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V˘poãet minu-
l˘ch, ale aj sú-
ãasn˘ch aktivít,
to je ‰irok˘ roz-
sah jeho pôsobe-
nia a neutíchajú-

ceho entuziazmu. Je to zrejme v˘sledok
genetického zaloÏenia, vplyvov rodinné-
ho prostredia, rozletu ducha a pracovi-
tosti.

Narodil sa 24. januára 1927 v Cabaji,
v remeselnícko-roºníckej rodine. Ako vo
svojom Ïivotopise uvádza, bol prvorode-
n˘, ale nie jednoroden˘, keìÏe jeho
mlad‰í brat Tonko zomrel ako trojroãn˘
na zá‰krt. PreÏil bezstarostné detstvo
ako väã‰ina dedinsk˘ch roºníckych detí v
povinnostiach i radostiach, sprevádza-
n˘ch drobn˘mi huncútstvami. Práve hos-
podársky ÈaÏké dvadsiate roky ho zoceli-
li a pripravili na budúcu Ïivotnú cestu. 

Skonãil ºudovú ‰kolu v Cabaji, me‰-
tianku v Mojmírovciach, Uãiteºskú aka-
démiu v Bratislave, Vy‰‰iu hospodársku
druÏstevnú ‰kolu v Bratislave, ·tátnu ze-
leninársku ‰kolu v Holíãi a Vysokú ‰kolu
ekonomickú v Bratislave. Odbornú gra-
duáciu uzavrel úspe‰nou vedeckou a‰pi-
rantúrou na V·E v Bratislave. Potom na-
sledovala docentúra a profesúra z úãtov-
níctva a financií na V·P v Nitre. ·iroko-
spektrálne vzdelanie zuÏitkoval v riadia-
cich hospodárskych funkciách vo Zväze
hospodárskych druÏstiev, Krajskej rade
druÏstiev, v Nitre, ale hlavne ako odbor-
n˘ riaditeº Agrokomplexu, riaditeº Agroin-
‰titútu Nitra a prorektor pre vedu, v˘-

skum, zahraniãné vzÈahy a styk s praxou
na na‰ej alma mater. V˘znamná bola je-
ho pedagogická ãinnosÈ, ktorá zaãala na
Úãtovníckej ‰kole vo Veºkom ZáluÏí, ne-
skôr premenovanej na Strednú poºno-
hospodársku ‰kolu, odbor ekonomick˘.
V ‰kolskom roku 1963/1964 sa zaãala
jeho pedagogická a akademická kariéra
na V·P. Vyuãoval úãtovníctvo a financie
na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte a
postupne bol zaraìovan˘ do riadiacich
‰truktúr ‰koly, dve funkãné obdobia ako
prorektor. Mimoriadne sa zaslúÏil o vy-
budovanie Uãebno-v˘cvikového zariade-
nia v Raãkovej doline a ·kolského poº-
nohospodárskeho podniku v Oponi-
ciach. 

Z budovateºského hºadiska bola urãite
najnároãnej‰ia etapa budovania Agroin-
‰titútu a vytvorenie základn˘ch podmie-
nok pre ìal‰ie vzdelávanie nielen dospe-
l˘ch, ale aj mladého uãÀovského doras-
tu pre slovenské pôdohospodárstvo.
Jeho dielo je doteraz plne Ïivotaschopné
a dokazuje múdrosÈ a predvídavosÈ jubi-
lanta v úzkej spolupráci a za podpory
najosvietenej‰ieho ministra poºnohospo-
dárstva v slovensk˘ch dejinách, Jána
Janovica. 

V˘znamná a bohatá je vedecká a od-
borná publikaãná ãinnosÈ prof. Palku,
ktorou tvorivo reagoval na naliehavé
ekonomické úlohy a problémy vtedaj‰ej
spoloãnosti. 

Treba pripomenúÈ aj mnohé ‰tátne, re-
zortné, univerzitné vyznamenania a spo-
loãenské ocenenia, ktoré jubilantovi ude-

V uplynul˘ch januárov˘ch dÀoch sa v˘znamného
Ïivotného jubilea doÏil dlhoroãn˘ pedagóg, akade-
mick˘ funkcionár Vysokej ‰koly poºnohospodár-
skej, b˘val˘ riaditeº Agroin‰titútu a spoloãensky
angaÏovan˘ obãan, prof. Ing. TIBOR PALKA, PhD.

Dnes o nevere. Napriek blíÏiacemu
sa dÀu v‰etk˘ch zamilovan˘ch. Nie je
to síce pekná vec, ale prihodiÈ sa môÏe
kaÏdému, udrie ako blesk z jasného
neba. Tak ako mne. Bola som neverná
Vincentovi. UÏ som sedela v aute, kto-
ré ma viezlo na ozajstné Ïivé stretnutie
s ním a jeho tajomn˘mi impresiami, za-
kliatymi do jedineãn˘ch obrazov s neo-
pakovateºnou ÏlÈou slneãníc a obiln˘ch
lánov. My‰lienky blúdili kdesi ìaleko, v
duchu uÏ naskakovala husia koÏa z blí-
Ïiaceho sa „osobného“ stretnutia, keì
moju pozornosÈ upútal - in˘ obraz. 

Neveºk˘, vari tak do väã‰ej dlane,
tróniaci na palubnej doske, h˘ril menia-
cimi sa farbami a tvarmi. To v‰ak ne-
bolo v‰etko! Obraz aj rozprával! ªubo-
zvuãnou slovenãinou nás krok za kro-
kom navigoval, aby sme na plánované
rande pri‰li vãas a bez problémov.
Nevedela som odtrhnúÈ zrak od tohto
malého zázraku techniky. Malá „‰ka-
tuºka“ satelitného navigaãného zaria-
denia ma celkom dostala! Na chvíºu
som aj na ãudáka Vincenta zabudla! 

Z ohúrenia som sa prebrala aÏ pred
nádhern˘m stæporadím galérie, ktoré uÏ
zìaleka hlásalo, Ïe sú v Àom ukryté
nádherné plátna nevyãísliteºnej hodno-
ty. Medzi sto päÈdesiatimi vystavova-
n˘mi dielami Vincenta van Gogha, zo-
zbieran˘mi z galérií celej Európy, síce
slávne slneãnice neboli, ale naplno ich
nahradili ãarovné irisy, jedáci zemiakov
ãi charakteristické tváre sedliakov, kto-
ré umelec s takou obºubou kreslil a
maºoval. ZáÏitok, ktor˘ sa slovami ne-
dá opísaÈ, treba ho preÏiÈ. Vrelo odpo-
rúãam do va‰ej pozornosti, urobte si
v˘let do múzea krásnych umení hlav-
ného mesta susednej krajiny. A po‰ep-
kajte, prosím, Vincentovi, aby odpustil,
veì tá moja nevera bola iba chvíºková!

K. POTOKOVÁ

Minister ‰kolstva Slovenskej repub-
liky Ján Mikolaj vymenoval 8. januára
2007 v zmysle vysoko‰kolského záko-
na nov˘ch ãlenov Správnej rady Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity,
doc. Ing. Jozefa Dvonãa, CSc., primá-
tora mesta Nitry na ‰esÈroãné a ‰tu-
denta FZKI Pavla Hala‰ku na dvojroã-
né funkãné obdobie. Minister zároveÀ
odvolal z funkcie ãlena Správnej rady
SPU Ing. Sergeja Kozlíka, poslanca
Európskeho parlamentu, a to na jeho
vlastnú ÏiadosÈ. Minister zaÏelal no-
v˘m ãlenom rady veºa úspechov pri
v˘kone tejto zodpovednej funkcie. -r-

lili domáce a zahraniãné in‰titúcie. Ich
bohatá zbierka je súãasÈou galérie osob-
ností poºnohospodárskej vedy v Sloven-
skom poºnohospodárskom múzeu. 

OceÀujeme nielen ovládanie stratégie
a taktiky vysokej úrovne manaÏmentu ºud-
sk˘ch a materiálov˘ch zdrojov, ale aj
schopnosti rie‰iÈ problémy beÏného Ïivota
a obyãajného ãloveka ako jeho súãasti. 

VáÏen˘ pán profesor, do ìal‰ích do-
br˘ch a stále plodn˘ch rokov Ïivota Vám
Ïeláme pevné zdravie, stály optimizmus,
vytrvalosÈ a peknú budúcnosÈ!

JOZEF BULLA, PETER BIELIK, 
VLADIMÍR GOZORA

tvoje pôsobenie sa nadlho zapí‰e do
povedomia ‰irokej odbornej aj laickej
verejnosti“, prihovoril sa jubilantovi v
mene vedenia SPU Ján Tomá‰, pro-
rektor pre rozvoj univerzity a na znak
uznania za odvedenú prácu mu odo-
vzdal Zlatú medailu Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity v Nitre.

Prof. Hriãovsk˘ sa na svojej Ïivot-
nej dráhe riadi Cicerovou my‰lienkou,
Ïe zo v‰etk˘ch zamestnaní, ktoré pri-
ná‰ajú úÏitok, niet lep‰ieho ako uãiteº-
stvo, prax a bádanie. Do ìal‰ích ro-
kov Vám, pán profesor, v mene aka-
demickej obce univerzity, ako aj ãita-
teºov Poºnohospodára prajeme veºa
zdravia a tvorivej energie! 

K. POTOKOVÁ

„Ovocie a zelenina sú z hºadiska
zdravia ºudskej populácie strategick˘-
mi produktmi 21. storoãia. Venujme im
preto náleÏitú pozornosÈ aj v rámci ãin-
nosti na‰ej univerzity!“ Túto poÏiadav-
ku a ãi prosbu vyslovil nestor sloven-
ského ovocinárstva prof. Ing. IVAN
HRIâOVSK¯, DrSc., keì pri príleÏi-
tosti Ïivotného jubilea, sedemdesia-
tych piatych narodenín, ktoré oslávil
23. januára, prijímal najvy‰‰ie rezortné
a univerzitné vyznamenania. 

Zlatú medailu Ministerstva pôdohos-
podárstva SR a poìakovanie za celo-
Ïivotné dielo v prospech rezortu, v kto-
rom pôsobil 34 rokov, mu v mene mi-
nistra JureÀu na zasadnutie kolégia
rektora pri‰iel odovzdaÈ Tibor Masár,
riaditeº odboru vedy a v˘skumu MP SR
a Juraj ·esták,
riaditeº kancelá-
rie ministra (na
snímke s jubilan-
tom.)

„Na‰a univer-
zita si vysoko
váÏi tvoju peda-
gogickú, vedec-
kov˘skumnú a
osvetovú prácu
v prospech ovo-
cinárov a záhrad-
károv. Uãí‰ ich
neustále aj pro-
stredníctvom te-
levíznej obrazov-
ky a verím, Ïe

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva vymenoval do funkcií prodeka-
nov na obdobie od 1. 2. 2007 do 31. 1.
2011 prof. Ing. Jaroslava Kováãika, PhD.
(pre rozvoj fakulty a personálnu prácu,
‰tatutárny zástupca), doc. Ing. Helenu
Franãákovú, CSc. (pre v˘chovno-vzdelá-
vaciu ãinnosÈ a prax), doc. RNDr. Zden-
ku Gálovú, CSc. (pre vedeckov˘skumnú
ãinnosÈ a doktorandské ‰túdium) a Ing.
Annu Michalcovú, PhD. (pre zahraniãné
vzÈahy, koordinátorka ECTS). 

Do funkcií prodekanov na Mechani-
zaãnej fakulte boli vymenovaní: doc. Ing.
·tefan Pogran, CSc. (pre personálnu
prácu a styk s verejnosÈou, ‰tatutárny
zástupca), RNDr. Zuzana Hlaváãová,
CSc. (pre v˘chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ
na prvom stupni ‰túdia a zahraniãné
vzÈahy), Ing. Roman Gálik, PhD. (pre v˘-
chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ na druhom
stupni ‰túdia a rozvoj fakulty), doc. Ing.
Ján Gadu‰, CSc. (pre vedeckov˘skumnú
ãinnosÈ a tretí stupeÀ ‰túdia). -r-

Správna rada 
s nov˘mi ãlenmi

V rámci pracovnej
cesty do Nitry sa ‰tát-
ny tajomník MP SR
VLADIMÍR PAL·A (na
snímke v strede) stre-
tol aj s rektorom MIKU-
LÁ·OM LÁTEâKOM,
aby pohovorili o moÏ-
nostiach spolupráce v
oblasti v˘skumu a vy-
uÏívania biotechno-
lógií a obnoviteºn˘ch
zdrojov energie.
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Vydavateºstvo SPU
druhé v rebríãku

Poãtom vydan˘ch titulov v roku 2005
sa Vydavateºstvo SPU zaradilo na dru-
hú prieãku v rebríãku slovensk˘ch vy-
davateºov, uvádza sa v správe o ãin-
nosti VES, ktorú 29. januára preroko-
valo kolégium rektora. Na‰a univerzita
tak obsadila miesto hneì za najväã‰ím
vydavateºstvom IKAR, tretie bolo Slo-
venské pedagogické nakladateºstvo –
Mladé letá. 

Rovnakú úroveÀ si Vydavateºstvo
SPU udrÏalo aj v roku 2006. V tomto
období vy‰lo 73 titulov skrípt, 11 uãeb-
níc, 13 monografií, 51 zborníkov, 18 ti-
tulov odbornej literatúry a 17 titulov li-
teratúry pre projekty EÚ. Predajná ce-
na vyrobenej ‰tudijnej literatúry pred-
stavuje 3,4 mil. Sk. Okrem neperiodic-
kej literatúry vydáva VES päÈ vedec-
k˘ch ãasopisov Acta a vedeck˘ ãaso-
pis Agrochémia. -r-



Centrum doktorandov FE·RR

Automatická agrometeorologická 
stanica v areáli botanickej záhrady

Pred zaãiatkom semestra...

Pote‰enie z nov˘ch poznatkov
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU VZDELÁVA UÎ PÄTNÁSË ROKOV

www.uniag.sk

rôzne ‰pecializácie, jednou z nich bolo
‰peciálne záhradníctvo. V rámci neho sa
uãilo aj kvetinárstvo, ktorému sa venova-
la Ing. K. Oberthová. Na v˘berové pred-
ná‰ky z ovocinárstva sme poz˘vali doc.
Malíka z VÚRV v Pie‰Èanoch a Ing. Do-
brovodu z V˘skumnej stanice vinohrad-
níckej v Modre. Cviãenia zabezpeãovala
najmä Ing. Oberthová, Ing. Vargová
(dnes uÏ docentka) a neskôr aj budúci
docent ÎuÏi. Treba povedaÈ, Ïe uÏ v tom
ãase úspe‰ne organizoval v˘stavy ovo-
cia, hrozna a zeleniny. Názvu disciplíny
sa musel prispôsobiÈ aj názov uãebnice.
No a tak v roku 1965 vy‰la vo vydavateº-
stve Príroda prvá celo‰tátna uãebnica
Zeleninárstvo v slovenskom jazyku. Vy‰la
v troch vydaniach a bola v˘sledkom spo-
lupráce s partnersk˘mi katedrami v Pra-
he, Brne, Lednici na Morave a VÚ zeleni-
nárskym v Olomouci. Bola som vedúcou
autorského kolektívu aj spoluautorkou tej-
to publikácie.

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

Z funkcie vedúcej prvej samostatnej
katedry záhradníctva na Slovensku ma 
v roku 1972 odvolal prof. Kliment s poìa-
kovaním za prácu. Bolo to obdobie zluão-
vania katedier, priãlenili nás ku katedre
rastlinnej v˘roby, premenovanej na ka-
tedru rastlinnej v˘roby a záhradníctva.
Spoãiatku sa na fytotechnickom odbore
Agronomickej fakulty vyuãovali dva sa-
mostatné záhradnícke predmety, ovoci-
nárstvo a vinohradníctvo v zimnom a ze-
leninárstvo v letnom semestri piateho roã-
níka. Neskôr sa tieto disciplíny zlúãili do
predmetu nazvaného záhradníctvo. âias-
toãn˘ úväzok som mala aj na melioraã-
nom odbore, aj u prevádzkov˘ch ekonó-
mov a mechanizátorov, ktorí mali voliteº-
n˘ predmet ovocinárstvo, vinohradníctvo
a zeleninárstvo. Na trojroãnom ‰peciali-
zovanom inÏinierskom ‰túdiu pre odbor-
níkov z praxe som uãila záhradníctvo ako
celok, inak som sa podºa moÏností naj-
rad‰ej venovala zeleninárstvu. Mala som
k tomu dobré moÏnosti, keì po urãitom
ãase vznikli na fytotechnickom odbore

Gestorsk˘m pracoviskom budovania
ÚAS je Katedra biometeorológie a hydroló-
gie FZKI, ktorá na tento úãel získala projekt
s finanãn˘m limitom 1 764 000 Sk. ÚAS je
súãasÈou Centrálneho agrometeorologic-
kého a hydrologického laboratória, budo-
vaného na katedre. Popri konvenãnom za-
riadení je vybavená plnoautomatickou me-
teorologickou stanicou pripojenou na inter-
net, urãenou na meranie základn˘ch prv-
kov a charakteristík atmosférického pro-
stredia i pôdnej mikroklímy, potrebn˘ch k
energetickej a vodnej bilancii. Patrí k nim
hlavne teplota a vlhkosÈ vzduchu, pôdy,
prem⁄zanie pôdy, smer a r˘chlosÈ vetra, sl-
neãné Ïiarenie, atmosférické zráÏky a iné.
Automatická stanica je vybavená aj sníma-
ãom globálneho Ïiarenia (typ CMP 11) a
ultrafialového Ïiarenia (typ UVS-AB-T),
umoÏÀujúcim anal˘zy produkãn˘ch proce-
sov a formatívnych úãinkov UV Ïiarenia na
rastliny. Nachádza sa tu aj zariadenie na
stanovenie PF – retenãn˘ch kriviek pôdy a
komplexné hydrofyzikálne rozbory (zrni-
tosÈ, hydraulická vodivosÈ, pórovitosÈ, mer-

V príjemnom prostredí myjavskej
Podkylavy sa v dÀoch 24. – 25.

novembra 2006 konala medzinárodná
vedecká konferencia na tému Vybra-
né otázky agrárneho práva Európskej
únie III. Podnikanie a predpoklady je-
ho ìal‰ieho rozvoja v EÚ.

Cieºom podujatia bolo poukázaÈ na
aktuálne problémy v agrosektore po
vstupe Slovenskej republiky do Európ-
skej únie. Konferenciu usporiadala ka-
tedra práva Fakulty európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja a Centrum pro-
gramov EÚ FEM v spolupráci s Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR v rám-
ci vlaÀaj‰ieho Európskeho t˘ÏdÀa vedy.
Podujatie bolo zrealizované s finanã-
nou podporou projektu Jean Monet Mo-
dule: EU Agrarian Law 2004-2941/001-
001 JMO JMO, file: 04/0160. Vysokú

úroveÀ akcie garantoval medzinárodn˘
vedeck˘ v˘bor skladajúci sa zo zástup-
cov na‰ej univerzity, MP SR, Mendelo-
vej zemûdûlskej a lesníckej univerzity 
v Brne, âeskej zemûdûlskej univerzity
v Prahe, predsedníãky senátu Krajské-
ho súdu v Nitre a zástupcov Univerzity
sv. ·tefana v Gödöllő . 

V odbornom programe ako prv˘ vy-
stúpil JUDr. Viktor Jansa z âZU v Pra-
he s príspevkom hodnotiacim proble-
matiku konkurencie a kooperácie v mo-
dernom európskom práve. Doc. JUDr.
PhDr. Jifií Bíl˘ zameral svoju predná‰ku
na problematiku nedostatkov kupova-
n˘ch a predávan˘ch vecí v rámci eu-
rópskeho práva. Na jeho predná‰ku
nadviazalo vystúpenie JUDr. Márie Hu-
‰ekovej, predsedníãky senátu KS v Nit-
re, ktorá poukázala na praktické problé-
my aplikácie európskeho práva v súd-
nej praxi a zloÏitosÈ rozhodovacieho
procesu v podmienkach slovenského
právneho poriadku vzhºadom na judika-
túru Európskeho súdneho dvora. Dis-
kusiu podnietilo aj vystúpenie prof.
JUDr. Anny Bandlerovej s príspevkom
spracovan˘m v spoluautorstve s Ing.
Jarmilou Lazíkovou na tému postave-
nia poºnohospodárskych druÏstiev na
Slovensku a v Európskej únii. S t˘m sú-
visela aj prezentácia v˘sledkov granto-
vej v˘skumnej úlohy VÚ VEGA 1/2570/05
Vplyv vlastníckych vzÈahov na stabilitu
podnikania v poºnohospodárstve vo vy-
bran˘ch regiónoch SR, ktorú prednies-
la JUDr. Zuzana Ilková. Rámec konfe-
rencie vyuÏili na prezentáciu v˘sledkov
svojej práce viacerí hostia, ale aj dokto-
randi.

Zav⁄‰ením úspe‰ného vedeckého
dÀa bola osvieÏujúca prechádzka po
malebnom okolí myjavsk˘ch vrchov,
spojená s náv‰tevou mohyly M. R. ·te-
fánika. 

JUDr. JANA BELICOVÁ,
Katedra práva

UÏ koncom 60. rokov sa zrodila tradícia v˘stav ovocia a zeleniny. Na snímke jej
tvorcovia, medzi nimi autorka spomienok (v hornom rade prvá sprava), Ing. ÎuÏi
(v hornom rade tretí sprava), Ing. Oberthová (v dolnom rade ‰tvrtá sprava) 
a ìal‰í zamestnanci katedry. Foto: archív autorky

Za pätnásÈroãné obdobie vzdelávania seniorov na SPU ukonãilo ‰túdium 1400
absolventov. Foto: za

V mysliach mnoh˘ch na‰ich súãasní-
kov rezonuje pojem „telesná kultúra“
ako nieão z doby socialistickej, ão uÏ bo-
lo prekonané. Tento pojem je v‰ak vlast-
ne produktom takzvanej Platónovej
Ústavy (Platón, r. 427–347 p.n.l.), v kto-
rej tento antick˘ mysliteº pripisoval teles-
n˘m cviãeniam rovnak˘ v˘znam, ako os-
tatn˘m teoretick˘m vedám spolu. Platón
vo svojom diele zdôrazÀoval, Ïe uãiteº
telesnej v˘chovy je pre zdravé telo t˘m,
ãím lekár pre choré. ZdôrazÀovanie har-
mónie medzi telesnou a rozumovou v˘-
chovou je príkladné, ak: „...nûkdo nejlé-
pe smû‰uje tûlocvik s umûním múzic-
k˘m a v nejhodnûj‰í mífie obé podáva
du‰i, o tom bychom v‰ím právem fiekli,
Ïe je dokonale múzick˘ a má najlep‰í
smysl pro harmonii“ (Platón: Ústava III.,
v preklade F. Novotného).

Neãudujme sa teda antike, Ïe presa-
dzovala kalokagatiu, ãiÏe dokonalú har-
móniu tela a ducha. âloveka, ktor˘ nevie
plávaÈ jednoducho pokladali za nevzde-
lanca: „...negramotn˘ je ten, kto nevie pí-
saÈ ani plávaÈ!“ Sila t˘chto my‰lienok je
najmä v tom, Ïe patrili v‰etk˘m slobod-
n˘m ºuìom. Nepresadzovali ich v‰ak len
jednotlivci. Prostredníctvom tak˘ch du-
chovn˘ch obrov, ak˘mi boli Sofokles,
Aristoteles, Hipokrates, Plutarchos ãi
ìal‰í, ich podporovali v‰etky vládnuce
osobnosti. Koniec antick˘ch ideálov pri-
niesol aÏ duchovn˘ rozklad Ríma, keì
zveºaìovaÈ svoje telo smeli len vojaci a
otroci. Pre ostatn˘ch to bolo „neetické“.
Stredovek situáciu e‰te zhor‰il - akúkoº-
vek starostlivosÈ o ºudské telo pokladal
za nemravnú ãinnosÈ! E‰teÏe pri‰la rene-
sancia a Komenského Orbis pictus!
Nasledovali Lock, Rousseau, Basedow,
Guts Muths a ìal‰í a telesná v˘chova
opäÈ „dostala zelenú“. Pravdou je, Ïe te-

V rámci rozvojového projektu Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
vysok˘ch ‰kôl bola v areáli Botanickej záhrady SPU vybudovaná plnoauto-
matická úãelová agrometeorologická stanica (ÚAS) s polyfunkãn˘m zamera-
ním a plánom vyuÏívania.

Za pätnásÈroãné obdobie realizácie
vzdelávania ukonãilo ‰túdium 1400 ab-
solventov, najstar‰í mal 79 rokov. V sú-
ãasnej dobe sa na v˘uãbe zúãastÀuje
viac ako 490 poslucháãov. 

·tudijn˘ systém UTV ponúka 4-6-se-
mestrálne ‰túdium. Semester tvorí spra-
vidla 21 vyuãovacích hodín rozdelen˘ch
do siedmich sústredení. Obsahom prvé-
ho roãníka je v‰eobecn˘ informatívny zá-
klad spoloãn˘ pre v‰etk˘ch ‰tudujúcich.
Na ‰túdium môÏu byÈ prijatí muÏi star‰í
ako 45 rokov, Ïeny star‰ie ako 40 rokov a
invalidní dôchodcovia bez ohºadu na vek.
Prijímacie skú‰ky sa nekonajú, podmien-
kou prijatia je maturitné vysvedãenie ale-
bo vysoko‰kolsk˘ diplom.

Vedenie univerzity má porozumenie 
pre túto formu vzdelávania a podºa moÏ-
ností vychádza v ústrety pri zabezpeão-
vaní chodu UTV, priestorov pre v˘uãbu a
poverovaním uãiteºov pre zabezpeãenie
kvalitnej v˘uãby. Bolo by v‰ak vhodné za-
hrnúÈ UTV ako súãasÈ vzdelávania do vy-
soko‰kolského zákona. 

Aby sme zabezpeãili vysokú úroveÀ

vzdelávania, v˘uãbou na tejto forme ‰tú-
dia poverujeme najskúsenej‰ích uãiteºov,
profesorov a docentov na‰ej ‰koly. Pove-
renie, ktoré dostávajú na‰i uãitelia pre v˘-
uãbu na UTV, kladie vysoké poÏiadavky
na prípravu vyuãovacieho procesu, na-
koºko poslucháãi sú mnohokrát absolven-
ti vysok˘ch ‰kôl s celoÏivotn˘mi skúse-

nosÈami, a preto uãitelia pristupujú k tejto
v˘uãbe s vedomím vysokej zodpoved-
nosti. Charakteristickou ãrtou rozvoja na-
‰ej UTV je ãoraz aktívnej‰ia úãasÈ ‰tu-
dentov na organizácii, riadení a chode
univerzity, predstavujúcej otvoren˘ sys-
tém, ktor˘ umoÏÀuje priebeÏne aktualizo-
vaÈ ponuku a obsah ‰tudijn˘ch zameraní. 

Ako doplnok ‰túdia slúÏia exkurzie na
popredné záhradnícke strediská, v˘stavy
a agroturistické podniky. 

Absolvovanie UTV sa nekonãí ‰tátnou
závereãnou skú‰kou. Univerzita dáva tej-
to forme vzdelávania patriãnú váÏnosÈ
hneì na zaãiatku ‰túdia imatrikuláciou a
po ukonãení ‰túdia promóciou. 

Prof. Ing. JÁN ·VIHRA, DrSc.

ná hmotnosÈ a podobne.) Zariadenie bude
v prvom rade slúÏiÈ rie‰eniu vedeckov˘-
skumn˘ch úloh zameran˘ch na anal˘zu
produkãného potenciálu rastlín, prognózy
v˘skytu chorôb, ‰kodcov a burín, na anal˘-
zy vplyvu klimatickej zmeny na fenologické
pomery agroekosystémov, regionalizáciu a
rajonizáciu poºnohospodárskej v˘roby. Vo
v‰eobecnej a ‰peciálnej rastlinnej v˘robe
poslúÏi ÚAS pri riadení agronomick˘ch
opatrení, závlah, v˘Ïivy a ochrany rastlín,
pri projekcii poºnohospodárskych objektov
a podobne. Bude sa vyuÏívaÈ v pedagogic-
kom procese pri organizácii praktick˘ch
cviãení, rie‰ení diplomov˘ch a doktorand-
sk˘ch prác.

Údaje ÚAS môÏu vyuÏívaÈ v‰etky v˘-
skumné i prevádzkové pracoviská SPU,
sesterská Univerzita Kon‰tantína Filozofa,
stredné ‰koly, prevádzkové pracoviská v
okrese Nitra a iné organizácie. Údaje ÚAS
bude moÏné získaÈ cez internet, ale aj pro-
stredníctvom agrometeorologick˘ch roãe-
niek, ktoré pravidelne vydávame.

Prof. Ing. FRANTI·EK ·PÁNIK, CSc.

- Potrebu vytváraÈ spoloãn˘ priestor
sme si uvedomovali uÏ skôr, ale moÏnosÈ
získaÈ prostriedky nás posunula od my-
‰lienok k ãinom, a tak na‰a my‰lienka do-
stala reálny základ. V novembri sme za-
ãali s implementáciou projektu, ktorého
cieºom je vytvoriÈ na FE·RR Centrum
doktorandov, pripraviÈ a zrealizovaÈ vzde-
lávací program pre doktorandov zamera-
n˘ na zv˘‰enie kºúãov˘ch kompetencií. 
V priebehu roka 2007 plánujeme zreali-
zovaÈ päÈ seminárov na tieto témy: zlep-
‰enie praktick˘ch zruãností doktorandov
(metodika dizertaãnej práce, odborn˘ch
príspevkov, organizácia konferencií, se-
minárov a zvy‰ovanie komunikaãn˘ch
zruãností); kvantitatívne a kvalitatívne me-
tódy aplikované na oblasÈ verejnej správy
a regionálneho rozvoja; regionálna politi-
ka SR v období 2004-2006 a 2007- 2013,
politiky EÚ, moÏnosti zahraniãn˘ch stáÏí
a uplatnenia vedeckov˘skumn˘ch pracov-
níkov v EÚ.

Okrem toho chceme vytvoriÈ spoloãnú
doktorandskú internetovú stránku s aktuál-
nymi informáciami, ktorá vytvorí priestor
na spoluprácu, na získavanie nov˘ch po-
znatkov, informácií a kontaktov, ako aj na
diskusiu doktorandov na vedeckej úrovni.

Vo februári 2006 reagovali doktorandi Fakulty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja na v˘zvu Ministerstva ‰kolstva SR, podávaÈ Ïiadosti o nenávrat-
n˘ finanãn˘ príspevok z Európskeho sociálneho fondu. Vypracovali projekt 
s názvom Centrum doktorandov Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho roz-
voja SPU v Nitre. V hodnotiacom procese uspeli a získali tak grant zo ‰truktu-
rálnych fondov. Informuje Ing. BARBORA MILOTOVÁ, projektová manaÏérka 
z Katedry regionálneho rozvoja.

Projekt má otvoriÈ nové cesty pozna-
niu vo vede a v˘skume a uºahãiÈ dokto-
random prístup k nov˘m zdrojom infor-
mácií, ktoré tvoria v˘chodiská v˘skumu.
Kreáciou spoloãného centra a webovej
stránky bude moÏné rozvíjaÈ kooperá-
ciu nielen na fakultnom poli. Budú spæ-
ÀaÈ funkciu zhutÀovania a koncentrácie
informácií prístupn˘ch pre oveºa ‰ir‰í
okruh ºudí, ãím sa vytvorí priestor aj na
diskusiu o problémoch v skúmanej ob-
lasti. 

Európsky sociálny fond pomáha
rozvíjaÈ zamestnanosÈ podporovaním
obchodného ducha, rovnak˘ch príleÏi-
tostí a investovaním do ºudsk˘ch zdro-
jov. Bol zriaden˘ v roku 1957 Rímskou
zmluvou o zaloÏení Európskeho hos-
podárskeho spoloãenstva. Je najstar‰í
zo v‰etk˘ch ‰trukturálnych fondov. UÏ
takmer päÈdesiat rokov investuje fi-
nanãné prostriedky do programov, kto-
ré prispievajú aj k zv˘‰eniu odbornosti
ºudí a rozvoju ich pracovného poten-
ciálu. Slovenská republika zaãala ãer-
paÈ finanãné prostriedky z Európskeho
sociálneho fondu v roku 2004.

Brusel chce platiÈ ovocie ‰kolám

ZAUJALO NÁS

Únia chce podporiÈ farmárov a zároveÀ
nauãiÈ ‰kolákov jesÈ jablká a mrkvu. UÏ na
budúci rok by mohli byÈ slovenské ‰koly,
nemocnice ãi domovy dôchodcov zavale-
né ovocím a zeleninou zadarmo. Pesto-
vatelia by dostali zaplatené sto percent
ceny priamo z rozpoãtu Európskej únie.
Tak si bruselskí úradníci predstavujú boj
proti obezite Európanov, aj prebytkom na
trhu. Poãas nasledujúcich ‰iestich rokov
chce Brusel minúÈ 48 miliónov eur na ná-

kup ovocia a zeleniny. ëal‰ích ‰esÈ milió-
nov zaplatí farmárom za spustenie rekla-
my na zdravú v˘Ïivu medzi dospievajúci-
mi do osemnásÈ rokov. Voºne dostupné
ovocie a zelenina by podºa EÚ mohli od-
sunúÈ McDonalds a Coca-Colu z prvého
miesta záujmu. Podstatou plánu je nájsÈ
rovnováhu na trhu s ovocím a zeleninou,
ktor˘ ãelí lacnému a ãasto chuÈovo láka-
vej‰iemu dovozu z tropického zámoria.

(Sme 29. januára 2007)

Z MOJICH SPOMIENOK III. Agrárne právo
v Európskej únii

lesné cviãenia boli v˘sadou vybranej spo-
loãnosti aristokratov a najmä vzdelancov,
ktorí chápali ich v˘znam. Novovek vniesol
do t˘chto my‰lienok súÈaÏivosÈ. Telesné
cviãenia a ‰port, ktor˘ práve v tomto obdo-
bí vznikol, sa stali prístupné kaÏdému. 

A ão na to súãasnosÈ? Od antiky v˘voj
smeruje raz hore, raz dolu. Dobu temna
strieda obdobie renesancie a naopak. Ako
v‰ak nazvaÈ súãasnú dobu, keì viac ako
‰tvrtina ‰tudentov SPU nevie plávaÈ a 70
percent z nich pohyb jednoducho nezaují-
ma? Vplyvom roz‰irovania sa kardiovasku-
lárnych chorôb klesá hranica infarktu pod
30 rokov, stres a následné depresie vedú 
k samovraÏdám. Hororové údaje, aké sa
mi nechce ani vymenúvaÈ! 

Na‰Èastie, doba sa zmenila a je len na
nás, ãi budeme (okrem renesancie ducha)
pokraãovaÈ aj v renesancii tela. ·tudenti a
kolegovia zamyslime sa! Jednorazové a
oslavné podujatia nepomôÏu, telo potrebu-
je dlhodobú a cieºavedomú záÈaÏ. Iná ces-
ta nie je.

PaedDr. PhDr. IVAN JANKO, PhD.

POZ¯VAME
VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI.

MládeÏ Slovenského âerveného kríÏa
pri SPU poz˘va ‰tudentov a zamest-
nancov v utorok 20. februára do ·D A.
Bernoláka, kde bude od 8. do 12. ho-
diny prebiehaÈ odber krvi mobilnou
jednotkou.

POZNÁTE SVOJE MESTO? Pri
príleÏitosti Svetového dÀa sprievod-
cov pripravil Nitriansky informaãn˘
systém 21. februára bezplatnú hodi-
novú prehliadku mesta s v˘kladom
sprievodcu. Zaãiatok je o 14.00 h pred
sídlom NISYSu na ·tefánikovej ulici 1.

Univerzita tretieho veku (UTV) v Nitre uskutoãÀuje uÏ pätnásty rok svojej vzde-
lávacej ãinnosti, roz‰iruje moÏnosti uspokojovania vzdelávacích potrieb obãanov
tretieho veku, sprístupÀuje im vhodnou formou nové poznatky a zruãnosti. Záro-
veÀ poskytuje moÏnosÈ kontaktu s podobne zm˘‰ºajúcimi a vekovo blízkymi ºuì-
mi, pomáha nadväzovaÈ nové priateºstvá, prekonávaÈ pocit osamelosti. UdrÏiava-
ním psychickej svieÏosti vhodn˘m a kvalitn˘m vypæÀaním voºného ãasu izolova-
nosti ãi nepotrebnosti, vedome spomaºuje proces starnutia. Prvá UTV na Sloven-
sku vznikla v roku 1990 pri Univerzite Komenského v Bratislave a o dva roky ne-
skôr bola zaloÏená aj na na‰ej alma mater.



Ako pestovaÈ interiérové rastliny?

·tudovaÈ ìalej je také jednoduché
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V ZRKADLE...
jeden z nás

Doc. Ing. JÁN SIMONÍK, PhD., 
Katedra strojov a v˘-
robn˘ch systémov MF,
predseda Akademic-
kého senátu SPU 
Vek: 59 rokov
Miesto narodenia:
Hniezdne, okres Stará
ªubovÀa.

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Uãiteºom.

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vybrali prá-
ve túto oblasÈ?

Vy‰tudoval som strojnícku priemyslovku, dva
roky som pracoval ako kon‰truktér dopravn˘ch
zariadení. Polovica spoluÏiakov narukovala (ja
som po úraze na JRD mal modrú kniÏku)a dru-
há i‰la ‰tudovaÈ, z toho siedmi na Mechanizaã-
nú fakultu do Nitry, no a títo ma sem zlákali.
Inak som mal k tomu ‰túdiu blízko, pretoÏe od
ôsmej triedy základnej ‰koly som poãas prázd-
nin pracoval na druÏstve.
� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 

Veºa. UÏ od ‰tudentsk˘ch ãias mám posunu-
t˘ biorytmus, pred polnocou nezaspím. Stále
treba na sebe pracovaÈ, ale aj kvôli materiálne-
mu zabezpeãeniu rodiny. Najlep‰ie sa mi pra-
cuje od ‰estnástej do dvadsiatej druhej hodiny.
Treba v‰ak ísÈ aj domov a tam je tieÏ dosÈ prá-
ce, takÏe to striedam.
� Ako by ste charakterizovali dne‰nú mlá-
deÏ?

Je taká, aká má byÈ. UÏ od ãias prv˘ch pí-
somn˘ch zmienok je star‰ia generácia nespo-
kojná s mladou generáciou, mala a má k nej pri-
pomienky. Ja som moÏno ovplyvnen˘ povola-
ním, t˘m, Ïe stále pracujem s rovnakou veko-
vou skupinou. Dlhé roky som bol vedúcim druÏ-
stva Ïien, dorastencov, prípadne ako rozhodca
ºahkej atletiky. Môj kladn˘ vzÈah k mlad˘m ºu-
ìom je podporovan˘ aj t˘m, Ïe sa ãasto dozve-
dám o úspechoch svojich diplomantov. Odcho-
val som ich viac ako 90 a v‰etci sa v Ïivote dob-
re uplatnili.
� Aké vlastnosti na kolegoch vám imponujú
a aké sa vám nepáãia?

Na‰a fakulta je zaradená medzi technické fa-
kulty. Obdivujem kolegov, ktorí sú fundovaní od-
borníci, vedia jasne formulovaÈ my‰lienky, gra-
ficky sa vyjadrovaÈ, ovládajú matematick˘ apa-
rát a majú za sebou hmatateºné v˘sledky. Ne-
mám rád, keì sa uãiteº voãi ‰tudentom správa
nadradene, nafúkane, prípadne arogantne.
� S k˘m by ste sa radi stretli a porozprávali?

S rodinou, ktorá Ïije v zahraniãí. A tieÏ s Mi-
lo‰om Zemanom, podºa môjho názoru je vzde-
lan˘, neskutoãne sãítan˘ a vtipn˘. 
� âo vás naposledy zaujalo v oblasti spolo-
ãenského Ïivota?

Som bytostne zviazan˘ s poºnohospodár-
stvom, ‰pecializujem sa na zavlaÏovanie, a tak
so záujmom sledujem v‰etko, ão s danou témou
súvisí.
� âo by ste zmenili, keby ste mohli?

Tak teda hypoteticky. Rád by som zmenil
ºudskú zlobu, zákernosÈ, ohováranie. UÏ sa rú-
be v mojom lese a vtedy si ãlovek uvedomuje
pominuteºnosÈ ºudského Ïivota. Kladiem si otáz-
ku, ãi sa nedá ÏiÈ s pozitívnym názorom na Ïivot.
Asi sa nedá, je to v ºudskej povahe.
� Ako si dobíjate energiu?

âítaním, vtedy okolo mÀa prestane existovaÈ
svet.
� âo radi ãítate?

Memoáre. 
� Prezradíte nieão o svojej rodine?

ManÏelka je uÏ na dôchodku. Pôvodn˘m po-
volaním je mechanizátorka, je majsterkou devia-
tich remesiel, takÏe sa nenudí. Na dcéry som,
zrejme ako kaÏd˘ rodiã, hrd˘. Star‰ia chcela byÈ
uãiteºkou, ‰túdium geografie a matematiky
ukonãila na Karlovej univerzite. Mimochodom, 
z 35 ‰tudentov nastupujúcich na aprobáciu boli
piati, ktorí zvolené ‰túdium ukonãili promóciou.
Uãí v Prahe, má dve deti a v súãasnosti je na
materskej. Mlad‰ia dcéra ukonãila lekársku fa-
kultu, hneì po promócii dostala pracovné víza
do USA, kde pracovala vo v˘skume. Má dve de-
ti a taktieÏ je na materskej. Obe mi robia radosÈ.
� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviÈ?

Mám. Len ÈaÏko viem odloÏiÈ rozãítanú kni-
hu.
� Aké máte koníãky?

Dlhé roky to bola atletika, neskôr akvaristika
a stále beletria.
� Humor je korením Ïivota – máte nejak˘ ob-
ºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok zo Ïivota, zo
‰koly?

Humor mám veºmi rád, ale akosi to vychádza
skôr na pasívny humor, pretoÏe nemám nada-
nie na jeho interpretáciu. Medzi ‰portovcami
sme zaÏili toho veºa. Najviac v‰ak spomínam na
‰tudentsk˘ Ïivot, lebo ako roãník sme spoloãen-
sky Ïili veºmi intenzívne, ako na hojdaãke, raz
nás chválili, a ãasto karhali. Na stretávkach naj-
viac spomíname na situáciu, keì pri oslavách
kolegovej svadby pri‰iel rektor robiÈ „poriadok“ a
bol „vyhoden˘“ z izby s poznámkou „slu‰n˘ ãlo-
vek zloÏí klobúk a predstaví sa“. Vtedy i‰lo nie-
ktor˘m o existenciu, ale dnes na to spomíname
s nostalgiou a je nám pri tom veselo. -rch-

Eva Veãerová:

Hereãka Divadla Andreja Bagara, pani Eva Veãerová, bude v máji promovaÈ
na Univerzite tretieho veku Slovenskej poºnohospodárskej univerzity.
Vy‰tudovala herectvo na Vysokej ‰kole múzick˘ch umení v Bratislave a do
‰kolsk˘ch lavíc SPU si zasadla po 32 rokoch. Aké boli pri tom jej pocity a ako
hodnotí ‰túdium na UTV? So svojimi dojmami sa podelila aj s nami.

âím je ãlovek star‰í, t˘m viac si uve-
domuje, Ïe je veºa toho, ão nevie. âiÏe
prv˘ dôvod, preão som chcela ísÈ ‰tudo-
vaÈ, bol doplniÈ si, roz‰íriÈ a „oprá‰iÈ“ ve-
domosti. Druh˘m, nemenej dôleÏit˘m
faktom bolo, Ïe som vyslovene „zemit˘“
ãlovek. Odmaliãka milujem rastliny, vá-
Ïim si pôdu ako takú, povaÏujem ju za
najväã‰í div sveta. Kedysi som túÏila
‰tudovaÈ architektúru na Vysokej ‰kole
technickej v Bratislave. Skúmala som,
aké sú moÏnosti ‰túdia na SPU a zauja-
la ma záhradná architektúra na FZKI.
Musela som tri roky ãakaÈ na zápis, pre-
toÏe ‰túdium sa neotváralo kaÏd˘ rok.
Dnes som veºmi rada, Ïe som ho absol-
vovala, lebo keì je ãlovek mlad˘, ãasto
si neuvedomuje, Ïe uãenie by malo byÈ
intenzívnej‰ie. Oveºa viac si preto váÏim
moÏnosÈ ‰tudovaÈ s odstupom rokov.

Ako si spomínate na dni, keì ste si
po rokoch sadli do ‰kolsk˘ch lavíc? 

SústrediÈ sa na vyuãovanie nebol pre
mÀa problém. Neãakan˘m záÏitkom
v‰ak bola imatrikulácia. Cítila som akési
jemné vnútorné chvenie, uvedomila
som si, Ïe to bude naozaj seriózne ‰tú-
dium. Mala som nesmiernu radosÈ z po-
citu, Ïe chcem nieão dokázaÈ. Práve v
deÀ na‰ej imatrikulácie pred troma rok-
mi sa odohrala prírodná katastrofa v Tat-
rách, pri ktorej vietor porúcal mnoÏstvo
stromov. Stále si to pripomínam a priala
by som, aby kaÏd˘ z nás po skonãení
‰túdia zasadil aspoÀ jeden strom. 

Koºko vás je v roãníku a ako pre-
biehalo ‰túdium? Nemali ste trému zo
skú‰ok?

V roãníku nás je dvadsaÈ, sú to od-
borníci v rôznych oblastiach a dochá-

dzajú do Nitry z viacer˘ch ãastí Sloven-
ska, napríklad z Banskej Bystrice ãi 
z Nov˘ch Zámkov.

Prv˘ rok bol pre mÀa pomerne nároã-
n˘. VÏdy, keì sa predná‰ajúci chcel nie-
ão sp˘taÈ, pozrel sa po ‰tudentoch a
zvyãajne otázku poloÏil mne. Keì som
si nechcela urobiÈ hanbu, musela som
sa na vyuãovanie pripraviÈ. OceÀovala

som v‰ak seriózny prístup pedagógov 
k v˘uãbe. Vychádzajú nám v ústrety a
okrem plnohodnotn˘ch trojhodinov˘ch
predná‰ok raz za dva t˘Ïdne sme mali
praktické ukáÏky rastlinného materiálu a
absolvovali sme aj náv‰tevy botanickej
záhrady. Predná‰ky mi dali v‰etko, ão
som v príprave na diskusiu potrebovala.
Kto chcel na‰tudovaÈ nieão navy‰e, mal
k dispozícii internet a kniÏnicu. Trému
na skú‰kach som nepociÈovala, snaÏila
som sa k nim pristupovaÈ zodpovedne.
Mám rada poskú‰kovú atmosféru, zvy-
ãajne si ideme so spoluÏiaãkami pose-

dieÈ pri káve.

Na ktorú predná‰-
ku si spomínate ako
na mimoriadne zaují-
mavú?

Zaujímav˘ch bolo
veºa, pretoÏe nám
predná‰ali v˘borní od-
borníci. Doslova ma
v‰ak ohúrila (a mys-
lím, Ïe nielen mÀa)
predná‰ka Ing. Raãe-
ka z oblasti dendroló-
gie – náuky o stro-
moch. Bola erudova-
ná a zároveÀ v‰etk˘m
prístupná. Diskusia
bola tieÏ úÏasná, ani
tri hodiny nám na Àu
nestaãili. 

Splnilo ‰túdium va-
‰e oãakávania? 

Je prirodzené, Ïe
kaÏd˘ z nás mal svoje
predstavy o ‰túdiu.
Niekto si to predstavo-
val jednoduch‰ie, in˘
zase zloÏitej‰ie. Ja
som od ‰túdia oãaká-
vala maximum, a to
sa splnilo. Dôkazom

toho je skutoãnosÈ, Ïe som rozhodnutá 
v ‰túdiu pokraãovaÈ a urobiÈ si roãnú
nadstavbu okrasné záhradníctvo. Uve-
domujem si, Ïe ‰túdium ma ovplyvÀuje
aj vo v˘bere literatúry. V posledn˘ch ro-
koch väã‰inou kupujem literatúru faktu 
a náuãnú literatúru najmä o kvetoch a
rastlinách, o ich pestovaní, dekoráciách
a podobne. Pred desiatimi rokmi som
dávala prednosÈ beletrii. 

âo by ste poradili t˘m, ktorí e‰te vá-
hajú?

NechaÈ dozrieÈ presvedãenie, Ïe
chcem ísÈ ‰tudovaÈ a vtedy netreba vá-
haÈ, ale ísÈ do toho. To bol aspoÀ môj
prípad. Som KozoroÏec a keì si nieão
zaumienim, tak si za t˘m aj stojím. Za-
stávam názor, Ïe mozog treba neustále
trénovaÈ.

Prezraìte nieão o svojom Ïivotnom
‰t˘le a va‰ich plánoch do budúcnosti.

B˘vam v Nitre v rodinnom dome a
mojím koníãkom je staraÈ sa o exteriér,
o kvety a záhradu. Pestujem trávnik, ão
je podºa Angliãanov tieÏ veda, hovoria,
Ïe aÏ po sto rokoch môÏeme povedaÈ, ãi
je trávnik pekn˘, alebo nie. Poãas ‰túdia
som sa dozvedela aj o nov˘ch trendoch
v zakladaní kvetinov˘ch lúk. DôleÏité je,
aby sme pri zaloÏení záhrady neurobili
chybu, nie je potrebné, aby v nej bolo
mnoho rastlín a pritom Ïivorili. Záhrada
musí vyzeraÈ esteticky, vtedy z nej bu-
deme maÈ pote‰enie. Doma mám aj ja-
zierko s rybkami, v zakladaní kvalitn˘ch
jazierok uÏ zaãínam byÈ odborníãkou a
pomáham pri tom aj svojim známym.
Zatiaº je moja pomoc grátis, v budúc-
nosti je v‰ak moÏné, Ïe sa tomuto ko-
níãku budem venovaÈ profesionálne.

Ako by ste jednou vetou zhodnotili
‰túdium na UTV?

Je to „pravé orechové“, to, po ãom
som vÏdy túÏila.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Eva Veãerová na svoje vysnívané ‰túdium na univerzite
tretieho veku ãakala tri roky. Foto: rch

Ak pri realizácii interiéru popustíme
uzdu fantázii, v˘ber materiálov je
prakticky neobmedzen˘. Mimoriadne
efektné je drevo s rôznou povrchovou
úpravou. Foto: rch

„KeìÏe e‰te k nemu nie je vytvoren˘
dostatok ‰tudijn˘ch materiálov, rozhodli
sme sa zorganizovaÈ v˘uãbu praktickou
cestou,“ hovorí odborná asistentka, Ing.
Dagmar Hillová, PhD. „PovaÏujem to za
dôleÏité z dvoch dôvodov – ‰tudenti si
lep‰ie zapamätajú postupy pestovania
rastlín, keì ich prakticky zrealizujú a zá-
roveÀ sme na dne‰nú ukáÏku pozvali po-
slucháãov univerzity tretieho veku, kto-
r˘ch má na‰a katedra na starosti.“
·tudenti FZKI za asistencie doktoranda
Mareka Sobolu, ktor˘ sa venuje proble-
matike interiérovej zelene, predstavili
systémy pestovania – hydropóniu, polo-
hydropóniu a pestovanie v zeolitnom
substráte a v substráte seramis. „Hydro-
pónia je kontrolovan˘ systém. VyrobiÈ si
ju môÏeme tak, Ïe siln˘m, zdrav˘m rast-
linám preperieme koreÀov˘ bal a rastlinu
zasadíme do pestovateºskej nádoby do
substrátu keramzit. Do nádoby dávame
vodoznak, ktor˘ ukazuje hladinu Ïivného
roztoku. Takto zasadenú rastlinu vloÏí-
me do vonkaj‰ej estetickej obalovej ná-
doby, ak je to potrebné, predt˘m do nej
vyrobíme vloÏku z polystyrénu a fólie,
podºa v˘‰ky a ‰írky rastliny,“ hovorí Ma-
rek Sobola. Na pestovanie v substráte
potrebujeme zeminu (‰tvrtinu objemu

nádoby), do ktorej sadíme rastlinu. Pri
pestovaní v substráte by nemala byÈ
Ïiadna hladina vody. Na spodok nádoby
môÏeme ako drenáÏ pouÏiÈ trochu ke-
ramzitu. „Hydropónia a náhradné sub-

stráty majú v porovnaní so zeminou
mnoÏstvo v˘hod – jednoducho sa s nimi
manipuluje, sú sterilné, nemajú v sebe
zárodky chorôb a práca s nimi je ãistá.
Rastliny v nich ºahko korenia a dobre
rastú. Nev˘hodou takto zaloÏen˘ch po-
rastov sú vy‰‰ie vstupné náklady, ktoré
sa odráÏajú aj na cene rastlín. Na Slo-
vensku sa de facto takéto rastliny nepro-
dukujú, dováÏajú sa zo zahraniãia. V ìal-
‰ích rokoch od v˘sadby sa v‰ak vloÏené
investície vrátia, pretoÏe náklady na údrÏ-
bu sú veºmi nízke,“ hovorí Marek Sobola.
âo sa t˘ka módnych trendov v dizajne
interiérov, aktuálne je pouÏívaÈ rovnak˘
druh rastlín, robiÈ dizajnérske jednotky a
tie opakovaÈ. Pri zachovaní základn˘ch
poÏiadaviek konkrétnej rastliny je sorti-
ment druhov prakticky neobmedzen˘.
Kombinácia rastlín v jednej nádobe v sú-
ãasnosti nie je veºmi trendová. „Mimo-
riadne atraktívnou a dekoratívnou rastli-
nou je napríklad sansevieria – známa u
nás ako svokrine jazyky. DôleÏité je len
správne ju naaranÏovaÈ,“ radí Marek So-
bola. V byte platí pravidlo, aby sme mali
v interiéri takú rastlinku, ktorá tam vydr-
Ïí, ãiÏe berieme do úvahy nároky na tep-
lo a svetlo. Na dekoráciu rastlín sa ob-
ãas pouÏívajú aj lesky, ão má síce prvot-
n˘ efekt, ale môÏe rastlinu zniãiÈ. Do
tmavého interiéru alebo nákupn˘ch cen-
tier sú vhodnej‰ie umelé rastliny, v sú-
ãasnosti sa uÏ preferuje kombinácia
umel˘ch a Ïiv˘ch rastlín. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Praktickú ukáÏku spôsobov a postupov pestovania interiérov˘ch rastlín
zorganizovala koncom vlaÀaj‰ieho decembra Katedra biotechniky parkov˘ch
a krajinn˘ch úprav FZKI. My‰lienka usporiadaÈ takúto akciu nevznikla náhod-
ne. Rok 2006 bol totiÏ prv˘m rokom, keì sa na Fakulte záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva zaãal uãiÈ nov˘ predmet aplikovan˘ interiérov˘ dizajn.

Vedúci oddelenia v
jednom nadnárodnom
podniku plánoval zor-
ganizovaÈ globálnu vir-
tuálnu konferenciu pre
v‰etk˘ch svojich za-

mestnancov. E–mailom zaslal podkla-
dy a diskusné body, ktoré sa mali naj-
prv prerokovaÈ na národnej úrovni.
Oãakával, Ïe zo v‰etk˘ch podnikov
mu za‰lú písomn˘ protokol. Av‰ak ãa-
som zistil, Ïe brazílski kolegovia proto-
kol neodovzdali a len s veºkou náma-
hou sa mu ho podarilo získaÈ. Ukonãil
to s poznámkou: „Na t˘chto sa teda
nedá vôbec spoºahnúÈ!“ V ãom vidíte
príãiny správania juhoaomerick˘ch
kolegov?

a) Sú extrovertní a uprednostÀujú
„Ïivé“ porady. Nieão spísaÈ im pripa-
dá neprimerané, pretoÏe to, ão je pí-
somne zdokumentované, sa nedá len
tak ºahko zmeniÈ.

b) Nemajú radi Európanov a aspoÀ
takto sa snaÏia robiÈ svojim nadriade-
n˘m malé nepríjemnosti.

c) Brazílãania s t˘m nemajú pro-
blém, jednoducho v tomto prípade za-
siahla náhoda a materiál sa „stratil“.

Svoje odpovede posielajte do 19. 2.
na adresu redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného v˘hercu ãaká v˘kladov˘
anglick˘ slovník s interaktívnym CD, kto-
r˘ do súÈaÏe venoval E – KU In‰titút ja-
zykovej a interkultúrnej komunikácie 
v Nitre.
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Trikrát na valentínsku tému

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE

S PIETOU
Mechanizaãná fakulta Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbo-

k˘m zármutkom oznamuje, Ïe dÀa 24. januára 2007 vo veku 82 rokov zomrel b˘-
val˘ tajomník fakulty

Ing. ERNEST JANKOVIâ.

Narodil sa 24. 7. 1924 v maloÏivnostníckej rodine. Po absolvovaní ·tátnej ob-
chodnej ‰koly vo Vrbovom maturitou ukonãil Strednú ekonomickú ‰kolu a diaºko-
vo ‰tudoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte V·P. Od roku 1962 pôsobil na
V·P ako vedúci ekonomicko-plánovacieho oddelenia rektorátu a neskôr ako ta-
jomník Mechanizaãnej fakulty aÏ do roku 1992.

Spolupracovníci ho poznali ako húÏevnatého, svedomitého a zodpovedného
ãloveka, so zmyslom pre organizaãnú prácu a dobr˘m vzÈahom ku kolegom.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 26. januára 2007 na Mestskom cintoríne 
v Nitre. âesÈ jeho pamiatke!

ZO ·PORTUSPEKTRUM

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU v Nitre oznamuje, Ïe 
� 2. marca 2007 sa na Katedre genetiky a
‰ºachtenia rastlín (pavilón A, cviãebÀa AA-
41, 4. posch.) budú konaÈ obhajoby dizer-
taãn˘ch prác:

- o 8.30 h bude Ing. MARTIN BEÎO,
doktorand na Katedre botaniky, obhajovaÈ
prácu na tému Morfometrická anal˘za a
polymorfizmus DNA zbierky populácií lipni-
ce lúãnej (Poa pratensis L.),

- o 10.00 h bude Ing. JANA âERVE≈Á-
KOVÁ, doktorandka na Katedre genetiky a
‰ºachtenia rastlín, obhajovaÈ prácu na té-
mu Biologická charakteristika a hospodár-
ske vyuÏitie roz‰íren˘ch genotypov jarabi-
ny oskoru‰ovej (Sorbus domestica L.) na
Slovensku,

- o 11.30 h bude RNDr. ZUZANA MI-
KLO·ÍKOVÁ, doktorandka na KG·R, ob-
hajovaÈ prácu na tému Hodnotenie hospo-
dárskej cennosti genofondu pôvodne roz-
‰íren˘ch populácií maku siateho (Papaver
somniferum L.) na území Slovenska;

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zá-
kona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘bero-
vé konanie na obsadenie
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre udrÏateºného poºnohospodárstva a her-
bológie FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie (odbor fytotechnick˘),
- akademicko-vedeck˘ titul Dr. v odbore ‰peciálna rastlinná produkcia,
- osvedãenie o absolvovaní vysoko‰kolskej pedagogiky,
- pedagogická prax min. 9 rokov,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preu-

kázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (anglick˘ jazyk) – preukázaÈ pohovorom alebo po-

tvrdením o skú‰ke,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

Uzávierka v˘berového konania je 23. 2. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre spoºahlivosti
strojov MF v 0,55 pracovnom úväzku.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie II. stupÀa technického zamerania,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. pred obhájením dizertaãnej práce,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo

pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preu-

kázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka v˘berového konania je 16. 2. 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu, prehºadom o doteraj‰ej
vedeckov˘skumnej práci, zoznamom publikovan˘ch prác a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi
zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzi-
ty, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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SKRIPTÁ
L. Bezáková a kol.: Základy práva. Prvé vydanie, náklad 600 ks, cena 80 Sk.
M. Heinischová – R. Flóri‰: Odborné kreslenie. Tretie upravené vydanie, náklad 150 ks, cena

133 Sk.
V. Rataj a kol.: Metodika písania závereãn˘ch prác na SPU v Nitre. Tretie nezmenené vyda-

nie, náklad 600 ks, cena 49 Sk.
D. Wolfová: Estetika a kultúra. Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 92 Sk.
·. Poláãek a kol.: Laboratórne cviãenia z anorganickej chémie. ·tvrté nezmenené vydanie,

náklad 300 ks, cena 77 Sk.
J. Balla a kol.: Náuka o materiáloch – Návody na cviãenia. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad

250 sk, cena 75 Sk.
J. Hudec a kol.: Základy agrochémie. Prvé upravené vydanie, náklad 500 ks, cena 82 Sk.

MONOGRAFIE
A. Zaujec – V. ·imansk˘: Vplyv biostimulátorov rozkladu rastlinn˘ch zvy‰kov na pôdnu ‰truk-

túru a organickú hmotu pôdy. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 79 Sk.
B. ·i‰ka – H. âimo: Klimatická charakteristika rokov 2004 a 2005 v Nitre. Prvé vydanie, ná-

klad 80 ks, cena 35 Sk.
I. Michalík a kol.: V˘Ïivná a technologická kvalita rastlinn˘ch produktov a ich potravinárske vy-

uÏitie. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 140 Sk.
ª. Moravcová: Aplikácia informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií pri v˘uãbe cudzích jazy-

kov v di‰tanãnom vzdelávaní. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 55 Sk.

UâEBNICA
J. BojÀansk˘ a kol.: Dane podnikateºsk˘ch subjektov. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 250 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
J. Brindza: Ochrana genofondu rastlín. Druhé nezmenené vydanie, náklad 50 ks, cena 95 Sk.
J. Janãoviã: Ekológia trávnych porastov. Dotlaã k 2. nezmenenému vydaniu, náklad 50 ks, ce-

na 81 Sk.
J. Matu‰koviã: Podpníky ovocn˘ch drevín. Tretie nezmenené vydanie, náklad 100 ks, cena

124 Sk.
I. Toma‰ko: Formovanie poºnohospodárskej krajiny. Druhé nezmenené vydanie, náklad 50 ks,

cena 65 Sk.
J. ·íbl a kol.: Územná ochrana prírody a starostlivosÈ o chránené územia. Dotlaã k druhému

nezmenenému vydaniu, náklad 50 ks, cena 142 Sk.
D. Tóth – J. Brindza: Úvod do biologickej bezpeãnosti. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 92 Sk.

-d‰-

PRÁVE VY·LI ...

� 9. marca 2007 o 11.00 h v zasadaãke
Katedry genetiky a plemenárskej biológie
(pavilón T, 1. posch.) bude Ing. STELA
JENDRI·ÁKOVÁ, externá doktornadka na
Katedre v˘Ïivy zvierat, obhajovaÈ dizertaã-
nú prácu na tému VyuÏitie metódy NIRS
(blízkej infraãervenej spektroskopie) pre
stanovenie v˘Ïivnej hodnoty objemov˘ch
krmív.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinné-
ho inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe
7. marca 2007 o 10.30 h na Katedre ovoci-
nárstva, vinohradníctva a vinárstva (cvi-
ãebÀa BZ 12) bude Ing. OªGA MIâUDO-
VÁ obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú
prácu na tému Techniky vegetatívneho
rozmnoÏovania habituálne v˘nimoãn˘ch
jedincov Punica granatum L.

Podarilo sa vám zachytiÈ nejakú vtipnú ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa 
o svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poºnohospodára a po‰lite ich spolu s vtip-
n˘m textom na na‰u mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk Auto-
rov najlep‰ích snímok odmeníme.

„Nechodí, stále nechodí, ão je s Àou?... Foto: ªUBOMÍR BÁËA

Racionálne pouÏívanie priemysel-
n˘ch hnojív a pesticídov bude témou
27. roãníka odborného seminára, ktor˘
15. 2. 2007 od 9.00 h v kongresovej sá-
le nitrianskeho Agroin‰titútu organizuje
Duslo, a.s., v spolupráci s na‰ou univer-
zitou. Cieºom organizátorov je prezento-
vaÈ nové vedecké poznatky a oboznámiÈ
úãastníkov s perspektívou rastlinnej v˘-
roby v podmienkach EÚ a zásadami
správnej farmárskej praxe.

BASKETBAL

www.uniag.sk

SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY
PhDr. J. Jakaboviãová, PhD., M.A.
(anglick˘ a nemeck˘ jazyk).
Kamenná 69, 949 01 Nitra.
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543
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V ìal‰ích kolách extraligy porazila
Casta SPU Nitra v Komárne tím MBK
Rieker tesne 65:68 (13:20, 14:11, 20:19,
18:18) a doma zvíÈazila nad lídrom
tabuºky Ko‰icami 75:63 (24:15, 20:17,
12:13, 19:18). Hlavn˘m hrdinom zápasu
bola nová posila ná‰ho tímu, americk˘
rozohrávaã Donta Richardson, ktor˘ za-
ÈaÏil konto súpera 27 bodmi. 

Rolu favorita splnili na‰i hráãi aj v zá-
pase s Doln˘m Kubínom, v ktorom zví-
Èazili 59:70 (11:13, 15:16, 18:17, 15:24).
Séria víÈazstiev pokraãovala doma, kde
porazili Spi‰skú Novú Ves 86:70 (25:19,
29:21, 22:10, 10:20). (nn)

BlíÏi sa sviatok zaºúben˘ch a pri tejto príleÏi-
tosti sme oslovili tri manÏelské páry na na‰ej
univerzite, ktor˘ch lásku uÏ preveril ãas. Zaspo-
mínajme si spolu s nimi na dni, keì tento cit
rozkvitol v na‰ich srdciach... 

Ponúkol ju cukríkmi
ManÏelia Pieckovci sa zoznámili vo vlaku. „Cesto-

vala som na náv‰tevu k starej mame do Liskovej pri
RuÏomberku, odkiaº pochádza aj môj manÏel. Bol
obleãen˘ vo vojenskej uniforme, ão mi veºmi impo-
novalo. Mala som vtedy dvadsaÈ rokov a pamätám
si, ako vynaliezavo sa so mnou zoznámil – ponúkol
ma cukríkmi, pepermintov˘mi ‰piãkami,“ smeje sa
pani Milka. Neskôr od neho dostala list, v ktorom jej
navrhol stretnutie. Dôvod? „Zapáãila sa mi na prv˘
pohºad, tak som si od jej príbuzn˘ch v Liskovej vy-
p˘tal na Àu kontakt. O rok na to bola svadba,“ priz-
náva pán Piecka. V manÏelstve Ïijú uÏ 37 rokov,
majú dospelú dcéru a syna. Sviatok Valentína zvlá‰È
neoslavujú, obaja si myslia, Ïe je adresovan˘ skôr
mlad˘m ºuìom.

Oslovil ju na korze 
Svoju manÏelku SoÀu oslovil pán Goga prv˘krát

na korze. Obaja sú Nitrania a z videnia sa poznali uÏ
dlh‰ie. „Îenskou intuíciou som vytu‰ila, Ïe sa man-
Ïelovi páãim. Myslel si, Ïe chodím iba do základnej

‰koly. Bola som v‰ak uÏ maturantkou na strednej
potravinárskej ‰kole, manÏel konãil vojenskú sluÏbu.
Po trojroãnej známosti sme sa vzali,“ hovorí pani
SoÀa. Îijú spolu takmer 29 rokov a majú 18-roãné-
ho syna. Pripomínajú si sviatok zaºúben˘ch? „Aj keì
ho osobitne neoslavujeme, mal˘ darãek si vÏdy vy-
meníme. ManÏelovi kupujem ãokoládu a on mi uÏ
tradiãne daruje kvietok,“ te‰í sa pani SoÀa.

Spojil ich futbal
ManÏelia Emília a Vojtech Solárovci sa zozná-

mili veãer na hodovej zábave v âakajovciach. Je-
den druhému v‰ak padli do oka uÏ poobede na fut-
balom zápase. „ManÏel pochádza zo susedn˘ch
Zbehov. Ich muÏstvo hralo u nás futbal a on bol
brankárom. Veºmi som mu fandila,“ hovorí pani
Emília. „Na zábave ma poÏiadal o tanec a ja som
súhlasila. Neskôr sa mi priznal, Ïe sa s ním chlap-
ci stavili, Ïe ho odmietnem.“ A ãím zaujala pani
Emília svojho manÏela? „Páãila sa mi na prv˘ po-
hºad a te‰ilo ma, Ïe je futbalovou fanú‰iãkou a má
porozumenie pre ‰port. Utvrdila ma v tom, keì som
ju uvidel na ihrisku aj budúcu nedeºu.“ Po dvojroã-
nej známosti sa zosobá‰ili a v septembri oslávia 34
spoloãn˘ch rokov. Majú dvoch dospel˘ch synov.
Sviatok Valentína sa u nich neudomácnil, uÏ tra-
diãne oslavujú 8. marec. „Vtedy dostanem kvietok,“
hovorí pani Emília. -rch-

VOLEJBALOVÁ EXTRALIGA
Skupina o 1. – 4. miesto 

VK Cityfarma Nové Mesto nad Vá-
hom - VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 (13,
17, 13). Hráãi Nitry po úspe‰nom posled-
nom víkende pricestovali za favoritom
súÈaÏe s cieºom uhraÈ ão najsolídnej‰í v˘-
sledok a pokúsiÈ sa o prekvapenie. Do-
máci v‰ak od úvodu vzali v˘voj zápasu
jednoznaãne do svojich rúk a dominovali
poãas celého stretnutia. Nitranom nedali
ani moÏnosÈ pomyslieÈ na lep‰í v˘sledok.

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU
Nitra 3:1 (22, 22, -22, 20). Ná‰ tím pri-
cestoval uÏ s nov˘m prírastkom, Luká-
‰om Divi‰om mlad‰ím, ktor˘ pri‰iel z Pú-
chova a bol najlep‰ím hráãom na ihrisku.
Hral sa divácky zaujímav˘ volejbal, s dlh-
‰ími v˘menami, taktick˘m ‰achmi na
oboch stranách a veºmi vyrovnan˘m prie-
behom. Prvé dejstvo sa rozhodlo aÏ v
koncovke, v druhom si Pre‰ov vypraco-
val ‰tvorbodov˘ náskok a hoci sa hostia
maximálne snaÏili, v˘sledkovo sa zopa-
koval prv˘ set. Nitra sa vrátila do zápasu
v treÈom sete, vyuÏila pokles koncentrá-
cie Pre‰ova a dotiahla vedenie aÏ do
koncovky. Vysoko‰koláci v‰ak odvrátili
vidinu tajbrejku, v ‰tvrtom sete sa chopili
iniciatívy a postráÏili si od stavu 21:18 aj
koncovku. Nitrania zanechali pri Toryse
sympatick˘ dojem, na viac ako jeden set
v‰ak ich snaha nestaãila. Pre‰ov si v˘-
hrou na 99 percent zabezpeãil druhé mi-
esto po nadstavbe a ‰tvrtú v˘chodiskovú
pozíciu do play-off. 

MVK Lokomotíva Zvolen - VK Eko-
nóm SPU Nitra 3:1 (21, -16, 24, 16)

V dôleÏitom zápase o tretiu pozíciu a
v˘hodnej‰ie miesto pre play-off sa stretli
dve vyrovnané druÏstvá. Domáci Zvolen
sa po neúspe‰nom vystúpení v Nitre
dobre pripravil, základ svojho úspechu
poloÏil na kvalitnom servise a dobre ve-
denom útoku od úvodu prvého setu. Sa-
mozrejme, s ambíciami uspieÈ pricesto-
vali aj na‰i hráãi. V druhom sete dokona-
le rozobrali domáci tím vo v‰etk˘ch her-
n˘ch ãinnostiach. NajdôleÏitej‰í, tretí, set
bol vzácne vyrovnan˘, no koncovku lep-
‰ie zvládli domáci. V poslednom sete ne-
dovolili na‰im hráãom priblíÏiÈ sa v skóre,
udrÏiavali si odstup a zaslúÏene zvíÈazili. 

NajbliÏ‰í program:
10.2. Nitra – N. Mesto o 18.00 h v ·H SPU
16.2. Nitra – Zvolen o 18.00 h v ·H SPU
17.2. Nitra – Pre‰ov o 15.00 h v ·H SPU

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

SúÈaÏ s N-Rádiom
V minulom

ãísle sme sa
vás p˘tali, o
koºko je, podºa
známeho po-

rekadla, dlh‰í deÀ na Hromnice. Správ-
na odpoveì: o hodinu. Hudobné CD a
triãko, ktoré do súÈaÏe venovala roz-
hlasová stanica N-Rádio, získava
Lucia Strnisková. Cenu si môÏe vy-
zdvihnúÈ v redakcii. -r-


