
Odborová organizácia je tu 
pre v‰etk˘ch zamestnancov

STΩPâEK

SúÈaÏ originálnych ‰tudentsk˘ch „vajcoletov“ od‰tartovala v pondelok 23. apríla piaty
roãník Nitrianskych univerzitn˘ch dní. Viac o programe, nabitom zábavn˘mi, kultúrny-
mi a ‰portov˘mi akciami, prinesieme v budúcom ãísle. Foto: RÓBERT KOLLÁR
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- âlenovia komisie, b˘valí akademic-
kí funkcionári univerzít vo Veºkej Britá-
nii, Turecku, Grécku a Írsku, pri stretnu-
tí s rektorom a manaÏmentom SPU
zdôraznili, Ïe neprichádzajú ako in-
‰pektori, ale kolegovia, aby nahliadli do
kaÏdodenného Ïivota ‰koly, vypoãuli si
vízie do budúcnosti a svojimi radami
pomohli splniÈ na‰e ciele. Pri diskusii s
autormi samohodnotiacej správy kon-
‰tatovali urãité decentralizaãné snahy
fakúlt a zdôraznili, Ïe by sme mali kon-
cepãne, vo vzÈahu k verejnosti, vystu-
povaÈ ako jeden celok, teda myslieÈ ce-
louniverzitne. Zaujímal ich aj dopad
spracovania správy na jednotlivé praco-
viská, aké konzekvencie vyplynuli pre

ne v prospech skvalitnenia vzájomnej
komunikácie. 

Pri pracovnom obede sa komisia
stretla aj so zástupcami samosprávy a
priemyseln˘ch podnikov regiónu. Dis-
kusia sa toãila okolo potreby a v˘znamu
spolupráce v záujme uplatnenia absol-
ventov. Komisári skon‰tatovali, Ïe pro-
ces akreditácie nov˘ch ‰tudijn˘ch pro-
gramov, zodpovedajúcich poÏiadavkám
praxe, je legislatívne a ãasovo veºmi
nároãn˘ a vyÏadoval by zjednodu‰enie
byrokratick˘ch postupov. 

Komisia nav‰tívila tento raz iba niek-
toré na‰e fakulty. V júni bude pokraão-
vaÈ, aby na základe získan˘ch skúse-
ností vyslovila svoje stanovisko. KP

Myslime a vystupujme ako celok

Lipa nie je len strom s lieãiv˘m kve-
tom a symbol slovanstva, ako som si
donedávna myslela. Stará lipa, rastú-
ca v ‰védskej dedine Ra°shult, in‰piro-
vala luteránskeho pastora Nilsa Inge-
marssona, aby si svoje meno roz‰íril o
prímenie Linnaeus. Teplo, teplo, prihá-
ra... je to jasné, veì monogram „L.“
poznáme z uãebníc botaniky! Áno, sy-
nom spomínaného ·véda bol CARL
LINNÉ, ktorému príroda a ‰túdium jej
zákonitostí uãarili natoºko, Ïe rí‰u rast-
lín a Ïivoãíchov usporiadal do pevného
a jasného systému! V máji tohto roku,
presnej‰ie dvadsiateho tretieho, si
svet pripomenie úctyhodné tri storoãia
od jeho narodenia.

Îivotopisci uvádzajú, Ïe mal˘ Carl
sa veºmi Ïivo zaujímal o prekrásnu ot-
covu záhradu vo farnosti Stenbrohult,
poznal latinské názvy v‰etk˘ch rastlín
v nej. Ba naspamäÈ i niektoré knihy o
botanike. Základné vzdelanie získal od
domáceho uãiteºa a neskôr v ‰kole vo
Växjö. Klasika ho veºmi nebavila, vyni-
kal v‰ak v matematike a fyzike, a, sa-
mozrejme, v náuke o prírode. Pred do-
konãením gymnázia odporuãili profe-
sori otcovi, aby dal syna rad‰ej do uãe-
nia. Ten sa v‰ak poradil s odborníkmi,
a tak Carl zaãal ‰tudovaÈ na univerzite
v Lunde, neskôr medicínu v Uppsale.
·Èastena mu Ïiãila, keì mu umoÏnila
zoznámiÈ sa s profesormi, ktorí urãili je-
ho ìal‰í osud. Prof. Stobaeus aj prof.
Celsius mu dali k dispozícii svoje ve-
decké kniÏnice aj herbáre. V roku 1735
bol v holandskom Harderwijku promo-
van˘ na doktora medicíny. No i keì po
návrate do ·védska slávil v ·tokholme
veºké úspechy ako lekár, nebol ‰Èast-
n˘, v‰etko ho Èahalo do prírody, k ob-
ºúben˘m prírodn˘m vedám. Pustil sa
touto cestou a v roku 1741 ho menova-
li za profesora botaniky na univerzite v
Uppsale. V päÈdesiatke bol pov˘‰en˘
do ‰ºachtického stavu. Prínos vedec-
kého diela Carla von Linné do veºkej
knihy ºudského poznania je grandióz-
ny. „âlovek nie je ani kameÀ, ani rast-
lina, je teda Ïivoãích.“ Homo sapiens.
Aj to je jeho veta.

K. POTOKOVÁ

Medzi ocenen˘mi 4. roãníka pres-
tíÏnej súÈaÏe Baumit Fasáda roka
2006, ktorej cieºom je oceniÈ stavebné
diela, kde sa v˘nimoãn˘m spôsobom
spája invencia architekta s kvalitou
stavebn˘ch materiálov, sa ocitla aj na-
‰a Mechanizaãná fakulta. Do súÈaÏe
ju prihlásila fa Sanhuma a architekt
ªubomír Hole‰ovsk˘ získal v kategórii
novostavieb ãestné uznanie za návrh
jej modrej fasády. Úspe‰nému archi-
tektovi, ktor˘ si zo súÈaÏe odniesol via-
cero ocenení, srdeãne blahoÏeláme!

(TVA)

nej subjektivity dÀa 17. apríla 2007 a s
t˘m súvisiace zmeny, premenovanie or-
ganizácie na Univerzitnú organizácia OZ
P·aV pri SPU v Nitre a transformácia
Rady OOZ na V˘bor univerzitnej organi-
zácie. 

Na záver svojho vystúpenia poìako-
val Miroslav Habán svojim kolegom z
V˘boru univerzitnej organizácie, ako i
v‰etk˘m odborárskym funkcionárom za
ich nezi‰tnú ãinnosÈ v OZ v prospech
ãlenov, ale aj neãlenov OZ, v‰etk˘ch za-
mestnancov SPU. Pripomenul, Ïe mnohí
nedoceÀujú ich ãinnosÈ, ale v˘hod získa-
n˘ch aj prostredníctvom nich by sa nikdy
nevzdali. Z rozsiahlej ‰kály ãinností or-
ganizácie v uplynulom roku je zrejmé, Ïe
úãinnou spoluprácou s predstaviteºmi
OZ P·aV na Slovensku, ako i vedením
SPU moÏno naplniÈ základné poslanie
odborov. Preto vyslovil poìakovanie za
spoluprácu rektorovi M. Láteãkovi, kves-
torke A. Janãu‰kovej, predsedovi AS
SPU J. Simoníkovi a dekanom fakúlt,
ako aj v‰etk˘m ãlenom odborov na na‰ej
univerzite za solidaritu, za podporu a ãin-
nosÈ v OZ.

Kompletná správa o ãinnosti odboro-
vej organizácie, ako i jej nové stanovy,
budú zverejnené na webovej stránke
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm -r-

garancia lep‰ích podmienok pre takmer
380-tisíc zamestnancov v porovnaní s
platn˘mi zákonmi z predchádzajúceho
obdobia. 

âinnosÈ Rady OOZ P·aV pri SPU v
Nitre bola zameraná na posilnenie ãlen-
skej základne. DÀa 26. októbra 2006 sa
konalo pracovné stretnutie pod názvom
Preão sa staÈ ãlenom OZ P·aV na Slo-
vensku? Zúãastnilo sa na Àom 62 za-
mestnancov univerzity a odzneli tu prís-
pevky J. Ga‰perana, predsedu OZ P·aV
na Slovensku a I. Haverlíka, predsedu
ZdruÏenia V· a PRO, v ktor˘ch prezen-
tovali ãinnosÈ odborárov rezortu M· SR.
S prezentáciou ãinnosti odborov na SPU
vystúpil Miroslav Habán a publiku sa pri-
hovoril aj J. Supuka, prorektor SPU pre
vedu a v˘skum, ktor˘ odpovedal na otáz-
ky vypl˘vajúce z diskusie. 

Z celkového poãtu zamestnancov
SPU je k 1. marcu 2007 odborovo orga-
nizovan˘ch 738, t. j. 59,51 percent. Bolo
prijat˘ch 32 nov˘ch ãlenov, 24 ãlenov
ãlenstvo zru‰ilo. 

âinnosÈ novozvolenej Rady OOZ
P·aV pri SPU na funkãné obdobie rokov
2006–2009 má 19 volen˘ch ãlenov a za-
bezpeãuje rôzne aktivity prostredníc-
tvom 7 riadnych a 2 odvoden˘ch komisií.
Na rokovania rady b˘va aktuálne poz˘-

van˘ rektor a kvestorka SPU, ako aj
predsedníãka revíznej komisie. Rada za-
sadala spolu na 13 riadnych a 2 mimo-
riadnych rokovaniach, priãom zápisnice
sú k dispozícii v kancelárii rady, u pred-
sedov fakultn˘ch a dielensk˘ch organi-
zácií a na webovej stránke univerzity. 

Novo zaloÏená legislatívna komisia,
ktorá pracuje v zloÏení M. Miko, (predse-
da), B. Vitázková a D. Hillová po prv˘krát
zasadala 9. 2. 2007. Okrem pracovno-
právnych otázok rie‰ila vypracovanie ak-
tualizácie stanov OZ P·aV pri SPU. Dô-
leÏit˘m krokom bolo nadobudnutie práv-

Poslaním OZ P·aV na Slovensku,
ktor˘ je v rámci KOZ so 67 tisícmi ãlenov
najpoãetnej‰í, je ochrana, obhajoba a
presadzovanie oprávnen˘ch záujmov a
poÏiadaviek svojich ãlenov. Odbory majú
v˘nimoãné postavenie aj v tom, Ïe ako
oprávnen˘ zástupca zamestnancov mô-
Ïu vystupovaÈ voãi zamestnávateºom.
Podstatná ãasÈ ãinnosti OZ bola v roku
2006 zameraná na tieto ciele: 

� Uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vy‰-
‰ieho stupÀa na rok 2007 pre zamestná-
vateºov, ktorí pri odmeÀovaní postupujú
podºa zákona ã. 553/2003 Z. z. o odme-
Àovaní niektor˘ch zamestnancov pri v˘-
kone práce vo verejnom záujme. V˘sled-
kom je o. i. aj to, Ïe od 1. 7. 2007 budú
platy uãiteºov valorizované o 5 percent a
neuãiteºsk˘ch zamestnancov o 7 per-
cent.

� Pripomienkovanie návrhu zákona,
ktor˘m sa mení zákon 131/2002 Z. z. o
vysok˘ch ‰kolách. Na základe pripomie-
nok boli predloÏené 4 zásadné a 38 kon-
krétnych pripomienok.

� Pripomienkovanie novelizácie Zá-
konníka práce.

Treba zdôrazniÈ, Ïe iba systematickou
ãinnosÈou odborárov je v ‰kolstve sociál-
ny zmier, pravidelná valorizácia platov a

·aty robia ãloveka, 
fasáda budovu

Komisia EUA v zloÏení (zºava): pani Mollie Temple z Veºkej Británie a páni Ustun
Erguder z Turecka, Socratis Katsikas z Grécka a Padraig Walsh z Írska pobudli
u nás v dÀoch 22. aÏ 25. apríla. Foto: za

Pohºad do pléna. Medzi hosÈami aj Ivan Haverlík a Ján Ga‰peran, predstavitelia odboro-
vého zväzu a rektor SPU, Mikulá‰ Láteãka. Snímky: za

Miroslav Habán v správe o ãinnosti odbo-
rovej organizácie zhodnotil bohatú aktivitu
komisií za uplynul˘ rok.
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CARL VON LINNÉ
(1707 – 1778)

·tvorãlenná komisia Európskej asociácie univerzít (EUA) strávila dva aprí-
lové dni na na‰ej univerzite. âo bolo cieºom jej náv‰tevy a aké dôsledky moÏ-
no z nej vyvodiÈ? Sp˘tali sme sa MAGDALÉNY LACKO-BARTO·OVEJ, pro-
rektorky pre zahraniãné vzÈahy.

V kongresovom centre na‰ej univerzity sa 13. apríla konala konferencia ZO
OZ P·aV pri SPU v Nitre. Vyberáme z rozsiahlej správy, ktorú predniesol pred-
seda odborovej organizácie MIROSLAV HABÁN.



Preto sa v dÀoch 20.– 22. marca v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene us-
kutoãnil seminár pod názvom Les nie sú len stromy, s cieºom stimulovaÈ po-
pularizáciu domácej vedy a v˘skumu. V rade predná‰ok, diskusií a interaktív-
nych cviãení sa úãastníci zaoberali otázkami správnej komunikácie ako kºú-
ãom dobr˘ch vzÈahov s verejnosÈou (public relations - PR). SPU sme na tomto
podujatí zastupovali piati. Tu sú na‰e dojmy:

Ch˘bajú mosty medzi vedeckou 
a laickou verejnosÈou

Palmová expozícia zaujala

„Erste“ znamená prvá

Moderná mechanizácia na Agrosalóne uÏ v októbri V˘Ïiva a na‰e zdravie
www.uniag.sk

Z bohatého odborného programu niekoº-
ko poznámok k témam, t˘kajúcim sa v˘Ïi-
vy a jej vplyvu v prevencii ochorení. Na v˘-
Ïivu ako faktor v˘skytu respiraãn˘ch cho-
rôb poukázal MUDr. Daniel Magula zo
·pecializovanej nemocnice sv. Svorada.
Chronická ob‰trukãná choroba pºúc sa po-
dºa neho v celosvetovom meradle úmrt-
nosti posunie zo 6. miesta v roku 1990 na
3. v roku 2020 a zaradí sa hneì za kardio-
vaskulárne a cerebrovaskulárne choroby.
Okrem zanechania fajãenia sa do popredia
ãoraz viac dostáva problematika v˘Ïivy. Za
hlavn˘ mechanizmus modulácie v˘Ïivou
sa povaÏuje najmä tzv. oxidaãn˘ stres 
(a prísun antioxidantov, hlavne vitamínov
A, C a E, karotenoidov a selénu), systémo-

v˘ zápal (a príjem omega-3 mastn˘ch ky-
selín, ktoré sa vyskytujú v rybom oleji, sóji
a ºanov˘ch semenách). 

Na deficit nutriãného príjmu minerálnych
látok a vitamínu D v gravidite ako na rizi-
kov˘ faktor osteoporózy poukázal PharmDr.
Miloslav Hronek z Farmaceutickej fakulty v
Hradci Králové, UK v Prahe. Interakcii lie-
kov s potravou, fytofarmakami a potravina-
mi sa venovala PharmDr. Lívia Magulová z
Fakultnej nemocnice v Nitre. Zdôraznila,
Ïe grapefruitová ‰Èava môÏe ovplyvniÈ úãi-
nok viacer˘ch lieãiv, no podobné úãinky
môÏu maÈ aj urãité druhy pomaranãov.
ZníÏiÈ úãinok niektor˘ch lieãiv, napr. tetra-
cyklínov, môÏe aj konzumácia mlieka ãi mi-
nerálnych vôd. Neoãakávanú odpoveì na

lieãbu môÏe vyvolaÈ aj interakcia s voºno-
predajn˘mi lieãivami a látkami na rastlinnej
báze, najãastej‰ie s ºubovníkom bodkova-
n˘m a gingkom biloba. 

Doc. MUDr. Darina Chovancová z FNsP
Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,
upozornila na vplyv v˘Ïivy na v˘voj kostí
novorodencov a dojãiat. Programy, zame-
rané na prevenciu osteoporózy v ãeskej
praxi, predstavila MUDr. L˘die Ry‰avá zo
Zdravotného ústavu so sídlom v Ostrave a
doc. MUDr. Igo Kajaba zo Slovenskej zdra-
votníckej univerzity v Bratislave anal˘zu
nutriãnej situácie slovenskej populácie so
zameraním na prívod vápnika. Pripome-
nul, Ïe spotreba jeho hlavného zdroja,
mlieka a mlieãnych v˘robkov, je na Sloven-
sku veºmi nízka, ãím sa zvy‰uje riziko pre-
valencie osteoporózy. Benefitná úãinnosÈ
ich spotreby sa ukázala v prevencii nádo-
rov paÏeráka, Ïalúdka a v˘razne u hrubé-
ho ãreva a koneãníka, ãiastoãne v prípade
rakoviny krãka maternice a endometria. 

Doc. MUDr. Miroslav Stránsk˘ z Ústavu
v˘Ïivy, 3. LF UK Praha zdôraznil, Ïe oso-
bám s nedostatoãn˘m ‰tiepením laktózy
odporúãa konzumáciu spoãiatku veºmi ma-
lého mnoÏstva mlieka postupne zvy‰ovaÈ,
a t˘m zistiÈ, aké mnoÏstvo e‰te nespôso-
buje ÈaÏkosti. Menej tráviacich ÈaÏkostí
spôsobuje konzum mlieka v rámci hlavné-
ho jedla alebo v kombinácii s in˘mi potravi-
nami. Fermentované mlieãne v˘robky, vy-
zreté tvrdé a polotvrdé syry a vo väã‰ine
prípadov i mäkké syry spravidla nespôso-
bujú Ïiadne problémy.

Doc. Ing. Robert Toman z Katedry vete-
rinárskych disciplín SPU upozornil na to,
Ïe kovy ako kadmium, hliník, olovo a cín v
potravinovom reÈazci sú takisto rizikov˘mi
faktormi osteoporózy. Konzumácii mlieka
ako preventívnemu opatreniu pred rednu-
tím kostí sa venoval aj doc. Ing. Juraj
âuboÀ z Katedry hodnotenia a spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov. 

Ing. KATARÍNA ·RAMKOVÁ, PhD.

Pre ºudí, ktorí nemajú s pestova-
ním a tvarovaním bonsajov skúse-
nosti, ale majú estetick˘ cit a radi by
vytvorili nieão originálne, má vynikajú-
ci tip PhDr. Daniela Wolfová, riaditeº-
ka FS Zobor. „Ak si chcete vypestovaÈ
bonsaj, skúste zaãaÈ celkom obyãaj-
n˘m tuãnolistom stromãekovit˘m. Je
nenároãn˘ na pestovanie a má obrov-
skú regeneraãnú schopnosÈ. Nové
rastliny moÏno ºahko vypestovaÈ aj z
listov alebo úlomkov konárikov.“ Trid-
saÈpäÈroãn˘ bonsaj z tuãnolistu strom-
ãekovitého (Crassula arborescens),
ktor˘ vypestovala pani Wolfová, sa
stal jedn˘m z ozdôb v˘stavy Bonsaj
Slovakia 2007. „Keì bol maliãk˘, pe-
stovala som ho v drevenej nádobke
od bryndze. Neskôr som ho presadi-
la a venovala som pozornosÈ najmä
koreÀovému systému, aby sa strom-
ãek veºmi nerozvetvil. Pekn˘ kmie-
nok, a t˘m aj zvlá‰tnu krásu, získal
tvarovaním a odstraÀovaním v˘hon-
kov i listov,“ hovorí pestovateºka a
dodáva, Ïe jej stromãek má uÏ veºa
detí, lebo v˘honkami obdarovala
v‰etk˘ch svojich známych. Aj jej su-
sedia sa dnes uÏ p˘‰ia desaÈroãn˘m
bonsajom. Tuãnolistu sa v lete dobre
darí v záhrade, cez zimu potrebuje
mierne svetlo a vegetaãn˘ pokoj.
Rastliny tohto druhu budú te‰iÈ pesto-
vateºov svojou nezvyãajnou krásou
dlhé roky. -rch-

„V trópoch a subtrópoch sa nachádza
najväã‰ie mnoÏstvo rastlinn˘ch druhov,
ktoré poskytujú ºudom jednak úÏitok, rôz-
ne technické materiály, potravu, lieãivá,
produkty pre kozmetick˘ priemysel, ako aj
estetick˘ pôÏitok svojím vzhºadom, rozma-
nitosÈou kvetov, plodov i listov,“ hovorí ria-
diteº BZ JURAJ KUBA.

Zaujímalo nás, aké druhy rastlín pred-
stavila záhrada na v˘stave. „Náv‰tevníci
mali moÏnosÈ uvidieÈ rôzne druhy úÏitko-
v˘ch a okrasn˘ch rastlín, pochádzajúcich
zo Stredomoria, tzv. stredozemného gé-
nového centra, dozvedieÈ sa o ich fyziolo-
gick˘ch odli‰nostiach v porovnaní s na‰ou
domácou flórou a moÏnostiach ich pesto-
vania v strednej Európe,“ hovorí riaditeº.

Dodáva, Ïe v ãasti expozície boli zastú-
pené palmy, ktoré patria do ãeºade Are-
caceae - arekovité. „Palmám totiÏ patrí pr-
venstvo medzi rastlinami s okrasn˘mi lis-
tom, pretoÏe sú zaujímavé svojou impo-
zantnosÈou a eleganciou. Na juhu Európy
rastú dva druhy, ktoré sú tu pôvodné, a to
datºovník Theofrastov (Phoenix theo-
phrastii Greut.) a palma nízka( Chamae-
rops humilis L.), ktorá je charakteristická
typick˘mi trsmi listov vyrastajúcimi takmer
zo zeme, vytvárajúcimi viacero nízkych
kmeÀov. Druhov˘ názov ìatlovníka Theo-
frastovho je odvoden˘ od mena gréckeho
filozofa a prírodovedca Theofrasta z
Eresu, naz˘vaného aj otcom botaniky.

Z mnoÏstva ìal‰ích exotick˘ch rastlín,
ktoré tvorili expozíciu na‰ej botanickej zá-
hrady, spomeÀme aspoÀ niektoré: vavrín
vzne‰en˘ (Laurus nobilis L.), symbol víÈa-
zov v starovekom Grécku bol zasväten˘

Ing. Peter FERUS, PhD., Katedra fy-
ziológie rastlín

Na slovenské pomery veºmi slu‰ná ak-
cia. Trochu ma v‰ak prekvapilo v‰eobec-
né ladenie predná‰ok. Lektorom bol doc.
dr. Ivan Îáry, PhD., dlhoroãn˘ novinár a
odborník na PR, autor prvej slovenskej
uãebnice o vzÈahoch s verejnosÈou. Oãa-
kával som úãasÈ odborníkov z oblasti les-
níckej ekológie, fytocenológie a fyziológie,
ktorí by ho dopæÀali, a tak by náplÀ tohto
seminára viac kore‰pondovala s jeho ná-
zvom. Napriek tomu v‰ak bolo toto podu-
jatie pre mÀa veºk˘m plusom. Odhalil som
v˘znam komunikácie vedeck˘ch in‰titúcií
s laickou verejnosÈou, jej mechanizmy a
formy. Dve z nich som si priamo na mies-
te vyskú‰al. I keì nie som na kameru
zvyknut˘, z interview, ku ktorému sa moh-
li vyjadriÈ v‰etci, som mal dobr˘ pocit. Os-
táva len odstrániÈ drobné nedostatky... 

Ing. Zuzana AMREINOVÁ, Katedra fy-
ziológie rastlín 

Ako zaãínajúca doktorandka som mala
prv˘krát moÏnosÈ zúãastniÈ sa na takomto
seminári. Vládla na Àom príjemná nefor-
málna atmosféra. Renomovan˘ lektor nás
oboznámil s mnoÏstvom dôleÏit˘ch infor-
mácií a tipov pre prácu s médiami. Dúfam,
Ïe ich v ão najväã‰ej miere vyuÏijem vo
svojej práci pri písaní ãlánkov, tvorbe pos-
terov a prezentácií na konferenciách.
Niektorí z úãastníkov uÏ mali dlhoroãné
skúsenosti s prácou s médiami a bolo zau-
jímavé poãúvaÈ ich. To, Ïe sme neboli iba
pasívnymi poslucháãmi, ale sme veºa dis-
kutovali a trénovali rôzne modelové situá-
cie, bolo urãite veºké plus. Veì ako sa ho-
vorí: „·edá je teória...“ Niektorí si mali
moÏnosÈ vyskú‰aÈ aj vystupovanie pred
kamerou, ão v‰etci viac-menej úspe‰ne
zvládli. Napriek nabitému programu, ktor˘
trval kaÏd˘ deÀ aÏ do 18. hodiny, sme si
na‰li ãas aj na spoznávanie Zvolena a
mnoÏstva skvel˘ch ºudí. 

Ing. Alexandra PALATICKÁ, Katedra
environmentalistiky a zoológie

Môj prv˘ seminár ma milo prekvapil.
Privítal nás kolektív príjemn˘ch ºudí, ktorí
nehºadeli na nás ako na mlad˘ch a ne-
skúsen˘ch doktorandov, ale ako na sebe-
rovn˘ch spolupracovníkov. Prezentácie
doc. Îáryho boli na vysokej úrovni, jeho
odpovede na na‰e otázky pohotové.
Nauãil nás, ako diplomaticky a profesio-
nálne reagovaÈ aj na nepríjemné otázky
novinárov. Svojimi, ãasto vtipn˘mi skúse-

nosÈami s médiami ho dopæÀali aj ostrieºa-
nej‰í úãastníci seminára. Do‰lo dokonca 
k slovnej v˘mene názorov medzi ochra-
nármi z TANAP-u a lesníkmi z TU vo Zvo-
lene na tému v˘skytu a regulácie lykoÏrú-
ta v na‰ich lesoch. Získané poznatky si
úãastníci mohli vyskú‰aÈ aj „naÏivo“ pred
kamerou, vo forme interview. Na presvied-
ãanie kolegov som sa napokon dala naho-
voriÈ aj ja. Svoju úlohu som zobrala aÏ prí-
li‰ zodpovedne, pretoÏe keì som sa ná-
sledne videla na obrazovke, ani ja ani os-
tatní nechceli veriÈ vlastn˘m oãiam, Ïe tá
váÏna tvár patrí mne! Na‰Èastie, na konci
rozhovoru sa docentovi Îárymu v úlohe
reportéra podarilo vyãariÈ úsmev na mojej
tvári, ãím sa ºady prelomili. Aj závereãná
kritika dopadla vcelku dobre a oznaãil ma
za „sebavedomú mladuchu“. Ako mladí ºu-
dia sme si, samozrejme, nenechali ujsÈ ani
spoznávanie denného a noãného Zvolena.
Ak raz zavítate do tohto mesta, odporú-
ãam, aby ste ochutnali miestnu kávu a zá-
kusky, sú naozaj v˘borné! 

Ing. Jana PIVKOVÁ, Katedra fyzioló-
gie rastlín

Naãerpali sme mnoÏstvo informácií z
oblasti médií, komunikácie a PR. Zaujíma-
vé boli interaktívne hry, kde sme mohli
prejaviÈ vlastnú kreativitu a vymeniÈ si ná-
zory. Nauãili sme sa, ako ‰ikovne reago-
vaÈ na zvedavosÈ investigatívnych noviná-
rov a diplomaticky odpovedaÈ na ich „pe-
kelné“ otázky. Dostali sme dobré rady, ako
najlep‰ie obstáÈ pri interview. Poãas pre-
stávok sme v dobrej nálade, pri káviãke a
v˘born˘ch syrov˘ch pagáãoch nadväzo-
vali nové kontakty. Seminár bol veºmi dob-
re zorganizovan˘ so v‰etk˘m, ão k tomu
patrí. Na úãasÈ na ìal‰om podobnom
stretnutí sa isto nenechám dvakrát preho-
váraÈ!

Mgr. Katarína POTOKOVÁ, redakcia
Poºnohospodára

âo dodaÈ? MoÏno iba poìakovaÈ orga-
nizátorom, najmä Ing. Kataríne Sláde-
kovej, zodpovednej rie‰iteºke projektu
APVV, za uÏitoãné a príjemné podujatie,
ktoré nás v mnohom obohatilo. OpäÈ sme
sa presvedãili, Ïe nestaãí skúmaÈ, treba
verejnosÈ vhodne informovaÈ o na‰ich v˘-
sledkoch. PretoÏe „nemému dieÈaÈu ani
vlastná maÈ neporozumie.“ Aktívne a kom-
petentné vystupovanie mojich mlad˘ch ko-
legov potvrdilo, Ïe vedia, o ãom je reã. Îe
dobré vzÈahy s verejnosÈou sú olejom v sú-
kolesí spoloãenskej komunikácie.

Slovenská sporiteºÀa, a.s., ktorej jedin˘m akcionárom je rakúska Erste Bank, je
s 2,5 miliónmi klientov najväã‰ou komerãnou bankou na Slovensku. Má dlhodobo
vedúce postavenie v oblasti celkov˘ch aktív, úverov, vkladov klientov a v poãte ob-
chodn˘ch miest a bankomatov. V roku 2006 vzrástol objem úverov aj vkladov
Slovenskej sporiteºne v nitrianskom regióne dvojcifern˘m tempom. Objem úverov
na zabezpeãenie b˘vania medziroãne o viac ako polovicu na 2,6 mld. Sk a objem
spotrebn˘ch úverov v Nitre a okolí o 36 % na 2,7 mld. Sk. Objem termínovan˘ch
vkladov vzrástol o ‰tvrtinu, na 7,9 mld. Sk. SporiteºÀa od 2. apríla zniÏuje úrokové
sadzby vybran˘ch úverov a vkladov o 0,25 aÏ 0,6 % p.a. a úroãenie termínovan˘ch
vkladov o 0,3 aÏ 0,4 % roãne. „SporiteºÀa si v plnom rozsahu uvedomuje, Ïe jej naj-
perspektívnej‰ími klientmi sú vzdelaní mladí ºudia, a preto sa o ich priazeÀ uchá-
dza nov˘mi produktmi, v˘hodn˘mi pre tento segment. Okrem iného aj moÏnosÈou
progresívneho splácania úverov po skonãení vysoko‰kolského ‰túdia“, zdôraznila
regionálna riaditeºka Jozefa Danová.

Slovenská sporiteºÀa robí postupné kroky k informovaniu klientov o zavedení eu-
ra, ãoho dôkazom je aj nová verzia internetového bankovníctva slsp, ktorá zobrazu-
je obraty aj stavy úãtov v Sk v eurách podºa aktuálneho kurzu. Podºa J. Danovej tak
banka pomáha klientovi zvykaÈ si na novú menu, ktorá má byÈ zavedená v januári
2009. Slovenská sporiteºÀa v roku 2006 finanãne podporila v nitrianskom regióne
spolu 36 projektov z oblasti vzdelávania, kultúry, ‰portu a charity. Riaditeºka pripo-
menula, Ïe Ïiadosti o podporu, ako aj o granty Nadácie Slovenskej sporiteºne,
moÏno v priebehu roka zasielaÈ na regionálne riaditeºstvo sporiteºne. Viac infor-
mácií na www.slsp.sk, www.nadaciaslsp.sk KP

V dÀoch 15.-16. marca sa v Agroin‰titúte uskutoãnil XXII. zoborsk˘ deÀ 
a V. západoslovenské dni o osteoporóze 2007. Zorganizovala ich Katedra v˘-
Ïivy ºudí FAPZ v spolupráci so ·pecializovanou nemocnicou sv. Svorada 
v Nitre, Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoloãnosÈou SLS 
a Slovenskou úniou proti osteoporóze. Podujatie sa konalo v rámci Dekády
kostí a kæbov, ktorá bola vyhlásená na roky 2000-2010 s cieºom poukázaÈ na
váÏnosÈ problematiky a nutnosÈ uplatÀovania preventívnych opatrení.

„Palmovú expozíciu sme dotvorili jazierkom. Je to prirodzené, pretoÏe bez tejto
blahodarnej tekutiny nie je moÏn˘ Ïivot,“ hovorí J. Kuba. Snímky: rch

Za predsedníckym stolom zasadli okrem odborníkov aj reprezentanti mesta a SPU,
primátor J. Dvonã a dekan FAPZ, D. Bíro. Foto: autorka

Bonsaj z tuãnolistu 
ozdobil v˘stavu

Na v˘stave Gardenia 2007 mala uÏ tradiãne svoju expozíciu aj na‰a botanic-
ká záhrada (BZ). Tento rok prezentovala rastliny trópov a subtrópov, ktor˘m sa
aj vìaka miernej zime v skleníkoch mimoriadne darilo.

Do rodiny tradiãn˘ch veºtrhov, ktoré usporadúva v˘stavníctvo Agrokomplex, pri-
búda tento rok nov˘. Medzinárodn˘ veºtrh poºnohospodárskej techniky AGROSA-
LÓN, ktor˘ bude otváraÈ svoje brány kaÏdé dva roky. Prehliadka modernej mecha-
nizácie bude prebiehaÈ v októbri spolu s príbuzn˘m drevárskym veºtrhom DREVO
a lesníckou v˘stavou LES. AGROSALÓN bude oslovovaÈ hlavne odbornú verej-
nosÈ, ktorá si modernú poºnohospodársku mechanizáciu bude môcÈ prezrieÈ v kry-
t˘ch pavilónoch. Táto ‰pecializovaná v˘stava vzniká z iniciatívy v˘robcov a predaj-
cov poºnohospodárskej techniky, zdruÏen˘ch v organizácií AGRION. „Na‰i ãlenovia
od tejto v˘stavy oãakávajú v˘razné zlep‰enie podmienok pri prezentácii strojov,“
povedal prof. Ing. JÁN JECH, PhD., prezident zdruÏenia AGRION. O tom, Ïe am-
bície veºtrhu AGROSALÓN sú veºké, hovorí aj nedávne valné zhromaÏdenie
AGRIONu. Tu spolu s predstaviteºmi z v˘stavníctva Agrokomplex deklarovali sna-
hu priblíÏiÈ sa kvalitou a rozsahom tohto veºtrhu podobnému podujatiu, ktoré sa or-
ganizuje na v˘stavisku v Brne. JURAJ HUBA

bohovi Apolónovi, slizoplod tobirov (Pitto-
sporum tobira Dryand.), stálozelen˘ ker
alebo mal˘ strom, listom pripomínajúci ro-
dodendron ãi rohovník obyãajn˘ (Cerato-
nia siliqua L.), známy “svätojánsky chlieb“
s nádhern˘mi maslovobielymi kvetmi s pre-
nikavou pomaranãovou vôÀou. SúãasÈou
expozície bol aj granátovník obyãajn˘ a ja-
hodovec veºkoplod˘. Granátovník obyãaj-
n˘  (Punica granatum L.), alebo granátové
jablko, je zaujímav˘ kvetom a plodom, kto-
r˘m je hnedoãervená bobuºa pripomínajú-
ca jablko. Patrí k najstar‰ím kultúrnym dru-
hom a pre veºk˘ obsah semien v bobuliach
bol symbolom plodnosti. Zo ‰Èavy sa pri-
pravuje nápoj ‰erbet a po vykvasení gre-
nadína. Jahodovec veºkoplod˘ (Arbutus
unedo L.), stálozelen˘ ker alebo mal˘
strom, je tieÏ zaujímav˘ svojím plodom, bra-
daviãnatou bobuºou, veºkou asi 2 cm, Ïltej,
neskôr oranÏovej aÏ ãervenej farby.

V˘stava, tak ako to uÏ b˘va zvykom, bo-
la aj tento rok spojená s predajom v˘pest-
kov a poradenskou sluÏbou. Ako nás in-
formoval Juraj Kuba, najväã‰í záujem bol
práve o palmy. 

Spolu s botanickou záhradou sa prezen-
tovala aj Fakulta záhradníctva a krajinného
inÏinierstva, ktorá predstavila svoju profilá-
ciu, ‰tudijné obory a najlep‰ie ‰tudentské
práce. Na príprave a samotnej realizácii
expozície sa podieºali v‰etci zamestnanci
BZ „Patrí im za to poìakovanie, ako aj uz-
nanie vedeniu na‰ej univerzity, ktorá pod-
poruje ìal‰í rozvoj a smerovanie botanic-
kej záhrady,“ povedal na záver, spokojn˘ s
priebehom v˘stavy, riaditeº botanickej zá-
hrady. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ



Je dôleÏité pozrieÈ sa do zahraniãia

Thajskí ‰tudenti vo femkárskych laviciach

UãiÈ sa! UãiÈ sa?

www.uniag.sk

Oficiálna dohoda o spolupráci medzi
Fakultou ekonomiky a manaÏmentu
SPU a Kasetsartskou univerzitou (Fa-
culty of Business Administration) v Bang-
koku bola podpísaná v roku 2004. O rok
nato na‰tartovala v˘mena ‰tudentov.
Marek Kaul a Michal Hlinka, vtedaj‰í pia-
taci, absolvovali letn˘ semester v Thaj-
sku a dvaja thajskí ‰tudenti, Big a Pau
(podºa prez˘vok, pretoÏe ich skutoãné
mená boli pre nás dlhé a komplikované)
zas na Slovensku diplomovú prax. V ro-
ku 2005 zástupcovia oboch fakúlt parti-
cipovali na príprave 2. roãníka medziná-
rodnej vedeckej konferencie v Pekingu
a v marci tohto roku 44 thajsk˘ch ‰tu-
dentov zasadlo do femkárskych lavíc.
Ich pobyt na fakulte bol súãasÈou odbor-
ného programu, poãas ktorého absolvo-
vali exkurzie do vybran˘ch agropotravi-
nárskych podnikov a na partnerské uni-
verzity.

Thajsk˘ch ‰tudentov veºmi zaujala
predná‰ka doc. Jána Pokrivãáka na té-
mu ekonomickej a zahraniãnoobchodnej
politiky Slovenskej republiky a jej vzÈahu
k EÚ. Bolo zrejmé, Ïe problematike eu-
rópskej integrácie ako budúci manaÏéri

venujú patriãnú pozornosÈ. Zaujímali ich
aj otázky súvisiace s priamymi zahraniã-
n˘mi investíciami a ich vplyvom na eko-
nomiku a rozvoj regiónu. Privítali aj pre-
zentáciu o zabezpeãení FEM informaã-

V ZRKADLE...
jedna z nás

Skonãili ãasy, keì sa od ‰tuden-
tov, ktorí chceli dostaÈ internát, vy-
Ïadoval dobr˘ ‰tudijn˘ priemer.
Teraz nastal ãas, keì je hlavn˘m
kritériom vzdialenosÈ bydliska. Te-
da, ãím ìalej ‰tudent b˘va, t˘m má
väã‰í nárok na udelenie internátu!
Je to správne? 

Preão uÏ nemôÏu ‰tudenti sami
rozhodovaÈ o tom, ãi internát do-
stanú, alebo nie!? Preão nemôÏu
sami svojimi znalosÈami dokázaÈ,
Ïe si ho zaslúÏia?! Naão sa má ‰tu-
dent z blízkeho okolia vôbec sna-
ÏiÈ, keì mu internát aj tak nepride-
lia? Preão nie je podporen˘ usilov-
n˘ ‰tudent, ktor˘ sa uãí a snaÏí byÈ
ão najlep‰í vo svojom odbore? Ako
je moÏné, Ïe ‰tudent s prospecho-
v˘m ‰tipendiom nedostane ubyto-
vanie len preto, Ïe b˘va (iba) 70
km od svojej univerzity? Je spra-
vodlivé, ak sú podporení ‰tudenti s
prospechom nad 2,5 len preto, Ïe
ich bydlisko je vzdialené viac ako
100, 200, 300 km? 

Tak takéto otázky dnes víria v
hlavách mnoh˘ch ‰tudentov, ktorí
sa dozvedeli, Ïe uãiÈ sa kvôli získa-
niu ubytovania na internáte je uÏ
zbytoãné a Ïe ich motivácia sa roz-
p⁄chla ako ranná hmla.

Kto odpovie ‰tudentom na ich
otázky? Sapia

n˘mi a komunikaãn˘mi technológiami
(CIKT), po ktorej nasledoval rad otázok
o moÏnostiach vyuÏitia IKT vo vzdeláva-
com procese. Najväã‰ím záÏitkom bola
pre nich moÏnosÈ prakticky si vyskú‰aÈ

prácu so smartboardom. Po pripojení na
internet sa hneì „preklikali“ na webov-
skú stránku svojej domovskej fakulty, ão
im umoÏnilo aktívne vyuÏiÈ smartboard
na krátku prezentáciu alma mater.

Priateºská a úprimná mentalita thaj-
sk˘ch náv‰tevníkov zanechala príjemn˘
dojem na ‰tudentoch i pedagógoch na-
‰ej fakulty. Nové priateºské vzÈahy boli
napokon umocnené spoloãnou zábavou
v Agropenzióne Adam v Podkylave.
Spoloãensk˘ veãer spestrilo aj interak-
tívne vystúpenie súboru Zobor, v kto-
rom si thajskí priatelia mali moÏnosÈ za-
tancovaÈ aj na‰e tradiãné tance. 

Prof. Peter Bielik, dekan fakulty, odo-
vzdal kaÏdému ‰tudentovi mal˘ darãek
ako spomienku na náv‰tevu Slovenska,
Nitry, na‰ej univerzity a fakulty. MoÏno
práve ten bude in‰piráciou, aby sa na
Slovensko vrátili v rámci bilaterálnej v˘-
meny. MoÏnosÈ absolvovaÈ ‰tudijn˘ po-
byt na Kasetsartskej univerzite v Bang-
koku ponúka FEM svojim ‰tudentom aj
v súãasnosti. BliÏ‰ie informácie získate
na dekanáte fakulty.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

Doc. Ing. HELENA FRANâÁKOVÁ, CSc.,
prodekanka Fakulty
biotechnológie a po-
travinárstva

Miesto narodenia:
Vi‰Àové, okr. Îilina

Vek: 56 rokov

Trojboj v znamení správnej atmosféry
Vo Fitclube Slávia SPU Nitra sa 27. marca konala súÈaÏ v silovom trojboji, na ktorej

sa zúãastnilo osem súÈaÏiacich z SPU, UKF a z radov verejnosti. Netvorili sa hmotnost-
né kategórie, pravidlá sa stanovili tak, Ïe od hmotnosti, ktorú súÈaÏiaci vytlaãil, resp.
zdvihol, sa odrátala jeho hmotnosÈ. SúÈaÏilo sa v troch disciplínach: tlak na laviãke, dre-
py s veºkou ãinkou a m⁄tvy Èah (zdvihnutie veºkej ãinky zo zeme). Základná váha, ktorú
si musel kaÏd˘ naloÏiÈ, bola 80 kg. Niektorí súÈaÏiaci zdvíhali aÏ vy‰e 200 kg. V˘kony bo-
li obdivuhodné a bolo vidieÈ, Ïe sa tomuto koníãku venujú uÏ dlh‰ie. 

Koneãné poradie súÈaÏe: 1. ªubo‰ Ivanãík (241,5 kg); 2. Vladimír Gross (FBP – 209 kg);
3. Alojz Timko (FAPZ – 189,5 kg); 4. Gabriel Pál (FAPZ – 172 kg); 5. Peter Socha (FBP
– 172 kg), 6. Milan Moravsk˘ (UKF – 135 kg); 7. Ondrej (115 kg); 8. Tomá‰ Varchola
(FAPZ – 100 kg).

Po nároãnej súÈaÏi, ktorú pri‰lo povzbudiÈ asi 30 zvedavcov, si v‰etci sadli k spoloã-
nému stolu, pripili si na vydarenú súÈaÏ a na to najdôleÏitej‰ie, Ïe sa nikomu niã nesta-
lo. Úãastníci dúfajú, Ïe to bol len prv˘ diel úspe‰ného seriálu, ktor˘ bude maÈ pokraão-
vanie kaÏdé dva mesiace. DrÏíme im palce a víÈazom blahoÏeláme! MARTIN KARA·

Poãas ‰túdia na FEM sme mali moÏnosÈ absolvovaÈ niekoºko
predmetov pod vedením zahraniãn˘ch lektorov. PovaÏovali
sme ich za príjemné oÏivenie, pretoÏe ponúkali príleÏitosÈ na-
raz získaÈ nové informácie a zdokonaliÈ sa v cudzom jazyku.
Tento semester sa v rámci Jean Monnet Modulu realizuje pred-
met Európsky spotrebiteº a spotrebiteºské správanie. Jeden z
lektorov prijal moje pozvanie na rozhovor...

P.S. V dÀoch 17. a 18. apríla sa na Fakulte ekonomiky a manaÏmentu opäÈ „roz-
trhlo vrece“ s hosÈujúcimi predná‰ateºmi. ·tudenti, doktorandi, ale aj pedagógovia
si so záujmom vypoãuli prof. Johana Swinnena z Katolíckej univerzity v Leuvene,
prof. Mariannu Nicolae z Ekonomickej univerzity v Bukure‰ti, doc. Du‰ana Va-
nûka z VÚZE v Prahe a prof. Józsefa Molnára, rektora Univerzity sv. ·tefana v
Gödöllö. Aké témy boli na programe? Európske modely poºnohospodárstva a ich
podoby v na‰ich krajinách, spotrebiteºské správanie, ale aj mikroekonomická teó-
ria nákladov. âo je v˘borné? Îe ‰tudentov nebolo treba dlho prehováraÈ, aby sa
zapojili do následnej diskusie... -r-

Mohli by ste úvodom povedaÈ nieão
o sebe? 

Áno. Volám sa Karl Sparke, som v˘-
skumn˘m asistentom na Katedre mar-
ketingu a manaÏmentu V˘skumného
centra v Straubingu, ão je neìaleko Re-
gensburgu v Bavorsku. 

Spomínali ste, Ïe téme správania
spotrebiteºov sa venujete uÏ tri roky.
Mohli by ste niekoºk˘mi vetami zhrnúÈ
va‰u predná‰ku na túto tému? 

Mojím zámerom bolo pripraviÈ pred-
ná‰ku, ktorá by ‰tudentom poskytla ur-
ãit˘ náhºad na európsky a nemeck˘ po-
travinov˘ trh, ktor˘ je konkurencie-
schopn˘ a veºmi ‰pecifick˘. Chcel som
poukázaÈ na niektoré problémy a ‰pe-
ciálne zákonitosti, poukázaÈ na spôsoby
rie‰enia a ‰peciálnou záleÏitosÈou bola
spotrebiteºská segmentácia. Ukázali sme
si urãité prístupy, modely a bliÏ‰ie sme
sa zoznámili s konkrétnymi segmentmi
nemeck˘ch spotrebiteºov. 

Akí sú podºa vás slovenskí ‰tudenti?
Niektor˘ch ste mali moÏnosÈ pozorovaÈ
priamo pri v˘uãbe. Sú iní ako napríklad
ich nemeckí kolegovia?

Vôbec nie. Rovnako sa správajú, ma-
jú rovnaké vzÈahy s mlad˘mi profesormi.
Na‰iel som vlastne jeden drobn˘ detail,

ktor˘ ich odli‰uje. V Nemecku ‰tudenti
po skonãení hodiny zvyknú zaklopaÈ na
stôl. Nie je to druh aplauzu, ale spôsob,
ako povedaÈ vyuãujúcemu: „To bola
skvelá hodina. Te‰íme sa na ìal‰iu.“ 

PovaÏuje sa to za prejav re‰pektu vo-
ãi predná‰ajúcemu?

Sãasti je to prejav re‰pektu a moÏno
aj znamenie, Ïe ãas vypr‰al a v‰etci
môÏu ísÈ domov. 

Zaujímate sa o spotrebiteºské sprá-
vanie. Vyskú‰ali ste ho aj na niektor˘ch
slovensk˘ch v˘robkoch?

Poznám niekoºko druhov piva. A iné
produkty? Ani nie, no v skutoãnosti som
konkrétne druhy produktov nehºadal. 

Máte obºúbenú znaãku slovenského
piva?

Oh, nemám. V‰etky sú veºmi dobré.

Ak˘ dojem na vás urobilo Sloven-
sko? Krajina, ºudia...

Sú veºmi priateºskí. Páãia sa mi staro-
bylé centrá miest, ale, bohuÏiaº, nemal
som veºa ãasu pozrieÈ si slovenskú prí-
rodu. TakÏe sa e‰te musím vrátiÈ, aby
som získal kompletn˘ obraz Slovenska. 

Chceli by ste na záver odkázaÈ nieão
na‰im ãitateºom?

Zistil som, Ïe veºa tunaj‰ích ‰tuden-
tov má aspoÀ jednu zahraniãnú skúse-
nosÈ, ãi uÏ v nemecky alebo anglicky ho-
voriacej krajine, a to je veºmi dobrá ces-
ta. KeìÏe sa Európa zjednocuje a svet
zbliÏuje, myslím si, Ïe je veºmi dôleÏité
pozrieÈ sa do zahraniãia – ako v˘menn˘
‰tudent, stáÏista a pod. Pre budúcnosÈ
by bolo vari lep‰ie, keby viac západoeu-
rópskych ‰tudentov, mlad˘ch pracovní-
kov alebo absolventov mierilo do krajín
strednej Európy. Myslím si, Ïe zatiaº
prevláda pohyb skôr opaãn˘m smerom. 

ëakujem vám za rozhovor, ako aj za
spoloãné hodiny, z ktor˘ch si odná‰a-
me mnohé cenné informácie z oblasti
spotrebiteºského správania. 

NIKOLA ZOLÁKOVÁ

PRÁCA

v Severnom Írsku

Vo ‰tvrtok 26. apríla nav‰tívil na‰u
univerzitu pán Jim Norris (na snímke)
z agentúry Farm Empolyment Servi-
ces (FES), ktorá ponúka na‰im ‰tu-
dentom kvalifikované pracovné miesta
na modern˘ch farmách v Severnom
Írsku najmä v oblasti chovu hovädzie-
ho dobytka a produkcie mlieka, ale aj
v chove hydiny a oviec. 

Podmienkou je poºnohospodárske
vzdelanie a komunikatívna znalosÈ
angliãtiny, v˘hodou je vodiãsk˘ preu-
kaz. Zmluva sa uzatvára minimálne na
12 mesiacov a zah⁄Àa 4 t˘Ïdne plate-
nej dovolenky. Pracovn˘ ãas je mini-
málne 45 hodín t˘Ïdenne a hodinová
mzda £5,35. Ubytovanie je zabezpe-
ãené na farme za minimálny poplatok.
Dopravu aÏ na farmu prepláca FES.

Prihlá‰ky a informaãn˘ leták si mô-
Ïete vyzdvihnúÈ v Kancelárii zahraniã-
n˘ch vzÈahov a medzinárodn˘ch pro-
jektov (rektorát, 2. posch., ã.d. 213). ëal-
‰ie informácie rád poskytne J. Norris,
e-mail: jimnorris925@btinternet.com,
tel: 0044 2890 778244.

SÚËAÎ
S AUTO·KOLOU AKADÉMIA

Dnes máme pre vás pripravenú o-
tázku z motoristickej oblasti. Od 1. ok-
tóbra 2006 platí vyhlá‰ka 578/2006,
ktorou sa upresÀujú podrobnosti nie-
ktor˘ch ustanovení zákona ã. 725/2004
Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemn˘ch komuniká-
ciách. Nová vyhlá‰ka, okrem iného,
stanovuje povinnú v˘bavu motorového
vozidla. Viete, ãi do nej patrí aj ÈaÏné
lano schváleného typu?

a) áno, ale len pre motorové vozid-
lá nad 400 kg prevádzkovej hmot-
nosti a neplatí to pre motocykel,

b) nie, ÈaÏné lano do povinnej v˘-
bavy motorov˘ch vozidiel nepatrí,

c) podºa vlastného uváÏenia vodi-
ãa, hlavne pri jazde mimo obce. 

(Pomôcka: podrobnosti o povinnej v˘ba-
ve vozidla nájdete v zbierke zákonov ã.
578/2006.)

Svoje odpovede posielajte do 14. 5.
na adresu redakcia@polnohospodar.
sk. Na jedného v˘hercu ãaká kondiãná
jazda (dve vyuãovacie hodiny) na vo-
zidle Auto‰koly AKADÉMIA.

pre absolventov 
poºnohospodárstva

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
V‰eliãím, od kaderníãky, uãiteºky

aÏ po vedkyÀu ….

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

Po absolvovaní Strednej v‰eobec-
novzdelávacej ‰koly v Îiline som sa
zúãastnila na prijímacích pohovoroch
na Chemicko-technologickej fakulte
STU v Bratislave a Agronomickej fa-
kulte V·P v Nitre. Na obidve fakulty
som bola prijatá. Vyrastala som na
dedine, takÏe zvíÈazil vzÈah k prírode
a poºnohospodárstvu a prednosÈ do-
stala Nitra.

� Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ? 

Mlad˘ch ºudí mám rada, veºa s nimi
diskutujem. Myslím si, Ïe mládeÏ je
rovnaká, av‰ak vzhºadom na meniace
sa spoloãenské, a t˘m aj Ïivotné pod-
mienky, je správanie mlad˘ch ºudí
rozdielne a odráÏa dobu, v ktorej Ïijú.
Nie kaÏd˘ mlad˘ ãlovek je schopn˘
vyberaÈ si to pozitívne, ão doba priná-
‰a a v tom vidím aj dôleÏitú úlohu uãi-
teºa - pomáhaÈ mládeÏi správne sa v
Ïivote orientovaÈ.

� Ako vnímate slová byÈ pedagógom
je poslanie? 

Slová sú krásne a u väã‰iny peda-
gógov sa aj napæÀajú. Inak by túto
prácu (za takú plácu) iba ÈaÏko robili.

� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ? 

NemoÏno to jednoznaãne defino-
vaÈ, niekedy je to viac, inokedy menej,
ale ako u väã‰iny pracujúcich Ïien a
matiek je to od „nevidí‰ do nevidí‰“.

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

Imponuje mi múdrosÈ a tolerantnosÈ
a nepáãia sa mi opaãné vlastnosti.

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

So súrodencami na dvore rodinné-
ho domu vo Vi‰Àovom.

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

Momentálne sledujem v‰etko, ão
sa deje okolo novely vysoko‰kolské-
ho zákona.

� âo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Návrat k prírode.

� âo radi ãítate? 
Okrem odbornej literatúry, ak ná-

hodou mám chvíºu voºného ãasu, veº-
mi rada siahnem po cestopisoch od
Borisa Fiºana.

� Ako si dobíjate energiu? 
·portovaním a prácou v minizáhra-

de.

� Prezradíte nieão o svojej rodine? 
ManÏel je tieÏ vysoko‰kolsk˘ uãiteº,

máme dve dospelé deti (dcéru a sy-
na), zaÈa a vytúÏenú vnuãku Hanku.

� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Stále by som niekoho dirigovala,
ale to asi vypl˘va z mojej profesie.

� Aké máte koníãky? 
Vzhºadom na to, Ïe som aktívne

‰portovala - reprezentovala som Slo-
vensko v ºahkej atletike, ‰port zostal
aj mojím koníãkom. V súãasnosti je to
hlavne turistika, lyÏovanie a tenis.

� Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Nemám vysnívanú dovolenku, ale

rada by som nav‰tívila Fínsko.

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

Vesel˘ch záÏitkov za 33 rokov pe-
dagogickej praxe je veºmi veºa. Na-
posledy ma v‰ak pobavila vynalieza-
vosÈ na‰ich ‰tudentov, keì odo mÀa
Ïiadali v rámci lámaãky cenu do tom-
boly – skú‰ku zadarmo. -rch-

Foto: autorka
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·achisti v extralige opäÈ úspe‰ne

Z·K Slávia SPU Nitra je 
bohat‰ia o jeden subjekt

Hra kráºov sa stala hrou manaÏérov

NEPREHLIADNITE

V¯BEROVÉ KONANIE

UÏ dlh‰ie avizovaná fúzia medzi Z·K
Slávia SPU a Plaveck˘m oddielom Osem-
roãného ‰portového gymnázia v Nitre je po
potvrdení Slovenskej plaveckej federácie
skutoãnosÈou. Pre Z·K Slávia vznikla zvlá‰t-
na situácia, pretoÏe „pod jednou strechou“
plávajú dva plavecké kluby. Nie je to v‰ak ra-
rita, po dva plavecké kluby prevádzkujú aj
STU a UK Bratislava. Je to rozhodne lep‰ia
situácia, ako keì je jeden klub a nikto sa s ni-
k˘m nerozpráva...

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona
ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie
na obsadenie 
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja
FE·RR pre v˘uãbu predmetov cestovn˘ ruch, základy cestovného ruchu, vidiecky cestovn˘
ruch, ekonomika cestovného ruchu a organizácia sluÏieb cestovného ruchu.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-

vorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekonomiky FEM pre
v˘uãbu predmetov v anglickom jazyku: ekonomika a politika rozvojov˘ch krajín, elektronic-
ké obchodovanie od 1. 6. 2007 do 31. 5. 2008.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ aspoÀ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo

pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax vo v˘uãbe uveden˘ch predmetov,
- morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte do 14. 5. 2007
na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku
2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
T. Baranec a kol.: Systematická botanika. Druhé nezmenené vydanie, náklad

1000 ks, cena 144 Sk.
K. Hennyeyová a kol.: Poãítaãové spracovanie informácií (pre FE·RR). Prvé vy-

danie, náklad 300 ks, cena 154 Sk.
ª. MiÏiãková – I. UbreÏiová: Podnikanie mal˘ch a stredn˘ch podnikov. Prvé vy-

danie, náklad 300 ks, cena 98 Sk.
A. Hru‰koviãová a kol.: Laboratórne postupy z organickej chémie. Tretie ne-

zmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 51 Sk.
L. Ko‰Èál a kol.: ·trukturálna botanika. ·tvrté upravené vydanie, náklad 1000 ks,

cena 74 Sk.

MONOGRAFIA
H. Borsuková: Nemecká terminologická lexika a jej lingvodidaktická interpretá-

cia. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 56 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Z·K Slávia SPU touto fúziou získala na
kvalite. Do jej radov vstúpili takí pretekári
ako: Maro‰ Horváth, juniorsk˘ reprezentant
SR a niekoºkonásobn˘ juniorsk˘ majster SR,
ªubo‰ Grznár, b˘val˘ juniorsk˘ reprezentant
SR, seniorsk˘ a niekoºkonásobn˘ juniorsk˘
majster Slovenska, Luká‰ Odrá‰ka, akade-
mick˘ majster Slovenska a niekoºkonásobn˘
medailista z domácich a zahraniãn˘ch súÈaÏí.
Prísºubom pre budúcnosÈ je aj Samo Veis,
ktor˘ sa neustále zlep‰uje a najmä mladí pre-
tekári, ako Denis Lenãé‰, Katka Cseyteyo-
vá, Eli‰ka Lenãé‰ová ãi Dada Hillová, ktorí
vo svojich kategóriách pravidelne zbierajú
medailové a bodované umiestnenia v domá-
cich aj zahraniãn˘ch bazénoch.

Plaveck˘ klub ·portového gymnázia a
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity
(·G SPU) sa od prv˘ch dní má ãím pochvá-
liÈ. Juniorsk˘ reprezentant SR Maro‰ Horváth
svoju nomináciu na medzinárodné majstrov-
stvá âeskej republiky v diaºkovom plávaní
pretavil na neãakan˘ úspech. V ÈaÏkej medzi-
národnej konkurencii sa v disciplíne 5 km nie-
lenÏe prebojoval na stupeÀ víÈazov (3. mies-
to), ale ãasom 58:48,20 ako jedin˘ Slovák
splnil limit na Majstrovstvá Európy v diaºko-
vom plávaní, ktoré sa uskutoãnia tohto leta v
Miláne. Veríme, Ïe to e‰te nie je jeho (ale ani
Grznárove, Odrá‰kove, Veisove a Lenãé‰o-
ve) posledné slovo. -Rj-

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

Intrák s vôÀou domova... Foto: JÁN DZURIANIN

Aleja novej Európy 
Symbolickú aleju dvanástich stromãekov

vysadili 17. apríla v priestoroch Komunit-
ného centra na Klokoãine na Nedbalovej
ulici. Ekologick˘ darãek v podobe stromov
dostala Nitra od Lesov SR, ‰.p., pri príleÏi-
tosti 50. v˘roãia podpísania Rímskych
zmlúv, ktoré sa stali základom pre dne‰nú
podobu Európskej únie. 

Na slávnostnom otvorení Aleje novej Eu-
rópy sa zúãastnili zástupcovia nitrianskeho
informaãného centra Europe Direct, zástup-
covia Úradu vlády SR, Mesta Nitry a viace-
r˘ch neziskov˘ch organizácií.

„Projekt súvisí s cel˘m spektrom Ïivota
od b˘vania aÏ po samotnú kultúru, a vníma-
me ho aj ako spôsob pripomenúÈ si duchov-
né hodnoty v zjednotenej Európe. Na‰ou ví-
ziou je, aby sa tento priestor stal miestom,
kde sa budú realizovaÈ rôzne aktivity pre de-
ti, mládeÏ i dospel˘ch,“ povedal Du‰an Slí-
Ïik, riaditeº Europe Direct v Nitre. -rch-

www.uniag.sk
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Na majstrovstvách âR v diaºkovom plá-
vaní obsadil Maro‰ Horváth bronzovú
prieãku. Foto: I. JANKO

SúÈaÏíme s E – KU
V minulom ãísle sme sa
vás p˘tali na príãiny
rozpadu nemecko-rus-
kého podniku. Správna
odpoveì je c), ruská
strana sa cítila urazená.

Nemci ãasto podliehajú stereotypom v
správaní voãi Rusom. Z obavy pred ich
korupciou a úplatkami nariadili v tomto
prípade v nezvyãajne krátkom ãase vy-
konanie auditu. Konali unáhlene a mies-
to toho, aby si najprv preverili vlastné
spisy, bezdôvodne urazili ruského part-
nera. V˘kladov˘ slovník angliãtiny s in-
teraktívnym CD ROMom, ktor˘ venoval
do súÈaÏe E – KU In‰titút jazykovej a in-
terkultúrnej komunikácie v Nitre, získava
Katarína Depe‰ová, 2. FE·RR.

Hráãi ‰achového oddielu Z·K Slávia SPU Nitra sa v tejto sezóne opäÈ zaslúÏili
o dobr˘ v˘sledok. Ako jediní predstavitelia vysoko‰kolského ‰portu v najvy‰‰ích
súÈaÏiach organizovan˘ch Slovensk˘m ‰achov˘m zväzom a bez zahraniãn˘ch po-
síl, ktoré hrajú napríklad za Bratislavu, Ko‰ice ãi Komárno, ukonãili sezónu sied-
mym miestom v tabuºke.

V na‰om A-druÏstve stále pôsobia odcho-
vanci Nitry, b˘valí akademickí majstri Sloven-
ska a na‰i absolventi Ing. Moko‰ a Ing. Miki-
ta, ako i väã‰ina ‰achistov, ktorí hrajú v Nitre
dlhé roky: Ing. Marti‰ka, Dlh˘, Pereszlényi,
Goru‰a, Maro‰, Dóczy, Pindé‰ a Danko. Aj v
tejto sezóne nám veºmi pomohli 16-roãní hrá-
ãi Michalík a Dobrotka. V niekoºk˘ch extrali-
gov˘ch zápasoch nás reprezentovala aj Ma-
chalová, ktorá je momentálne na 4.-6. pozícii
v slovenskom rebríãku Ïien. Verím, Ïe na ja-
nuárov˘ch Akademick˘ch majstrovstvách
Slovenska, ktoré budú v Îiline, sa opäÈ pre-
sadí medzi ‰tudentkami. 

V budúcom roãníku chceme daÈ ‰ancu
ìal‰ím hráãom, na‰ím odchovancom, ktorí
sa v tomto roku presadili vo vy‰‰ích súÈa-

Ïiach. Úspechom bol postup B-druÏstva z 3.
do 2. ligy a zároveÀ zo 4. do 3. ligy postúpilo
ìal‰ie na‰e druÏstvo, ktoré vyhralo oblastnú
súÈaÏ. Z mlad˘ch nitrianskych hráãov by som
vyjadril poìakovanie najmä Holevovi, Janão-
viãovi a Ondru‰ovi.

Úspechy ‰achistov Z·K Slávia SPU nám
tro‰ku zamotávajú hlavu, pretoÏe treba nájsÈ
finanãné prostriedky na technické zabezpe-
ãenie súÈaÏí v budúcej sezóne. Okrem toho
bojujeme o voºnú miestnosÈ pre ‰achistov v
niektorom ‰tudentskom domove. Zatiaº tré-
nujeme jedenkrát do t˘ÏdÀa v budove Matice
slovenskej a turnaje hrávame väã‰inou v
Pastoraãnom centre na Klokoãine. 

PaedDr. DU·AN DANKO, 
predseda ·O Z·K Slávia SPU

� Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe 25. júna
2007 sa budú konaÈ prijímacie skú‰ky na
tretí stupeÀ vysoko‰kolského – doktorand-
ského ‰túdia v nasledujúcich akreditova-
n˘ch ‰tudijn˘ch programoch:

5.2.25 biotechnológie,
4.2.3 molekulárna biológia,
6.1.13 technológia potravín.
Témy dizertaãn˘ch prác sú zverejnené

na www.fbp.uniag.sk a na vedeckov˘-
skumnom oddelení Dekanátu FBP, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. ã.: 037/641
5385. Uzávierka prihlá‰ok je 6. 6. 2007.
� Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU v Nitre vypisuje v˘bero-
vé konanie na obsadenie miest na dokto-
randské ‰túdium v ‰tudijn˘ch programoch:

6.1.3 v‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia,
6.1.4 ‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia,
6.1.6 v‰eobecná rastlinná produkcia,
6.1.7 ‰peciálna rastlinná produkcia,
6.1.8 agrochémia a v˘Ïiva rastlín,
6.1.9 fyziológia plodín a drevín,
6.1.12 v˘Ïiva,
6.1.16 ochrana rastlín,
4.2.4 genetika.
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch

‰kôl v príslu‰nom zameraní. Informácie o
témach dizertaãn˘ch prác, ako i podmien-
kach prijatia na ‰túdium, získate na vedec-
kov˘skumnom oddelení Dekanátu FAPZ,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. ã.: 037/
641 5485, alebo na webovej stránke fakul-
ty www.fapz.uniag.sk. Uzávierka prihlá‰ok
je 21. 6. 2007.

Na prv˘ pohºad je golf hra ako kaÏdá iná. âím viac ju v‰ak ‰tudujete, t˘m má-
te väã‰ie pochybnosti o svojich vedomostiach a ãím dlh‰ie ju hráte, t˘m viac
pochybujete, Ïe v‰etko potrebné sa dá nauãiÈ. âloveka nadchne alebo odradí
práve jednoduchá zloÏitosÈ tejto hry. Golf, najmä v‰ak jeho filozofia, nemôÏu
byÈ jednoduché, keì samotná história jeho v˘voja je plná rozporov, nejasnos-
tí a dohadov. Trochu sa mu budeme venovaÈ aj my, pretoÏe golf na Slovensku
zapustil pevné korene a ako hra „zelene a vidieka“ nemôÏe obísÈ ani na‰u ‰ko-
lu, tobôÏ, keì na nej vychovávame manaÏérov.

Kam aÏ siahajú jeho korene?
Existujú historické indície o tom, Ïe hra

s „palicou a loptiãkou“ sa hrala uÏ v sta-
rovekom Ríme, podobn˘ch hier je v‰ak
veºa. V prípade golfu vedú cesty skôr do
âíny. Podºa ãínskeho profesora Ling
Hong-honga sa totiÏ koncom prvého ti-
sícroãia ná‰ho letopoãtu, v období dyna-
stie Tanga, hrala hra pod názvom CHUI-
WAN, podºa opisu veºmi podobná golfu.
Jej základy sa vraj do Európy dostali v
ãase mongolsk˘ch nájazdov v 12. a 13.
storoãí a údajne bola veºmi obºúbená aj
medzi DÏingischánov˘mi bojov-
níkmi. Faktom je, Ïe v âíne sa
zachovali popisy a najmä ume-
lecké zobrazenia, ktoré túto hru
takmer exaktne dokumentujú.
Jedn˘m z príkladov je pestr˘ ob-
raz Du Jina (1465 - 1487), ktor˘
je uloÏen˘ v âínskom národnom
múzeu v Pekingu, na ktorom sa
tri krásne dámy sústredene sna-
Ïia dostaÈ golfovou palicou loptiã-
ku do jamky. 

S tro‰kou do mlyna pri hºadaní
pôvodu golfu pri‰li aj Japonci. Ako
jeho predchodcu ponúkajú hru ja-
ponsk˘ch ‰ºachticov z 8. storoãia.
DAY-KU bola kolektívna hra, pri
ktorej ãasto (na rozdiel od golfu)
nech˘bali ani kone.

Zaãiatky európskeho golfu
Ani Holandsko nemalo ku golfu

ìaleko. My‰lienka, Ïe by práve tá-
to krajina mohla byÈ jeho kolískou,
má svojich zástancov aj medzi historikmi.
Za úvahu stojí nielen slovo KOLF, ão v
holandskom jazyku znamená palica, ale
aj rôzne umelecké zobrazenia hry. Dá sa
v‰ak o nich diskutovaÈ, pretoÏe pripomí-
najú viac hokej ako golf. Neod‰kriepiteº-
n˘m faktom v‰ak je, Ïe uÏ v roku 1457 za-
kázal túto hru v ·kótsku kráº Jakub II.
KeìÏe bol golf zakázan˘, musel existovaÈ!
A preão bol zakázan˘? NuÏ, pánov rytie-
rov viac zaujímala hra ako oháÀanie sa
meãmi... 

Vá‰nivou hráãkou golfu bola aj kráºov-
ná Mária I. Stuartová (1542 – 1587). Ako
vzne‰ená dáma nenosila svoje „hracie
náãinie“ sama, ale pomáhali jej tzv. kade-
ti. Tento zvyk sa náramne zapáãil aj an-

glick˘m lordom, ktorí neskôr v Anglicku
tento post „systemizovali“ a pouÏívali ho
pod menom caddi, caddie. Pomocník hrá-
ãa sa na golfov˘ch ihriskách udomácnil
na niekoºko storoãí. AÏ v dne‰nej dobe ho
vytláãajú ruãné, ale najmä pohodlnej‰ie
elektrické vozíky. Hoci, nie v‰ade a nie za
kaÏd˘ch okolností... Mária Stuartová, ako
vieme z histórie, bola po viacer˘ch rokoch
väznenia v roku 1587 popravená. Jej ob-
ºúbená hra sa v‰ak spomína e‰te aj pred
popravou, keì lord Moray, jeden z west-
minstersk˘ch komisárov Márii vyãítal, Ïe

Prv˘ medzinárodn˘ zápas sa odohral v
roku 1682 v meste Leith. ·kóti, reprezen-
tovaní princom z Yorku a Georgeom Pet-
tersonom sa v urputnom súboji stretli s
neznámym anglick˘m párom, nad ktor˘m
zvíÈazili. Práve v tomto meste vznikol v
roku 1744 klub Gentleman Golfers of
Leith, ktorého zakladatelia ako prví spí-
sali a neskôr aj upravili základy pravidiel
golfu. V roku 1754 vznikol St. Andrews
Society of Golfers, neskôr premenovan˘
na Royal& Ancient Golf Club of St. An-
drews. ZahraÈ si na jeho pôde je snom
stoviek hráãov na celom svete.

Dá sa povedaÈ, Ïe golf dosiahol svoj
vrchol na prelome 19. a 20. storoãia, keì
bol zaraden˘ do programu olympijsk˘ch
hier v r. 1900 v ParíÏi a r. 1904 v St. Louis. 

Golf ako lieãebn˘ prostriedok?
Keì bol v nemeckom Bad Homburgu v

roku 1899 zaloÏen˘ golfov˘ klub, dostala
táto hra nové dimenzie. Stala sa
kúpeºnou atrakciou, ão malo zá-
roveÀ veºk˘ vplyv aj na rozvoj gol-
fu na na‰om území. Niektoré kú-
peºné mestá v Uhorsku r˘chlo po-
chopili, Ïe na zdravie hostí ne-
vpl˘vajú iba lieãebné procedúry!
Platilo to aj neskôr na území
âeskoslovenska, kde boli prie-
kopníkmi golfovej hry práve kú-
peºné mestá.

Prvé nesmelé pokusy s golfom
v Uhorsku zaãali síce na buda-
pe‰tianskej dostihovej dráhe, ale
prvá ozajstná hracia plocha bola
vybudovaná v Tatranskej Lomni-
ci. V roku 1906 tu poãas otvára-
nia novej kúpeºnej sezóny v kli-
matick˘ch kúpeºoch ponúkali
moÏnosÈ zahraÈ si aj golf. V tejto
lokalite sa v rokoch 1938 – 1968
hrával tradiãn˘ medzinárodn˘
turnaj.

V histórii ãeskoslovenského golfu sa
objavujú najmä Mariánske Láznû, Kar-
love Vary a v neposlednom rade Pie‰-
Èany, kde v roku 1913 vznikol golfov˘ klub
a o rok neskôr bolo otvorené regulárne
golfové ihrisko. V roku 1930 sa tu po pr-
v˘krát konali aj medzinárodné majstrov-
stvá âSR muÏov a Ïien.

V˘poãet golfov˘ch medzníkov na Slo-
vensku by nebol úpln˘ bez uvedenia roku
1974, keì sa zaloÏením klubu Elán v Bra-
tislave obnovil domáci golfov˘ Ïivot. A
v‰etko zav⁄‰il rok 2001, keì vznikla Pro-
fesionálna golfová únia Slovenska. To
v‰ak uÏ nie sme v histórii, ale v súãasnej
realite.

PaedDr. PhDr. IVAN JANKO, PhD.

„...v roku 1567 miesto trúchlenia za man-
Ïelom hrala golf!“ 

Zopár prvenstiev
Prv˘ oficiálny golfov˘ klub bol zaloÏen˘

v ·kótsku. Black Heath GC, ktor˘ vznikol
v roku 1608, poloÏil pravdepodobne zá-
klad organizovaného golfu. So vznikajú-
cim boomom tejto hry sa snaÏila udrÏaÈ
krok aj komercia. Niektorí ºudia majú sku-
toãne intuíciu, veì uÏ v roku 1603 sa ak˘-
si William Mazne stal dvorn˘m dodávate-
ºom golfov˘ch palíc. Prvá, perím plnená
loptiãka, známa pod menom Featherie,
pri‰la na trh v roku 1618. V roku 1687
Thomas Kincaid zorganizoval prv˘ plate-
n˘ kurz golfu.


