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Prioritou ‰tátu je preferovaÈ
dennú formu ‰túdia

STΩPâEK

Ján Mikolaj:

Ako správne rezaÈ viniã, aby na budúci rok priniesol dobrú úrodu? Na‰i ‰tudenti sa
to môÏu nauãiÈ na praxi v oponickom vinohrade. Snímka: K. OLAJO·OVÁ

Z KOLÉGIA REKTORA
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Cieºom novely je zv˘‰iÈ kvalitu vysoko-
‰kolského ‰túdia. Ministerstvo ‰kolstva
navrhlo spoplatniÈ externé ‰túdium, ktoré
v súãasnosti nav‰tevuje 76-tisíc ‰tuden-
tov, aÏ do v˘‰ky 90 tisíc korún roãne.
Tento limit v‰ak zrejme ministerstvo zru-
‰í, z dôvodu zjednotenia podmienok pre
súkromné a verejné vysoké ‰koly.
„Súkromné ‰koly majú veºa v˘hod – ne-
môÏeme im prikázaÈ, aké ‰kolné majú
vyberaÈ a okrem externej formy ‰túdia
môÏu spoplatniÈ aj dennú formu ‰túdia,
ão verejné ‰koly nesmú. Tu vidím veºk˘
priestor pre verejné vysoké ‰koly, aby
spoplatÀovali ‰túdium napríklad v rámci
celoÏivotného vzdelávania,“ povedal mi-
nister na konferencii. Jedn˘m z dôvodov
spoplatnenia ‰túdia je podºa neho aj ne-
vyhovujúca úroveÀ externého ‰túdia.
·tát bude externú formu ‰túdia financo-
vaÈ, ale v prípade, Ïe vysoká ‰kola ju spo-
platní, stratí nárok na ‰tátnu dotáciu. 

Obmedzí sa aj maximálny poãet exter-
nistov, bude ich najviac 50 % z poãtu
denn˘ch ‰tudentov. Podºa slov ministra
rektorská konferencia dokonca poÏado-
vala e‰te tvrd‰ie kritériá, „Ïiadali, aby bo-
la stanovená hranica na 30 percent“. 

Rektori na stretnutí vyjadrili svoje názo-
ry k novele zákona o vysok˘ch ‰kolách.
Ide napríklad o dæÏku pracovného ãasu vy-
soko‰kolsk˘ch uãiteºov, ktorú chce minis-
terstvo ‰kolstva rie‰iÈ s Ministerstvom prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci
Zákonníka práce, ako aj otázky, súvisiace
so vzájomnou akceptáciou dæÏky externé-
ho ‰túdia, ãi rigoróznymi skú‰kami. „Navr-
hujeme zru‰enie skú‰ok t˘m spôsobom,

Ïe rigorózna skú‰ka prejde do ‰tátnej zá-
vereãnej skú‰ky v rámci ‰túdia, ãím by sa
cel˘ proces zjednodu‰il,“ povedal Ján Mi-
kolaj.

Podºa rektora SPU Mikulá‰a Láteãku
návrh novely vysoko‰kolského zákona,
ktoré predloÏilo ministerstvo ‰kolstva,
priná‰a posilnenie právomocí rektora a
dekanov. „Doteraj‰í zákon stanovoval
schvaºovanie napríklad prorektorov,
prodekanov, prípadne ãlenov vedeckej
rady v akademick˘ch senátoch, teraz je
to v kompetencii rektorov a dekanov.“ 
V kompetencii rektora bude aj rozdeºo-

Návrh zásad novely vysoko‰kolského zákona z dielne Ministerstva ‰kolstva
SR podporila 13. februára aj Slovenská rektorská konferencia. Zasadnutie plé-
na sa uskutoãnilo v ka‰tieli Dolná Malanta a zá‰titu nad stretnutím ministra 
s rektormi mala Slovenská poºnohospodárska univerzita.

Spisovateº Mark Twain adresoval
raz vedeniu známej firmy Remington
rozhorãen˘ list tohto znenia: „S poºuto-
vaním Vám oznamujem, Ïe Vá‰ písací
stroj nepotrebujem, napriek tomu, Ïe
má veºa v˘hod. Na kaÏd˘ list, ktor˘
ním napí‰em, dostávam stovky odpo-
vedí s otázkami, aké prednosti a nev˘-
hody má tento vynález. To ma, pocho-
piteºne, zdrÏuje v mojej spisovateºskej
práci!“ 

Sediac pri klávesnici sa dnes iba bla-
hosklonne pousmejeme nad t˘mto citá-
tom. Ale, b˘va to tak! Nové si vÏdy mu-
sí preráÏaÈ cestu hlúãikom pochybova-
ãov a ãasto aj posme‰károv. Musí do-
kázaÈ svoju ÏivotaschopnosÈ a uÏitoã-
nosÈ pre svet. Alebo v obrátenom gar-
de. Doba a spoloãenské prostredie mu-
sia byÈ zrelé na realizáciu toho, z ãoho
sa neskôr vykºuje prospe‰ná vec. Aj
ná‰mu starému dobrému písaciemu
stroju pomohla na ceste k sláve zhoda
priazniv˘ch okolností. Aká? Renomo-
vaná americká zbrojovka Remington
potrebovala po skonãení vojny Severu
proti Juhu nov˘ v˘robn˘ program. A tak
sa stalo, Ïe sa okrem v˘roby ‰ijacieho
stroja ujala aj v˘roby stroja písacieho! 

Zlat˘ vek edisonov, geniálnych obja-
viteºov, väã‰inou osamel˘ch beÏcov, je
v‰ak uÏ minulosÈou. Dnes sa nové ob-
javy rodia v tímoch odborníkov, v la-
boratóriách vedeck˘ch ústavov ãi v˘-
znamn˘ch univerzít. NutnosÈou je ex-
celentné vybavenie, ‰piãková techni-
ka. No to v‰etko by bez ºudského umu
a vedomostí bolo iba chladn˘m ko-
vom, krehk˘m sklom ãi integrovan˘m
obvodom. PretoÏe ‰Èastie a náhoda
(aj vo vedeckej práci) prajú t˘m, ktorí
sú na ne dokonale pripravení. Nako-
niec, ako to povedal Edison? „Vyná-
lez? ToÈ 99 percent transpirácie a per-
cento in‰pirácie!“ K. POTOKOVÁ

Úvod zasadnutia, ktoré sa konalo
29. januára, mal slávnostn˘ ráz. Prof.
Ivan Hriãovsk˘, ktor˘ sa zaãiatkom
roka doÏil v˘znamného Ïivotného ju-
bilea, bol ocenen˘ najvy‰‰ím rezort-
n˘m a univerzitn˘m vyznamenaním
za celoÏivotné pedagogické a vedec-
kov˘skumné dielo. 

Kolégium následne diskutovalo o
v˘sledkoch ãinnosti Vydavateºstva
SPU za uplynul˘ rok, schválilo správu
o jeho ãinnosti a uloÏilo viacero od-
porúãaní na zdokonalenie vydávania
‰tudijnej literatúry, periodík SPU, a to
aj na CD nosiãoch a in˘ch pamäÈo-
v˘ch médiách. Následne zaznela in-
formácia kvestorky A. Janãu‰kovej o
predbeÏn˘ch v˘sledkoch finanãného
hospodárenia SPU za rok 2006.
Upraven˘ rozpoãet za rok 2006 do-
siahol sumu 663 183 tis. Sk, priãom
ãerpanie beÏn˘ch v˘davkov bolo rea-

lizované na 87,18 % a kapitálov˘ch
v˘davkov na 61,99 %. Stav dotaãné-
ho zostatkového úãtu k 31. decembru
2006 v sume 94 253 tis. Sk tvoria
prostriedky na mzdy a odvody za de-
cember 2006 a grantové prostriedky.
Jednotlivé súãasti univerzity sú po-
vinné tieto prostriedky pouÏiÈ a zúãto-
vaÈ do 30. júna 2007. Oãakáva sa, Ïe
univerzita v roku 2007 dosiahne klad-
n˘ hospodársky v˘sledok. Kolégium
vzalo tieto informácie na vedomie a
pozitívne zhodnotilo dosiahnutú úro-
veÀ hlavn˘ch ekonomick˘ch ukazo-
vateºov. V ìal‰ej ãasti rokovania ko-
légia zaznelo rozhodnutie o aktuali-
zácii dlhodobého zámeru rozvoja
SPU na roky 2007 aÏ 2015. Fakulty a
pracoviská univerzity majú spracova-
né podklady zaslaÈ na rektorát do 19.
marca a priority na rok 2007 do 28.
februára t.r. -r-

Z rúk prezidenta SR Ivana Ga‰pa-
roviãa prevzali 22. januára 2007 vy-
menovacie dekréty rektori vysok˘ch
‰kôl: doc. PhDr. Franti‰ek Gahér,
CSc. (UK v Bratislave), prof. Ing. Vla-
dimír Bále‰, DrSc. (STU v Bratislave),
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (EU v
Bratislave), prof. Karol Weisslechner,
akad. arch. (V·VU v Bratislave), doc.
Ing. Martin Mi‰út (Trnavská univerzi-
ta), prof. MVDr. Emil Pilipãinec, PhD.
(UVL v Ko‰iciach), plk. doc. JUDr. Jo-
zef Kuril, CSc. (Akadémia policajného
zboru v Bratislave), prof. Ing. Marián
Mesáro‰, CSc. (Vysoká ‰kola bezpeã-
nostného manaÏérstva v Ko‰iciach).
Za rektora Vysokej ‰koly zdravotníc-
tva a sociálnej práce sv. AlÏbety v
Bratislave vymenoval prezident SR 1.
februára 2007 prof. MUDr. Vladimíra
Krãméryho, DrSc. -r-

vanie motivaãn˘ch ‰tipendií pre ‰tuden-
tov – doteraz sa dávali plo‰né ‰tipendiá,
dostávalo ich 10 percent ‰tudentov vyso-
kej ‰koly. Verejné vysoké ‰koly si tieÏ bu-
dú môcÈ braÈ úvery, ak to odsúhlasí
správna rada ‰koly. Podºa rektora Láteã-
ku je návrh na novelizáciu vysoko‰kol-
ského zákona pozitívny. „Samozrejme,
mali sme k nemu aj pripomienky. Naprí-
klad, zatiaº nie je celkom jasn˘ spôsob,
ak˘m sa bude zisÈovaÈ, koºko vysok˘ch
‰kôl ‰tudent nav‰tevuje, keìÏe bude maÈ
nárok len na jedno bezplatné ‰túdium a
ostatné ‰koly si bude platiÈ,“ hovorí rektor.

Návrh novely zákona o vysok˘ch ‰ko-
lách zatiaº nie je koneãn˘m dokumen-
tom, do marca sa bude upresÀovaÈ.
Následne ho ministerstvo ‰kolstva po
vonkaj‰om pripomienkovaní predloÏí na
rokovanie Vlády SR. Ak novelu schvália,
platiÈ by mala od akademického roka
2007/2008.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Akademick˘ senát Fakulty ekonomiky
a manaÏmentu schválil na decembro-
vom zasadaní delimitáciu dvoch kate-
dier. S úãinnosÈou od 1. januára bola
Katedra úãtovníctva a financií organi-
zaãne rozdelená na Katedru informaã-
n˘ch systémov (poverená vedúca doc.
Ing. Î. Hacherová, PhD.) a Katedru fi-
nancií (poveren˘ vedúci doc. Ing. Peter
Serenãé‰, PhD.). Z pôvodnej Katedry
manaÏmentu a marketingu vznikla Ka-
tedra manaÏmentu (poveren˘ vedúci
doc. Ing. Ján Murga‰, CSc.) a Katedra
marketingu (poverená vedúca prof.
Ing. ªudmila Nagyová, PhD.).

Doc. Ing. ª. GURâÍK, CSc.

Noví prodekani
Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-

mentu vymenoval prodekanov na nové
funkãné obdobie: doc. Ing. ªubomíra
Gurãíka, CSc. (pre rozvoj fakulty),
PaedDr. Irenu Felixovú (pre v˘chov-
no-vzdelávaciu ãinnosÈ v bakalárskom
a inÏinierskom ‰túdiu), doc. Dr. Ing.
Elenu Horskú (pre zahraniãné vzÈahy a
styk s verejnosÈou) a prof. Ing. Zlatu
Sojkovú, CSc. (pre vedeckov˘skumnú
ãinnosÈ a doktorandské ‰túdium).

Do funkcií prodekanov na Fakulte ag-
robiológie a potravinov˘ch zdrojov boli
vymenovaní: doc. Ing. Peter Ondri‰ík,
PhD. (pre rozvoj fakulty a vzÈahy s ve-
rejnosÈou), doc. Ing. Anna Trakovic-
ká, CSc. (pre v˘chovno-vzdelávaciu
ãinnosÈ), doc. Ing. Vladimír Paãuta,
CSc. (pre zahraniãné vzÈahy a prax) a
prof. Ing. Ján Janãoviã, PhD. pre ve-
deckov˘skumnú ãinnosÈ a doktorand-
ské ‰túdium. -r-

Prezident SR vymenoval
rektorov vysok˘ch ‰kôl
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O HISTÓRII
PESTOVANIA VINIâA

A V¯ROBE VÍNA
NA SLOVENSKU

ãítajte na 2. strane. 

Na‰a univerzita privítala 12. – 13. februára ãlenov Slovenskej rektorskej konferencie.
Na snímke rektor SPU Mikulá‰ Láteãka s ministrom ‰kolstva Jánom Mikolajom a pred-
sedom SRK Vladimírom Bále‰om v prestávke rokovania. Foto: za

K siedmemu
rámcovému 
programu

Agentúra na podporu v˘skumu a
v˘voja poz˘va záujemcov na infor-
maãn˘ deÀ k problematike 7. rám-
cového programu EÚ pre v˘skum,
vedecko-technick˘ pokrok a demon-
‰traãné aktivity v oblasti potravín, poº-
nohospodárstva, rybárstva a biotech-
nológie. Na podujatí odznejú pred-
ná‰ky t˘kajúce sa podmienok úãasti v
7RP, v˘ziev na podávanie projektov v
danom programe, ako aj vypracova-
nia, podávania a hodnotenia projekto-
v˘ch zámerov. 

Seminár sa uskutoãní 7. marca
2007 o 10.00 h v kongresovom cen-
tre SPU v ·D A. Bernoláka. -r-

Pozvánka
na inauguráciu

Rektor SPU prof. Ing. Mikulá‰ Láteã-
ka, PhD., poz˘va akademickú obec, za-
mestnancov a ‰tudentov na slávnostnú
inauguráciu dekanov fakúlt Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity v Nitre,
ktorá sa uskutoãní vo ‰tvrtok 1. marca
2007 o 10.00 h v aule SPU. Dekanské
insígnie z rúk rektora prevezmú: prof.
Ing. Peter Bielik, PhD., dekan FEM,
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan
FAPZ, prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., de-
kan FBP a prof. Ing. Vladimír Kroãko,
CSc., dekan MF. -r-



Pitie vína sa stáva
kultúrnym obradom ...

Víno povzná‰a du-
cha, pokiaº ho ovláda-
me my, a nie ono nás.
Blahodarn˘ vplyv tohto
moku, a to predov‰et-
k˘m ãerveného vína na

na‰e zdravie, potvrdzujú aj rôzne vedec-
ké ‰túdie. Konzumovanie vína v malom
mnoÏstve, pozitívne pôsobí najmä na
star‰ích ºudí. Zdravé mnoÏstvo znamená
denná spotreba dva decilitre pre ãlove-
ka, ktor˘ váÏi 70 kilogramov. Víno obsa-
huje farbivá, ktoré pôsobia ako antioxi-
danty. Ich v˘znam je v tom, Ïe podporujú
kardiovaskulárnu ãinnosÈ a eliminujú rizi-
ko infarktu. ZároveÀ obsahuje aj trieslo-
viny, mnoÏstvo vitamínov a minerálnych
látok, pretoÏe neprechádza pasterizaã-
nou úpravou. Víno má napríklad dobr˘
vplyv aj na ná‰ tráviaci systém. Pri bez-
prostrednom styku vína so Ïalúdoãnou
sliznicou alebo tráviacimi Ïºazami do-
chádza k procesom, ktoré majú pozitívny

Nitrianska kráºovská vínna cesta je najväã‰ia a najdlh-
‰ia vínna cesta na Slovensku. Jej ‰tyri vetvy spájajú nit-
riansku, juÏnoslovenskú a malokarpatskú vinohradnícku
oblasÈ. Rozprestiera sa na území ‰tyroch krajov: Nitrian-
skeho, Trnavského, Trenãianskeho a Banskobystrického.

Nitrianska kráºovská vínna cesta je zdruÏenie propa-
gujúce ekologickú formu cestovného ruchu – minimálne
pouÏívanie dopravn˘ch prostriedkov a záÏitky hostí, obo-
hatené poznávaním histórie, tradícií, folklóru, hudby aj sú-
ãasného umenia. Uãí rozoznávaÈ kvalitu vína v spojení s
vnímaním kultúrnych hodnôt. Je ‰kolou tolerantnosti a eu-
rópskej súdrÏnosti. Podporuje sviatky vinobrania, sviatok
sv. Urbana, zvyky spojené s vínnou kultúrou, tematicky

smerované v˘tvarné umenie, film, hudbu a písané slovo, ako aj záchranu starej vi-
nohradníckej architektúry a pivníc. Dáva príleÏitosÈ mlad˘m umelcom, v˘tvarníkom,
folkloristom, remeselníkom. 

Nitrianska kráºovská vínna cesta svojou ãinnosÈou spája regióny, mestá, obce 
a lokality, v ktor˘ch sa dorába naju‰ºachtilej‰í nápoj, víno. V rámci medzinárodnej
spolupráce nadviazala na tradície vinárov Európy. Spolupráca s maìarsk˘mi, ães-
k˘mi, talianskymi a francúzskymi vinármi, ako aj Európskym vinárskym rytierskym
stavom, tvoria obraz európskej integrity a spolupratriãnosti.

Ruka, ktorá drÏí ãa‰u vína, nemôÏe v nej drÏaÈ aj meã. V ãa‰i vína je cel˘ svet
so svojimi tradíciami, víÈazstvami, prehrami, so smútkom aj smiechom.

V t˘chto intenciách sa v predvianoãnom ãase konala na pôde SPU v Nitre a pod
zá‰titou jej rektora, prof. Mikulá‰a Láteãku a rytierov Európskeho vinárskeho ry-
tierskeho stavu, medzinárodná konferencia zameraná na umenie ako súãasÈ tra-
diãn˘ch vidieckych aktivít s dopadom na turistick˘ ruch. Podujatie, spojené s ver-
nisáÏou v˘stavy obrazov Vladimíra Plachého, ochutnávkou tradiãn˘ch sloven-

sk˘ch jedál a vín, ako aj odborn˘m pro-
gramom zameran˘m na cestovn˘ ruch,
podporil Vy‰ehradsk˘ fond.

Mgr. JÁN V·ETEâKA – KONSTANTY, 
prezident NKVC

Degustácia vín
na na‰ej univerzite

Vinum zoborense est decus gloria mensae

www.uniag.sk

vplyv na trávenie a látkovú premenu, ão
ocenia hlavne ºudia so sklonom k ne-
dostatoãnej sekrécii Ïalúdoãn˘ch ‰tiav.
Vo Francúzsku alebo Gruzínsku, kde sa
ºudia doÏívajú vysokého veku, sa hovo-
rí o takzvanom vínnom efekte. Je moÏ-
né, Ïe pri zdravej konzumácii víno po-
máha oddialiÈ aj starobu. Aj americkí
vedci tvrdia, Ïe pitie ãerveného vína
zrejme predlÏuje ºudsk˘ Ïivot. Odborníci
na Harvardovej univerzite objavili vo ví-
ne molekulu, ktorá vo zvieracích orga-
nizmoch dokázateºne spomaºuje starnu-
tie. V˘sledky laboratórnych pokusov
zverejnené v ãasopise Nature ukazujú,
Ïe polyfenoly pôsobia podobne aj na
ºudské bunky, ão zrejme vysvetºuje aj dl-
hovekosÈ francúzskej populácie. Polyfe-
noly sú látky produkované mnoh˘mi
rastlinn˘mi druhmi a asi najznámej‰í 
z nich je resveratrol, ktor˘ sa nachádza 
v ãervenom víne.

V súvislosti s konzumáciou vína exis-
tuje názor, Ïe vinohradníctvo a vinár-
stvo sú súãasÈou kultúrnej histórie ob-
lasti, kde sa víno tvorí. Malo by byÈ pre-
to spracované technológiou, ktorá je ty-
pická pre danú oblasÈ. Na Slovensku sa
upustilo od toho, aby sme dováÏali hroz-
no alebo kvasinky z in˘ch ‰tátov a robili
v na‰ich v podmienkach víno, ktoré nie
je definovateºné. Súãasn˘ vinohradníc-
ky zákon odporúãa, aby sa jednotliví
pestovatelia zaoberali troma aÏ piatimi
odrodami, ktoré sú najkvalitnej‰ie v da-

V¯ROBA VÍNA 
NA SLOVENSKU
Dôkaz o pestovaní viniãa

a v˘robe vína na na‰om ú-
zemí pochádza uÏ zo 7. – 6.
storoãia p. n. l. Do tohto ob-
dobia sa totiÏ datuje sedem
vinohradníckych noÏov a hli-
nená nádoba na víno, ktoré
na‰li archeológovia na vrchu
Molpír pri Smoleniciach, kde
sa nachádzalo hradisko ka-
lenderberskej kultúry. Dejiny
vínneho moku na Slovensku
sú spojené s obdobím Rím-
skej rí‰e, ão dokazujú nálezy
ako napríklad hlinen˘ rím-
skoprovinãn˘ skyphos z po-
hrebiska z Kostolnej pri Du-
naji z 1. storoãia n. l., ãi bron-
zová figúrka boha vína Bak-
cha z 2. storoãia n. l. nájde-
ná v okolí Komárna.

„Prv˘ roãník odbornej degustácie vín
bol urãen˘ zamestnancom SPU. Do súÈa-
Ïe si mohli prihlásiÈ vlastné hroznové ale-
bo ovocné vína, vyrobené ‰tandardnou
technológiou. Cieºom akcie bolo usmerniÈ
a vzdelávaÈ zamestnancov univerzity,“ in-
formuje doc. Hronsk˘. Hodnotenie vína
bolo zverené do rúk odbornej komisie.
SPU má zriadené aj ‰peciálne laborató-
rium na rozbor vína. „Na‰e pracovisko
najviac zaujímalo, aká bude kvalita pri-
hlásen˘ch vín. V‰etci úãastníci súÈaÏe
boli informovaní o v˘sledkoch rozborov,
mená najlep‰ích v˘robcov vín boli zverej-
nené. Nielen na‰e podniky, ale aj záhrad-
kári sa uÏ nauãili technológie v˘roby vína.
Je uÏ len málo vín, pri ktor˘ch moÏno
spozorovaÈ technologické nedostatky,
ako napríklad neãist˘ sud, pleseÀ, neÏia-
duce pachute a príchute,“ kon‰tatuje doc.
Hronsk˘. Technologické chyby môÏu
vzniknúÈ nesprávnym spracovaním, a to,
keì záhradkár spracuje hnilé hrozno, ne-
o‰etrí mu‰t, nevhodne lisuje, nechá hroz-
no zapariÈ, dá ho do nevyãisten˘ch ná-
dob, ãi nevysíri sud. Pri lisovaní treba
dbaÈ na to, aby sme nerozdrvili zrnieãka v
bobuliach a strapinu, pretoÏe obsahujú
hrubé triesloviny, ktoré majú nepriazniv˘
vplyv na chuÈ vína. Víno bude maÈ vy‰‰iu
kvalitu, keì sa hrozno spracúva pri niÏ-
‰ích tlakoch. Mu‰t je v˘hodnej‰ie nechaÈ
zrieÈ v sudoch, ktoré zabezpeãujú kvase-
nie. Po vyzretí je lep‰ie víno pretoãiÈ do
nepórovit˘ch nádob, napríklad z nehrdza-
vejúcej ocele, resp. skla. Nádoba má totiÏ
taktieÏ vplyv na kvalitu vína. Niektoré ví-
na, napríklad ãervené, sa ponechávajú v
sudoch zrieÈ dlh‰ie a aÏ potom sa fºa‰-
kujú. „Zlep‰ovanie kvality vín vidím aj v
tom, Ïe sa väã‰ia pozornosÈ bude veno-
vaÈ kvalite hrozna, z ktorého bude víno
vyrobené. Kvalita hrozna by sa u nás da-

la zv˘‰iÈ t˘m, Ïe by sa dlh‰ie nechávalo
na koreni, teda neskôr by sa zberalo.
Skoré zbery v septembri, októbri majú to-
tiÏ nízku cukornatosÈ a harmónia cukrov,
kyselín, buketu, chuti a vône nie sú také,
ako by sa Ïiadalo,“ hovorí vinársky od-
borník, doc. Hronsk˘. Pred zberom je tieÏ
potrebná správna, ekologicky ne‰kodná
ochrana viniãa, neskor‰ie postreky, od-
straÀovanie listov a ìal‰ie odborné zása-
hy, ktoré na‰i vinohradníci uÏ poznajú.

V˘sledky súÈaÏe 
odborníkov pote‰ili

Na degustáciu vín priniesli zamest-
nanci SPU 32 vzoriek. Sponzori Víno
Nitra a Vitis Pezinok dali na degustáciu
12 vzoriek, ktoré boli pouÏité na porov-
nanie kvality vín. 

V‰etky vína zamestnancov SPU bo-
li spracované správnou technológiou,
komisia ani jedno z nich nemusela vy-
radiÈ. Vína prinesené do súÈaÏe mohli
ochutnaÈ a zhodnotiÈ aj zamestnanci
univerzity. ·ampiónom v˘stavy, teda
najlep‰ím modr˘m vínom, sa stala
Frankovka modrá, roãník 2005, od
Ing. Petra Handzu‰a, najlep‰ím bielym
vínom bola Pesecká leányka, roãník
2005, od Ladislava ëorìa, ‰tudenta
FZKI. Cena dekana FZKI bola udelená
VPP KolíÀany, závodu Oponice. Vína
v˘bornej kvality boli i od zamestnancov
SPU, prof. ·tefana Poláãka, Ing. Slav-
ka Bernátha, Ing. Petra Czaka a doc.
·tefana Hronského. Pracovníci KOVV
FZKI hodnotia prv˘ roãník súÈaÏe ako
úspe‰n˘ a veria, Ïe v nasledujúcich
roãníkoch sa bude na degustáciách
poãet v˘robcov vína z radov pracovní-
kov SPU zvy‰ovaÈ. -rch-

nej oblasti, a tak produkovali kvalitné a
v˘hodné produkty. 

Ak˘ je vá‰ názor na kultúru konzumá-
cie vína u nás?

Kultúra konzumácie vína zatiaº u nás
ch˘ba a pohybuje sa iba v dvoch rovi-
nách - biele víno alebo ãervené, lacné
alebo drahé. Tu vidím priestor pre osve-
tu. V kultúrnych ‰tátoch existuje odbor
somelierstvo, ktor˘ sa zaoberá priraìo-
vaním jednotliv˘ch druhov vína k jedlu.
Susedná âeská republika nás v tomto
smere predbieha, venuje sa tomuto od-
boru a robí mu propagáciu aj cez médiá.
Bolo by dobré, keby sa v budúcnosti od-
bor somelierstvo dostal aj do na‰ich
uãebn˘ch osnov. 

Do akej skupiny spotrebiteºov vína
patrí Slovensko? 

Spotreba vína na Slovensku sa pohy-
buje v priemere od 12 do 15 litrov na
osobu za rok. Najvy‰‰ia spotreba v Eu-
rópe je vo Francúzsku, okolo 60 litrov na

Vo víne je pravda. VINA DANT ANIMOS - víno do-
dáva odvahu. A do tretice o víne, ako sa o Àom zmie-
Àuje Star˘ zákon: VINUM BONUM LAETIFICAT COR
HOMINIS - dobré víno rozveseºuje srdce ãloveka.

O pestovaní hrozna, technológii v˘roby vína ãi je-
ho konzumácii a vplyve na ºudsk˘ organizmus sme
sa porozprávali s odborníkom, gestorom v˘uãby vi-
nohradníckych a vinárskych predmetov na na‰ej
univerzite, doc. Ing. ·TEFANOM HRONSK¯M, CSc.

Z HISTÓRIE 
PESTOVANIA VINIâA

Viniã hroznorod˘ patrí medzi naj-
star‰ie kultúrne rastliny. Väã‰ina auto-
rov vedeck˘ch publikácií uvádza, Ïe
pochádza zo strednej Ázie i z Kaukazu
z oblasti âierneho a Kaspického mora.
Podºa vykopávok archeológov a nále-
zov semien viniãa sa predpokladá, Ïe
zo spomínan˘ch oblastí sa ìalej roz‰í-
ril do Egypta, S˘rie, Babylonu, neskôr
do âíny i Grécka. Z historick˘ch v˘-
skumov vypl˘va, Ïe v Egypte bolo víno
známe uÏ v najstar‰ích dobách jeho
histórie. Dôkazy sa na‰li v hrobkách
faraónov, kde sa nachádzali aj kresby
o pestovaní viniãa, lisovaní hrozna,
ako aj o príprave vína a jeho pití.
M⁄tvym dokonca dávali do hrobu dÏbá-
ny naplnené t˘mto mokom. Aj v hrob-
kách star˘ch Etruskov sa na‰li fresky,
ktor˘ch vek sa odhaduje na viac ako
2500 rokov a obsahujú v˘javy súvisia-
ce s pestovaním viniãa a v˘robou vína.

osobu za rok. Medzi konzumentov so
spotrebou vy‰e 50 litrov na osobu patrí
Taliansko, ·panielsko. Nemecko, Ra-
kúsko, Maìarsko a Bulharsko majú roã-
nú spotrebu 30 aÏ 40 litrov na osobu.
Slovensko teda patrí do niÏ‰ej skupiny
konzumentov vína, a to aj z toho dôvo-
du, Ïe je u nás väã‰ia spotreba piva a
tvrdého alkoholu. 

Aké podmienky na pestovanie viniãa
má Nitra?

Bonifikácia vinohradníckych oblastí
má tri kategórie. Jednotka je najteplej‰ia
oblasÈ, kde je dopad slneãnej energie

2006, patrila z hºadiska klimatick˘ch
podmienok medzi najvydarenej‰ie a naj-
kvalitnej‰ie vinohradnícke roãníky od
polovice minulého storoãia. Úrody boli
stredné, ale kvalita, cukornatosÈ, obsah
minerálnych látok v hrozne boli vynika-
júce. Tohtoroãné pomerne teplé klima-
tické podmienky by nemali nepriaznivo
ovplyvniÈ viniã, ktor˘ je momentálne v
druhej fáze vegetaãného pokoja. Ani
dlh‰ietrvajúce vy‰‰ie decembrové a ja-
nuárové teploty okolo +10 stupÀov
Celzia ho nevyprovokovali k puãaniu.
TakÏe zmeny poãasia by sa nemali dot-
knúÈ rodivosti viniãa. Najväã‰ím nebez-
peãenstvom je siln˘, tri - ‰tyri dni po se-
be trvajúci mráz okolo –18 stupÀov
Celzia, vtedy hrozí, Ïe vymrznú jedno-
roãné korene a puky. To nám pravdepo-
dobne uÏ nehrozí. Sú v‰ak aj iné ne-
priaznivé ãinitele, ktoré môÏu silno po-
znaãiÈ v˘‰ku úrody a kvalitu produkcie.
Aj vytrval˘ dáÏì môÏe viesÈ k rôznym
chorobám, napríklad peronospóre. Ne-
máme moÏnosÈ ovplyvniÈ poãasie, ale
ãiastoãne moÏno zmierniÈ jeho následky
vhodn˘m o‰etrovaním viniãa. 

Kvalita vína je dnes uÏ limitovaná aj
v˘‰kou úrody, ão doteraz nebolo. Pri ví-
nach s prívlastkom nesmie byÈ úroda
hrozna vy‰‰ia ako 9,5 tony, pri akost-
nom nesmie byÈ vy‰‰ia ako 14 ton. Ak je
úroda hrozna vy‰‰ia, ide uÏ o stolové ví-
no, ktoré je aj cenovo lacnej‰ie. ·piã-
kové vína s prívlastkom sa u nás produ-
kujú v mnoÏstve 1 aÏ 3 % z celkovej

220 tisíc kilojoulov na meter ‰tvorcov˘
pôdy. Hrozno sa pestuje od 180 tisíc kJ
a viac. Nitra má okolo 200 tisíc kJ, ãiÏe
patrí do kategórie 2 a moÏno u nás pes-
tovaÈ v‰etky odrody hrozna bez obme-
dzenia. Tohtoroãná sezóna, teda rok

produkcie vína. PodmieÀuje to priazniv˘
vinohradnícky roãník a správna techno-
lógia v˘roby vína. Tento rok bol veºmi
priazniv˘ aj pre odrody, ktoré si vyÏa-
dujú dlhú vegetaãnú dobu. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Katedra ovocinárstva, vinárstva a vinohradníctva usporiadala 7. aÏ 9. februára
súÈaÏ Víno SPU 2007. âo bolo jej cieºom a aké boli v˘sledky?

VIAC NA

www.nkvc.sk

Víno – som ãul aj skúsil rád –

má du‰u holubice, krotké je,

vie sa neÏn˘m staÈ za svitu veãernice.

Ján Smrek: Písané na sude

P˘ta‰ sa ma, akú mienku mám o víne, opojnom dare?

Len struãne vyjadrím pár názorov na Bakchov mok.

Ak pije‰ víno s mierou, duch stane sa náchyln˘ k láske, 

no z mnoÏstva vína ti zaspia vá‰ne a opadne vzruch.

Ovidius: Lieky proti láske

TÉMA: IN VINO VERITAS

Foto: MARTIN KOLNÍK



Zima na Slovensku je „great“

Len ‰tudovaÈ dnes nestaãí

Efektívnej‰ie v ekonomike
miestnych samospráv

POZ¯VAME VÁS NA NÁRODNÉ DNI KARIÉRY 2007

VIAC NA

www.saia.sk

VIAC NA

www.ndk.sk
SAIA PONÚKA

Ïivotn˘ch nákladov na ‰tudijn˘ pobyt
poãas inÏinierskeho ‰túdia, resp. v˘-
skumn˘ pobyt poãas doktorandského
‰túdia na vybranej zahraniãnej vysokej
‰kole, resp. v˘skumnom pracovisku.
Národn˘ ‰tipendijn˘ program nie je ur-
ãen˘ na celé magisterské alebo dokto-
randské ‰túdium, obãanom SR ‰tudu-
júcim na zahraniãn˘ch vysok˘ch ‰ko-
lách, poberateºom ‰tipendií v rámci
in˘ch ‰tipendijn˘ch programov (napr.
Erasmus, Visegrádsky fond a pod.) a
‰tudentom, ktorí v rámci programu
Erasmus absolvujú pobyt s nulov˘m
grantom. 

Online prihlasovanie a podávanie
Ïiadostí na ‰kolsk˘ rok 2007/2008 na
www.stipendia.sk od 15. marca 2007
do 15. mája 2007 (uzávierka). 

Podrobné informácie a praktickú po-
moc pri vybavovaní vám radi poskytnú
na nitrianskom regionálnom pracovis-
ku SAIA. Sídli v hlavnej budove Uni-
verzity Kon‰tantína Filozofa na 2. po-
schodí, ã. dv. 201. Tel. ã.: 037/6408 187,
e-mail: saianitra@ukf.sk.

UZÁVIERKY ÎIADOSTÍ 
O ·TIPENDIÁ 

Slovenská akademická informaã-
ná agentúra SAIA, n.o., upozorÀuje,
Ïe v marci a apríli konãia termíny po-
dávania Ïiadostí o ‰tipendiá vypl˘va-
júce z bilaterálnych dohôd a ponúk
zahraniãn˘ch vlád. Predmetom do-
hôd sú krátkodobé a dlhodobé ‰tudij-
né, v˘skumné a predná‰kové pobyty,
letné kurzy a odborná prax v Belgic-
ku, Grécku, Slovinsku, Maìarsku, Tu-
recku, Taliansku, Rakúsku, Luxem-
bursku, Rusku, Mexiku a na Ukrajine.
O ‰tipendiá sa môÏu uchádzaÈ ‰tu-
denti, doktorandi, vedeckí a pedago-
gickí pracovníci. 

NÁRODN¯ ·TIPENDIJN¯
PROGRAM SLOVENSKEJ

REPUBLIKY – ZMENA
Záujemcovia o ‰túdium v zahrani-

ãí sa môÏu uchádzaÈ aj o ‰tipendiá a
cestovné granty Národného ‰tipen-
dijného programu na podporu mobi-
lít ‰tudentov, doktorandov, vysoko-
‰kolsk˘ch uãiteºov a v˘skumn˘ch
pracovníkov. Program je urãen˘ pre
‰tudentov vysok˘ch ‰kôl na pokrytie

www.uniag.sk

Najskôr boli predstavy
Maºba a kresba krajiny dominovala v˘stave ‰tudentov záhradnej a krajinnej

architektúry, ktorú otvorili 13. februára na Tulipáne. V˘tvarné práce vznikli vlani 
v rámci siedmeho roãníka letnej ‰koly umeleckej zruãnosti v Banskej ·tiavnici.
Konal sa aj vìaka podpore vedenia univerzity a finanãnej pomoci Vysoko‰kol-
ského poºnohospodárskeho podniku v KolíÀanoch, ktor˘ ‰tudentom uhradil nákla-
dy na ‰esÈdÀov˘ pobyt. 

Hostí na slávnostnej vernisáÏi privítala Mgr. Slávka Laurová a prorektori SPU
doc. Vladimír Rataj a prof. Ján Supuka. „V Ïivote ºudí boli najskôr predstavy a po-
tom úsilie spredmetniÈ ich,“ povedala Slávka Laurová. „Pre záhradného architekta
je vÏdy dôleÏitá predstava, hoci na to, aby dielo preÏilo, sú nevyhnutné aj iné ve-
domosti. Predmety ako kresba a maºba umocÀujú a vylep‰ujú rozvoj predstáv.
KeìÏe väã‰inu t˘chto predmetov uãím, verím, Ïe sa mi podarí prispieÈ k tomu, aby
záhrady a ostatné kompozície, ktoré raz vytvoria títo mladí ºudia, boli krásne, ori-
ginálne a presvedãivé,“ dodala. 

„Chodím sem kaÏd˘ rok a viem, Ïe zakaÏd˘m tu nájdem veºmi zaujímavé a krás-
ne diela,“ ocenil tvorbu ‰tudentov docent Rataj. „Chcem im zaÏelaÈ veºa invencie a
chuti do práce a zároveÀ poìakovaÈ organizátorom, ktor˘m sa podarilo pov˘‰iÈ
praktickú ãasÈ v˘uãby na formu letnej ‰koly.“ (za)

Na pozvanie prof. Dr. Nikola Djukiça vedúceho Katedry poºnohospodárskej techni-
ky na Univerzite v Novom Sade, sa pracovníci Katedry strojov a v˘robn˘ch systé-
mov MF, prof. Ing. Ján Jech, PhD., doc. Ing. Juraj Poniãan, PhD. a Ing. Pavol Fin-
dura, PhD., zúãastnili 27. 1. aÏ 2. 2. 2007 na 33. roãníku vedeckej konferencie o poº-
nohospodárskej technike. Podujatie bolo zamerané na problematiku jej vyuÏívania
v podmienkach precízneho poºnohospodárstva a na vyuÏívanie biomasy a bioener-
gií v podmienkach srbského poºnohospodárstva. Slovenskí hostia vystúpili s dvo-
ma vedeck˘mi príspevkami a zároveÀ informovali úãastníkov o projekte VEGA
ã. 1/3478/06, ktor˘ v súãasnosti rie‰ia na katedre. Pobyt na Univerzite v Novom
Sade a úãasÈ na vedeckej konferencii sú dobr˘m vkladom pre vzájomnú spoluprá-
cu v rámci vedeck˘ch a pedagogick˘ch podujatí oboch druÏobn˘ch univerzít. -fp-

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., odborn˘
asistent na Katedre
udrÏateºného poºno-
hospodárstva a her-
bológie FAPZ, pred-
seda odborovej orga-
nizácie na univerzite
Miesto narodenia:
Îilina
Vek: 37 rokov

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
KaÏdú chvíºu nieãím in˘m, ale vÏdy

to súviselo s prírodou.

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-
brali práve túto oblasÈ?

Po základnej ‰kole s roz‰íren˘m
vyuãovaním TV o basketbal na Hli-
nách VIII v Îiline som skonãil SPT· a
pokraãoval v ‰túdiu na V·P v Nitre,
kde sa mi zapáãilo a zostal som tu do-
dnes...

� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ? 

Ako kedy, ale ãasto je to viac ako
zákonom predpísan˘ch sedem a pol
hodiny. 

� Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ? 

Je taká istá, ako sme boli my a ge-
nerácie pred nami - odváÏna, progre-
sívna a plná in‰pirácie ...

� Ako vnímate slová byÈ pedagógom
je poslanie?

Úplne sa s t˘m stotoÏÀujem.

� Aké vlastnosti na kolegoch vám
imponujú a aké sa vám nepáãia?

Imponuje mi vzdelanosÈ, cieºavedo-
mosÈ a ºudskosÈ. Na urãitej skupinke
kolegov sa mi nepáãi bezcieºnosÈ,
hlúposÈ, intolerancia a túÏba po moci
za kaÏdú cenu.

� S k˘m by ste sa radi stretli a po-
rozprávali?

S rodinn˘mi známymi a spoluÏiak-
mi zo strednej a vysokej ‰koly.

� âo vás naposledy zaujalo v oblas-
ti spoloãenského Ïivota?

Uvedenie muzikálu Divotvorn˘ hr-
niec v Divadla Andreja Bagara, tohto-
roãná plesová sezóna a kaÏdé stret-
nutie ºudí na podujatiach organizova-
n˘ch odborov˘m zväzom pri SPU.

� âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Viackrát som sa pokú‰al nieão

zmeniÈ a väã‰inou to bolo zbytoãné,
lebo som zistil, Ïe som mienil, niekto
sa in‰piroval a po svojom si to zme-
nil... V‰eobecne by som zmenil zm˘-
‰ºanie ºudí na pozitívnej‰ie, aby si
menej závideli a viac dopriali.

� âo radi ãítate?
Väã‰inou odbornú, vedeckú litera-

túru, atlasy a encyklopédie. Rád si
preãítam aj bulvár a, samozrejme,
Poºnohospodára.

� Ako si dobíjate energiu?
Pri rozsahu mojich aktivít potrebu-

jem skôr energiu vybíjaÈ, ale keì som
vo fáze aktívneho dobíjania, tak je to
v bazéne, v saune, na horách, v zá-
hradke a pasívne v divadle, na kon-
certoch pop music a niãnerobením
pred telkou. 

� Prezradíte nieão o svojej rodine?
ManÏelka Marta pôsobí na SPU,

dcéra Martinka a syn Andrejko sú
‰koláci a pomaly sa z nich stávajú tí-
nedÏeri...

� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Je ich viacero, myslím, Ïe je zby-
toãné o nich hovoriÈ, respektíve písaÈ.

� Aké máte koníãky?
Cestovanie, fotografovanie a uÏ

spomínané záhradkárãenie. 

� Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Na zemi ·kandinávia, vo vesmíre

Mars. Pote‰ím sa, ak sa z toho splní
aspoÀ polovica...

� Humor je korením Ïivota – máte
nejak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘
záÏitok zo ‰koly? 

Raz som sa sp˘tal ‰tudentov, ão
majú na ‰tudentskom Ïivote najrad-
‰ej? Odpovedali mi, Ïe prestávky me-
dzi predná‰kami a letné prázdniny.

-rch-

Koncom januára sa na Katedre re-
gionálneho rozvoja FE·RR stretli ãle-
novia rady Asociácie komunálnych eko-
nómov Slovenskej republiky (AKE SR).
Asociácia je profesijn˘m zdruÏením od-
borníkov z teórie a praxe, ktorí sa za-
oberajú ekonomikou miestnych samo-
správ na území Slovenskej republiky.
Diskutovali o problémoch, ktoré sa do-
t˘kajú finanãného manaÏmentu, roz-
poãtovania, úãtovníctva a v˘kazníctva v
mestách a obciach, správy daní, ale aj
o spolupráci so ZMOS-om a nov˘m spl-
nomocnencom Vlády SR pre reformu
verejnej správy. Na stretnutí sa rie‰ila
aj otázka získavania informácií a vzá-
jomnej komunikácie pri rie‰ení praktic-
k˘ch otázok finanãného manaÏmentu.
„Z externého prostredia ãasto dostáva-
me veºké mnoÏstvo informácií, dôleÏité
je nájsÈ spôsob, ako ich efektívne se-
lektovaÈ, navzájom medzi sebou posie-
laÈ a implementovaÈ do kaÏdodennej
praxe," hovorí prezidentka AKE SR,

Ing. Eva BaláÏová, PhD., ktorá tieÏ kon-
‰tatuje, Ïe treba zefektívniÈ aj tok infor-
mácií prostredníctvom finanãnej komi-
sie ZMOS-u. Rada AKE SR na svojom
zasadnutí ustanovila pracovnú skupinu
na rokovania s Ministerstvom financií
SR o problematike zavedenia aktuálne-
ho úãtovníctva v podmienkach miest-
nych samospráv. ZároveÀ upozornila
ministerstvo na závaÏn˘ problém pri u-
platÀovaní súãasného znenia zákona o
rozpoãtov˘ch pravidlách územnej sa-
mosprávy v praxi. ëal‰ou váÏnou té-
mou bola problematika financovania
‰tátnych a ne‰tátnych ‰kolsk˘ch zaria-
dení prostredníctvom miestnej samos-
právy. âlenovia rady sa v záujme rie‰e-
nia mnoÏstva problémov z tejto oblasti
dohodli na spoloãnom rokovaní aj 
s kompetentn˘mi pracovníkmi z Minis-
terstva ‰kolstva SR. ZároveÀ vyjadrili
pote‰enie „z podnetného a tvorivého
prostredia a atmosféry v priestoroch
univerzity“. -rch-

SúÈaÏíme s E – KU
Na súÈaÏnú otázku z
minulého ãísla správ-
ne odpovedali tí, ktorí
oznaãili moÏnosÈ a).
Brazílski pracovníci
skutoãne váhali dosÈ

dlho so zaslaním protokolu. Nieão
spísaÈ im pripadá neprimerané, preto-
Ïe v‰etko, ão je písomne zdokumen-
tované, sa nedá len tak ºahko zmeniÈ.
Sú extrovertní a uprednostÀujú „Ïivé“
porady.

V˘kladov˘ slovník angliãtiny s inter-
aktívnym CD ROMom, ktor˘ venoval
do súÈaÏe E – KU In‰titút jazykovej a
interkultúrnej komunikácie v Nitre,
získava Erika Gyöngyová z Katedry
v˘Ïivy zvierat.

SLOVNÍK SLOVENâINY 
VYCHÁDZA 

PO 50 ROKOCH 

Pred niekoºk˘mi t˘ÏdÀami vy‰iel pr-
v˘ zväzok nového Slovníka súãasné-
ho slovenského jazyka, obsahujúci
slová od A po G. Je v Àom zachyte-
n˘ch 30 293 slov a v porovnaní s
predchádzajúcim slovníkom z päÈde-
siatych rokov je bohat‰í o tisíce slov.
Roz‰íril sa najmä o prevzaté slová z
in˘ch jazykov a nové v˘znamy star-
‰ích slov. Jeho príprava trvala desaÈ
rokov a po skompletizovaní by mal
zachytiÈ 220 aÏ 240 tisíc slov. Druh˘
zväzok vyjde asi o dva a pol roka, na
v‰etk˘ch osem zväzkov si v‰ak musí-
me poãkaÈ 15 rokov. Diskusie sa pod-
ºa autorov nového slovníka viedli naj-
mä okolo prebrat˘ch slov z angliãtiny
a na rozdiel od minulosti sa menej
diskutuje o ãechizmoch. Nov˘ slovník
obsahuje aj viacero vulgarizmov, ão
v‰ak podºa jazykovedcov nie je dôvod
na ich pouÏívanie vo verejn˘ch preja-
voch alebo v médiách. 

(Sme 15. februára 2007)

V bratislavskej Inchebe sa 8. a 9.
marca uskutoãní dvanásty roãník naj-
väã‰ieho veºtrhu práce na Slovensku
Národné dni kariéry 2007, ktor˘ tradiãne
organizuje AIESEC Bratislava. Cieºom
podujatia je sprostredkovaÈ kontakt za-
mestnávateºov z popredn˘ch firiem a or-
ganizácií so ‰tudentmi a absolventmi
V·, ponúknuÈ priestor na konzultácie,
prezentácie firiem a odborné predná‰ky,
ktoré majú pripraviÈ ‰tudentov na vstup
na trh práce. Tento rok participuje na
NDK 2007 vy‰e sto zamestnávateºov. 

Na veºtrhu práce sa kaÏdoroãne
zúãastÀuje aj nitrianska poboãka
AIESEC. ·tudenti sa môÏu prihlásiÈ
a zakúpiÈ si lístky 27. – 28. 2. v kan-
celárii AIESECu (·D Nová doba, 4.
poschodie). Doprava autobusom,
ktor˘ poskytla Fakulta ekonomiky a
manaÏmentu, je bezplatná.

Máme po nej, a tak ju môÏeme po-
maly bilancovaÈ. Ono viac-menej nie je
ani ão. Zima skonãila a nestihla e‰te ani
poriadne zaãaÈ. Väã‰ina lyÏiarskych
stredísk zostala zatvorená. Kopce, lúky
a mestá mali v‰etky farby, len nie bielu.
UÏ som aj rozm˘‰ºal, ãi celá táto situá-
cia nie je zavinená plnením programo-
vého vyhlásenia vlády. V rámci boja s
prirodzen˘mi monopolmi zru‰me zimu,
a t˘m obmedzme zisky energetick˘ch
gigantov. My‰lienka je to v‰ak málo
pravdepodobná. Poriadna zima s kopou
snehu nebola nielen u nás, ale ani v
okolit˘ch ‰tátoch. No iba na‰a televízia,
rozhlas a tlaã nás kaÏdodenne pre-
sviedãali, Ïe zima na Slovensku je
„great“. MoÏno áno, tento rok v‰ak....
No, neviem. Neviem, ão si mám pod slo-
vom „great“ predstaviÈ. Ani pod sloga-
nom „A postav snehuliaka“, ktor˘ spre-
vádzal túto kampaÀ. Aj by som postavil,
ale z blata? Myslím, Ïe by sa mu hodila
iná farba. MôÏeme teda zhodnotiÈ, Ïe
celá kampaÀ bola v urãit˘ch ohºadoch
chorá. Povieme si: „No a ão, veì to pla-

tila Európska únia!“ To áno. A my sme
jej za to vìaãní. Mohli sme si totiÏ v‰im-
núÈ tú r˘chlosÈ, ktorou reaguje na ak-
tuálnu situáciu. Dôvod na tento nezmy-
sel bol asi len jeden. Peniaze na kam-
paÀ boli schválené oveºa skôr, ako zima
zaãala. Zima nenastala a museli sa mi-
núÈ tak ãi tak. Inak by sme ich museli
vrátiÈ. No a to ich rad‰ej vyhodiÈ do
vzduchu, ako vrátiÈ mnohokrát absolút-
ne nepruÏnej únii, ktorá rozhoduje od
stola. Mohlo by sa totiÏ staÈ, Ïe keby
sme Ïiadali peniaze na inú kampaÀ, tak
ich nedostaneme. Veì sme neminuli ani
tie, ão sme dostali predt˘m. Takto sú
v‰etci spokojní. KampaÀ prebieha pod-
ºa plánu aÏ na maliãkosÈ a na‰a moÏ-
nosÈ získaÈ v budúcnosti peniaze na po-
dobné projekty existuje. Pripomína mi to
ten známy vtip: V zoologickej záhrade
robili experiment. SpoluÏitie vlka s bara-
nom. Delegácie aj novinárov zaujímalo,
ãi v ich vzÈahu nie sú nejaké problémy.
O‰etrovateº odpovedal: „Nie sú, len ba-
rana musíme obãas vymeniÈ.“ 

JURAJ HUBA, 1. FEM
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Florbalistom ch˘balo viac
bojovnosti i ‰Èastia
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V¯BEROVÉ KONANIE

BASKETBAL

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU oznamuje, Ïe 
� 1. marca 2007 sa v zasadacej miest-
nosti Katedry ekonomiky uskutoãnia ob-
hajoby dizertaãn˘ch prác:

- o 13.00 h bude Ing. DANIELA KUNO-
VÁ obhajovaÈ prácu na tému Modelova-
nie trhov˘ch vzÈahov vybran˘ch poºno-
hospodárskych produktov a

- o 15.00 h bude Ing. PETER JURÍâEK
obhajovaÈ prácu na tému Anal˘za pria-
mych platieb do poºnohospodárstva po
vstupe SR do EÚ;
� 15. marca 2007 sa v zasadacej miest-
nosti Katedry manaÏmentu uskutoãnia
obhajoby dizertaãn˘ch prác:

- o 9.00 h bude Ing. MARTINA FAZE-
KA·OVÁ obhajovaÈ prácu na tému Pod-
niková kultúra vo vybran˘ch podnikateº-
sk˘ch subjektoch PPoK a

- o 11.00 h bude Ing. MILAN DÎUPINA
obhajovaÈ prácu na tému Zhodnotenie
procesu strategického riadenia vo vybra-
n˘ch agropotravinárskych podnikoch.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 30.
marca 2007 sa v zasadacej miestnosti

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona ã. 522/2003 Z. z. o v˘ko-
ne práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie 
➤ miesta vedúceho Katedry ekológie FE·RR.

Podmienky:
- profesor alebo docent v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie katedry,
- organizaãné, komunikaãné a projekãné schopnosti,
- praktické zruãnosti v IKT,
- morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 2. 3. 2007.

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 vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre spoloãensk˘ch vied FEM
pre v˘uãbu predmetov sociológia, etika, podnikateºská etika.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore etika v kombinácii s ìal‰ím spoloãenskovedn˘m predmetom,
- akademick˘ titul PhD. alebo minimálne ‰túdium v III. stupni V· s absolvovanou dizertaãnou skú‰kou,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na zá-

klade formalizovanej skú‰ky IKT,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na V·,
- pedagogická spôsobilosÈ,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 2. 3. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav FZKI
pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov základy GIS, aplikácie GIS, geodézia.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor geodézia a kartografia alebo krajinné inÏinierstvo,
- akademick˘ titul PhD., resp. v III. stupni ‰túdia po dizertaãnej skú‰ke,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce v geodetick˘ch a GIS softvéroch (Arc, View, IDRISI, KORE·, MicroStation),
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 9. 3. 2007.

➤ funkãn˘ch miest docentov na Mechanizaãnej fakulte SPU pre ‰tudijné odbory: 
5.2.50 V˘robná technika

- 2 miesta na Katedre mechaniky a strojníctva,
- 1 miesto na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby;

5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia
- 1 miesto na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení.

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 v˘berového
konania je 2. 3. 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte na Útvar personalistiky,
ekonomiky práce a mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

VIAC NA

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

Extraliga – nadstavbová ãasÈ
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Cityfar-

ma Nové Mesto nad Váhom 2:3 (25,-22,
26,-20,-13).

Dá sa kon‰tatovaÈ, Ïe domáci podali je-
den z najlep‰ích v˘konov na vlastnej pa-
lubovke. Od zaãiatku sa nebojácne pustili
do súpera. V koncovke prvého setu síce
prehrávali 21:22, ale vìaka dobrej obrane
na sieti a kvalitnému útoku ho získali vo
svoj prospech. Zaãiatok druhého setu tak-
tieÏ patril domácim hráãom, vytvorili si aj
men‰í náskok. Súper sa v‰ak vãas zmo-
bilizoval a uhral koncovku vo svoj pro-
spech. Dramatick˘ bol aj tretí set. Na‰i
hráãi v‰ak opäÈ sústredenou hrou v kon-
covke, na bloku a taktieÏ v obrane v „poli“
získavali potrebné body. ·tvrt˘ set bol
jednoznaãne v réÏii hostí, ktor˘ch drÏal
nad vodou v˘borne hrajúci Barbierik. V pia-
tom sete lep‰ie zaãali domáci, keì sa v
zaãiatku ujali vedenia. Viedli 10:8, 13:11 a
boli veºmi blízko k úspechu a prvej prehre
hostí na súperovom ihrisku. Hostia v‰ak

opäÈ zvládli koncovku, stav setu vyrovnali
(na väã‰ine dosiahnut˘ch bodov sa po-
dieºal práve Barbierik) a napokon zvíÈazili.
Treba v‰ak povedaÈ, Ïe v napínavom zá-
pase na‰i hráãi odviedli maximum!

VK Ekonóm SPU Nitra – VKM Loko-
motíva Zvolen 3:2 ( -21, 21, 23,-17,13)

Vo veºmi dôleÏitom a obojstranne ner-
vóznom zápase lep‰ie zaãali hostia. Dob-
r˘m servisom zatlaãili ná‰ tím, vyhrali
koncovku prvého setu, a to ich asi uspo-
kojilo. V druhom vo v‰etk˘ch hern˘ch ãin-
nostiach jednoznaãne dominovali Nitra-
nia. Tretí set bol najvyrovnanej‰í. Obe
druÏstvá sa striedali vo vedení, Zvolenãa-
nia v‰ak v koncovke premrhali sºubne sa
rozvíjajúci náskok. Vo ‰tvrtom opäÈ pritla-
ãili na servise a získali ho svoj prospech.
V piatom, rozhodujúcom sete, sa so za-
ãiatkom lep‰ie vysporiadal ná‰ tím, keì
menil strany pri stave 8:6 vo svoj pro-
spech. Hostia vyrovnali, domáci im v‰ak
dobrou sériou na bloku u‰li a udrÏali si
dvojbodov˘ náskok aÏ dokonca setu.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK PU Pre-
‰ov 1:3 ( -15, 20,-23,-24)

Ná‰ tím po predchádzajúcom vynika-

V extralige porazil tím BK Casta SPU
Nitra domáce Levice 66:88 (14:29,
16:17, 13:24, 23:18) a doma zvíÈazil
nad Luãencom 95:80 (29:18, 22:19,
20:23, 24:20). Sériu siedmich víÈazn˘ch
zápasov neãakane zastavila Handlová,
s ktorou prehral 91:95 (28:22, 23:15,
15:36, 25:22). (nn)

SKRIPTÁ
V. Manda – T. Mandová: Filozofia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 100 Sk.
Z. Muchová a kol.: Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu. ·tvrté nezmenené

vydanie, náklad 100 ks, cena 154 Sk.
R. Gálik a kol.: Mechanizácia Ïivoãí‰nej v˘roby. Druhé nezmenené vydanie, náklad 150 ks,

cena 149 Sk.
J. Balla: Náuka o materiáloch. Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 99 Sk.
J. Franãák a kol.: Mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby. Tretie nezmenené vydanie, ná-

klad 100 ks, cena 170 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Katedry ‰peciálnej zootechniky budú ko-
naÈ obhajoby dizertaãn˘ch prác:

- o 8.30 h bude Ing. PATRIK PRIATKA,
denn˘ doktorand na Katedre ‰peciálnej
zootechniky, obhajovaÈ prácu na tému
ZloÏenie bôãika vo vzÈahu k ostatn˘m ja-
toãn˘m partiám tela u o‰ípan˘ch;

- o 10.00 h bude Ing. FRANTI·EK
MUNK, extern˘ doktorand na Katedre
‰peciálnej zootechniky, obhajovaÈ prácu
na tému VyuÏitie Hal génu (RYR1) pre
zlep‰enie produkãn˘ch ukazovateºov a
kvality mäsa o‰ípan˘ch;

- o 11.30 h bude Ing. VLADIMÍR VA-
GAâ, extern˘ doktorand na Katedre hod-
notenie a spracovania Ïivoãí‰nych pro-
duktov FBP, obhajovaÈ prácu na tému Di-
ferenciácia jatoãnej hodnoty kategórie
hovädzieho dobytka v systéme klasifiká-
cie EUROP.

UÎ STE SA ROZHODLI, KOMU VENU-
JETE 2 PERCENTÁ Z DANE? Florbalov˘
klub Slávia SPU DFA Nitra sa obracia na
v‰etk˘ch priaznivcov vysoko‰kolského
‰portu, ktorí majú záujem podporiÈ jeho
ãinnosÈ. BliÏ‰ie informácie a tlaãivá získate
na: dfanitra@zoznam.sk, tel.: 0915 134194.

Privítame u nás kaÏdého, kto má o tento
‰port záujem, chlapcov aj dievãatá. Infor-
mácie o tréningoch a ìal‰ie podrobnosti
získajú na tel. ãísle 0915 134194 alebo na
e-mailovej adrese dfanitra@zoznam.sk. 

Vediete ‰portov˘ klub, musíte absol-
vovaÈ tréningy, zápasy... Nie je niekedy
ÈaÏké v‰etko zvládaÈ?

- Je to nároãné na ãas, najmä pokiaº ide
o organizaãné záleÏitosti. DosÈ úsilia stojí

V tejto sezóne sa vám akosi „lepí
smola na päty“...

- V úvodn˘ch zápasoch sa nedarilo ná‰-
mu gólmanovi, neskôr boli problémy s v˘-
konnosÈou muÏstva. Podpísala sa pod Àu
slab‰ia tréningová príprava, viacero hrá-
ãov vynechávalo tréningy, ãi uÏ kvôli cho-
robe, alebo rôznym povinnostiam. DosÈ
sme strácali aj v koncovkách zápasov,
keì sme boli jasne lep‰í, ale ‰Èastie nám
neprialo. Je to v‰ak hlavne o zodpoved-
nosti a prístupe hráãov k
tréningom. Niektorí by
mali daÈ do toho „viac
srdieãka“, bojovaÈ za
klub, uvedomiÈ si, Ïe
hraÈ v takejto súÈaÏi je
ãesÈ. 

Omladili ste káder
muÏstva, do posled-
n˘ch zápasov sa zapo-
jili aj juniori. Ako sa im
darilo?

- Poãínali si veºmi
dobre, myslím, Ïe mô-
Ïeme na nich stavaÈ aj v
budúcnosti. SnaÏíme sa
ão najviac pracovaÈ s
mlad˘mi nádejn˘mi hráã-
mi, vychovávaÈ si vlast-
n˘ dorast. V mestskej li-
ge, ktorú sme rozbehli pred dvoma rokmi,
vidíme veºa talentov, snáì aj budúcich re-
prezentantov Slovenska. Ak sa budú flor-
balu venovaÈ zodpovedne, budú ho hraÈ
ako hlavn˘ ‰port, tak na to urãite majú. 

Na súpiske máte tridsaÈ hráãov, z to-
ho viac ako tretinu ‰tudentov SPU.
Prijímate aj nováãikov? 

- PravdaÏe, chceme roz‰íriÈ rady florba-
listov. SnaÏíme sa osloviÈ ão naj‰ir‰í okruh
mládeÏe, sprístupniÈ florbal v‰etk˘m, nie-
len t˘m najtalentovanej‰ím, ako b˘va zvy-
kom napríklad v hokejov˘ch kluboch.

aj zháÀanie financií, treba hradiÈ ‰tartovné
na jednotlivé kolá, cestovné a podobne. 
V tejto sezóne nás sponzoruje Centrum
voºného ãasu ABC z Martina a ‰portov˘
server Sport4U.sk, ktor˘ nám pomáha so
‰portov˘m vybavením. Pomoc nám prisºú-
bilo aj vedenie univerzity. Pán rektor, sám
b˘val˘ aktívny ‰portovec, je ‰portu naklo-
nen˘. 

Klub funguje uÏ tri roky, z toho dva
pod hlaviãkou Slávie SPU. Aké máte
predstavy o jeho ìal‰ej ãinnosti? 

- Zatiaº sa e‰te stále rozbiehame, ale
verím, Ïe v priebehu piatich rokov dosiah-
neme v˘raznej‰ie úspechy a budeme bo-
jovaÈ o titul majstra republiky. Doteraz
pôsobili v tíme väã‰inou b˘valí hokejisti a
hokejbalisti. Florbal je v‰ak in˘, oveºa
technickej‰í ‰port, preto staviame hlavne
na príprave mládeÏe a snaÏíme sa vycho-
vávaÈ ãisto florbalov˘ch hráãov. (za)

www.uniag.sk

➤ FLORBAL JE KOLEKTÍVNY
·PORT podobn˘ hokeju ãi hokejbalu,
má v‰ak svoje ‰pecifické pravidlá.
T˘m najzákladnej‰ím je, Ïe nie je po-
volená hra „do tela“ a tvrdé zákroky.
Hrá sa v ‰portov˘ch halách s ºahkou
plastovou loptiãkou na dve bránky.
DruÏstvo tvorí päÈ hráãov s branká-
rom. K ich v˘bave patrí ‰peciálna ho-
kejka, brankár potrebuje vystuÏen˘
dres a prilbu.

➤ SVETOVÉ PRVENSTVO vo flor-
bale patrí ‰kandinávskym krajinám,
bezkonkurenãne najlep‰í sú ·védi,
ktorí sa stali ‰esÈkrát po sebe majstra-
mi sveta. O tom, Ïe ·védsko je mek-
kou florbalu, svedãí aj celosvetovo naj-
väã‰í poãet registrovan˘ch hráãov. Na
Slovensku vznikol florbalov˘ zväz
pred piatimi rokmi a odvtedy si tento
‰port u nás získava stále väã‰iu popu-
laritu. Ná‰ národn˘ tím zatiaº hrá v C
skupine majstrovstiev sveta.

➤ VO ·VAJâIARSKU, ktoré má
‰tvrtú najväã‰iu florbalovú asociáciu
na svete, sa do tejto hry najskôr pus-
tili po svojom. Hlavn˘m rozdielom bo-
lo, Ïe hokejku mal aj brankár. Pre ne-
dostatok veºk˘ch hál si ·vajãiari hru
upravili na tzv. mal˘ florbal, ktor˘
hrajú traja hráãi v jednom poli s bran-
károm. V klasickom obsadení 5 + 1
sa hrajú iba najvy‰‰ie súÈaÏe. Po
vzniku Medzinárodnej florbalovej fe-
derácie v roku 1986 (zakladajúcimi
krajinami boli ·védsko, Fínsko a
·vajãiarsko) v‰ak uÏ ani ‰vajãiarski
brankári nepouÏívajú hokejku.

Na základe rokovania
stravovacej komisie odporú-
ãame zamestnancom, aby
návrhy a pripomienky k po-
dávanej strave zapísali do
knihy prianí a sÈaÏností, kto-

rá je k dispozícii pri vchode do jedální. 
DÀa 24. 1. 2007 sa uskutoãnilo riadne

zasadnutie Rady OOZ. Novou ãlenkou
rady sa stala Ing. M. Papová, ktorá na-
hradila odstupujúcu predsedníãku kultúr-
nej komisie RNDr. M. BoÏikovú, PhD. Na
rokovaní bolo tieÏ schválené zv˘‰enie
odborárskeho príspevku pre dôchodcov
na 10 Sk mesaãne. 

V dÀoch 5. – 6. 2. sa Ing. ª. ëuìáko-
vá, podpredsedníãka Rady OOZ, zúãast-
nila na zasadnutí V˘boru V· a PRO OZ
P·aV v Banskej Bystrici. 

Témou rokovania predsedu OZ s
kvestorkou SPU Ing. A. Janãu‰kovou 
(9. 2.) bolo prerozdelenie neúãelovej do-
tácie vo v˘‰ke 6 905 tisíc za rok 2006,

Na zasadnutí legislatívnej komisie 
(9. 2.) bol prerokovan˘ návrh aktualizácie
a zmien Stanov OZ P·aV pri SPU v Nitre,

·portová komisia pripravila pre za-
mestnancov SPU a ich rodinn˘ch príslu‰-
níkov jednodÀové lyÏiarske zájazdy na
Krahule, resp. Bezovec (10. a 17. 2.; 3.,
4., 10. a 25. 3.), do Valãianskej doliny 
(24. 2.) a Veºkej Raãe (17. 3.),

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

Finále najvy‰‰ej slovenskej súÈaÏe vo florbale je pred dverami a medzi dvanást-
kou tímov, ktoré bojujú v extralige, je aj ·portov˘ klub Slávia SPU DFA Nitra. Zatiaº,
ão v predchádzajúcej sezóne obsadil ôsme miesto, v tej súãasnej sa mu príli‰ ne-
darilo. Okrem dvoch víÈazstiev a jednej remízy skonãili v‰etky zápasy bez bodové-
ho zisku, i keì, väã‰inou s veºmi tesn˘m rozdielom. O rozhovor sme poÏiadali ka-
pitána muÏstva LUBOMÍRA KLOSÍKA a jeho klubového kolegu LUKÁ·A KI·U, ‰tu-
dentov ‰tvrtého roãníka Mechanizaãnej fakulty.

Florbal si na Slovensku získava stále viac priaznivcov.
Dvere pre nováãikov má otvorené aj florbalov˘ klub na
na‰ej univerzite.

Extraligové druÏstvo florbalistov ·K Slávia SPU DFA Nitra. 
Snímky: MARIÁN JANEGA

júcom, no zároveÀ vyãerpávajúcom dueli
nezachytil úvod zápasu a iniciatívy sa
chopili hostia. Vynikali najmä pozornou o-
branou na sieti a kvalitn˘m útokom. Nitra-
nia vyprodukovali mnoÏstvo nevynúte-
n˘ch ch˘b a nedostali sa k svojej hre. V
druhom sete lep‰ie zvládli koncovku a za-
slúÏene ho aj vyhrali. V treÈom za stavu
16:13 v ná‰ prospech vyrobili viacero ne-
vynúten˘ch ch˘b, hostia sa opäÈ dostali
do vedenia a zo ‰Èastím tesne uhrali kon-
covku vo svoj prospech. Vo ‰tvrtom viedli
volejbalisti SPU 23:22, nedokázali v‰ak
svoju prevahu potvrdiÈ a neúspe‰ne vede-
n˘mi útokmi set prehrali. 

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA


