachºami na uhlie, do ktor˘ch pani
Mareková, na‰a upratovaãka, vÏdy ráno
zakúrila. Viac priestoru sme mali prechod-
ne v budove súdu, odkiaº sme sa v roku
1964 presÈahovali do novej budovy AF.
Tam dostala katedra na v˘uãbu záhradníc-
tva polovicu 2. poschodia, kde sa mi u‰la
pekná slneãná miestnosÈ, v ktorej som pra-
covala 25 rokov. Od 1. mája 1957 som bo-
la po viacer˘ch urgenciách ustanovená za
odbornú asistentku, v roku 1965 som ob-
hájila kandidátsku dizertaãnú prácu a v ro-
ku 1966 habilitaãnú prácu. Za docentku pre
disciplínu záhradníctvo som bola menova-
ná v roku 1967. V tejto funkcii som pôsobi-
la na ‰kole aÏ do odchodu na dôchodok, te-
da 20 rokov. Definitívne som na ‰kole kon-
ãila v roku 1988 vo veku 61 rokov. ëalej
pracovaÈ mi nedovoºovali niektoré zdravot-
né problémy. Z hºadiska disciplíny záhrad-
níctvo sa za tie roky udiali viaceré dôleÏité
udalosti. V roku 1966 bolo na KRV zriade-
né oddelenie záhradníctva a v júli 1969
som bola poverená vedením samostatnej
Katedry záhradníctva na Slovensku.

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.
Pokraãovanie nabudúce.

Kto vychodí nejakú ‰kolu, ukonãí ‰tú-
diá, absolvuje kurz, je absolvent. Latin-
ské slovo absolutio znamená dokonãenie
i dokonalosÈ. Jedno i druhé sa v slovách
absolvovaÈ aj absolvent zachovalo, takÏe
niet poch˘b, Ïe tu ide o „rodinn˘ zväzok“
medzi t˘mito slovami. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

Veríme, Ïe o predná‰ky podobného cha-
rakteru bude ãoraz väã‰í záujem a vìa-
ka ‰íreniu osvety sa v slovensk˘ch le-
soch budú prechádzaÈ aj generácie,
ktoré prídu po nás... KTUR



Reformy dôchodko-
vého systému a moÏ-
nosti pre zamestnancov
SPU v rámci druhého a
tretieho piliera boli té-
mou rokovania s Ing. R.
Angu‰om, ktoré sa u-

skutoãnilo 6. 12. 2006 na sekretariáte
Rady OOZ. Na rokovaní 13. 12. sa dis-
kutovalo o zv˘hodnen˘ch úverov˘ch
sadzbách pre ãlenov OZ P·aV na spo-
trebné a hypotekárne úvery. BliÏ‰ie in-

formácie môÏete získaÈ na sekretariáte
rady.

V KeÏmarsk˘ch Îºaboch sa 9. – 11.
12. konalo stretnutie k Pilotnému pro-
jektu odbornej prípravy pedagogic-
k˘ch pracovníkov ‰kolstva – ãlenov
OZ P·aV na Slovensku, na ktorom sa
zúãastnil aj predseda rady. 

·portová komisia spolu s Katedrou
telesnej v˘chovy a ‰portu usporiadala
15. 12. piaty roãník vianoãného futsa-
lového turnaja o Putovn˘ pohár pred-

sedu Rady OOZ P·aV pri SPU v Nitre,
na ktorom sa stretli druÏstvá ‰tyroch fa-
kúlt na‰ej univerzity. Z v˘sledkov: MF –
FAPZ 7:2, FBP – FEM 4:6, FEM –
FAPZ 6:3, FBP – MF 3:7, FAPZ – FBP
6:2, MF – FEM 3:1. VíÈazom turnaja sa
stala Mechanizaãná fakulta pred druÏ-
stvom FEM, FAPZ a FBP. Titul najlep-
‰ieho strelca za sedem strelen˘ch gó-
lov získal J. Candrák (FAPZ).

Na riadnom zasadnutí Rady OOZ
dÀa 20. 12. sa zúãastnil aj prorektor
SPU prof. Ing. J. Supuka, DrSc., a kves-
torka Ing. A. Janãu‰ková. Vo svojich
príhovoroch poìakovali funkcionárom
odborov za aktívnu ãinnosÈ a v diskusii
odpovedali na rozsiahle otázky ãlenov
rady. 

DÀa 11. 1. 2007 sa uskutoãnilo ro-
kovanie s rektorom SPU prof. Ing. M.
Láteãkom, PhD., o pripravovanej ambu-
lantnej kúpeºnej lieãbe v Pie‰Èanoch
pre zamestnancov univerzity, ktorá bu-
de 31. 1. – 7. 2. 2007. Zamestnanci a
dôchodcovia sa môÏu rozhodnúÈ pre
jednu z dvoch pripraven˘ch alternatív
regenerácie organizmu. 

V súãasnom období naìalej pokra-
ãuje kolektívne vyjednávanie pre pod-
písanie Kolektívnej zmluvy na obdobie
rokov 2007-2009. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.
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Má‰ nápad?

OZNAMUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE
POZ¯VAME

S PIETOU
S hlbok˘m zármutkom oznamujeme, Ïe 18. decembra 2006 zomrel vo veku 40 ro-

kov b˘val˘ pracovník Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice

AËO PETRÁ·.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 22. 12. 2006 na cintoríne na Cabajskej ceste.

âesÈ jeho pamiatke!
�  �  �

Katedra ‰peciálnej zootechniky FAPZ s hlbok˘m zármutkom
oznamuje, Ïe 1. januára 2007 zomrel vo veku 80 rokov priekopník
vysokého poºnohospodárskeho ‰kolstva na Slovensku 

prof. Ing. VIKTOR SIDOR, DrSc.
Narodil sa 20. 10. 1926 v Porostove, okres Michalovce. Po ukon-

ãení V·PLI v Ko‰iciach v r. 1952 pôsobil ako vedeck˘ a‰pirant, ne-
skôr ako asistent, docent a profesor na Katedre ‰peciálnej zootech-
niky. Poãas svojho Ïivota zastával mnoÏstvo akademick˘ch a vedú-

cich funkcií. Bol vedúcim K·Z, dekanom Agronomickej fakulty, prorektorom V·P, po-
slancom a ãlenom v˘borov Federálneho zhromaÏdenia b˘valej âSSR a i. Jeho vedec-
kou prioritou bola najmä oblasÈ ‰ºachtenia, organizácie a technologick˘ch systémov rie-
‰enia veºkov˘robn˘ch foriem chovu o‰ípan˘ch. Pod jeho vedením vzniklo Etologické
laboratórium, ktoré sa stalo materiálnou i duchovnou základÀou rozvoja ‰pecifickej e-
tologickej ‰koly, z ktorej vyrástli viacerí poprední odborníci. Originálne v˘sledky svojej
vedeckov˘skumnej ãinnosti publikoval vo viac ako 400 vedeck˘ch a odborn˘ch prá-
cach, bol spoluautorom 26 kniÏn˘ch publikácií, vysoko‰kolsk˘ch uãebníc a skrípt. 

Profesor Sidor patrí k osobnostiam, ktoré sa v˘znamnou mierou zaslúÏili o rozvoj vy-
sokého poºnohospodárskeho ‰kolstva a Ïivoãí‰nej v˘roby na Slovensku. Katedra ‰pe-
ciálnej zootechniky stráca jeho odchodom v˘znamnú duchovnú zá‰titu, emeritného
spolupracovníka, poradcu a priateºa. 

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 4. 1. 2007 na mestskom cintoríne v Nitre.
âesÈ jeho pamiatke! Kolektív K·Z

ZO ·PORTU

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe 30. 1.
2007 o 13.00 h na Katedre hygieny a bez-
peãnosti potravín (pavilón BA, 1. posch.,
zasadacia miestnosÈ ã. 111) bude Ing. PE-
TER ZAJÁC, doktorand v externej forme
‰túdia na KHaBP, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Optimalizácia referenãnej
metódy stanovenia poãtu somatick˘ch bu-
niek v surovom kravskom mlieku.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v Nit-
re oznamuje, Ïe 28. 2. 2007 sa v zasadaã-
ke D-MF (4. posch.) uskutoãnia obhajoby
doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch prác:
� o 8.30 h bude Ing. JÁN ÎIT≈ANSK¯,
doktorand na Katedre spoºahlivosti strojov,
obhajovaÈ prácu na tému Vplyv rezn˘ch

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona ã. 522/2003
Z.z. o v˘kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vedúceho Katedry manaÏmentu FEM,
➤ miesta vedúceho Katedry marketingu FEM,
➤ miesta vedúceho Katedry informaãn˘ch systémov FEM,
➤ miesta vedúceho Katedry financií FEM.
Podmienky:

- profesor alebo docent v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom resp. ‰tudijnom odbore,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

Prihlá‰ky s adekvátnym preukázaním podmienok prijatia, profesijn˘m Ïivotopisom a overe-
n˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 2. 2. 2007 na adresu: Útvar personalistiky, EPaMU,
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

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

➤ funkãného miesta docenta na Katedre ochrany rastlín FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor Ochra-
na rastlín;

➤ funkãného miesta docenta na Katedre mikrobiológie FBP pre ‰tudijn˘ odbor Biotech-
nológie; 

➤ funkãného miesta docenta na Katedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych pro-
duktov FBP pre ‰tudijn˘ odbor Spracovanie poºnohospodárskych produktov.
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch miest profesorov a

docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.
Uzávierka prihlá‰ok je 2. 2. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekológie FE·RR
pre v˘uãbu predmetov krajinná ekológia a ekológia.
Podmienky:

- V· vzdelanie prírodovedného alebo poºnohospodárskeho smeru so zameraním na apliko-
vanú ekológiu,

- akademick˘ titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ vysvedãením o ‰tátnej jazykovej skú‰-

ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka prihlá‰ok je 5. 2. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ‰tatistiky a ope-
raãného v˘skumu FEM pre v˘uãbu predmetov ‰tatistika a metódy prognózovania.
Podmienky:

- V· vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, 
- aktívna znalosÈ svetového neslovanského jazyka – preukázaÈ vysvedãením o ‰tátnej jazy-

kovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – aktívna práca s rôznymi ‰tatistick˘mi softvérmi – preukázaÈ certifikátom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka prihlá‰ok je 5. 2. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore anglick˘ jazyk s kombináciou nemeck˘ jazyk,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preu-

kázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka prihlá‰ok je 5. 2. 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu:
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku
2, 949 76 Nitra.

www.uniag.sk

VIAC NA

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

OZ

podmienok na kvalitu v⁄tan˘ch otvorov a
� o 10.00 h bude Ing. MILADA BALKOVÁ,
doktorandka na Katedre stavieb, obhajovaÈ
prácu na tému Návrh interiérov˘ch detailov
objektov pre hovädzí dobytok.

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏmen-
tu SPU v Nitre oznamuje, Ïe 15. 2. 2007 sa
v zasadacej miestnosti Katedry manaÏ-
mentu a marketingu budú konaÈ obhajoby
dizertaãn˘ch prác:
� o 9.00 h bude Ing. KRISTÍNA BOJ≈AN-
SKÁ obhajovaÈ prácu na tému Komparácia
nástrojov agrárnej politiky v procese trans-
formácie SR na podmienky EÚ a
� o 11.00 h bude Ing. MARIÁN RAPAV¯
obhajovaÈ prácu na tému Návrh projektu
manaÏérskeho informaãného systému,
ako základného analytického prostriedku
pre manaÏment podnikateºského subjektu.

Poºovnícky krúÏok BUTEO pri Kated-
re hydinárstva a mal˘ch hospodárskych
zvierat vás srdeãne poz˘va na 4. roãník
poºovníckeho plesu, ktor˘ sa uskutoãní
10. februára 2007 v priestoroch ‰tudent-
ského domova UKF Nitra. O obãerstve-
nie a skvelú zábavu nebude núdza! Te-
‰íme sa na va‰u úãasÈ! Cena vstupen-
ky: 450 Sk. Kontakt: 0904 383 312, ale-
bo v ·D MladosÈ, ã.i. 410A.

Slávnostná atmosféra vládla 15. 12. 2006 
v zamestnaneckej jedálni ‰tudentského domova
A. Bernoláka na tradiãnom predvianoãnom
stretnutí vedenia MF s dôchodcami, b˘val˘mi
zamestnancami univerzity. Hostí v mene deka-
na privítala prodekanka RNDr. Zuzana Hlaváão-
vá, CSc. Vo svojom príhovore informovala o ak-
tuálnom dianí na fakulte a poìakovala b˘val˘m
kolegom za odvedenú prácu. Ocenenie za 40
rokov odpracovan˘ch na fakulte si z jej rúk pre-
vzal ãerstv˘ dôchodca Ing. Du‰an Varga. Stret-
nutie pozdravila aj predsedníãka FV OZ P·aV
pri MF Ing. BoÏena Vitázková, ktorá predstavila
ãlenov novozvoleného fakultného v˘boru a pri-
blíÏila aktivity odborového zväzu v uplynulom ro-
ku. Po oficiálnych slovách sa pri obãerstvení
rozprúdila Ïivá diskusia. Na‰i seniori sa lúãili so
slovami: UÏ sa te‰íme na stretnutie o rok! -bv-

Pohár predsedu putuje tento rok na Mechanizaãnú fakultu. Na snímke víÈazné
druÏstvo a dvaja z organizátorov futsalového turnaja - Ing. M. Poláãek, PhD.,
predseda ‰portovej komisie a PaedDr. D. Danko z KTV·. Foto: za

SIEDMY ROâNÍK V KOLKÁRSKEJ HISTÓRII MF
Fakultn˘ v˘bor Odborového zväzu P·aV pri Mechanizaãnej fakulte zorganizo-

val 14. 12. 2006 turnaj v kolkoch, ktor˘ sa uskutoãnil pod zá‰titou dekana fakulty
prof. Vladimíra Kroãka. ·Èastná sedmiãka zaknihovala po prv˘krát víÈazstvo zá-
stupcov Katedry strojov a v˘robn˘ch systémov (P. Findura, R. ·varda), pred druÏ-
stvom Katedry mechaniky a strojníctva (S. Bodlalová, ª. CiváÀová) a Fakultného
v˘poãtového strediska (M. Mrosková, D. Uramová). Ing. BOÎENA VITÁZKOVÁ

Foto: Petra Vitázková

Stretnutie so seniormi

VIAC NA

www.mladinf.szm.sk

PomôÏeme ti ho zrealizovaÈ!
Si vo veku od 15 do 26 rokov a má‰

chuÈ nieão zmeniÈ vo svojom okolí?
Mladí nitrianski filantropi, ktorí pôsobia
pri Nitrianskej komunitnej nadácii, ti o-
päÈ ponúkajú ‰ancu získaÈ grant aÏ do
v˘‰ky 10-tisíc korún. Ak bude tvoj pro-
jekt originálny, s prínosom pre deti a
mládeÏ, ak pomôÏe pri rozvoji nitrian-
skeho regiónu a bude podporovaÈ hu-
mánnosÈ a toleranciu, dostane‰ moÏ-
nosÈ zrealizovaÈ svoj nápad. Tak ne-
váhaj a do 16. februára 2007 po‰li vy-
pracovan˘ projekt na adresu: Nitrian-
ska komunitná nadácia, Farská 5, Nit-
ra, alebo na adresu mladinf@szm.sk.
Nezabudni, Ïe predkladatelia projektu
musia byÈ minimálne traja, z toho je-
den plnolet˘. Aj vìaka nadácii SPP
sme v minul˘ch rokoch mohli podporiÈ
mnoho skvel˘ch nápadov mlad˘ch ºu-
dí. Te‰íme sa na ten tvoj! 

IVANA FÚSKOVÁ,
ãlenka MNF

Nov˘ rok od‰tartovali basketbalisti
Nitry na domácej pôde víÈazstvom nad
Levicami 99:64 (28:20, 24:14, 23:14,
24:16). V zápase s Luãencom prehrali
91:86 (21:25, 20:24, 26:21, 24:16) a o
dramatické zvraty nebola núdza ani na
palubovke Handlovej, ktorá nás pora-
zila tesne 79:74 (22:21, 17:18, 21:13,
19:22). 

V nároãnom zápase s druh˘m tímom
v tabuºke Interom Bratislava si Casta
doma zaknihovala dôleÏité víÈazstvo
94:84 (22:21, 31:20, 20:23, 21:20).

(nn)

VOLEJBAL VO V¯SLEDKOCH
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Cityfarma

N. Mesto nad Váhom 0:3 (-21,-19,-18).
VK Lokomotíva Zvolen - VK Ekonóm

SPU Nitra 3:2 (23,13,-23,-14,21).
VK Ekonóm SPU Nitra – VK PU Pre-

‰ov 3:2 (17, 22, -14,-22,13).
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Lokomo-

tíva Zvolen 3:1.

Semifinále Slovenského pohára: 
VK Ekonóm SPU Nitra – VK PU 1:3

(18, -18, -23,-21).

(Podrobnej‰ie o jednotliv˘ch zápasoch sa
doãítate na www.polnohospodar.sk)

F
o

to
: 

JÁ
N

 G
A

D
U

·

8

BASKETBAL


