
JeseÀ v palárikovskom zámockom parku... Snímka: RICHARD KUBI·TA

Slovenská diplomatka Mária Kad-
leãíková sa stala predstaviteºkou Re-
gionálneho úradu OSN pre v˘Ïivu a
poºnohospodárstvo (FAO) pre Európu
a Strednú Áziu. Predpoklady na túto
funkciu si vytvorila vìaka postu zá-
stupkyne SR pri FAO a pôsobením vo
funkcii predstaviteºky Subregionálne-
ho úradu pre krajiny strednej a v˘-
chodnej Európy v Budape‰ti. Na nov˘
post nastupuje v ãase, keì FAO pre-
chádza v˘znamn˘mi zmenami. Jed-
nou z nich je aj oficiálny presun Eu-
rópskeho regionálneho úradu z ústre-
dia FAO v Ríme do Budape‰ti, ktor˘
je súãasÈou plánovanej reorganizácie
a decentralizácie tejto v˘znamnej or-
ganizácie OSN. Kadleãíková bude
musieÈ zabezpeãiÈ plynulé pokraãova-
nie ãinnosti úradu a rozbehnúÈ nové
aktivity s dôrazom na v˘raznej‰ie za-
pojenie krajín Strednej Ázie do ãin-
nosti FAO. SITA
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Hostiteºskou organizáciou tohto oje-
dinelého filmového festivalu je Slo-
venské centrum poºnohospodárskeho
v˘skumu (SCPV) v Nitre - LuÏiankach.
Prihlásené snímky dokumentujú pro-
blematiku vidieka,
lesného a vodné-
ho hospodárstva,
pot rav inárs tva,
rastlinnej a Ïivo-
ãí‰nej v˘roby,
ekológie, ale tieÏ
aktuálne otázky
Ïivotného prostredia. Populárnym
spôsobom ukazujú niektoré v˘sledky
v˘skumu, ãasto sú spracované didak-
tick˘mi metódami tak, aby boli pouÏi-
teºné aj pre pedagogické procesy.
Niektoré snímky nastoºujú aj morálne
zrkadlo a otázky vízie tretieho tisícro-
ãia. 

Na tohtoroãnom, uÏ 24. Agrofilme,
boli prezentované ukáÏky dokumen-
tárnej produkcie z 27 krajín sveta.
Okrem Francúzska, zastúpeného naj-
poãetnej‰ie a najkvalitnej‰ie, boli tu fil-
my z európskych krajín, ale aj zo
vzdialen˘ch konãín sveta, Mozambi-
ku, Brazílie, Filipín alebo Nového Zé-
landu. Len vìaka tomuto festivalu sa
dostávajú informácie o aktuálnych ce-
losvetov˘ch problémoch aj na Sloven-
sko. Vynikali snímky mapujúce vzácne
a ojedinelé biotopy z trópov a subtró-
pov, ale aj európskej prírody, ukazujú-
ce Ïivot lesnej zveri, vtáãích rezervá-
cií, Ïivot pod vodou v ãist˘ch horsk˘ch
potokoch. Uãebnicov˘m spôsobom
boli sfilmované problémy vzniku po-
vodní vo Francúzsku, ochrana pri kon-
zervovaní potravín, aj mnohé upozor-
nenia z oblasti virológie a Ïivotného

prostredia. Jedineãná bola snímka 
V pralesoch Karpát. Autori sa dot˘kali
aj tak˘ch problémov, ako je vtáãia
chrípka, alebo ochrana bezlepkovej
obilniny tef z Etiópie. PriblíÏili lieãivé

rastliny z JuÏnej
Afriky, ale aj rast-
linku Sutherlan-
dia, ktorá dáva
nádej pacientom
infikovan˘m víru-
som HIV. Na plát-
ne sa objavila aj

snímka reÏiséra Viktora Mlyneka Ná-
rodná prírodná rezervácia Zoborská
lesostep, ktorá patrí k najhodnotnej-
‰ím ãastiam Tribeãského pohoria. 

Okrem súÈaÏn˘ch filmov sa premie-
tali aj snímky informatívneho charak-
teru, ktoré boli skôr ukáÏkou odvahy a
ºudského dôvtipu. Vynikol film Pavla
Barabá‰a Tepuy, strhujúci príbeh z
pralesa vo Venezuele. 

Odborná náplÀ festivalu máva za-
kaÏd˘m aj kultúrny náboj v podobe
prezentácie umenia známych sloven-
sk˘ch umelcov. Vo v˘stavnom priesto-
re SCPV sa tento rok predstavil so-
chár Tibor Bártfay, nitriansky rodák.

Nedá mi, aby som na záver necito-
vala slová ‰tátneho tajomníka MP SR
Vladimíra Pal‰u, ktoré odzneli pri
otváraní festivalu: „Agrofilm je poduja-
tie v˘sostne nebulvárne, ão má za ná-
sledok, Ïe mu médiá nebudú venovaÈ
pozornosÈ. Pokiaº sa nás problémy,
ako je hlad, nedostatok pitnej vody
alebo povodne nebudú bezprostredne
dot˘kaÈ, nebudú nás zaujímaÈ.“

Ing. DANIELA KRAJâOVIâOVÁ, PhD., 
ãlenka národnej poroty Agrofilmu 

(Viac o Agrofilme na 2. strane)

Pamätná medaila za spoluprácu
Prof. M. Mazurkiewicz, rektor Univerzity vo Vroc-

lave, udelil pamätnú medailu za spoluprácu a aktivity v
oblasti pedagogiky a v˘skumu prof. JOZEFOVI BUL-
LOVI, dekanovi FBP a prof. ALOJZOVI KÚBEKOVI
(na snímke), vedúcemu Katedry genetiky a plemenár-
skej biológie FAPZ. Vyznamenanie je poìakovaním za
dlhoroãné dobré vzájomné kontakty pracovníkov o-
boch vzdelávacích in‰titúcií. Je predpoklad, Ïe v t˘ch-
to intenciách budú pokraãovaÈ aj ìal‰ie generácie pe-
dagógov a vedeck˘ch pracovníkov oboch univerzít.

Srdeãne blahoÏeláme! -r-

Mechanizaãná fakulta zorganizovala v dÀoch 10. –
11. októbra IX. medzinárodnú vedeckú konferenciu
mlad˘ch 2007. Bola urãená vedeck˘m pracovníkom
a doktorandom z univerzít, vedeck˘ch pracovísk, v˘-
vojov˘ch ústavov a v˘robn˘ch podnikov zameran˘ch
na oblasÈ strojov a v˘robn˘ch zariadení poºnohospo-
dárskej a lesníckej v˘roby. Úãastníci konferencie zo
SR a âR vystúpili s referátmi súvisiacimi s proble-
matikou techniky a mechanizácie, lesníctva, staveb-
níctva, energetiky, dopravn˘ch systémov, techniky

v˘robn˘ch procesov, vlastností a spracovania poºnohospodárskych materiálov a pro-
duktov, ako aj tekutinov˘ch mechanizmov, automatizácie a robotizácie, kvality a spo-
ºahlivosti strojov a zariadení. Program podujatia poskytol priestor pre vzájomnú v˘me-
nu informácií a skúseností z uvedeného odboru. -rch-

Foto: archív

Foto: J. GADU·

Na v˘stave aj kvetinové kreácie

Konferencia mlad˘ch na Mechanizaãnej fakulte

Botanická záhrada SPU zorganizovala zaãiatkom októbra
‰tvrt˘ roãník v˘stavy Farby a plody jesene. Expozícia obsaho-
vala vzorky ovocia a zeleniny vypestované v priestoroch de-
mon‰traãnej záhrady BZ, menej známe druhy ovocia, ale aj
kvetov, ktoré boli súãasÈou v˘stavy vo forme rôznych aranÏ-
mánov. Typickú jesennú atmosféru dotvorili dekorácie z ga‰-
tanov a zeleninové kreácie. Náv‰tevníci mohli vidieÈ 35 odrôd
jabæk, z nich podstatnú ãasÈ tvorili zimné odrody, viac ako 20
odrôd hru‰iek z Hlavnej odrodovej skú‰obne ÚKSUP-u vo
Veºk˘ch RipÀanoch i kolekciu stolov˘ch odrôd hrozna od Ing.
Jozefa Teplana z Úºan nad Îitavou. Vystavené boli aj menej
známe druhy ovocn˘ch drevín, ako je ebenovník rajãiakov˘,
kiwi, figovník, granátovník, ázijská hru‰ka - odroda Nitaka, citrónovník ãi asimína troj-
laloãná. V˘stava mala aj vzdelávací cieº, ãasÈ expozície tvorili ukáÏky napadnutia plo-
dov ãi listov ‰kodcami a chorobami. Náv‰tevníci si mohli prezrieÈ skleníky, vivárium,
vzorkovnicu ovocia a zeleniny a zakúpiÈ rastlinné v˘pestky. -rch-

Foto: rch

Spolupráca s mestom Nitra
Do rôznorodého rámca Nitrianskych kariérnych dní

prispela ponukou akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programov a
rôznych foriem celoÏivotného vzdelávania v akademickom
roku 2008/2009 aj na‰a univerzita. Na podujatí, ktoré sa
konalo 18. októbra v ·D UKF, sa záujemcom prezentova-
la prostredníctvom propagaãn˘ch materiálov, ako aj pria-
mej konzultaãnej ãinnosti. Na otázky kvalifikovane odpo-
vedala K. Olajo‰ová z kancelárie vzÈahu s verejnosÈou, M.
Granátová z kancelárie pedagogickej ãinnosti (obe na
snímke) a D. Moravãíková, vedúca Centra celoÏivotného
vzdelávania FEM. -r- Foto: dm

Skonãil sa 24. roãník 
festivalu Agrofilm

ZabezpeãiÈ pravideln˘ 
prístup k potravinám

STΩPâEK
Boli nádherné. Hrdé hlavy, múdre

oãi, hrivy, ‰tíhle nohy. Boli úspe‰né.
Svet ich h˘ãkal a p˘‰il sa nimi. Îili si
ako v bavlnke, obklopené kaÏdoden-
nou starostlivosÈou a láskou. B˘va-
nie, strava, samá delikatesa. Ich gé-
ny sa cenili nad zlato a s láskou i veº-
k˘m kusom majstrovstva prená‰ali z
pokolenia na pokolenie. Rodokmene
na pohºadanie, starostlivo zachované
vo vzácnych listinách a knihách. 
O kariérach nehovoriac. Svedãia o
tom vitríny plné medailí a ocenení, fo-
tografie na titulkách ãasopisov. Skrát-
ka, ‰ampióni. Detvan bol jedn˘m 
z nich. Nádhern˘ plnokrvník zo Ïreb-
ãína v moravskom meste Napajedla.
Mal bohat˘ Ïivot. ZaÏil slávnu kariéru,
v ktorej nech˘bali víÈazstvá na mno-
h˘ch medzinárodn˘ch dostihov˘ch
kolbi‰tiach Európy. Veºk˘ch cien –
neúrekom. Keì ustal, prepustil mies-
to mlad‰ím, rozhodlo sa o jeho zara-
dení do chovu. „Deti“ neostali niã dlÏ-
né otcovej sláve a svoje prednosti do-
kazovali na dostihovej dráhe. Dcéra
Hviezda a v priebehu ìal‰ích 17 ro-
kov skvelé kone Silver, Crapom ãi
Siesta. 

No a keì pri‰iel jeho ãas, odi‰iel
Detvan z tohto sveta. Svoj veãn˘ sen
sníva spolu s ìal‰ími slávnymi druh-
mi na malom „konskom“ cintoríne 
v anglickom parku napajedelského
zámku. Neìaleko od stajní, ktor˘ch
okná sú akoby obleãené do v˘‰iviek
bohatého vala‰ského kroja. Od t˘ch,
kde sa rodia a vyrastajú ìal‰í nosite-
lia slávnej tradície. Ktovie, ako je to
vo svete koní. âi Ïriebä, idúc okolo
netypick˘ch pomníãkov na tréning 
a ãi na pa‰u, skloní hlavu na znak
úcty voãi svojim predkom. Ktovie,
moÏno v tomto jesennom du‰iãko-
vom ãase aj áno. A keì nie? Tak ãlo-
vek spriaznen˘ s prírodou urãite! 

K. POTOKOVÁ

V SKRATKE
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Vo víre zaãínajúceho akademického roka a Autosalónu, konaného
súbeÏne na v˘stavisku Agrokomplex, nestaãil AGROFILM preniknúÈ
ani do pozornosti odborníkov, ktor˘ch sa ukáÏky festivalovej proble-
matiky priamo dot˘kajú. Okrem niekoºk˘ch pedagógov - porotcov 
v národnej porote a funkcionárov ‰kôl, ktorí pri‰li na oficiálne cere-
moniály, ‰tudenti na‰ich univerzít ani nezaregistrovali, Ïe takéto po-
dujatie v Nitre prebehlo. ·koda...

âÍTALI SME

Medzinárodná verejnosÈ si kaÏdo-
roãne 16. októbra pripomína Svetov˘
deÀ potravín. Témou tohtoroãného
bolo právo na potraviny. „Snaha za-
bezpeãiÈ, aby kaÏdé dieÈa, muÏ a Ïena
mali prístup k adekvátnym potravinám
pravidelne a stále nie je iba morálnym
imperatívom a investíciou s vysokou
ekonomickou návratnosÈou, ale tak-
tieÏ má v˘znam aj pre dodrÏiavania
ºudsk˘ch práv,“ odkázal v‰etk˘m ná-
rodom J. Diouf, generálny riaditeº
FAO. 

Na podujatí, ktoré zorganizovalo MP
SR, V˘bor pre spoluprácu SR s FAO 
a Agroin‰titút Nitra, sa stretli zástupco-
via vládnych a mimovládnych organi-
zácií, v˘skumn˘ch ústavov a vedec-
k˘ch in‰titúcií. Odborn˘ program fóra
sa niesol v znamení kvality a bezpeã-
nosti potravín, genetick˘ch zdrojov a
práva na potraviny, ako aj zdôraznenia
úlohy vzdelávania, nástroja zvy‰ova-
nia kvality Ïivota na vidieku.

Podujatie vyvrcholilo slávnostn˘m
vyhodnotením 3. roãníka Dní ekologic-
kého poºnohospodárstva na Sloven-
sku a odovzdaním ocenenia Biopotra-
vina roka 2007, ako aj vyhodnotením
súÈaÏn˘ch prác Ïiakov stredn˘ch ‰kôl
cukrárskych a pekárskych odborov na
tému Kvalitn˘ pekársky a cukrársky
v˘robok. -rch-



Prof. Katzir prezentuje pohºady na udrÏateºnosÈ globálne. Snímka: za

www.uniag.sk

Poznatky a skúsenosti z Bulharska

Zemolez v prevencii rakoviny

Floristick˘ v˘skum priniesol ovocie

Zaãiatkom septembra sa zástupcovia Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva a Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov zú-
ãastnili na 5. medzinárodnej vedeckej konferencii o rozmnoÏovaní
okrasn˘ch rastlín, ktorá sa konala v bulharskej Sofii.

Bola venovaná aktuálnym a perspek-
tívnym moÏnostiam a trendom rozmno-
Ïovania kvetín, okrasn˘ch stromov a
krov, úÏitkov˘ch a ovocn˘ch drevín.
Kolektív na‰ich autorov v zloÏení K. Hru-
bíková, M. BeÏo, J. Îiarovská, A. Can-
dráková, P. Hrubík, A. Gajdo‰ová prispel
do odbornej diskusie posterom Anal˘zy
genómov rastlín PCR-ISSR markérmi,
priãom roz‰írená verzia príspevku popu-
tuje do renomovaného a vo svetov˘ch
databázach registrovaného ãasopisu.
Vedecké podujatie, na ktorom sa zúãast-
nilo 232 úãastníkov z 35 ‰tátov, bolo
vskutku svetové. Jeho súãasÈou bola ce-
lodenná odborná exkurzia do v˘znam-
n˘ch lokalít Bulharska: do múzea v prí-
rode, pamätníka ºudovej architektúry Ko-
priv‰ãica, vinohradníckej oblasti Bresto-
vica, do ‰kôlkarskej firmy okrasn˘ch
rastlín Bulland Trade, fungujúcej na zá-
klade holandskej technológie v˘roby
Bratanica v oblasti PzardÏik.

V rámci diskusie a osobn˘ch rozhovo-
rov vznikli námety na moÏnosti spoluprá-
ce SPU s Lesníckou univerzitou v Sofii,
Botanick˘m ústavom Bulharskej akadé-
mie vied, Univerzitou poºnohospodár-
skych vied a veterinárnej medicíny v Ba-
tate (Rumunsko). Na‰a univerzita bola
vyzvaná na spoluprácu s Ústavom tech-

nologického vzdelávania Thessaloniki v
rámci programu Socrates, zameraného
na v˘menné vzdelávacie aktivity v oblas-
ti poºnohospodárskych plodín, okras-
n˘ch rastlín, medicínskych, farmaceutic-

k˘ch a aromatick˘ch rastlín, pôdneho 
a vodného manaÏmentu a rastlinn˘ch
biotechnológií. 

Vìaka precízne zorganizovanej a na
vysokej odbornej úrovni prezentovanej
medzinárodnej konferencii sme si zo So-
fie priniesli príjemné spomienky a cenné
odborné poznatky.

Prof. Ing. PAVEL HRUBÍK, DrSc., 
Ing. KATARÍNA HRUBÍKOVÁ, PhD.

Exkurzia v ‰kôlkarskej firme okrasn˘ch rastlín Bulland Trade. 
Snímka: K. Hrubíková

Vysok˘ obsah rutínu a kvercetínu predurãujú zemolez na spracovanie vo far-
maceutickom priemysle. Foto: rch

DO POZORNOSTI
Ocenené snímky 24. Agrofilmu sa

v rámci aktivít Slovenskej poº-
nohospodárskej vedecko-technickej
spoloãnosti (SPVTS) budú na na‰ej
univerzite premietaÈ od 5. do 23. no-
vembra 2007. Odborn˘ garant: doc.
Ing. Anton Podolák, tel.: 0905 744481

¤ehofiek na „krste“ knihy, ktor˘ sa konal
17. júla. Na publikácii spolupracovala aj
RNDr. Anna Lackoviãová a RNDr. Anna
Kubinská z Botanického ústavu SAV 
v Bratislave, o technickú stránku sa staral
Ing. Libor Ulrych zo Správy Chránenej
krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre. 

V knihe autori uvádzajú abecedne us-
poriadané taxóny, údaje o lokalitách v˘-
skytu druhov, ako aj herbárové doklady.

Poãas v˘skumu odborníci zozbierali aj
herbárové poloÏky, ktoré sú uloÏené 
v herbári Katedry botaniky SPU, men‰ie
mnoÏstvo je uloÏené v herbári Ponitrian-
skeho múzea v Nitre.

Slávnostné uvedenie knihy na cestu 
k ãitateºovi sa uskutoãnilo na Katedre
botaniky SPU, „krstn˘m otcom“ bol doc.
Ing. Ján Brindza, CSc., vedúci In‰titútu
ochrany biodiverzity a biologickej bez-
peãnosti SPU.  

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

OSIRIS – Cena FAO – OSN
UdrÏiavanie zdrojov spolupráce: Bio-

technologická sieÈ juhov˘chodnej Ázie
pre pestovanie papáje (Filipíny)

Cena prezidenta AGROFILMu 2006
Karpatské prebúdzanie (Slovensko)
Cena Slovenskej akadémie pôdo-

hospodárskych vied
Prebudenie (Mozambik)
Cena primátora mesta Nitry
ChráÀme na‰e Ïivotné prostredie

(·panielsko)

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva
a vinárstva zaloÏila zaãiatkom 90-tych
rokov poºn˘ pokus s jedl˘mi druhmi ze-
molezu. Tento netradiãn˘ druh drobné-
ho ovocia pochádza z juhov˘chodnej
Ázie a u nás je známy skôr ako dekora-
tívny ker s voÀav˘mi Ïlt˘mi kvetmi a ne-
jedl˘mi tmavomodr˘mi bobuºami horkej
chuti. Niektoré druhy, napr. zemolez
kamãatsk˘ a zemolez jedl˘, sa v‰ak vy-
znaãujú vynikajúcimi chuÈov˘mi vlast-
nosÈami a vysokou nutriãnou hodnotou.
Na Slovensku sa ich pestovaniu venuje
spoloãnosÈ Herbaton Klãov a VÚOOD,
a.s., Bojnice, ktorého zásluhou boli na
trh uvedené dve nové odrody jedl˘ch
zemolezov Amur a Altaj. Od tejto spo-
loãnosti získala spomínaná katedra nie-
koºko klonov, ktoré v súãasnosti testuje.
„Na pokusnom poli máme okolo 130 krí-
kov, v blízkej budúcnosti plánujeme za-

loÏiÈ aj vzorovú plantáÏ, pribliÏne na pol
hektári. Na‰ou snahou je vytypovaÈ ma-
lú kolekciu najlep‰ích klonov a ponúk-
nuÈ ich ÚKSUP-u na zaregistrovanie
ako na‰e slovenské odrody,“ informuje
prof. Ján Matu‰koviã, vedúci projektu.
CennosÈ plodov, najmä zemolezu jedlé-
ho (Lonicera edulis) a zemolezu kam-
ãatského (Lonicera kamtschatica), je vo
vysokom obsahu vitamínu C, minerál-
nych a polyfenolick˘ch látok. Z minerál-
nych látok sú zastúpené hlavne K, Na,
Mg, K, P, Fe, Cu a I. Z polyfenolick˘ch
látok sú to antokyaníny, katechíny, rutín
a kvercetín, ich obsah môÏe dosiahnuÈ
hodnotu aÏ 2800 mg/100 g. Obsahom
spomínan˘ch biologicky aktívnych látok
zemolez predstihuje aróniu ãiernoplo-
dú, bazu ãiernu a ríbezºu ãiernu. Zrelé
plody sú vhodné na priamu konzumá-
ciu, alebo sa spracúvajú na dÏem, kom-

pót, ‰Èavu, mrazené drene, zákvas a to-
nizujúce nápoje. V ºudovom lieãiteºstve
sa plody vyuÏívajú pri lieãení chudokrv-
nosti, zniÏovaní krvného tlaku, pri lieãbe
srdcovo-cievnych chorôb, malárie, vyu-
Ïíva sa ako moãopudn˘ prostriedok, pri
poruchách trávenia, ochoreniach peãe-
ne a podobne. „Okrem iného majú
priazniv˘ úãinok na zrak, upevÀujú imu-
nitn˘ systém a sú efektívne i v prevencii
rakoviny. Extrakt z kvetov sa pouÏíva
pri zápaloch moãového mechúra. Od-
var z listov sa vyznaãuje antiseptick˘mi
úãinkami a vyuÏíva sa pri lieãení angí-
ny, chorôb oãí a hrdla,“ zdôrazÀuje v˘-
znam zemolezu prof. Matu‰koviã. Vyso-
k˘ obsah antokyanínov predurãuje ìal-
‰ie vyuÏitie jedl˘ch zemolezov ako po-
travinárskeho farbiva. „Plody majú silnú
farbiacu schopnosÈ, ktorú si zachová-
vajú aj vo v˘robkoch. Predmetom ná‰-
ho skúmania je preto aj ‰iroké spektrum
farebnosti, ktoré zemolez v sebe skr˘-
va. âasÈ rastlín by sa tak pestovala na
priamy konzum a ãasÈ by bola urãená
na priemyselné spracovanie.“

Zemolezy sa vyznaãujú vysokou mra-
zuvzdornosÈou, kry vydrÏia teplotu aÏ do
– 50°C a kvety do – 5 aÏ –7 °C. Rovnako
dobre v‰ak znesú sucho a moÏno ich pe-
stovaÈ na v‰etk˘ch druhoch pôd. Rastli-
na zaãína rodiÈ v treÈom aÏ ‰tvrtom roku
po v˘sadbe. Mimochodom, minuloroãná
úroda zemolezu na SPU bola okolo sto
kilogramov, tento rok bola o nieão niÏ‰ia,
ão podºa odborníkov spôsobila netypic-
ká, mimoriadne teplá zima. Napriek to-
mu, Ïe rastline sa v˘borne darí aj v na-
‰ich klimatick˘ch podmienkach a je ne-
nároãná na pestovanie, na Slovensku
zatiaº nemáme plantáÏe, na ktor˘ch by
sa pestovala.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Napriek stálemu záujmu botanikov o
Zoborské vrchy a pomerne veºkému
mnoÏstvu prác o ich floristick˘ch pome-
roch, nebola flóra Zobora doposiaº súbor-
ne a ucelene spracovaná. Aj to bol jeden
z dôvodov, preão uzrela svetlo sveta nová
publikácia o divorastúcich rastlinách pod
názvom Li‰ajníky, machorasty a cievnaté
rastliny Zoborsk˘ch vrchov. Vydal ju au-
torsk˘ kolektív pod vedením doc. Vladi-
míra ¤ehofieka z Ústavu botaniky a zoo-
lógie Prírodovedeckej fakulty MU v Brne.
„Najväã‰í kus práce na knihe odviedla bo-
taniãka RNDr. Zdenka Svobodová, CSc.,
ktorá uÏ dnes nie je medzi nami. Na v˘-
skume sme pracovali okolo 25 rokov.
Sumarizovanie údajov sa oneskorilo, lebo
sme neustále nachádzali ìal‰ie literárne
pramene. Bolo to v‰ak uÏitoãné, pretoÏe
sme získané údaje mohli podrobnej‰ie
spracovaÈ a prehodnotiÈ v zmysle nov˘ch
poznatkov v taxonómii,“ povedal doc.

Veºká cena festivalu MAGNA
MATER – cena Vlády SR

Sivá hmota: tsunami (Belgicko)
Kategória A – vedecké a populár-

no-vedecké filmy
Vtáãia chrípka – KríÏenie druhov

(Francúzsko)
Kategória B – odborné a in‰truk-

táÏne filmy
V˘roba bioplynu (Poºsko)
Kategória C – dokumentárne a

publicistické filmy
V pralesoch Karpát (Slovensko)
Kategória D – informaãné a prestíÏ-

ne filmy
Návrat prírody (âeská republika)
Cena medzinárodnej poroty
Na zaãiatku bolo bahno (Francúz-

sko)
Cena ministra pôdohospodárstva

SR
Aldeia Nova – Nová dedina (Izrael)

November

Odniesla si ju nemecká snímka Odrodová ochrana obilniny tef.
O akú plodinu ide? O miliãku habe‰skú (Eragrostis abyssinica, syn. Poa tef),

jednoroãnú trávu z ãeºade Poaceae, veºmi starú etiópsku obilninu. Archeologické
nálezy siahajú aÏ do dôb staroveku. Zatiaº ão v in˘ch krajinách sveta je uÏ temer
neznáma, v Etiópii sa bez preru‰enia pestuje aÏ dodnes a patrí medzi najdôleÏi-
tej‰ie tamoj‰ie potravinové zdroje. Jej semeno je také drobné (priemer niÏe 1 mm,
hmotnosÈ tisícich z⁄n 0,3 aÏ 0,4 g), Ïe osivo urãené na celé pole sa vojde do jed-
nej dlane. Táto vlastnosÈ je veºmi vhodná pre polokoãovn˘ spôsob Ïivota obyvate-
ºov. V Etiópii je múka z tejto obilniny základom národného jedla injera. Okrem to-
ho sa pridáva aj do zmesí chlebovej múky. Má príjemnú orie‰kovú príchuÈ, vysok˘
obsah Ïeleza a vápnika. Neobsahuje lepok a je tak vhodná ako diétna potravina
pre chor˘ch trpiacich celiakiou alebo in˘mi ãrevn˘mi chorobami. V posledn˘ch ro-
koch sa robia úspe‰né pokusy s pestovaním tejto plodiny v Holandsku, záujem má
aj Nemecko. KP

Smutn˘ a melancholick˘, moÏno aj
preto, Ïe jeho zaãiatok je spomienkou
na t˘ch, ktorí sa uÏ nikdy medzi nás ne-
vrátia. Babie leto odlieta s poslednou
inoväÈou a v na‰ich my‰lienkach sa
spriada mozaika toho, ão sa uÏ tieÏ ne-
naplní. 

Triedime svoje predsavzatia a v bi-
lancii sa objavuje to, ão sme stihli,
mohli a nedokonãili. âasto sa v tak˘ch-
to chvíºach ocitáme na prahu veãne
hºadanej, ale nenájdenej odpovede –
aké by to bolo v‰etko okolo nás a vo
svete jednoduché, keby.... Niet v‰ak
Ïiadneho keby a nám prichodí ÏiÈ s po-
vinnosÈami v‰edného dÀa, ktoré sú vy-
medzené pre kaÏdého, zodpovedajú
úrovni jeho myslenia, poznania a po-
stavenia.

Keì prekroãíme pomyseln˘ múr a za
jeho bránou k moru plamienkov svieãok
prikladáme tú kvapku svojej, rozm˘‰ºa-
me akosi ináã. Atomizované substancie

ºudí, ktor˘m sme pri‰li drobn˘m svetiel-
kom pripomenúÈ, Ïe boli súãasÈou ná‰-
ho sveta, mali sme ich radi a myslíme
na nich, akoby sa v podobe obrov-
sk˘ch, neviditeºn˘ch, ale mysliacich
molekúl ocitali vedºa nás, oslovovali
nás a chceli nám nieão povedaÈ. To
zvlá‰tne napätie usmerÀuje chod na-
‰ich my‰lienok a plameÀ kmitajúcej
svieãky akoby v doslovnom preklade tl-
moãil nem˘, ale o to veºavravnej‰í od-
kaz: „Urobte v‰etko, ão môÏete pre
vzájomné dobro, porozumenie a po-
chopenie vo svete, v ktorom Ïijete“. 
V tomto ãase si spomínam aj na slová
svojho dávneho uãiteºa, na pravdivosÈ
a múdrosÈ jeho slov: „Vie‰, chlapãe, ta-
jomstvo Ïivota a smrti zostane pre nás
nepoznané, len tí za t˘m múrom v‰etko
vedia a vidia, no konaÈ nemôÏu - a tam
je aj na‰e miesto. Preto dobehnúÈ a na-
praviÈ to, ão sme zme‰kali a v Ïivote
pokazili, sa nám uÏ nepodarí.“ J. K.

Globálne aspekty udrÏateºnosti
Certifikát o úspe‰nom absolvovaní intenzívneho kurzu o udrÏateºnosti v poºno-

hospodárstve si prevzalo 41 úãastníkov z radov denn˘ch ‰tudentov, Erasmus –
‰tudentov a doktorandov na‰ich fakúlt (FAPZ, FEM, FZKI, FE·RR). Kurz, ktor˘
sa v ·D A. Bernoláka konal v druhom októbrovom t˘Ïdni, viedol prof. RAANAN
KATZIR, riaditeº Konzultaãnej spoloãnosti pre udrÏateºné poºnohospodárstvo 
z izraelského Tel Avivu. Úãastníkov zaujal predná‰kami o globálnych aspektoch
trvalej udrÏateºnosti, potravinovej bezpeãnosti, biotechnológiách, regionálnom v˘-
skume a v˘voji, základoch organického poºnohospodárstva, o závlahách a ma-
naÏmente vodn˘ch zdrojov vo svete. Obohatil ich prípadov˘mi ‰túdiami, ktoré ná-
zorne ilustrovali danú problematiku. Úãastníci kurzu v anglickom jazyku získali tak
prehºad o aktuálnych témach svetového v˘znamu.

Prof. Katzir, pôvodne odborník na ochranu rastlín, nebol v Nitre po prv˘krát.
Vy‰e desaÈroãia uÏ zasadá v medzinárodnej porote Agrofilmu, na ktorom sa pre-
zentujú aj odborné snímky z Izraela, krajiny s vyspel˘m poºnohospodárstvom. 
V tomto roku si film Aldeia Nova (Nová dedina) odniesol Cenu ministra pôdohos-
podárstva SR. KP

Laureáti 24. Agrofilmu

Cena rektora SPU
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V ZRKADLE...
jedna z nás
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prodekanka Fakulty
biotechnológie a po-
travinárstva

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: primeran˘

Tlieskali nám aj v Bulharsku
FS Zobor sa koncom augusta zúãastnil na 35. roãníku medzinárod-

ného folklórneho festivalu v bulharskom ãiernomorskom prístavnom
meste Burgas. 

zom t˘chto slov bolo najmä ocenenie
ná‰ho profesionálneho prístupu riadite-
ºom podujatia a jeho osobné pozvanie
na budúcoroãn˘ festival. Bodkou za
úãinkovaním ná‰ho súboru v Burgase
bol závereãn˘ galaprogram v úplne za-
plnenom amfiteátri na pobreÏí mora,

Prv˘ deÀ sme boli úãastníkmi veºko-
lepého otváracieho ceremoniálu a spo-
lu s ostatn˘mi zúãastnen˘mi kolektívmi
z Arménska, Bulharska, Egypta, Gréc-
ka, Gruzínska, Holandska, Maìarska,
Poºska, Rumunska, Srbska, Talianska,
Turecka a Ukrajiny sme v sprievode
pre‰li mestom. Domácim obyvateºom 
i zahraniãn˘m turistom sme ukázali slo-
venskú kultúru, ãím sme reprezentova-
li nielen seba, ale aj mesto Nitru a svo-
ju alma mater. Pochod mestom konãil
na pobreÏí mora a zoboristi si neod-
pustili ani veãerné kúpanie v mori.
Program festivalu bol dôkladne naplá-
novan˘. KaÏd˘ kolektív mal jedno vy-
stúpenie denne a zvy‰ok ãasu mohol
venovaÈ prehliadke mesta, napr. náv-
‰teve etnografického múzea, ‰kole bul-
harského tanca a podobne. KaÏd˘ mal
aj osobné voºno, ktoré vyuÏil podºa svo-
jich predstáv a záujmov. V˘borná orga-
nizácia festivalu zanechala v ãlenoch
ná‰ho súboru dobré dojmy. Zoboristi
ukázali, Ïe hoci je folklór pre nich len
záºubou, vystúpenia a nácviky berú
poctivo. Ocenili to najmä reÏiséri a or-
ganizátori, ktorí poãas celého podujatia
nemali s nami Ïiaden problém. Dôka-

ktor˘ Bulharská ‰tátna televízia vysiela-
la v priamom prenose. 

Na‰ím hlavn˘m cieºom bola dôstojná
prezentácia slovenskej kultúry na bul-
harskej pôde, a to sa nám zrejme po-
darilo splniÈ. Po návrate domov sme to-
tiÏ dostali poìakovanie z Bulharského
veºvyslanectva na Slovensku za dôstoj-
nú reprezentáciu.

MARTIN KARA·

Pod zá‰titou Klubu kultúrnej a záujmo-
vej ãinnosti fungujú na na‰ej univerzite
rôzne záujmové krúÏky, v kto-
r˘ch môÏu v‰etci aktívni ‰tu-
denti realizovaÈ svoje nápady.
Jedn˘m z nich je aj Internátne
rozhlasové ‰túdio MladosÈ,
ktoré vysiela z piateho po-
schodia ‰tudentského domo-
va MladosÈ. 

Záujmové zdruÏenia a krúÏ-
ky sa stretávajú s mnoh˘mi
problémami. âi uÏ sú to pries-
tory, ãas, mal˘ záu-
jem ‰tudentov ãi
nedostatok financií
na fungovanie. Prá-
ve s t˘m posledn˘m
sa pot˘kame asi
najãastej‰ie.

Existujú v‰ak ºu-
dia a organizácie,
ochotné a schopné podaÈ pomocnú ruku
aj v tomto prípade. Medzi ne patrí aj
Komunitná nadácia Bratislava v spolu-

práci s FS âSOB, ktorá kaÏdoroãne po-
núka program podpory ‰tudentsk˘ch

médií.
Tento rok sme nezaháºali a

chopili sa tejto ‰ance. Vznikol
projekt na renováciu ná‰ho
rozhlasového ‰túdia, aby sme
mohli vysielaÈ v lep‰ích pod-
mienkach. Veì kde sa ãlovek
dobre cíti, tam je rád, a tam sa
mu aj lep‰ie pracuje.

Zav⁄‰ením ná‰ho projektu
bol deÀ otvoren˘ch dverí a,

samozrejme, kaÏ-
doroãn˘, neodmys-
liteºn˘ konkurz na
posty moderátorov
a technikov. Vítaní
sú v‰etci ‰tudenti,
ktorí majú chuÈ tvo-
riÈ a zaujímajú sa o
hudbu a techniku.

PrestaÀte sa nudiÈ a príìte medzi nás! 
Za kolektív IR·

MARTINA MACKOVÁ

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Asi ako kaÏdé dieÈa - najskôr uãiteº-

kou, neskôr lekárkou. 

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

Promovala som na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave, ‰tudijn˘ odbor
biológia - chémia. Profesionálne som sa
profilovala v oblasti biochémie a mole-
kulárnej biológie, ktorá v súãasnom ob-
dobí zasahuje najdôleÏitej‰ie oblasti
ºudskej ãinnosti. TakÏe som si vybrala
oblasÈ s veºkou perspektívou.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 
Podºa potreby, ale urãite je to viac

ako beÏne stanoven˘ pracovn˘ ãas.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

OdváÏna, sebavedomá, rozhºadená,
moÏno by mohla maÈ trochu viac skrom-
nosti a úcty k star‰ím.

Ako vnímate slová byÈ pedagógom
je poslanie? 

Niet ão dodaÈ, súhlasím, v ãloveku to
musí byÈ geneticky zakódované.

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

MoÏno atribúty, ktoré vyznávam, sú
uÏ z dne‰ného pohºadu archaické - ãest-
nosÈ, zodpovednosÈ, úcta, tolerancia.
Odsudzujem dvojtvárnosÈ a podraz.

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

MoÏno s potomkami mojich prarodi-
ãov, ktorí sa vysÈahovali e‰te pred voj-
nou za prácou do Argentíny a s ktor˘mi
neudrÏiavame kontakt.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

Vyvolávanie zbytoãného napätia na
politickej scéne.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Platn˘ zákon o vysok˘ch ‰kolách, kto-

r˘ narobil v akademickej obci viac chao-
su ako poriadku. No a, samozrejme, fi-
nancovanie ‰kolstva a zdravotníctva.

âo radi ãítate?
Oddychovú beletriu, pri ktorej dobre

zrelaxujem.

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Áno, v‰etk˘ch ãlenov na‰ej rodiny si

váÏim a mám ich rada.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

Mám, ale neprezradím.

Aké máte koníãky?
Knihy, prírodu, turistiku.

Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Cesta okolo sveta, práve preto je to

len sen.

Humor je korením Ïivota – máte ne-
jak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏi-
tok zo ‰koly? 

Rada si zapisujem „slávne“ v˘roky
‰tudentov a tie potom interpretujem zvy-
ãajne na poslednej predná‰ke v piatom
roãníku. Z oblasti biochémie a moleku-
lárnej biológie ich mám celkom peknú
zbierku. -rch-

Klobásov˘ festival
Katedra hodnotenia a spracovania

Ïivoãí‰nych produktov FBP vás poz˘-
va 14. novembra 2007 do spoloãenskej
miestnosti ‰tudentského domova Mla-
dosÈ, kde sa bude konaÈ tretí roãník
FESTIVALU KRAJOV¯CH KLOBÁS.

Tak, ako v predchádzajúcich rokoch,
i teraz budú vlastnoruãne pripravené
klobásy prihlásen˘ch druÏstiev súÈaÏiÈ
o priazeÀ chuÈov˘ch buniek náv‰tevní-
kov i odbornej poroty. Pripraven˘ je
krátky kultúrny program, slávnostné
vyhlásenie v˘sledkov, degustácia sú-
ÈaÏn˘ch klobás a – samozrejme - nara-
zí sa aj nejak˘ ten súdok s pivom.

Záujemcovia, ktorí by chceli súÈaÏiÈ
s receptom na klobásu typickú pre kraj
z ktorého pochádzajú, sa môÏu prihlá-
siÈ na Katedre hodnotenia a spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov u docenta
Ladislava Lagina alebo v ·D MladosÈ
vo veÏiaku v izbe ã. 7/3 A – Vlado
(0908 828314), resp. v leÏiaku v izbe
ã. 404 B – Luká‰ (0904191985). Pod-
mienkou je vlastn˘ recept a chuÈ za-
baviÈ sa. Mäso a prísady sú zabezpe-
ãené.

POZ¯VAME

Pozvanie „do kina“
Vysoko‰kolské biblické hnutie vás

poz˘va v pondelok 29. októbra 2007 o
19.15 h na premietanie filmu Obchod-
ník so smrÈou (Lord of War). Stretneme
sa v kongresovej sále ‰tudentského
domova A. Bernoláka. Vstup voºn˘!

Má‰ vzÈah k prírode 
a poºovníctvu? 

Poºovnícky krúÏok 
BUTEO hºadá nov˘ch
ãlenov z radov ‰tudentov
a doktorandov. E-mail:
pkbuteo@post.sk.

BliÏ‰ie informácie na
nástenke v ·D MladosÈ.

NEPREHLIADNITE

Od 5. októbra sa po priloÏení va‰ej
ISIC karty k terminálu pod aulou obja-
vil reÏim pre SAD Nitra. To znamená,
Ïe ISIC karta sa stala plnohodnotnou
alternatívou k ãipov˘m kartám SAD. 

Ako na to?
1. Na termináli pre ISIC karty si po

jej priloÏení aktivujete reÏim pouÏitia 
v dopravn˘ch prostriedkoch SAD Nitra.

2. Skontrolujte si, ãi ISIC karta bola
na tento reÏim naformátovaná, priãom
musí zaznieÈ zvukové znamenie.

3. Nav‰tívte ktorékoºvek predpredaj-
né miesto SAD Nitra a kartu si dobite
na vami poÏadovanú v˘‰ku kreditu, a-
lebo si zvoºte alternatívu predplatného
ãasového lístka (mesaãn˘, ‰tvrÈroãn˘,
roãn˘).

4. Na ISIC kartu môÏete cestovaÈ na
v‰etk˘ch linkách prevádzkovan˘ch
spoloãnosÈou SAD Nitra (Nitra, Zlaté
Moravce, Topoºãany a Vráble), v mest-
skej, ako aj v medzimestskej doprave.
Informácie: www.sadnr.sk

·TUDENTI, POZOR!

PIATOK 9. 11.
Imatrikulaãn˘ sprievod 
alegorick˘ sprievod prvákov a piatakov od Aka-

demickej ulice cez pe‰iu zónu na Svätoplukovo ná-
mestie, ‰tudentská imatrikulácia, kultúrny program

Imatrikulaãn˘ ples SPU
v˘stavn˘ areál Agrokomplex

PONDELOK 12. 11.
V˘stava prác ãlenov fotokrúÏku 
·D MladosÈ

Volejbalov˘ turnaj SPU - UKF
‰portová hala SPU

·achov˘ turnaj
·D MladosÈ

UTOROK 13. 11. 
Stolnotenisov˘ turnaj
‰portová hala SPU

Aerobic maratón
‰portová hala SPU

Basketbalov˘ zápas SPU – UKF
‰portová hala SPU

Exhibiãn˘ hokejov˘ zápas 
SPU – UKF
zimn˘ ‰tadión 

STREDA 14. 11.
Festival krajov˘ch klobás
·D MladosÈ

Milkfest SPU
·D MladosÈ

Bierfest SPU, diskotéka
·D MladosÈ

Tenisov˘ turnaj
‰portov˘ areál ·D MladosÈ

Futbalov˘ turnaj
‰portová hala SPU

Plavecké preteky 
plaváreÀ SPU

Veãern˘ v˘stup na Zobor

·TVRTOK 15. 11.
Veãern˘ beh Nitrou

UTOROK 20. 11.
·tudentská kvapka – darovanie krvi
kongresové centrum ·D A. Bernoláka

STREDA 21. 11.
MISS UNIVERSITATIS – finálov˘

galaveãer súÈaÏe 
aula UKF, after party v ·D MladosÈ

(Aktuálne na www.polnohospodar.sk)

Na‰e zoboristky sú krásne aj bez krojov... Foto: autor

Skvelé chvíle s AIESEC-om
Po AIESEC-infomeetingoch, ktoré sa uskutoãnili 2. a 3. októbra v kon-

gresovej sále ·D A. Bernoláka, sme sa v‰etci, ktorí sme pre‰li sitom pri-
jímacích pohovorov, mohli zaãaÈ naz˘vaÈ newcomers (newies). Od 12.
do 14. októbra sme sa zúãastnili na lokálnej konferencii v Kºaãne. Aby
sme sa oboznámili s ãinnosÈou organizácie a spoznali sa navzájom.

moriadne dôleÏité, keìÏe na LTC sa zú-
ãastnila aj „konkurenãná“ Ïilinská poboã-
ka AIESEC-u, ktorej „newieci“ sa tieÏ ne-
chceli daÈ zahanbiÈ. Mali sme moÏnosÈ
spoznaÈ b˘val˘ch aiesecárov, ktorí uÏ
majú za sebou zahraniãné odborné stá-
Ïe. Podelili sa s nami o svoje záÏitky,
skúsenosti, postrehy, dali nám dobre
mienené rady. Na následnej párty sme
sa dokonca nauãili aj ‰peciálne AIESEC-

Aj napriek obavám z neznámeho, kto-
ré pociÈoval kaÏd˘ jeden z nováãikov,
„zelen˘ch ucháÀov“, v‰etko prebehlo
hladko. Do Kºaãna sme dorazili uÏ ako
starí známi. âakal nás zaujímav˘ pro-
gram. Poãas cviãení, ktoré prebiehali
ako semináre alebo diskusie, nikto nezo-
stal bokom. Ani sme sa nenazdali a bol
ãas veãere, na ktorú sme sa v‰etci vy-
brali uÏ ako starí harcovníci. To bolo mi-

tance. O tom, Ïe bolo naozaj v˘borne,
svedãili na druh˘ deÀ ráno aj kruhy pod
oãami väã‰iny zúãastnen˘ch, ktorí, na-
priek spánkovému deficitu, plní energie
pokraãovali v programe konferencie. My,
nitrianski newieci, sme sa te‰ili, ako Îi-
linãanom ukáÏeme, ão znamená „Nitra
Go! Nitra Go! Follow AIESEC Nitra! Go
Go Go!“. K tomu v‰ak nedo‰lo, pretoÏe
sme boli v‰etci rozdelení do troch tímov.
Museli sme si zvyknúÈ na novú situáciu a
spolupracovaÈ. To nikomu nerobilo pro-
blémy a postupne sme zisÈovali, Ïe pro-
gram je stavan˘ tak, aby sme objavovali
svoje silné stránky a schopnosti, o kto-
r˘ch sme dosiaº ani nechyrovali. Veãer
sa v rámci Local Village prezentovala
Nitra aj Îilina. Neboli by sme správni ‰tu-
denti, keby sa najväã‰ej pozornosti nete-
‰ila „Ïilinovica“ a nitrianske „medvedie
mlieko“. O zábavu sa staral grécky aie-
secár Orestis, ktor˘ je u nás na odbornej
stáÏi. Právom si vyslúÏil povesÈ najväã-
‰ieho ‰oumena. Posledn˘ deÀ sa niesol
v znamení v‰eobecnej pohody a sumari-
zácie záverov konferencie. Iba tu sme si
uvedomili, ako v‰etko r˘chlo ubehlo a Ïe
uÏ musíme domov, hoci sa nám nechce.
Odchádzali sme s vedomím, Ïe sme sa
toho za tri dni kopu nauãili, veºa spozna-
li. Nikto z nás neºutoval, Ïe sa na tejto
akcii zúãastnil. 

Partnerom konferencie bol Let’s Go
Drink, ktor˘ nám zabezpeãoval pitn˘ re-
Ïim a energiu na cel˘ deÀ. V‰etci sa uÏ
te‰íme na ìal‰ie skvelé chvíle, o ktoré
na podujatiach AIESEC-u naozaj nie je
núdza!

MARTIN SKOLODAS AIESECom veselo aj váÏne! Foto: autor

V nedeºu veãer,

ISIC karta v SAD

po náv‰teve Metra a posledn˘ch ná-
kupoch, sa na‰e auto koneãne dosta-
vilo k internátu AB. Keì si uvedomím,
ão som preÏila cez prázdniny v na‰ej
záhradke, kde je roboty neúrekom a
stále... (keìÏe pracovn˘ pobyt v UK
mi tento rok nevy‰iel a iného v˘cho-
diska nebolo)... sa mi zdá návrat do
‰tudentského Ïivota, bez rodiãov a
ìaleko od domu, ako celkom príjemná
zmena.

Keì som sa bola vo ‰tvrtok ubyto-
vaÈ a videla som v‰etk˘ch t˘ch ºudí
ãakaÈ aÏ niekde na konci chodby na
Novej Dobe, uÏ vtedy som cítila, Ïe
‰tudentsk˘ Ïivot zaãína.

TakÏe príchod... no a potom som si
pozrela Superstar – na‰e vychádzajú-
ce hviezdy. Poãas reklamn˘ch blokov
som si ãoraz viac uvedomovala v‰etok
ten hluk na chodbách. Ako keby na
kaÏdom poschodí bola nejaká krúÏko-
vica, alebo skôr chodbovica, ale veì
tie b˘vajú aÏ cez semester. To sa asi
‰tudenti te‰ia na zajtra, teda uÏ vlast-
ne na dnes, veì pri pohºade na ho-
dinky vidím, Ïe je uÏ pár minút po pol-
noci.

Zajtra stretnem v‰etk˘ch mojich
spoluÏiakov a kolegov. To je asi to, na
ão sa najviac te‰ím, opäÈ budem po-
ãuÈ veºa nového. UÏ v‰ak snívam...
Îelám v‰etk˘m ‰tudentom, nech majú
aspoÀ toºko energie na cel˘ semester,
ako mali dnes.

âaká nás veºa nového... LAURA

VYBRALI SME Z PROGRAMU
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V·K PÚCHOV - VK Ekonóm SPU NIT-
RA 3:0 (17,21,21)

Hneì od úvodu sa domáci chopili inicia-
tívy na servise a kvalitn˘m podaním zatla-
ãili na‰ich hráãov od siete, ão nám nedo-
voºovalo rozvíjaÈ pestrej‰iu kombináciu. V
druhom sete sa v˘voj zápasu trocha vyrov-
nal. Nitrania sa dostali do vedenia (20:21),
potom si v‰ak body na svoju stranu pripi-
sovali uÏ len domáci, ktorí získali koncovku
vo svoj prospech. V treÈom sete sme sa o-
päÈ pokú‰ali získaÈ náskok, viedli sme 4:6,
no súper opäÈ zabral a obrátil skóre 8:7 vo
svoj prospech. V koncovke bol stav 21:19
pre domácich a ten si umnou hrou udrÏali
aÏ dokonca zápasu.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Slávia
Svidník 3:0 (22,18,21)

Volejbalisti Nitry po dvoch prehrat˘ch
zápasoch i‰li do súboja s odhodlaním pre-
ru‰iÈ neúspe‰nú minisériu, ão sa im doko-
nale podarilo. Prv˘ set bol spoãiatku dosÈ
vyrovnan˘, vytvorili sme si men‰í náskok
(8:6), ktor˘ sme s drobn˘mi v˘kyvmi doká-
zali udrÏaÈ poãas celého setu. V koncovke
prvého setu sme sa dostali do vedenia
24:20, ão bolo rozhodujúce pre v˘voj zá-
pasu. Druh˘ set bol jednoznaãne v na‰ej
réÏii. Bodovali sme hlavne dobrou obranou
na sieti a hoci súper dokázal v strednej pa-
sáÏi v˘voj trocha skorigovaÈ, bolo to z jeho
strany v‰etko. Na‰i hráãi zapli na vy‰‰ie
obrátky a vyhrali pomerom 24:18. Tretí set
bol obmenou prvého. Vytvorili sme si ná-
skok 19:8, ale priveºk˘m uspokojením sme
takmer ponúkli hosÈom návrat. Koncovka
bola opäÈ dramatická, av‰ak s úspe‰n˘m
koncom pre ná‰ tím, ktor˘ si tak zaknihoval
svoje prvé tohtoroãné víÈazstvo. 

Najviac bodov: M. Hukel (14), Valent (8),
J. Hukel (8), Pa‰ka (8).✔ Na základe návrhu a

uznesenia prijatého na za-
sadnutí v˘boru UO sa ve-
denie odborov dohodlo s
rektorom prof. M. Láteã-
kom na rozpustení ãasti
rezervy sociálneho fondu v

objeme 1 200 tis. Sk. âiastka tisíc korún bu-
de jednorazovo poukázaná kaÏdému za-
mestnancovi v októbrovom v˘platnom termí-
ne;

✔ Podpredsedníãka v˘boru UO Ing. ª. ëu-
ìáková sa spolu s ìal‰ími ãlenkami OZ zú-
ãastnila na ‰kolení k v˘kladu novelizovaného
Zákonníka práce, ktoré sa uskutoãnilo 15.
10. v nitrianskom Agroin‰titúte; 

✔ Na rokovaní s Ing. I. Michrinovou, riaditeº-
kou predaja zdravotného poistenia, sa odbo-
rári dohodli na bezplatnom zaoãkovaní za-

mestnancov SPU, ktorí sú poistencami ZP
Dôvera+, vakcínou proti chrípke;

✔ 17. 10. sa v ·D Poºnohospodár konalo za-
sadnutie V˘boru UO, na ktorom sa zúãastnil
aj rektor prof. M. Láteãka. âlenovia v˘boru
schválili zimné rekreácie, kultúrne a ‰portové
podujatia a zároveÀ mali moÏnosÈ pozrieÈ si
rekon‰truované ubytovacie a uãebné pries-
tory ‰tudentského domova. 

Pripravujeme: predaj maku a tekvico-
v˘ch jadierok pre ãlenov OZ (v spolupráci s
VPP KolíÀany), regeneraãné plávanie v ter-
málnom kúpalisku v Podhájskej (november –
december). Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

ZO ·PORTU
VOLEJBAL

BASKETBAL

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v˘berové konanie na obsadenie pra-

covnej pozície v˘skumného pracovníka na Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov MF.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor v príslu‰nom odbore,
- vedeckov˘skumná prax v odbore minimálne 10 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ. 

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní, prehºadom doteraj‰ej vedecko-
v˘skumnej práce, zoznamom publikovan˘ch prác a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do 9. 11.
2007 na adresu Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.
z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsade-
nie miesta:
➤ vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre hydinárstva a mal˘ch hospodárskych zvierat FAPZ pre
v˘uãbu predmetov: chov drobn˘ch zvierat, chov exotick˘ch zvierat, chov koÏu‰inov˘ch zvierat.

Podmienky:
- V· vzdelanie – zootechnick˘ odbor,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – dokladovaÈ potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax v odbore 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dokladovaÈ odpisom z registra trestov.

Uzávierka prihlá‰ok je 9. 11. 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre strojov a v˘robn˘ch systé-
mov pre v˘uãbu predmetov: stroje pre rastlinnú v˘robu, mechanizácia poºnohospodárskej v˘ro-
by, technika v agrokomplexe, v˘robné systémy 1, riadenie a obsluha obiln˘ch strojov.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa so zameraním na mechanizáciu poºnohospodárstva,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, 
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certi-

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

Uzávierka prihlá‰ok je 2. 11. 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní, prehºadom doteraj‰ej vedeckov˘-
skumnej práce, zoznamom publikovan˘ch prác a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte na adresu:
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

SKRIPTÁ
K. Kalúz – ·. Rehák: Vodné hospodárstvo. Druhé prepracované vydanie, náklad

250 kusov, cena 122 Sk.
J. Jarábková: Vybrané kapitoly z cestovného ruchu. Prvé vydanie, náklad 400 ku-

sov, cena 103 Sk.
J. Vrbová: ·panielsky jazyk, 1. diel, základn˘ stupeÀ. Piate nezmenené vydanie, ná-

klad 150 kusov, cena 65 Sk.

MONOGRAFIA
J. Tomá‰ – O. Hronec a kol.: Po‰kodzovanie pôd a rastlín ºudsk˘mi ãinnosÈami. Prvé

vydanie, náklad 200 kusov, cena 99 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏmentu
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 

� 8. novembra 2007 o 9.00 h v rokovacej
miestnosti FEM bude Ing. MARTIN MASTÍK
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Alternatívne scenáre v˘voja nezamestnanos-
ti v regióne SR;

� 8. novembra 2007 o 11.00 h v rokovacej
miestnosti FEM bude Ing. MARTIN KONVA-
LINA obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
VyuÏívanie úãtovn˘ch informácií podniku ov-
plyvnen˘ch internacionalizáciou úãtovníctva.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU v Nitre oznamuje, Ïe 

� 12. novembra 2007 o 10.30 h v zasada-
cej miestnosti Katedry chémie FBP (pavilón
CH, 1. posch.) bude Ing. PAVOL TRE-
BICHALSK¯, extern˘ doktorand na KCH, ob-
hajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Herbicídny
efekt vo vzÈahu k biosyntéze polyamínov a je-
ho regulácia kvapaln˘mi prípravkami s mor-
foregulaãn˘mi úãinkami v obilninách.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 27. novembra 2007 o 9.00 h v
zasadacej miestnosti D-MF (KMaS, 4. po-
sch.) bude Ing. MAREK ·ESTÁK, doktorand
na Katedre spoºahlivosti strojov, obhajovaÈ
dizertaãnú prácu na tému VyuÏitie ‰tatistic-
k˘ch metód v riadení kvality.Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného

inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe
� 7. novembra 2007 o 9.00 h v kniÏnici

Katedry zeleninárstva bude Ing. MIROSLA-
VA ANTALÍKOVÁ obhajovaÈ doktorandskú
dizertaãnú prácu na tému Agrobiologické
zhodnotenie a proces adaptácie kolekcie v˘-
berov zemolezu kamãatského Lornicea
kamtschatica (Sevast.) Pojark;

� 7. novembra 2007 o 11.00 h v kniÏnici
Katedry zeleninárstva bude Ing. IVAN JURÍK
obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú prácu na
tému Pestovateºské technológie ‰tíhleho vre-
tena marhúº v prv˘ch rokoch po v˘sadbe;

� 21. novembra 2007 o 9.00 h v kniÏnici
Katedry zeleninárstva bude Ing. HELENA
VARGOVÁ obhajovaÈ doktorandskú dizertaã-
nú prácu na tému Agrobiologické hodnotenie
ovocného druhu broskyÀa obyãajná (Persica
vulgaris Mill.) v intenzívnej v˘sadbe zaloÏe-
nej z okulátov marhúº v prv˘ch rokoch po v˘-
sadbe.

➤ Riaditeºka Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra 2007 Darina Kárová zaslala
list rektorovi SPU prof. Mikulá‰ovi Láteãko-
vi. Vyjadrila v Àom poìakovanie pracovní-
kom SPU za spoluprácu, kreativitu a mimo-
riadnu angaÏovanosÈ pri zabezpeãení rôz-
nych aktivít súvisiacich s prípravou a realizá-
ciou festivalu. -r-

➤ Na zasadnutí Odboru pôdoznalectva a
ochrany pôdy SAPV, ktoré sa konalo 9. ok-
tóbra vo V˘skumnom ústave pôdoznalectva
a ochrany pôdy v Bratislave, boli odovzdané
menovacie dekréty novozvolen˘m ãlenom
odboru, pracovníkom Katedry pedológie a
geológie FAPZ, Ing. Jurajovi Chlpíkovi,
PhD. a Ing. Vladimírovi ·imanskému, PhD.
Bola t˘m ocenená ich práca, ale i ãinnosÈ ka-
tedry pri zabezpeãovaní v˘uãby a v˘skumnej
ãinnosti vo vednej oblasti pôdnych vied. Me-
novan˘m, ale i ostatn˘m pracovníkom odbo-
ru prajeme veºa zdravia a tvorivého elánu v
ich ìal‰ej vedeckej i pedagogicko-v˘chovnej
ãinnosti. Katedra pedológie a geológie FAPZ 

S PIETOU

Narodil sa 27. no-
vembra 1936 v âela-
dinciach, okr. Topoº-
ãany. Mladé roky

preÏil v rodnej obci. Po ukonãení Strednej
priemyselnej ‰koly v Bánovciach n/B. ‰tu-
doval na Mechanizaãnej fakulte Vysokej
‰koly zemûdûlskej v Prahe, ktorú úspe‰ne
ukonãil v roku 1961. Potom zaãal pracovaÈ
na V·P v Nitre ako asistent na Katedre
motorov a traktorov, neskôr ako odborn˘
asistent na Katedre technickej mechaniky,
dne‰nej Katedre mechaniky a strojníctva.
V roku 1990 bol vymenovan˘ za docenta
pre odbor Technika a mechanizácia poº-
nohospodárskej a lesníckej v˘roby. Za-
bezpeãoval v˘uãbu predmetov kon‰truk-
cia traktorov, dielenská v˘uãba, neskôr zá-
klady strojníctva, technologickosÈ kon-
‰trukcií a kon‰trukãné prvky strojov. Vo
vedeckov˘skumnej ãinnosti sa v úzkej
spolupráci s praxou intenzívne zaoberal
klzn˘mi loÏiskami. 

Doc. Ryban zastával aj viacero v˘znam-
n˘ch pracovn˘ch a spoloãensk˘ch funkcií.
V roku 2002 odi‰iel do dôchodku.

Svojím celoÏivotn˘m dielom v oblasti
pedagogickej, vedeckov˘skumnej a publi-
kaãnej ãinnosti zanechal za sebou veºké
duchovné bohatstvo. Jeho Ïivotn˘m kré-
dom bola pracovitosÈ, ãestnosÈ, optimiz-
mus a snaha pomôcÈ kaÏdému.

V‰etci, jeho spolupracovníci aj ‰tudenti,
budeme naÀho spomínaÈ ako na ãloveka,
ktor˘ bol nároãn˘ voãi sebe aj okoliu. VÏdy
sa snaÏil vytváraÈ dobrú pracovnú atmosfé-
ru a keì bolo treba, vedel povzbudiÈ mlad-
‰ích kolegov a ‰tudentov pri plnení kaÏdo-
denn˘ch povinností.

Zákerná náhla smrÈ ho vytrhla z kruhu
jeho rodiny, príbuzn˘ch a známych.

Posledná rozlúãka s doc. Gustávom Ry-
banom sa konala 18. 10. 2007 na miest-
nom cintoríne na Cabajskej ceste.

âesÈ jeho pamiatke! 
Spolupracovníci, ‰tudenti a priatelia

Súkromná jazyková ‰kola 
Nadácie ASPEKT
Akademická 4, NR

(budova Agroin‰titútu)

www.aspektnd.sk
� 037/73 322 18, 0905/ 636 106
s 15-roãnou skúsenosÈou v oblasti

vzdelávania

PONÚKA
CALLAN METHOD

✔ angliãtina 4 x r˘chlej‰ie
✔ ukáÏkové hodiny ZDARMA

1- , 2-SEMESTRÁLNE KURZY 
✔ 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ

INDIVIDUÁLNE KURZY
SLOVENâINA PRE CUDZINCOV

ZÁPISY
denne do 31.10.2007

prízemie, ãíslo dv.18, od 8,00-18,00 hod.
Akreditované zariadenie M· SR

14
7/

20
07

Rozsiahla, takmer 440-stranová publiká-
cia, je rozdelená do ôsmich ãastí. V úvodnej
sa autori zamerali na ciele, základnú charak-
teristiku i najviac akceptované definície trvalo
udrÏateºného rozvoja. Zaujímavé sú formulá-
cie v˘znamn˘ch osobností, napr. Chirasa,
Turnera, Repetta, Bariera, ale aj
slová Gándhího, Ïe „Zem po-
skytuje dosÈ na uspokojenie potrieb kaÏdého,
ale nie dosÈ na uspokojenie chamtivosti kaÏ-
dého“. V ìal‰ích ãastiach sa autori zam˘‰ºajú
nad morálnym i politick˘m rozmerom udrÏate-
ºného rozvoja, ako aj jeho ekologick˘mi hºa-
diskami. Charakterizujú globálne problémy
ºudstva, stav Ïivotného prostredia SR, jeho ri-
zikové faktory. V súvislosti so starostlivosÈou
o Ïivotné prostredie v na‰ej republike sa do-
ãítame o posudzovaní vplyvov na Ïivotné
prostredie, o hodnotení a oznaãovaní v˘rob-
kov, ako aj o ekonomike starostlivosti o ÎP ãi
environmentálnej v˘chove a vzdelávaní v SR. 

âasÈ publikácie je zameraná na princípy
uplatÀovania udrÏateºného rozvoja v poºno-

hospodárstve, lesnom a vodnom hospodár-
stve, hutníctve, strojárstve, energetike, dopra-
ve ãi odpadovom hospodárstve. Autori venujú
pozornosÈ aj cestovnému ruchu, zohºadÀujú-
cemu princípy udrÏateºného rozvoja a racio-
nálnej v˘Ïive obyvateºstva.

Záver knihy patrí konferen-
ciám OSN, najv˘znamnej‰ím

medzinárodn˘m dokumentom a deklaráciám
o Ïivotnom prostredí, ako aj právnym predpi-
som v oblasti environmentalistiky v SR a EÚ. 

Publikácia je pretkaná citáciami a vhodne
doplnená obrázkami, grafmi a tabuºkami.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„Zem je Ïiv˘ systém a ako tak˘ môÏe pre-
ÏiÈ iba vtedy, keì dosiahne udrÏateºnú rov-
nováhu v rámci svojich rôznych subsysté-
mov. Chceli sme prispieÈ k tomu, aby sme po
rokoch nemuseli pocítiÈ horkosÈ z poznania,
Ïe sme sa usilovali o cieº, ktor˘ bol vyspel˘m
svetom opusten˘ práve v ãase, keì sme sa
my vydávali na cestu k nemu.“ Autori

LyÏiarsky kurz na Solisku
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu organi-

zuje od 3. do 8. februára 2008 zimn˘ pobyt –
lyÏiarsky kurz na Solisku – ·trbskom plese.
Ubytovanie, stravovanie, vlastn˘ autobus, 4
dni lyÏovania na Solisku, denná rehabilitá-
cia. Cena 5500 Sk. Informácie a prihlá‰ky do
20. 11. 2007 u PaedDr. Du‰ana Danka, tel.:
0908 442 356.

Festival tekvíc
Botanická záhrada SPU vás poz˘va v uto-

rok 30. novembra o 15. h do priestorov parku
na „Tekvicafest“. Zoberte aj svoje ratolesti a
oslávte posledné jesenné dni roka. MôÏete
súÈaÏiÈ o najoriginálnej‰iu masku, nájsÈ naj-
viac tekviãiek a pri dobrom gulá‰i a vatre za-
ÏiÈ pekné chvíle. Te‰íme sa na vás! 

NEPREHLIADNITE

SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY
PhDr. J. Jakaboviãová, PhD., M.A.
(anglick˘ a nemeck˘ jazyk).
Kamenná 69, 949 01 Nitra.
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

Provokuje a in‰piruje k úvahám o budúcnosti, ktorá závisí od toho, ako budeme
schopní nauãiÈ sa ÏiÈ v harmónii s prírodou a medzi sebou sam˘mi. Je zdrojom infor-
mácií a pouãenia pre v‰etk˘ch, ktor˘ch zaujímajú globálne problémy udrÏateºného Ïi-
vota na Zemi. Reã je o hodnotnej publikácii, uãebnici, s názvom UdrÏateºn˘ rozvoj –
Îivot v medziach únosnej kapacity biosféry, ktorá sa do rúk ãitateºov dostáva v t˘chto
dÀoch. Vydal ju autorsk˘ kolektív pod vedením prof. MILANA DEMA vo Vydavateºstve
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity. Ako sám hovorí, „s vierou, Ïe kniha vyzve ãi-
tateºa k spoluúãasti na hºadaní, formulovaní a uskutoãÀovaní pozitívnych vízií, ktoré by
nám pomohli zaãaÈ 21. storoãie s nádejou a miernym optimizmom“.

RECENZIA

Z tenisového areálu sa stal ‰portov˘
komplex, v ktorom sú vytvorené veºmi dob-
ré podmienky pre celoroãn˘ tréningov˘ a
súÈaÏn˘ proces v badmintone, stolnom te-
nise, squashi, tenise a kolkoch. Prvé ‰tyri
druhy ‰portu sú súãasÈou nového odvetvia
zvaného racketlon. ZaloÏili ho vo Fínsku a
Slovensko je uÏ ãlenom svetovej federá-
cie. Nitriansky klub sa prihlásil do Sloven-
skej racketlonovej asociácie. 

·portov˘ komplex tvoria otvorené aj ha-
lové kurty a plnoautomatizovaná kolkáreÀ.
Kryt˘ bazén, fitnes a servis pre v‰etky
‰porty s regeneráciou sa dokonãujú. Sú
vytvorené podmienky aj pre zdravotne po-
stihnut˘ch ‰portovcov. Okrem súÈaÏí re-
gistrovan˘ch ‰portovcov ponúka areál
moÏnosÈ na rekreaãn˘ ‰port a turnaje pre
rôzne in‰titúcie a ‰koly.

Informácie: Tenisov˘ club SPU AX – V˘-
stavníctvo, ëumbierska 2, Nitra. Tel.: 037
6533 681, 0903 394 046, 0918 668 416.

Doc. PhDr. ZDENKO BELAJ, CSc., 
prezident klubu

Úvod extraligy sa pre basket-
balistov Casta SPU Nitra ne-
vyvíja priaznivo. Doma pre-
hrali s lídrom tabuºky Che-
mosvitom Svit 71:76 (20:16,

21:20, 13:17, 17:23) a v dramatick˘ch zá-
pasoch podºahli domácemu Luãencu 87:77
(22:24, 23:17, 19:17, 23:19) a Ko‰iciam
85:77 (20:18, 19:24, 22:17, 24:18). -nn-

Katedra mechaniky a strojníctva Mechanizaãnej fakulty 
s hlbok˘m zármutkom oznamuje akademickej obci, Ïe 15. ok-
tóbra 2007 vo veku nedoÏit˘ch 71 rokov náhle zomrel jej
dlhoroãn˘ spolupracovník

doc. Ing. GUSTÁV RYBAN, PhD.

Podarilo sa vám zachytiÈ
nejakú veselú ãi kurióznu
situáciu? Podeºte sa o
svoje fotoúlovky s ãitateº-
mi Poºnohospodára a
po‰lite ich spolu s vtip-
n˘m textom na na‰u mai-
lovú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk. Auto-
rov najlep‰ích snímok od-
meníme.

Regióny vstupujú do Európskej únie...
Foto: VLADIMÍR RATAJ
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