
âestn˘m doktorátom ocenila Univerzita sv. ·tefana v Gödöllő dekana Petra Bielika 
a pamätnou medailou Pro Fakultate Máriu Kadleãíkovú, predstaviteºku FAO pre stred-
nú a v˘chodnú Európu. Na snímke obaja v spoloãnosti kolegov z FEM. Foto: eh
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Mladí vedci
Diplom absolventov vedeckej prípra-

vy, ktorí splnili predpoklady na prizna-
nie vedecko-akademickej hodnosti phi-
losophiae doctor (PhD.), si prevzalo 77
mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov zo
v‰etk˘ch fakúlt SPU. 

Akademické tituly sa udeºujú dokto-
random, ktorí svojou tvorivou prácou a
dosiahnut˘mi v˘sledkami prispeli k po-
vzneseniu svojej vedeckej a kultúrnej
úrovne, ale aj pracovísk, na ktor˘ch sa
realizovala ich vedecká v˘chova.

„Vedecké rady fakúlt ich udeºujú dok-
torandom, ktorí preukázali hlboké teo-
retické vedomosti a praktické poznatky,
prispeli k roz‰íreniu a prehæbeniu po-
znania v príslu‰nom vednom odbore,
resp. v ‰tudijnom programe a napæÀajú
my‰lienky rozvoja vedomostnej spoloã-
nosti v na‰ej krajine,“ uviedol vo svojom
príhovore prof. Ján Supuka, prorektor
pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ. 

Cena rektora SPU 
za publikaãnú ãinnosÈ 

v roku 2006 
Vedeck˘ ãlánok 

V tejto kategórii bol ocenen˘ príspe-
vok autorov S. Dragina, J. Pivka, P. Mas-
sányiho, N. Lukáãa, A. V. Makarevicha,
R. K. Paleyanda a P. Chreneka, ktor˘
bol pod názvom Ultrastructural Mor-
phometry of Mammary Gland in Trans-
genic and Non-transgenic Rabits uverej-
nen˘ vo veterinárnom vedeckom ãaso-
pise Anatomia, Histologia, Embryologia.

Vedeck˘ ãlánok v kategórii mlad˘ch
vedeck˘ch pracovníkov do 35 rokov 

Cenu rektora si odniesol K. Hudec.
Jeho ãlánok Influence of seed treat-
ment, temperature and origin of inocula
on pathogenicity of Fusarium species to
wheat and barley seedlings priniesol
ãasopis Cereal Research Commu-
nications.

Vedecká monografia 
Ocenená bola publikácia autorov M.

Bartu a ª. CagáÀa. Jej názov je Aphid-
Pathogenic Entomophthorales (Their
Taxonomy, Biology and Ecology) a vy-
‰la vo vydavateºstve Biologia v Bratis-
lave.

Uãebnica
Cenu rektora získalo Podnikové

hospodárstvo autora Petra Bielika,
ktorú vydalo vydavateºstvo SPU.

Noví docenti
Podºa zákona o vysok˘ch ‰kolách 

a na základe schválenia habilitaãn˘ch
návrhov vedeck˘ch rád priznal rektor
SPU v Nitre vedecko-pedagogick˘ ti-
tul docent Ing. Romanovi Gálikovi,
PhD., v ‰tudijnom odbore Poºnohos-
podárska a lesnícka technika, Ing.
Petrovi Ha‰ãíkovi, PhD., v ‰tudijnom
odbore Spracovanie poºnohospodár-
skych produktov, Ing. Jurajovi Can-
drákovi, PhD., v ‰tudijnom odbore
V‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia,
RNDr. Judite Kinkorovej, CSc., v
‰tudijnom odbore Ochrana rastlín,
Ing. Jozefovi Pechovi, PhD., v ‰tu-
dijnom odbore Poºnohospodárska a
lesnícka technika, Ing. Petrovi Hala-
jovi, CSc., v ‰tudijnom odbore Kraji-
nárstvo a Ing. ·tefanovi Budayovi,
PhD., v ‰tudijnom odbore Krajinár-
stvo. -r-

Prichádzajú Viano-
ce, ãas lásky a po-
koja, ãas, keì opäÈ
zasadneme k ‰ted-
roveãernému sto-
lu. Zaujímalo nás,
aké tradície sa do-
drÏiavajú v rodine
rektora MIKULÁ·A

LÁTEâKU a ão pre neho znamenajú
Vianoce?

Sú pre mÀa najkraj‰ími sviatkami 
v roku a vÏdy sa na ne veºmi te‰ím.
Poãas nich akoby sa kaÏdodenn˘ ko-
lotoã zrazu spomalil. Tváre ºudí sa
zaãnú vyjasnievaÈ a uponáhºanosÈ sa
mení na radosÈ, oãi ºudí Ïiaria ‰Èas-
tím. PrítomnosÈ Vianoc u nás vyvolá-
va radosÈ, ‰Èastie a spokojnosÈ aj pre-
to, Ïe sme vÏdy spolu. ManÏelka pe-
ãie vianoãné peãivo, stará sa o svia-
toãnú v˘zdobu a vytvára pre nás prí-
jemnú a neopakovateºnú atmosféru.
Mal˘m vnúãatám sa snaÏíme navodiÈ
slávnostnú náladu plnú oãakávania a
te‰íme sa, ako sa im rozradostnia
tváriãky pri rozbaºovaní darãekov.

Symbolom Vianoc je krásne ozdo-
ben˘ stromãek. Komu patrí táto milá
povinnosÈ vo va‰ej rodine? 

O v˘zdobu stromãeka sa stará v˘-
luãne manÏelka, ktorá svojou fantá-
ziou a prirodzen˘m vkusom dokáÏe
vytvoriÈ priam malé umelecké dielo. 

Ste neustále zaneprázdnen˘. Náj-
dete si trochu ãasu na darãeky pre
najbliÏ‰ích?

Aj napriek tomu, Ïe mám naozaj
veºa povinností, ãas na darãeky si
vÏdy nájdem a spoloãne s manÏelkou
s radosÈou pripravujeme prekvapenia
pre svojich najbliÏ‰ích.

âím najãastej‰ie obdarúvate svo-
jich blízkych? Vsádzate na istotu,
alebo riskujete?

SnaÏíme sa, aby darãek pod strom-
ãekom bol pre nich prekvapením.
T˘m sa zachováva tajomná atmosfé-
ra Vianoc.

âo by ste popriali pri príleÏitosti
najkraj‰ích sviatkov roka svojim
spolupracovníkom a ‰tudentom? 

Bol by som veºmi rád, keby nikto
netrávil sviatky pokoja a mieru sám,
keby ºuìom nech˘bal úsmev na tvá-
rach, a keby boli v‰etci zdraví a ‰Èast-
ní. Aby nielen v ãase vianoãnom vlád-
la láska ãloveka k ãloveku, vzájomná
úcta, pochopenie a tolerancia.

V‰etk˘m zamestnancom a ‰tuden-
tom univerzity prajem krásne Viano-
ce, plné pokoja a lásky, aby mali srd-
cia vÏdy otvorené a v tomto nádher-
nom ãase vnímali radosÈ so svojimi
najbliÏ‰ími. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

PreÏívaÈ 
radosÈ 
s najbliÏ‰ími

âestn˘ doktorát Petrovi Bielikovi

Tvorivou ãinnosÈou za rozvoj
vedeckého poznania

Zmena na ãele rezortu

STΩPâEK
Nielen meã je ostrá zbraÀ. ªudsk˘

jazyk vie niekedy zraniÈ omnoho viac.
O tom je aj tento príbeh. Vych˘ren˘
klebetník si jedného dÀa uvedomil, Ïe
kdekomu ublíÏil, a preto sa vybral k
uãencovi po radu, ão si poãaÈ s ãier-
nym svedomím. „Vezmi toto vrece pe-
ria a pri dverách ºudí, ktor˘ch si ohovo-
ril, vÏdy poloÏ jedno pierko. Potom sa
vráÈ a ja ti poviem, ão ìalej,“ poradil
múdry muÏ. Stalo sa. Klebetník sa po
ãase vrátil a ãakal na ìal‰í pokyn.
„Teraz choì, obíì v‰etky domy, pierka
pozbieraj a prines ich späÈ!“ vraví mu
uãenec. Ne‰Èastník sa vybral splniÈ tú-
to úlohu, pretoÏe svedomie ho veru po-
riadne pálilo. Ale beda! Po pierkach ani
ch˘ru, ani slychu! Zronen˘ zastal pred
kmeÈom, ktor˘ mu vysvetlil, Ïe slová sú
ako tie pierka. ªahuãko vyletia z úst,
ãasto bez rozmyslu a uváÏenia, ãi sú
ozaj pravdivé, ãi niekomu neublíÏia,
niekoho nerania. No vrátiÈ ich späÈ, to
veru nemoÏno. Ani zahryznúÈ si do ja-
zyka nepomôÏe, keì si uÏ klebeta Ïije
svoj vlastn˘ bezoãiv˘ Ïivot. âo s t˘m?
Lep‰ie je aj v tomto prípade dvakrát
meraÈ a iba potom strihaÈ. PretoÏe zo-
‰ité, to uÏ nie je ono! 

BlíÏi sa koniec roka a s ním priehr‰-
tia najrôznej‰ích predsavzatí. Vyskú‰a-
li sme uÏ v‰elião, oduãiÈ sa fajãiÈ, zdra-
vo ÏiÈ, nav‰tevovaÈ priateºov... âo tak-
to pouvaÏovaÈ nad vrecom pierok?
Klebetník z príbehu by urãite potvrdil,
Ïe zbieraÈ ich je nad ºudské sily. Pra-
jem nám v‰etk˘m, aby sme to nikdy
nemuseli. Aby na‰e slová pomáhali a
hladili du‰u. Nielen v nadchádzajúcich
sviatoãn˘ch dÀoch, ktoré sú za dvera-
mi. Po cel˘ rok! K. POTOKOVÁ

Promócia nov˘ch doktorov filozofie, odovzdanie dekrétov novovy-
menovan˘m docentom a cien rektora za publikaãnú ãinnosÈ v uply-
nulom roku, to bol program slávnostného zhromaÏdenia, ktoré sa 
v aule na‰ej univerzity za prítomnosti akademick˘ch funkcionárov
v‰etk˘ch fakúlt konalo v piatok, 7. decembra.

Fakulta ekonomiky a spoloãensk˘ch vied Univerzity sv. ·tefana v Gödöllő oslá-
vila v uplynul˘ch dÀoch 50 rokov svojej existencie. Pri tejto príleÏitosti sa 3. aÏ 6.
decembra za úãasti asi 200 domácich i zahraniãn˘ch úãastníkov konala medziná-
rodná vedecká konferencia Tradícia a inovácie. Poãas plenárneho zasadnutia bo-
li ocenení najv˘znamnej‰í partneri jubilantky. Pre Fakultu ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU je veºkou cÈou, Ïe bol medzi nimi aj jej dekan, prof. PETER BIELIK,
ktorému bol udelen˘ titul doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj dlhodob˘ch
vzájomn˘ch vzÈahov medzi partnersk˘mi fakultami a spoluprácu v oblasti v˘sku-
mu a vzdelávania. Peter Bielik vo svojom slávnostnom príhovore poìakoval za
ocenenie a uviedol, Ïe je preÀho pote‰ením spolupracovaÈ s Fakultou ekonomiky
a spoloãensk˘ch vied v Gödöllő. Toto vyjadrenie plne zodpovedá vzájomn˘m
vzÈahom medzi Nitrou a Gödöllő, o ãom svedãili aj úprimné blahoÏelania Petra
Bielika dekanovi jubilujúcej fakulty, prof. L. Villányimu, ako aj rektorovi univerzity,
prof. Dr. L. Soltimu.

Doc. ELENA HORSKÁ, prodekanka FEM

Prezident republiky Ivan Ga‰paroviã
vymenoval 27. novembra do funkcie
ministerky pôdohospodárstva Zdenku
Kramplovú.

Narodila sa 7. augusta 1957 v Kru-
pine. Je absolventkou Vysokej ‰koly
poºnohospodárskej v bulharskom Plov-
dive (1981). Pôsobila ako redaktorka
vydavateºstva Príroda a venovala sa
prekladateºstvu. V rokoch 1992-94 bo-
la poradkyÀou predsedu vlády V. Me-
ãiara, v rokoch 1994-96 vedúcou Úra-
du vlády SR, od januára do júna 1997
vedúcou úradu Ministerstva zahraniã-
n˘ch vecí SR. Od júna 1997 do sep-
tembra 1998 ministerkou zahraniãn˘ch
vecí. V roku 1998 krátko pôsobila ako
veºvyslankyÀa SR v Kanade. Od no-
vembra 2005 je ústrednou tajomníãkou
ªS-HZDS, od roku 2006 poslankyÀou
Národnej rady SR za ªS-HZDS, pod-
predsedníãkou zahraniãného v˘boru 
a ãlenkou osobitného kontrolného v˘-
boru na kontrolu ãinnosti NBÚ.

Dostali ste uÏ novoroãné Ïelanie z najvy‰‰ej hory Európy? O kaukazskom dobrodruÏstve ãítajte na 7. strane. 
Snímka: PAVEL HALA·KA
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V Pie‰Èanoch rokovali odborári

Pohár vína s vedou a vzdelávaním

Spomienky pedagóga

DzieÀ dobry, Warszawa!

Seniori z Brna v Nitre

Letná ‰kola
Do konca novembra bola vo foyeri pod

aulou in‰talovaná putovná v˘stava pro-
jektov, ktoré vypracovali ‰tudenti krajin-
nej architektúry z krajín V4 poãas letnej
‰koly vo Var‰ave v júli t.r. Na základe
prieskumu v dolinke Sluzewiecka zhod-
notili stav plôch biologického charakteru
s rieãkou, moãiarnymi biotopmi, atraktív-
nymi cyklotrasami a odpoãinkov˘mi pries-
tormi. Úãelom projektovej práce bolo za-
chovaÈ a revitalizovaÈ prírodno-ekologic-
ké hodnoty a vytvoriÈ kultúrny priestor pre
rekreáciu, oddych a odpoãinok pre oby-
vateºov blízkeho obytného komplexu.

Letnú ‰kolu organizovala Fakulta zá-
hradníctva a krajinnej architektúry Poº-
nohospodárskej univerzity prírodn˘ch
vied vo Var‰ave (SGGW) a participovala
na nej Univerzita Mateja Korvína v Bu-
dape‰ti, MZLU v Brne (Fakulta záhrad-
níctva z Lednice na Morave) a na‰a 
FZKI. Na letnej akcii sa zúãastnilo 30
‰tudentov z desiatich a dvanásÈ uãiteºov
zo ‰iestich krajín Európy, medzi nimi na-
‰e ‰tudentky S. Keresztesová, V. Kniho-
vá a V. Krempaská (KZKA) a pedagógo-
via, prof. J. Supuka a Ing. R. Kubi‰ta.
Úãastníci absolvovali aj exkurzie do v˘-
znamn˘ch historick˘ch parkov˘ch objek-
tov na území Var‰avy a v jej okolí. ·tu-
denti vypracovali spolu 10 projektov, na
kaÏdom pracovali traja ‰tudenti, kaÏd˘ 
z inej krajiny. Postery boli vystavené vo
Var‰ave a po zastávke u nás poputujú
do Lednice a Budape‰ti. 

Spolupráca v oblasti
techniky

Ako sme uÏ avizovali, predstavitelia
Mechanizaãnej fakulty pozvali svojich
kolegov z partnerskej Fakulty inÏinier-
stva v˘roby SGGW na náv‰tevu do Nit-
ry. Prof. Andrzej Chochowski, dekan fa-
kulty v sprievode prof. Aleksandra Li-
sowskeho, prodekana pre vedu a dr.
Ing. Mareka Klimkiewicza, absolventa
na‰ej univerzity, pozvanie prijali a 21.
novembra sa stretli s dekanom V. Kroã-
kom, prodekanmi a vedúcimi katedier

MF, aby konkretizovali moÏnosti spolu-
práce. Ako z diskusie vyplynulo, jedna z
dvanástich fakúlt SGGW „chodí v po-
dobn˘ch topánkach“ ako na‰a. Aj v Poº-
sku sa prejavuje trend zniÏovania poãtu
záujemcov o ‰túdium klasick˘ch poºno-
hospodárskych disciplín, ãomu sa ma-
naÏment snaÏí ãeliÈ ponukou atraktív-
nych ‰tudijn˘ch programov. Podºa slov
dekana Chochowského je v súãasnosti
veºk˘ záujem najmä o manaÏérstvo. Fa-
kulta, zameraná na techniku pre poºno-
hospodárstvo a lesníctvo, obnoviteºné
zdroje energie a potravinársku v˘robu,
ktorá má v súãasnosti okolo 1700 ‰tu-
dentov, ponúka od 3. roãníka rôzne ‰pe-
cializácie a v˘born˘m ‰tudentom aj
moÏnosÈ individuálneho ‰túdia. Poºskí
hostia sa oboznámili s profilom katedier
MF a hºadali moÏnosti spolupráce v pe-
dagogickom aj v˘skumnom smere. Na
programe bola potom náv‰teva bioply-
novej stanice vo VPP v KolíÀanoch, veº-
k˘ záujem hostí vzbudili aj informácie o
moÏnostiach spaºovania slamy, resp.

Stre‰né záhrady na univerzitnej kniÏnici, obklopené var‰avskou botanickou zá-
hradou, obdivovali aj úãastníci letnej ‰koly. Foto: JÁN SUPUKA

ÚVAHA
VáÏení kolegovia, kolegyne a pria-

telia,
úspe‰ne sme absolvovali t˘ÏdeÀ

európskej i na‰ej vedy. Boli to dni plné
organizaãn˘ch starostí, podujatí, stret-
nutí a v˘meny poznatkov a názorov.
âo z toho vypl˘va pre nás, pedagógov
a vedeck˘ch pracovníkov, ktorí majú
úprimn˘ vzÈah k povolaniu, pôsobeniu
a realizácii záverov pre na‰u spoloãnú
svetlú budúcnosÈ?

1. ZohnaÈ aspoÀ pár miliónov na
existenciu v˘skumu.

2. Následne zriadiÈ ãi viesÈ úspe‰n˘
v˘skumn˘ tím, ktor˘ získa ìal‰ie pe-
niaze z grantov.

3. StaraÈ sa o budovy a zariadenia a
hºadaÈ mecénov.

4. Administratívne riadiÈ, zabezpe-
ãovaÈ a osobne spæÀaÈ poÏiadavky by-
rokracie.

5. UãiÈ, skú‰aÈ, vysedávaÈ v odbor-
n˘ch komisiách a ìal‰ích orgánoch.

6. Moderne, v kaÏdom prípade byÈ
„in“! Vo vzÈahu k vláde, univerzite, fa-
kulte a dokonca i sebe. A potom zaãí-
naÈ robiÈ vedu.

So Ïelaním plného úspechu, zdra-
via, optimizmu a vytrvalosti v roku
2008 Vá‰ kolega

prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

·trnásteho novembra nav‰tívili na-
‰u univerzitu poslucháãi 3. roãníka
Univerzity tretieho veku z Mendelovej
poºnohospodárskej a lesníckej univer-
zity v Brne. Po prehliadke starobylej
Nitry sa v sprievode Ing. Kláry Olajo-
‰ovej z kancelárie vzÈahu s verejnos-
Èou oboznámili s areálom SPU, ‰pe-
ciálnymi uãebÀami a excelentn˘mi
pracoviskami univerzity, ako aj jazdec-
k˘m areálom. Brnianski a na‰i seniori
si vypoãuli aktuálnu predná‰ku o ge-
neticky manipulovan˘ch rastlinách 
v podaní prof. Milana BeÏa. Vedúci
predstavitelia UTV si potom vymenili
skúsenosti s organizáciou ‰túdia. Je
zaujímavé, Ïe ná‰ ‰tudijn˘ program je
zameran˘ ‰peciálnej‰ie, podºa záujmu
‰tudujúcich, v Brne berú vzdelávanie
seniorov v‰eobecnej‰ie. Podºa poìa-
kovania, ktoré na‰ej univerzite adre-
sovala Bc. SoÀa Novotná, vedúca
UTV z MZLU v Brne, bol to príjemn˘ 
a uÏitoãn˘ deÀ pre v‰etk˘ch zúãastne-
n˘ch. Prof. Ing. JÁN ·VIHRA, DrSc.

BLAHOÎELÁME

Na VI. roãníku medzinárodného fil-
mového festivalu a festivalu televíznych
relácií o technick˘ch a priemyseln˘ch
pamiatkach so zameraním na vedeckú
spoluprácu a cestovn˘ ruch Techné
Ostrava 2007 získala diplomová práca
Ing. IVETY POPOVCOVEJ, absolvent-
ky FAPZ, v silnej konkurencii vy‰e 30
prác z âeska, Poºska a Slovenska krás-
ne tretie miesto. Cenu jej udelil prof. To-
má‰ âermák, rektor Vysokej ‰koly ban-
skej, Technickej univerzity v Ostrave a
odovzdal riaditeº festivalu, Dr. Jan Ry-
wik. I. Popovcová svoju prácu na tému
MoÏnosti rozvoja vidieckeho turizmu a
agroturizmu v Sigordskej doline na prí-
klade penziónu Opál vypracovala pod
vedením Ing. Pavla Otepku, PhD., z Ka-
tedry udrÏateºného poºnohospodárstva
a herbológie. -r-

StarostlivosÈ o ‰tudenta nekonãí 
odovzdaním diplomu

Fakulta ekonomiky a manaÏmentu
organizovala 28. novembra po prv˘krát
dni kariéry. Od usporiadania podob-
n˘ch akcií si sºubuje lep‰ie prepojenie
ná‰ho vzdelávacieho systému s pra-
xou. ëal‰ím, nemenej podstatn˘m dô-
vodom iste bolo, Ïe spoloãnosti, ktoré
sa na tomto podujatí predstavili, pôso-
bili takpovediac ako zrkadlo, odráÏajú-
ce poÏiadavky praxe na kvalitu absol-
ventov a apelujúce na ‰kolstvo, aby sa
uberalo smerom efektívneho vzdeláva-
nia. Nielen na Fakulte ekonomiky a ma-
naÏmentu na na‰ej univerzite. 

Mnohé z podnikov, ktoré mali na dni
kariéry svoje zastúpenie, uÏ zamest-
návajú b˘val˘ch ‰tudentov na‰ej ‰ko-
ly. Aj spokojnosÈ s nimi ich pravdepo-
dobne primäla zúãastniÈ sa na tomto
podujatí. Práve tu si mohli vybraÈ do
svojich radov budúcich zamestnancov.
O tom, Ïe záujem o ‰tudentov na‰ej
‰koly je vysok˘, hovorí fakt, Ïe uÏ na
prv˘ch DÀoch kariéry FEM sa v paviló-
ne S zúãastnilo vy‰e dvadsaÈ spoloã-
ností z celého spektra národného hos-
podárstva. 

JURAJ HUBA

Ocenenie za diplomovú prácu

www.uniag.sk2

Dni kariéry ponúkli ‰tudentom prehºad o moÏnostiach a poÏiadavkách trhu práce. 
Foto: TOMÁ· POLÁâIK

Sú veºké, malé i osobné v˘roãia a uÏ
to tak b˘va, Ïe ãlovek, k˘m je mlad˘,
myslí na to, ão má e‰te pred sebou a
keì zostarne, spomína na to, ão bolo a
ão mu e‰te zostáva. Sú v˘roãia, ktoré
b˘vajú medzníkom urãitého obdobia. I ja
mám, ako mnohí moji kolegovia na uni-
verzite, v˘znamné osobné v˘roãia. Pred
‰esÈdesiatimi rokmi som ako vojak zá-
kladnej sluÏby pri‰iel na Slovensko a 15.
decembra to bude ‰tyridsaÈ rokov, ão
som ãlenom kolektívu pracovníkov ‰ko-
ly, z toho pätnásÈ rokov dôchodcom. 

Keì som v decembri 1967 nastúpil
ako pedagóg na na‰u alma mater,
okrem trémy a obáv, ktoré sa ma zmoc-
Àovali pri stretnutí so star‰ími pedagóg-
mi, som mal zvlá‰È veºkú trému pred ‰tu-
dentmi. Pred predná‰kou som si preto
zvykol opakovaÈ prvú vetu, aby som zís-
kal odvahu pokraãovaÈ. 

Za roky pôsobenia na univerzite sa
nahromadilo veºa záÏitkov, na ktoré si
hodno spomenúÈ. Nielen z pedagogické-
ho procesu, ale aj z mimo‰kolsk˘ch akti-
vít. âi uÏ to bolo zakladanie rozhlasové-
ho ‰túdia, práca v redakcii Poºnohospo-
dára, praxe so ‰tudentmi na Slovensku 
i v zahraniãí, práca v záujmov˘ch krúÏ-
koch a veºa ìal‰ích. V pamäti mi zostal
‰tudent z Afriky, syn vysokého hodnos-
tára, s ktor˘m pricestoval na ‰túdiá osob-
n˘ sluha. B˘vali na internáte v jednej iz-
be, spolu ‰tudovali a obaja úspe‰ne
ukonãili ‰túdium. Pri jednej besede som
sa ho sp˘tal, ako to bude po ich návrate
domov, keì sú obidvaja inÏinieri. „Ja bu-

dem naìalej princ a on naìalej sluha,“
odvetil s úsmevom. Prezradil mi tieÏ, Ïe
po návrate domov si zaloÏí rodinu, po-
dobnú na‰ej. Keì som nechápal, vysvet-
lil mi: „Môj otec má päÈ manÏeliek a ne-
viete si predstaviÈ, aké sú s t˘m starosti.
Neprestajne urãuje, ktorá je prvá, ktorá
druhá... Podobne aj pri deÈoch, prvá
dcéra má niÏ‰iu hodnotu ako syn druhej
manÏelky, lebo za dcéru dostane kozu
alebo ovcu, ale syn prinesie majetok, ne-
vestu ako pracovnú silu a zabezpeãí po-
kraãovanie rodu. Ja budem maÈ rodinu
ako u vás. Jednu manÏelku a frajerky...“ 

A tak˘ch záÏitkov prejde ãloveku mys-
ºou veºa, vynárajú sa najmä pri nejakom
jubileu, stretávke, náv‰teve univerzity...
NemôÏe byÈ niã kraj‰ie, ako keì idem po
ulici a zrazu sa ozve: „Dobr˘ deÀ, pán
asistent, ako sa máte? Pamätáte si na
mÀa? Uãili ste ma...“ Alebo keì sa v no-
vinách, rozhlase alebo televízii objaví
meno absolventa na‰ej alma mater a po-
viem si: „Toho som poznal, to bol môj
‰tudent.“ 

Po ukonãení aktívnej pedagogickej
ãinnosti som sa, ako dôchodca, i ja stal
‰tudentom SPU. Úspe‰ne som ukonãil
tri odbory na Univerzite tretieho veku,
záhradníctvo, ovocinárstvo a vinohrad-
níctvo a napokon agroturistiku. Pri príle-
Ïitosti „svojho“ v˘roãia by som preto
chcel pozdraviÈ celú univerzitu, kolegov 
i ‰tudentov a popriaÈ im, aby aj oni v se-
niorskom veku spomínali na svoju ‰kolu
s radosÈou, ako dnes ja.

PhDr. LADISLAV VODIâKA

V bratislavskom Pálfiho paláci sa 5. decembra uskutoãnilo stretnutie Vladimíra
Bále‰a, rektora STU v Bratislave a Mikulá‰a Láteãku, rektora SPU, s veºvyslanca-
mi, producentmi hrozna a spracovateºmi vína, na ktorom predstavili zámer spolu-
práce univerzít s v˘robn˘m sektorom. 

Medzinárodné vinohradnícke a vinárske fórum – Viniculture Slovensko 2008, plá-
nované na 28. aÏ 30. apríla 2008, má vytvoriÈ priestor na stretnutie v˘skumníkov a
producentov z rôznych oblastí Európy, kde sa produkuje hrozno a vyrába víno.
Oãakáva sa na Àom úãasÈ v˘znamn˘ch univerzitn˘ch a vedeckov˘skumn˘ch praco-
vísk z rôznych krajín Európy. Bude moÏné prezentovaÈ na Àom doteraj‰ie v˘sledky
v˘skumu a praxe v ôsmich tematick˘ch okruhoch: legislatíva vinohradníctva a vinár-
stva v podmienkach EÚ, ºudské zdroje a vzdelávanie v odbore vinohradníctva a vi-
nárstva, ekonomika, marketing a obchod vinohradníckych a vinárskych produktov,
pestovateºské prostredie a technológie vo v˘robe hrozna, projektovanie a revitalizá-
cia vinohradov, enológia, víno a jeho vplyv na zdravie ºudí a novo‰ºachtenie viniãa s
cieºom zlep‰iÈ a skvalitniÈ produkciu. 

Viac informácií na www.polnohospodar.sk

V kaÏdodennom kolobehu Ïivota sme
si ani neuvedomili, Ïe uÏ ubehli ‰tyri roky
od predchádzajúceho zjazdu odborové-
ho zväzu P·aV na Slovensku. V Pie‰Èa-
noch sa 21. - 23. novembra zi‰lo 210 de-
legátov piateho zjazdu a kongresu ‰kol-
sk˘ch odborov˘ch organizácií krajín V4,
aby zhodnotili prácu za uplynulé obdobie
a urãili priority na najbliÏ‰ie ‰tyri roky. Za
na‰u univerzitu sa na rokovaní zúãastni-
la Ing. ª. ëuìáková a autor príspevku.
SúãasÈou prvého dÀa bol kultúrno-spolo-
ãensk˘ program a odovzdávanie ocenení
zväzu. Pri príleÏitosti ukonãenia aktívnej
odborárskej ãinnosti a odchodu do dô-
chodku prevzala ocenenie na návrh uni-
verzitnej organizácie aj Jordana Kenãe-
vová (na snímke v strede). âlenovia v˘-
boru UO jej srdeãne blahoÏelajú a vyslo-
vujú úprimnú vìaku za dlhoroãnú prácu
vo funkcii hospodárky a sekretárky. 

V druh˘ deÀ rokovania vystúpil a po-
zdravil delegátov zjazdu prezident SR
Ivan Ga‰paroviã, minister ‰kolstva Ján

Mikolaj, prezident KOZ Miroslav Gazdík,
predseda OZ P·aV Ján Ga‰peran, po-
slankyÀa NR SR Oºga Nachtmanová,
ako aj zástupcovia regionálneho ‰kol-
stva, samosprávy a zahraniãní hostia z
krajín V4, Ruska, Bulharska, Nemecka a
USA. Popoludní delegáti zjazdu volili
predsedu a podpredsedov OZ P·aV. V
tajnom hlasovaní bol za predsedu OZ
P·aV na Slovensku zvolen˘ Ing. Ján
Ga‰peran. Podpredsedami zväzu a zá-
roveÀ predsedami jednotliv˘ch zdruÏení
sa stali: PhDr. Edita Valúchová (základ-
né ‰kolstvo), PaedDr. Jozef LuÏák
(stredné ‰kolstvo) a MUDr. Alexander
Kurtansk˘ (vysoké ‰kolstvo a priamo
riadené organizácie). Poãas tretieho dÀa
zjazdu delegáti absolvovali skupinové
workshopy zamerané na starostlivosÈ o
pedagogick˘ch zamestnancov, kariérny
systém, kontinuálne vzdelávanie a hod-
notenie pedagogického zamestnanca

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda V˘boru UO OZ P·aV pri SPU

vyuÏívania metód presného poºnohos-
podárstva v Agrodivízii v Seliciach. Poº-
ská strana prejavila záujem o v˘menu
informácií t˘kajúcu sa manaÏérstva kva-
lity, rekon‰trukcie poºnohospodárskych
stavieb, v˘chovy eurozváraãov a odbor-
níkov pre strojársky priemysel.

Ocenenie za spoluprácu 
Prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW,

odovzdal 29. novembra vyznamenanie
za zásluhy o univerzitu, ãlenku Euroli-
gy poºnohospodárskych univerzít, prof.
Anne Bandlerovej z Fakulty európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja. Euroliga,
ktorá zdruÏuje renomované európske
poºnohospodárske univerzity, je zame-
raná na spoloãné ‰tudijné programy,
mobilitu ‰tudentov, uãiteºov a na zabez-
peãenie kvality. V˘sledkom by mali byÈ
vysoko kvalifikovaní absolventi, dobre
pripravení na poÏiadavky trhu práce.
Naviac, táto sieÈ zv˘‰i národnú a medzi-
národnú pozíciu a potenciál partner-
sk˘ch univerzít. KP
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Pavel Blaho - agrárnik a ‰íriteº osvety

Smiech je jav v‰eºudsk˘

Praxou získavajú zruãnosti a skúsenosti
Katedra veterinárskych disciplín FAPZ má okrem odborn˘ch laboratórií zria-

dené osárium (cviãebÀa a zbierková anatomická miestnosÈ), pitevÀu a dispo-
nuje aj unikátnym pracoviskom – preparatóriom. O ich úãele sme sa rozprávali
s Ing. SLAVOMÍROM MINDEKOM, PhD., odborn˘m asistentom, a PAVLOM
GA·PARÍKOM, odborn˘m technick˘m pracovníkom katedry.

„Základom vedomostí pre ‰tudentov,
ktorí si zvolili ‰túdium na na‰ej fakulte,
najmä odbor manaÏment Ïivoãí‰nej v˘-
roby, ‰peciálne chovateºstvo, v˘Ïiva ºu-
dí a v‰eobecné poºnohospodárstvo, prí-
padne aj ‰tudentov fakulty biotechnoló-
gie z odboru agropotravinárstvo, sú
predmety cytológia, anatómia a morfoló-
gia. Anatómia (gréc. anatome, zo slova
ana-temnein, ão znamená narezaÈ), je
odbor biológie alebo medicíny, ktorá sa
zaoberá ‰truktúrami a usporiadaním Ïi-
v˘ch organizmov. Skúma stavbu orgá-
nov a orgánov˘ch sústav Ïivoãí‰neho
tela, ktoré je tvorené anatomick˘mi sú-
stavami, pozostávajúcimi z orgánov. Or-
gány sú tvorené tkanivami, ktoré sa
skladajú z jednotliv˘ch buniek a nebun-
kov˘ch ‰truktúr. Tkanivá skúma histoló-
gia, bunky zase cytológia. V˘znam
predmetov spoãíva v tom, Ïe ‰tudenti sa
nauãia anatomickú makroskopickú stav-
bu v‰etk˘ch orgánov hospodárskych
zvierat. V˘uãba je organizovaná t˘m
spôsobom, Ïe ‰tudenti odboru manaÏ-
ment Ïivoãí‰nej v˘roby a ‰peciálne cho-
vateºstvo sa v prvom semestri obozná-
mia s cytológiou, v druhom semestri po-
kraãujú ‰túdiom anatómie. ·tudenti z od-
boru v˘Ïiva ºudí a v‰eobecné poºnohos-
podárstvo sa zaoberajú morfológiou,
ktorá je spojením cytológie a anatómie.
Pri v˘uãbe t˘chto predmetov sa vyuÏí-
vajú spomínané pracoviská,“ hovorí Ing.
Slavomír Mindek.

Histologické laboratórium
SlúÏi na vyhotovenie histologick˘ch

mikroskopick˘ch preparátov, ktoré sú
nevyhnutné pre v˘uãbu ‰tudentov a v˘-
skum. „Na to, aby sme vytvorili kvalitn˘
histologick˘ preparát, treba dodrÏaÈ via-
cero postupov, rozhoduje napríklad aj
koncentrácia pouÏitého roztoku na vyfar-
benie preparátu. Mikrotómom sa prepa-
rát nareÏe na tenké rezy, ktoré sa od-
vodnia, vyfarbia, vysu‰ia a zalejú. Pre-
parát sa preloÏí krycím sklíãkom a takto
pripraven˘ je vhodn˘ na v˘skum. Kvalita
preparátu je základ pre jeho presnú ana-
l˘zu,“ vysvetºuje S. Mindek, ktor˘ sa ve-
nuje najmä hodnoteniu preparátov sva-
lového tkaniva a kostrového svalstva

PitevÀa
·tudenti majú moÏnosÈ nauãiÈ sa nie-

len teóriu, ale vidieÈ aj prakticky stavbu
Ïivoãí‰neho tela. „Praktické vedomosti a
zruãnosti sú trvalé a nezabudnuteºné. 
Z tohto dôvodu sa na cviãeniach vyko-
náva pitva jednotliv˘ch orgánov˘ch sú-
stav,“ hovorí odborník. Na tento úãel slú-
Ïia katedre modelové zvieratá, najmä
ovce, ktoré získavajú z farmy VPP Kolí-
Àany, alebo o‰ípané, z ktor˘ch sa jedno-
tlivé orgánové sústavy nakupujú z bitún-
kov. „Zviera sa utratí humánnym spôso-
bom, následne sa odkrví a biologick˘
materiál, ktor˘ bol skontrolovan˘ veteri-
nárom, ‰tudenti pitvú. Niektoré ãasti tela
zvierat zmrazíme, svaly zakonzervujeme
a tento materiál máme k dispozícii na
cviãeniach,“ informuje S. Mindek. Sa-

Osárium a preparatórium
Pre praktickú v˘uãbu cytológie, ana-

tómie a morfológie má Katedra veteri-
nárskych disciplín zriadenú aj ‰peciálnu
cviãebÀu, ktorá je zároveÀ anatomickou
zbierkovou miestnosÈou, takzvané osá-
rium. V jeho priestoroch sú k dispozícii

vodnej hydiny – kaãice domácej a husi
domácej. „Odobrané vzorky sa spracú-
vajú do 30 minút, balia do alobalu, vkla-
dajú sa do pár tekutého dusíka. Po vy-
bratí sa uchovávajú v mrazniãke aÏ do
následného spracovania.“ 

motnej pitve predchádza práca s názor-
n˘mi ukáÏkami a didaktick˘mi pomôcka-
mi. Jednou z nich je umel˘ model zviera-
Èa, na ktorom ‰tudenti pozorujú jednotli-
vé orgány.

Univerzita má podpísanú zmluvu s Ïi-
linskou kafilériou, ktorá biologick˘ odpad
vzniknut˘ pri pitve zne‰kodÀuje.

Priestory pitevne plánuje katedra v
krátkej budúcnosti modernizovaÈ, na tie-
to úãely získala prostredníctvom projek-
tu finanãné prostriedky. 

preparáty a umelé modely zvierat. 
„V 70-tych rokoch vyrobili v Nemecku
päÈ modelov. Jeden z nich bol kôÀ, kto-
rého zakúpila na‰a univerzita. Jednotlivé
orgány na tomto modeli moÏno vysvietiÈ
a ‰tudenti tak môÏu pozorovaÈ uloÏenie
orgánov tráviacej, kostrovej, nervovej,
cievnej a d˘chacej sústavy,“ hovorí Ing.
Mindek. Dermoplastické a kostrové pre-
paráty, ktoré slúÏia ako uãebné pomôc-
ky a umoÏÀujú ‰tudentom skúmaÈ prirod-
zen˘ vzhºad i anomálie jednotliv˘ch Ïivo-
ãí‰nych druhov, vytvoril preparátor
Pavol Ga‰parík. „Väã‰ina t˘chto zvierat
nezahynula rukou ãloveka, ale na staro-
bu, ãi následkom úrazu. Pred tromi rok-
mi sme z Topoºãianok získali sedemsto-
kilogramového koÀa, ktor˘ bol vyraden˘
z chovu a mal skonãiÈ v kafilérii. Dnes ho
máme k dispozícii pre ‰túdium kostrovej
sústavy. Získali sme aj tri zubry európ-
ske, kostra jedného z nich je v súãas-
nosti tieÏ ozdobou osária. Medzi ìal‰ie
vzácne exponáty patrí kostra pytóna a
p‰trosa, ktorá je vysoká 2,80 metra. Bol
to najväã‰í p‰tros, v b˘valom âeskoslo-
vensku, váÏil okolo 150 kilogramov,“ ho-
vorí P. Ga‰parík, ktorého zásluhou má
univerzita v súãasnosti aj mimoriadne
cenn˘ kostrov˘ preparát tigra usurijské-
ho. Uhynuté zviera mu daroval súkrom-
n˘ chovateº. Kostrov˘ preparát slúÏi na
porovnávanie s divoÏijúcimi zvieratami -
rysom, medveìom, vlkom ãi maãkou di-
vou. Okrem spomínan˘ch preparátov
majú ‰tudenti moÏnosÈ vidieÈ ‰irokú ‰ká-
lu miniatúrnych i veºk˘ch kostrov˘ch, le-
beãn˘ch preparátov cicavcov, vtákov,
ale aj r˘b a plazov. 

KniÏnica
Na katedre sa nachádza aj kniÏnica,

kde si ‰tudenti môÏu zapoÏiãaÈ ‰tudijn˘
materiál, odborné knihy a ãasopisy, di-
zertaãné práce a atlasy. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Preparatórium slúÏi na zabezpeãenie uãebn˘ch pomôcok pre praktickú v˘uãbu
anatómie a morfológie. Snímka: rch

Na ukrajinskej pustatine o netradiãn˘ch druhoch rastlín

V novembri tohto roku sme si pripomenuli 80. v˘roãie úmrtia Dr. PAVLA BLAHA
(1867 – 1927), slovenského lekára, publicistu, politika a národného buditeºa, jedné-
ho zo zakladateºov agrárneho politického hnutia na Slovensku. Popularitu si získal
prácou na poli druÏstevníctva a ‰írenia nov˘ch metód a postupov v poºnohospo-
dárstve medzi roºníctvom na západnom Slovensku.

se 1. svetovej vojny pôsobil ako vojensk˘
lekár v KromûfiíÏi a Székesfehérvári. 

Po vzniku âeskoslovenskej republiky v
roku 1918 zastával viacero v˘znamn˘ch
postov v ‰tátnej správe a podieºal sa aj na
vzniku agrárnej strany na Slovensku, ktorej
bol prv˘m predsedom. Bol jedn˘m zo sig-
natárov Martinskej deklarácie z 30. októbra
1918. Od 6. novembra 1918 bol menovan˘
za povereníka praÏského Národného v˘bo-
ru pre politickú administratívu, poºnohospo-
dárstvo a zásobovanie v prvej doãasnej
vláde na Slovensku. Od 17. decembra
1918 bol referentom poºnohospodárstva na
ministerstve s plnou mocou pre správu Slo-
venska. V rokoch 1918-1920 bol ãlenom
Revoluãného Národného zhromaÏdenia, 
v rokoch 1920-1927 poslancom NZ za ag-
rárnu stranu. Od roku 1920 predsedom
dozorného v˘boru Ústredného druÏstva 
v Bratislave, od roku 1921 predsedom Ze-
medelskej rady.

Dr. Pavel Blaho bol aktívny aj pri formo-
vaní slovenského bankovníctva. V januári
1908 zaloÏil Obchodnú banku v Skalici, 
v júni 1909 Roºnícku a priemyselnú banku
vo Veºk˘ch Levároch, zárodok neskor‰ej
Americko-slovenskej banky v Bratislave.
Blaho pôsobil ako predseda, resp. pod-
predseda jej správnej rady aÏ do svojej ná-
hlej smrti 29. novembra 1927. -r-

viteºmi raného agrárneho hnutia na Sloven-
sku. V r. 1906-1913 organizoval roºnícke
zjazdy v Skalici a stal sa prv˘m riaditeºom
Ústredného druÏstva pre hospodárstvo a
obchod, zaloÏeného v r. 1912 v Budape‰ti.
V roku 1906 bol zvolen˘ za poslanca uhor-
ského snemu za okres Svät˘ Ján. V r.
1903-1914 a 1918 pracoval ako sezónny le-
kár v Luhaãoviciach. Poãas druhej náv‰tevy
USA (1912) predná‰al v krajansk˘ch spol-
koch o postavení Slovákov v Uhorsku. V ãa-

Rodák zo Skalice, vy‰tudoval medicínu
vo Viedni. V r. 1898 si otvoril ordináciu 
v Skalici. Popri lekárskej praxi sa angaÏo-
val aj pri zakladaní potravinov˘ch a peÀaÏ-
n˘ch druÏstiev. V r. 1898 zaloÏil Gazdov-
sko-potravn˘ spolok v Skalici, ktor˘ bol
podnetom pre zakladanie podobn˘ch spol-
kov na západnom Slovensku. V r. 1904
uviedol do prevádzky Roºnícke mliekaren-
ské druÏstvo v rodnom meste. ZaloÏil tieÏ
DruÏstvo na nákup a speÀaÏovanie v˘rob-
kov ºudového priemyslu.

Venoval sa aj novinárskej a publikaãnej
ãinnosti. Vydával ºudov˘ kalendár Nová do-
mová pokladnica, bol prv˘m ‰éfredaktorom
pokrokového ãasopisu Hlas a zaslúÏil sa o
vydávanie periodík Pokrok a ªudové novi-
ny. Organizoval divadelné predstavenia
skalick˘ch ochotníkov, na Záhorí zakladal
spolky triezvosti, ºudové kniÏnice. V Skalici
zaloÏil spevokol. V roku 1905 tam dal vy-
budovaÈ Spolkov˘ dom, pri ktorom o rok
neskôr zaloÏil aj múzeum, ktorého zákla-
dom sa stala jeho zbierka ºudovoumelec-
k˘ch v˘robkov.

Spolu s Milanom HodÏom boli predsta-

Kolektív In‰titútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpeãnosti pri FAPZ roz-
vinul aktívnu spoluprácu s V˘skumnou a pokusnou stanicou Nikitskej botanickej
záhrady pri Národnej akadémii vied Ukrajiny v Novej Kachovke. Záujmy oboch
in‰titúcií sa orientujú na problematiku netradiãn˘ch druhov rastlín a ich vyuÏitia
v agropotravinárstve, farmaceutickom priemysle, kozmetike a pri krajinotvorbe. 

Zo strany ukrajinského partnera je k dispozícii pomerne drsné agroekologické (podºa
domácich obyvateºov vlãie) prostredie ukrajinskej stepi na testovanie biologického ma-
teriálu vybran˘ch netradiãn˘ch druhov rastlín (Asimina spp., Diospyros spp., Ziziphus
spp. a iné). Sú tu piesoãnaté pôdy, veºmi horúce letá (do 40 °C) a extrémne zimy (do 
-30 °C). Prínos zo slovenskej strany spoãíva v charakteristike biologického materiálu vo
forme morfometrick˘ch, biochemick˘ch, mikrobiologick˘ch, obrazov˘ch, senzorick˘ch a
ìal‰ích anal˘z. Problematiku rie‰ia najmä spoloãné dvojice doktorandov. 

âasovo veºmi krátka, ale mimoriadne aktívna a ‰pecifická spolupráca vyústila do spo-
loãne organizovanej vedeckej konferencie V˘sledky a problémy introdukcie rastlín v
ukrajinskej stepi. Konala sa na V˘skumnej a pokusnej stanici v obci Plodove v dÀoch
18. - 19. októbra a bolo na nej viac ako sto úãastníkov. Odzneli tu zaujímavé predná‰-
ky, ktoré boli zverejnené v zborníku vo forme krátkych príspevkov. Za kolektív in‰titútu
bolo prezentovan˘ch päÈ referátov, v ktor˘ch sa uvádzali konkrétne v˘sledky experi-
mentálnej ãinnosti introdukcie menej známych a netradiãn˘ch rastlín v nároãn˘ch agro-
ekologick˘ch podmienkach. Dospelo sa k názoru, Ïe môÏu byÈ uÏitoãné aj pre iné kra-
jiny v súvislosti s klimatick˘mi zmenami.

Úãastníci konferencie vysoko ocenili v˘sledky ukrajinskej v˘skumnej stanice, vede-
nej Ing. V. N. Derevjankom, ktorá si pripomína 50 rokov svojej ãinnosti. Pri tejto príleÏi-
tosti udelil prof. Daniel Bíro, dekan FAPZ, jubilujúcemu pracovisku na znak úcty a plod-
nej spolupráce pamätnú plaketu, ktorú odovzdal doc. Ján Brindza. 

Mgr. ZUZANA KOCHANOVÁ, Mgr. OªGA GRYGORIEVA, IOBBB

„Neexistujú dvaja ºudia s identick˘m
zmyslom pre humor. Na tom istom deji -
vtipe, Ïarte, anekdote, irónii, sa jeden
môÏe zasmiaÈ a in˘ mu nerozumie. KaÏ-
d˘ zdrav˘ ãlovek má v‰ak zmysel pre
humor, ktor˘ je súãasÈou ºudskej pova-
hy, tak ako zmysel pre krásu, povinnosÈ
ãi spravodlivosÈ. Niektorí ºudia sa cítia
príli‰ vzne‰ení a humor je podºa nich
nieão prízemné,“ hovorí VLADIMÍR
PEVN¯, autor publikácie Humor a
smiech, ktorá nedávno vy‰la vo vydava-
teºstve Garmond Nitra. ZdôrazÀuje, Ïe
zmysel pre humor patrí k pozitívnym
vlastnostiam ãloveka.

Táto téma ho zaãala intenzívne zaujímaÈ
uÏ ako ‰tudenta na Vysokej ‰kole zemû-
dûlskej v Brne. „S metódou rie‰enia otáz-
ky, ão je humor a preão sa ãlovek smeje,
som sa prv˘krát stretol v knihe Vtip a jeho
vzÈah k podvedomiu od Sigmunda Freuda.
Neskôr ma zaujala esej o v˘zname komiã-
na s názvom Smiech od francúzskeho filo-
zofa Henriho Bergsona, ktorá ovplyvnila
moju budúcu tvorbu. Na‰iel som v nej vy-
svetlenie, preão sa ºudia smejú. Smiech je
prírodn˘ jav a má potrestaÈ kaÏdú chybu,
ktorej sa niekto dopustí poru‰ením jeho zá-
konitosti. V praxi to znamená, Ïe keì ãlo-

„Jadrom humoru je radosÈ. To ostat-
né je ‰krupina. âasto dosÈ tvrdá.“

„âlovek sa v Ïivote najprv uãí chodiÈ
a potom sa cel˘ Ïivot ãuduje, 

ako to v Ïivote chodí.“

„SkutoãnosÈ sa niekedy správa ako
chameleón. Len ão ãlovek po nej 

siahne, uÏ zaãne meniÈ farby.“

VLADIMÍR PEVN¯ sa narodil v roku
1926 v Bo‰áci, Ïije v Nitre. Vysoko‰kol-
ské ‰túdium absolvoval v Brne. V rokoch
1956 – 1976 pôsobil ako pedagóg pre
odbor agrometeorológie a bioklimatoló-
gie na V·P v Nitre. Neskôr pracoval ako
samostatn˘ vedeckov˘skumn˘ pracovník
na VÚZH v Bratislave. Jeho celoÏivotn˘m
koníãkom je teória humoru a smiechu.

Autorsk˘ kolektív pod vedením prof.
Rudolfa Holúbka, DrSc., vydal uãebni-
cu Krmovinárstvo – manaÏment pes-
tovania a vyuÏívania krmovín. Je jedi-
ná za posledn˘ch 23 rokov, ktorá sa za-
oberá touto závaÏnou tematikou. Jej cie-
ºom je poskytnúÈ ‰tudentom, vedeckov˘-
skumn˘m a riadiacim pracovníkom vo
v˘robe teoretické a praktické poznatky 
z biológie, experimentálnej agrotechniky 
a pratotechniky, manaÏmentu v˘roby a
vyuÏívania krmovín v nadväznosti na ra-
cionálnu v˘Ïivu hospodárskych zvierat,
ochranu a tvorbu leso-poºnohospodár-
skej krajiny.

Prvá ãasÈ uãebnice je zameraná na
produkãn˘ a ekologick˘ v˘znam krmovi-
nárstva, pestovanie a vyuÏívanie poº-
n˘ch krmovín. ëalej sa doãítame o pro-
blematike obhospodarovania trval˘ch
trávnych porastov a spôsoboch vyuÏíva-
nia krmovín. „Po spoloãensko-ekono-
mick˘ch zmenách v roku 1989 sa pod-
statne zmenili aj podmienky pestovania

Vyplnili medzeru v súãasnej
‰tudijnej literatúre
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k⁄mnych plodín a v˘roby krmív na Slo-
vensku. Do popredia sa dostáva najmä
ich ekonomizácia, zabezpeãenie v po-
Ïadovanej kvantite a kvalite. Trhová e-
konomika vyÏaduje aj uplatÀovanie nov-
‰ích prístupov k pestovaniu objemov˘ch
krmovín v diferencovan˘ch prírodn˘ch
podmienkach, so zreteºom na alternatív-
ne vyuÏívanie zdrojov a efekt ich v˘ro-
by,“ hovoria autori. Dodávajú, Ïe nové
poznatky je Ïiaduce syntetizovaÈ kvôli
ich vyuÏitiu pre ìal‰ie generácie.

V záujme ochrany, udrÏiavania a vy-
uÏívania prírodn˘ch zdrojov Zeme treba
trávne porasty a krmoviny posudzovaÈ v
‰ir‰ích súvislostiach. Okrem produkãné-
ho braÈ do úvahy aj mimoprodukãné hºa-
disko, ktoré sa viaÏe na ekológiu, tvorbu
a plánovanie krajiny. Z hºadiska stratégie
krmovinárstva je nevyhnutné, aby táto
skutoãnosÈ nadobudla v hierarchickom
hodnotení poºnohospodárskych kultúr
prioritnej‰ie postavenie a vyústila do
optimálneho systému diferencovaného
obhospodarovania trávnych porastov. 

Publikáciu vydala SPU v Nitre a au-
tori ju venovali prof. Vladimírovi Kraj-
ãoviãovi, dlhoroãnému vedúcemu
Katedry krmovinárstva a zároveÀ re-
cenzentovi knihy.

Spoluautormi uãebnice sú aj zamest-
nanci Katedry trávnych ekosystémov a
k⁄mnych plodín – Ing. Ján Janãoviã, doc.
Helena Gregorová, doc. Ján Novák, Ing.
Eva ëurková a Ing. ªubo‰ Vozár. -rch-

vek kráãa po chodníku, potkne sa a spad-
ne, chodci sa smejú. Mal zbadaÈ prekáÏku
a nepotknúÈ sa. Zaujalo ma v‰ak, ãi reak-
cia na chybu nie je iba ‰kodoradosÈ alebo
hlúposÈ. Zistil som, Ïe sa to dá dokázaÈ po-
mocou systémovej anal˘zy. V úvode knihy
sa venujem tejto teórii,“ hovorí V. Pevn˘. 

V ìal‰ej ãasti sa autor zam˘‰ºa nad ge-
nézou a funkciami humoru, uvádza origi-
nálnu klasifikáciu smiechu a vyvracia ná-
zor, Ïe humor a veda sa navzájom vylu-
ãujú. V publikácii nájdeme ilustrácie, trado-
vané omyly, ale najmä úvahy o humore a
smiechu s osobitn˘m zreteºom na oblasÈ
pedagogiky, astronómie a meteorológie. 

Vladimír Pevn˘ napísal aj viacero aforiz-
mov. In‰piráciou mu boli najmä politici.
„Pamätám si, ako ma prekvapilo, keì sa
môj aforizmus objavil v novinách Repub-
lika i v humoristickom ãasopise Kocúrkovo.
Napísal ho v‰ak in˘ autor. Vtedy som si
uvedomil, Ïe ten ist˘ aforizmus môÏe na-
raz vymyslieÈ viacero ºudí.“

V. Pevn˘ plánuje v budúcnosti vydaÈ
ìal‰iu publikáciu. „Mám e‰te veºké mnoÏ-
stvo vlastnej humoristickej tvorby, aforiz-
my, humoresky i vtipy. Veì humor je ume-
nie, ão nebolo vÏdy jednoznaãne uznáva-
né,“ zdôrazÀuje na záver. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Kry‰talizácia je záruka pravosti

V ãase predlÏujúcich sa nocí a krát-
kych dní ãlovek túÏi po svetle. Sviatky
svetla v ãase okolo zimného slnovratu
sú prepojené s touto prirodzenou ºud-
skou túÏbou. Dni, keì je viac tmy ako
svetla, sú vraj dÀami, keì spolu s tmou
silnie aj moc zl˘ch síl. Tie chcú ºuìom 
i zvieratám ‰kodiÈ, preto pred útokom
démonov a bosoriek bolo nevyhnutné
magick˘mi úkonmi chrániÈ seba, rodinu
aj majetok. Celé obdobie od novembra
do Vianoc bolo a je povaÏované za ma-
gické. Poãas niektor˘ch v˘nimoãn˘ch
dní – na sv. Martina, sv. Ondreja, sv.
Barboru, sv. Katarínu, sv. Mikulá‰a, sv.
Luciu a na ·tedr˘ deÀ, sú nepriaznivé
sily silnej‰ie. Vianoce a Nov˘ rok sú ãa-
som, keì sa ºudia zam˘‰ºajú nad minu-
losÈou a dávajú si plány do budúcnosti.
Aby sa splnili v‰etky Ïelania, staãí dodr-
ÏiavaÈ niektoré tradície a obrady. AspoÀ
tak to robili na‰i predkovia, priãom verili,
Ïe to bude maÈ úãinok.

Vianoãn˘ stromãek a adventn˘ 
veniec

Traduje sa, Ïe zvyk ozdobiÈ vianoãn˘
stromãek k nám pri‰iel z Nemecka. Po
prv˘krát ho tam ozdobili v roku 1419.
Najstar‰ia zmienka o osvetlenom via-
noãnom stromãeku je z brémskej kroni-
ky z roku 1570. V súkromnom dome sa
objavil o 60 rokov neskôr, v ·trasburgu.
Na rakúskom cisárskom dvore bol via-
noãn˘ stromãek zaznamenan˘ aÏ v roku
1816. V druhej polovici 19. storoãia sa
stal súãasÈou vianoãn˘ch zvykov aj v
slovansk˘ch regiónoch. Roku 1896 na
svätého Mikulá‰a zaÏiaril pred Mest-
sk˘m divadlom v Bratislave (vtedaj‰om
Pre‰porku) obrovsk˘ smrek vyzdoben˘
elektrick˘mi Ïiarovkami. V˘trÏníci v‰ak
Ïiarovky rozbíjali prakmi, a tak im cez
médiá pohrozili, Ïe strom od elektriny
odpoja, na ão by v‰ak obyvatelia dopla-
tili stratou krásnej predzvesti vianoãn˘ch
sviatkov.

âarovnú atmosféru vykúzlia aj vence
so ‰tyrmi svieãkami, typick˘ atribút ad-
ventu. Symbolom Vianoc, bez ktorého
kedysi ani jeden národ neoslavoval zim-
né sviatky, bolo poleno. Vyrúbala ho
hlava rodiny a dôleÏité bolo, aby oheÀ v
kozube nevyhasol. Pokladalo sa to za
zlú predzvesÈ. 

Vianoãné jasliãky (betlehem) 
Zvyk zhotovovaÈ betlehemy sa roz‰íril

u nás koncom 13. storoãia. Najskôr sa
stavali v kostoloch, ºud si ich v‰ak obºú-
bil a postupne sa objavili aj v me‰tian-
skych domoch a vidieckych chalupách.
Predobrazom jasliãiek bol betlehem,
ktor˘ postavil sv. Franti‰ek z Assisi, za-
kladateº rehole franti‰kánov. V duchu
posolstva lásky a dobra v roku 1223 pri-
pravil v talianskej lesnej jaskyni vianoã-
nú slávnosÈ. Postavil jasliãky so senom,
k nim Ïivého osla, vola a voskovú figurí-
nu Jezuliatka v Ïivotnej veºkosti. 

Na Slovensku prevládali drevené vy-
rezávané betlehemy. K najkraj‰ím patria
stredoslovenské, ktoré sa vyznaãovali
veºk˘m mnoÏstvom vyrezávan˘ch maºo-
van˘ch postáv a bohat˘mi dekoráciami.
Súãasnú líniu reprezentuje najmä mo-
numentálne dielo Jozefa Pekara. Jeho
pohybliv˘ Slovensk˘ betlehem je trvalo
vystaven˘ v Rajeckej Lesnej pri Îiline.
Svätoplukovo námestie v Nitre kaÏdo-
roãne zdobí dreven˘ betlehem, ktor˘ po-
chádza z dielne ºudového rezbára ·tefa-
na Réckyho zo ·titár.

Vianoãná guºa zdobí stromãeky 
uÏ viac ako sto rokov

V roku 1889 Francúz Pierre Dupont si
dal patentovaÈ v˘robu najobºúbenej‰ej
ozdoby vianoãného stromãeka, fúkanú
guºu z jemného skla. Najskôr vyrábal
jednofarebné sklenené gule, neskôr aj
farebné, ozdobené ornamentmi, kresba-
mi vtákov, kvetov, hviezdiãkami a in˘mi
motívmi. Zaãiatkom dvadsiateho storo-
ãia sa na trhu objavili prvé jemné skle-
nené srdieãka, hviezdiãky, snehové
vloãky, daÏìové kvapky i slzy. Súãas-
n˘m trendom sú jednofarebné sklenené
gule rôznych veºkostí. 

Imelo - dekoraãná vianoãná rastlina
Rastie vysoko v korunách stromov a

jeho plody, biele bobule, sa podobajú
perlám. Dozrievajú práve v decembri.
Na‰i predkovia verili, Ïe tajomné vÏdy-
zelené imelo má kúzelné úãinky, priná‰a
‰Èastie a chráni pred ohÀom i zl˘mi
duchmi. V stredoveku sa pouÏívalo ako
v˘znamná lieãivá rastlina a moderná ve-
da potvrdila jeho lieãivé úãinky. 

- dobyvateº Alexander Veºk˘ (356 -
323 p. n. l.), bol po svojej smrti preveze-
n˘ do Alexandrie. Legenda hovorí, Ïe
preto, aby jeho telo zostalo nepo‰kode-
né, bolo poãas prevozu uchovávané v
mede,

- indick˘ boh Vi‰na b˘va zobrazen˘ v
podobe modrej vãely,

- vãely sú dobrí stavitelia – plásty, kto-
ré stavajú, majú pevnú kon‰trukciu a ich
rozmery sú dodrÏané s neobyãajnou
presnosÈou: uhol bunky sa vÏdy rovná
109° 28', 

- vãela vylietajúca z úºa má slab˘ zá-
porn˘ náboj. Poãas letu vytvára okolo
seba elektrické pole, náboj sa mení na
kladn˘ a naberá na intenzite do 1,5 aÏ
1,8 V, najmä poãas jasného poãasia,

- vãely sú majstrami v rozli‰ovaní
vôní, ich ãuch je tisíckrát silnej‰í ako
ºudsk˘, vôÀu kvetov zacítia z vy‰e kilo-
metrovej vzdialenosti,

- príbuzn˘ vãely – ãmeliak – je sku-
toãn˘m paradoxom prírody. Americkí u-
ãenci preskúmali jeho telesnú hmotnosÈ
a aerodynamické vlastnosti a pri‰li k zá-
veru, Ïe nemôÏe lietaÈ a on lieta…,

- v prírode sa stretávame aj s vãelí-
mi samãekmi trúdmi - albínmi s bielymi
oãami,

- larva matky sa len za päÈ dní svojho
v˘voja zväã‰í tritisíckrát a larva vãely ti-
sícpäÈstokrát,

- vãely majú vo v˘nimoãn˘ch prípa-
doch, spojen˘ch so zachovaním rodu,
schopnosÈ predæÏiÈ svoj Ïivot aÏ ‰esÈkrát,

- vãela má päÈ oãí, ale ãervenú farbu
vidí len ako sivú,

- aby vãela nazbierala kilogram medu,
musí vyletieÈ 150-tisíc krát, nalietaÈ tri-
stotisíc km a nav‰tíviÈ 10 miliónov kve-
tov, 

- jeden v˘let trvá vãele 10 minút.
Denne vylieta z úºa asi desaÈtisíc vãiel,
ktoré nav‰tívia aÏ ‰tyri milióny kvetov.
Na jar lietajú asi 800 metrov od úºa, ale
v lete aj na vzdialenosÈ 4 km a viac.
Vãela dokáÏe preletieÈ aÏ 60 km za ho-
dinu. V lete vylieta uÏ o ‰tvrtej ráno a
denne pracuje aÏ sedemnásÈ hodín!

Akú symboliku majú oplátky, med,
jablká, orechy a cesnak na na‰om

‰tedroveãernom stole? 

Jeden zo zvykov, ktor˘ bol e‰te v
predkresÈanskom období a pretrval
dodnes, je podávaÈ na ·tedr˘ veãer
oplátky s medom a cesnakom. Oplát-
ky symbolizujú telo Kristovo, med hoj-
nosÈ a lásku. KaÏdému stolovníkovi
ním otec alebo matka urobili na ãelo
znak kríÏa. Dievãatám, aby boli pekné
a deÈom, aby poslúchali. KaÏd˘ zo
stolujúcich musel pri ‰tedrej veãeri
rozbiÈ orech. Keì mal v ‰krupine zdra-
vé jadro znamenalo to, Ïe bude po
cel˘ rok zdrav˘, ãervivé jadro ve‰tilo
chorobu. Jablká a cesnak sú symbol-
mi zdravia, cesnak ako prírodné anti-
biotikum slúÏil ako ochrana proti dé-
monom. -rch-

Z histórie ...
Prvé vãely sa na‰li skamenené 

v jantári (asi spred 25 mil. rokov) a prí-
li‰ sa nelí‰ia od dne‰n˘ch. Prvé zná-
me zobrazenie vãelárenia pochádza z
obdobia 15- aÏ 20-tisíc rokov p. n. l.,
obrazy boli objavené v r. 1919, v ‰pa-
nielskej Pavúãej jaskyni Cauveas de
la Arana pri meste Bicorpa. Je na nich
zobrazen˘ muÏ vyberajúci med z du-
tiny stromu a Ïena, ktorú obletujú
vãely pri vyberaní plástu zo skalnej
dutiny.

Patrón vãelárov
Sv. Ambróz (340 - 397) bol milán-

sky biskup. Narodil sa v meste Tre-
vére (dne‰né Nemecko). Zo star˘ch
záznamov sa dozvedáme, Ïe na je-
ho detskú tvár sadol roj vãiel. Ne-
u‰tipla ho v‰ak ani jediná. Po smrti
bol uznan˘ za patróna vãelárov. Kult
sv. Ambróza bol najviac roz‰íren˘ 
v stredoveku, keì vznikali vãelárske
cechy a spolky. Jeho sviatok sa slávi
7. decembra.

kum stredoeurópskeho regiónu. V naj-
ãistej‰ej forme je takmer bezfarebn˘,
vodojasn˘, ão u niektor˘ch konzumen-
tov vyvoláva nedôveru. BeÏn˘mi nektá-
rov˘mi jednodruhov˘mi medmi na Slo-
vensku sú medy slneãnicové, lipové,
príp. z lesnej maliny. Osobitnou kategó-
riou sú medovicové medy, ktoré po-
chádzajú najmä z ihliãnat˘ch lesov se-
verného Slovenska a tvoria len veºmi
malé percento z celkovej produkcie.
âisté medovicové medy, napríklad je-
dºové a smrekové, sú veºmi tmavé aÏ
ãierne, do na‰ej obchodnej siete sa tak-
mer nedostávajú. VyváÏajú sa najmä
do Nemecka, keìÏe si udrÏujú vysoké
ceny na svetom trhu. U nás sa stretá-
vame skôr s hned˘mi aÏ tmavohned˘mi
medmi s oznaãením horsk˘ alebo lesn˘
med, tu v‰ak ide uÏ o zmesi s nektáro-
v˘mi medmi. O kvalite slovensk˘ch me-
dov svedãí fakt, Ïe na prvej celosveto-
vej degustaãnej v˘stave medu v írskom
Dubline získali v‰etky tri exponáty zo
Slovenska ocenenie. Slovenská medo-
vina si dokonca odniesla najvy‰‰iu tro-
fej - zlatú medailu Apimondie.

V súvislosti s dovozom medov na
Slovensko Ing. Chlebo hovorí, Ïe im-
port roãne neprevy‰uje 400 ton. „Väã‰i-
nou sa do Európy dováÏa med z Ar-
gentíny a JuÏnej Ameriky. Napriek ná-
zoru, Ïe európsky trh je zaplaven˘ pre-
dov‰etk˘m ázijsk˘m medom, jeho po-
diel na spoloãnom trhu klesá. Je to z to-
ho dôvodu, Ïe tieto medy majú ‰peci-
fickú aromatickú chuÈ, na ktorú nie sú
spotrebitelia zvyknutí. Trhov˘ podiel

za zdravotne ne‰kodné, pretoÏe u os-
tatn˘ch potravín sú reziduálne limity
pre antibiotiká stanovené,“ hovorí od-
borník. Samozrejme, vãelárskej verej-
nosti záleÏí na tom, aby bol zachovan˘
imidÏ medu ako stopercentne prírodnej
a ne‰kodnej potraviny, preto súãasn˘
stav monitoringu rezíduí záÈaÏov˘ch lá-
tok, ktorého garantom na Slovensku je
·tátny veterinárny a potravinov˘ ústav
v Dolnom Kubíne, je aj z celoeurópske-
ho pohºadu nad‰tandardn˘. 

Med je v podstate sterilnou potravi-
nou, nehrozí mu mikrobiálna kontami-
nácia a v˘skyt patogénov je úãinne v
Àom inhibovan˘, pokiaº nie je fal‰ovan˘
a je dostatoãne vyzret˘, to znamená
obsahuje menej neÏ 20% vody. „Pri na-
lievaní medu do priehºadného pohára
sa na dno musí ukladaÈ v stuÏkách.
Keì vytvára bubliny a rozptyºuje sa v

pohári ako to robia beÏné sirupy, je veº-
mi pravdepodobné, Ïe med je po‰ko-
den˘,“ vysvetºuje Róbert Chlebo. 

Tendencie vãelárstva
Vãelárstvo na Slovensku podºa ná-

zoru R. Chleba zostáva aj naìalej sek-
torom zaloÏen˘m predov‰etk˘m na
hobby princípe. „V súlade s európskou
legislatívou sa za profesionálneho vãe-
lára v EÚ pokladá ten, kto má vy‰e 150
vãelstiev. U nás je tak˘ch len 53 a aj tí
majú zvyãajne e‰te aj in˘ zdroj príjmov.
Väã‰ina vãelárov má 10 aÏ 20 vãelsti-
ev. Problémom je aj to, Ïe vãelárska
základÀa je prestarnutá. Malé firmy ãi
jednotlivci, ktorí ponúkajú ‰peciality a
kvalitné produkty z medu, nemajú od-
berateºa, a preto realizujú odbyt preda-
jom „zo dvora“ alebo na trÏniciach a jar-
mokoch. NemoÏno preto v blízkej bud-
úcnosti oãakávaÈ stúpajúcu tendenciu
vãelárstva na Slovensku, ale to je na-

koniec celoeurópsky problém a ako sa
zdá, ani podporné programy EÚ nedo-
kázali zatiaº úãinne zastaviÈ trend stag-
nácie vo vãelárstve, hoci hlavn˘ úÏitok
zo vãiel nespoãíva v produkcii medu,
ale v udrÏiavaní ekologickej stability
krajiny prostredníctvom opeºovania
rastlín,“ uzatvára Ing. Chlebo.

Slovensko je netypickou krajinou v EÚ vo v˘robe medu. K˘m
väã‰ina z nich má nedostatok medu, my sme nielen sebestaãní, ale
máme aj nadprodukciu. „Z roãnej produkcie okolo 3-tisíc ton ide asi
polovica na export, najmä do krajín EÚ. Na‰ím tradiãn˘m partne-
rom je Nemecko, ktoré je aj najväã‰ím spotrebiteºom medu na sve-
te,“ hovorí Ing. RÓBERT CHLEBO, PhD., z Katedry hydinárstva 
a mal˘ch hospodárskych zvierat. Spolupracuje s národn˘mi i me-
dzinárodn˘mi organizáciami, zastre‰ujúcimi sektor vãelárstva a v˘-
roby medu, ako je Slovensk˘ zväz vãelárov, ZdruÏenie Slovenská
vãela, slovenské a európske zdruÏenie spracovateºov medu, Ko-
misia COPA/COGECA pre med, ale aj vedeck˘mi organizáciami
EurBee a s Medzinárodnou komisiou pre med.

O kvalite medu
V na‰ej krajine sa väã‰inou dorábajú

zmie‰ané kvetové medy, z jednodruho-
v˘ch medov má v˘razné zastúpenie
repkov˘. V zahraniãí ho obºubujú pre
menej v˘raznú arómu, ktorou je ideálny
ako prísada do in˘ch potravinárskych
v˘robkov. Jeho ‰pecifikom je r˘chla
kry‰talizácia na tuhú hmotu, ão v‰ak
slovensk˘ spotrebiteº ãasto vníma ne-
gatívne. „Ná‰ spotrebiteº z nie celkom
jasn˘ch dôvodov uprednostÀuje tekuté
medy. Práve t˘chto lacn˘ch svetl˘ch a
ãasto veºmi riedkych medov je na sve-
tovom trhu prebytok. KaÏd˘ med, aÏ na
pár v˘nimiek, zaãne po ãase kry‰talizo-
vaÈ, ão moÏno pokladaÈ skôr za záruku
jeho pravosti,“ vysvetºuje odborník a
dodáva, Ïe na‰e obchodné reÈazce
ãasto vyz˘vajú spracovateºov na sÈaho-
vanie skry‰talizovaného medu z ob-
chodnej siete, kvôli nízkemu odbytu.
„V˘robca med opätovne zahrieva, ãím
ho znehodnocuje a poru‰uje jeho kvali-
tu.“ Jedn˘m z mála slovensk˘ch me-
dov, ktor˘ nekry‰talizuje, je veºmi obºú-
ben˘ aromatick˘ agátov˘ med, ‰pecifi-

ãasto spomínaného a kritizované-
ho ãínskeho medu netvorí z celko-
vého dovozu ani 5 %.“ Med je prí-
rodn˘ produkt, obsahuje peºové zr-
ná, ãiÏe potenciálne môÏe byÈ aj a-
lergénom. Európska norma preto
pripú‰Èa i filtrované medy, s odfilt-
rovan˘m peºom sa v‰ak z medu
strácajú aj niektoré vitamíny a iné
cenné látky. Laická verejnosÈ sa
obãas znepokojuje aj obsahom re-
zíduí antibiotík v mede. Ing. Chle-
bo kon‰tatuje, Ïe do roku 2002 sa
pouÏívali antibiotiká na lieãenie
moru vãelieho plodu a e‰te z tohto
obdobia môÏu pochádzaÈ nejaké
rezíduá v mede. Ich obsah je v‰ak
vo väã‰ine prípadov pomerne níz-
ky. „Med je totiÏ jediná potravina,
ktorá nemá stanovené reziduálne
limity. Mohlo sa staÈ, Ïe med, ktor˘
bol v minulosti stiahnut˘ zo sloven-
skej obchodnej siete a vyhlásen˘
za zdraviu ‰kodlivú potravinu, ob-
sahoval niekoºkonásobne menej
rezíduí ako mlieko ãi mäso, ktoré
boli podºa legislatívy povaÏované

VIETE, ÎE...

Magické
obdobie

SYMBOLY VIANOC

Stranu pripravila: RENÁTA CHOSRAVIOVÁ



Klasicistick˘ ka‰tieº v Palárikove.
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Prechádzka zámock˘m parkom

V˘chodné Slovensko fotobjektívom

O NA·OM VZËAHU KU KULTÚRNEMU DEDIâSTVU

Prekrásne zákutia prírody, modelované ºudskou rukou. Ako vence obopínajúce
starobylé sídla. Viedensk˘ Schönbrunn, moravské Buchlovice, ale i na‰e Topoº-
ãianky. Historické záhrady a parky. Îivé a neustále sa meniace umenie, ktoré vy-
Ïaduje starostlivosÈ ºudskej ruky. Sú aj tu, okolo nás. LenÏe... UÏ nie sú t˘m, ãím
b˘vali. Alebo ãím by mohli byÈ. Preão? Veºa nezodpovedan˘ch otázok. Pokúsme
sa hºadaÈ odpovede na niektoré z nich s Ing. RICHARDOM KUBI·TOM, PhD., 
z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.

SúãasÈou areálu je aj rímskokatolícky kostol. Snímky: RICHARD KUBI·TA

Skupina ‰tudentov záhradnej architektúry na májovej exkurzii po v˘chodnom
Slovensku. Foto: autorky

Ka‰tiele a parky nie sú na území Slo-
venska niãím v˘nimoãn˘m. Nájdeme
ich snáì v kaÏdej väã‰ej ãi men‰ej obci. 

- Áno, v minulosti, v ãasoch po turec-
k˘ch nájazdoch, si tu uhorská ‰ºachta
stavala svoje letné sídla a ruka v ruke 
s t˘m podnietila aj rozvoj umenia tvorby
parkov. Ka‰tiele boli spravidla men‰ie,
zato obklopené rozºahl˘mi parkmi. Tro-
chu zjednodu‰ene moÏno povedaÈ, Ïe v
kaÏdej druhej obci máme historick˘
park. V niektor˘ch aÏ päÈ ãi dokonca de-
saÈ. Nitriansky kraj má asi 300 obcí 
a nachádza sa tu vy‰e 150 parkov. Ofi-
ciálne je na celom území Slovenska
‰tátom evidovan˘ch 425 parkov, ão je
dosÈ skresºujúce ãíslo, pretoÏe v evi-
dencii ministerstva Ïivotného prostredia
sú uvedené len tie najzachovalej‰ie. 
V skutoãnosti je ich oveºa viac. Problém
je v tom, Ïe parky sú chránené podºa
dvoch zákonov. Na jednej strane ako
chránené územie prírody podºa zákona
o ochrane prírody a krajiny, na druhej
zas podºa zákona o ochrane pamiatko-
vého fondu. Existuje aj tretia moÏnosÈ,
Ïe obecn˘ úrad vyhlási park za miestnu
pamätihodnosÈ. 

V okolit˘ch krajinách sa cestovateºo-
vi ãi turistovi ponúka aj nádhera zacho-
van˘ch alebo obnoven˘ch zámock˘ch
parkov. Pastva pre oãi, ale aj du‰u, kto-
rá hºadá relax...

- MoÏno si viac cenia to, ão im minu-

losÈ zanechala. Uvedomujú si, Ïe to nie
je iba fráza, keì sa povie kultúrne dediã-
stvo národa. V skutoãnosti je to obrovsk˘
rozvojov˘ potenciál pre dan˘ región.
Tisíce turistov obdivujú napríklad krásy
moravskej Lednice. Domáci vedia, Ïe sa
im oplatí objekty udrÏiavaÈ, pretoÏe sú lá-
kadlom pre cestovn˘ ruch a s ním spoje-
nú ekonomiku. Mali by sme si z nich braÈ
príklad. Bola by veãná ‰koda nechaÈ
spustnúÈ na‰e parky, zabudnúÈ na ne a
rozparcelovaÈ ich, ako sa to dnes ãasto
stáva. Bolo by treba porozm˘‰ºaÈ, ako
ten-ktor˘ historick˘ objekt zrekon‰truo-
vaÈ a vytvoriÈ z neho magnet pre turistov
a impulz pre rozvoj regiónu. 

Ktoré miesta vás osobne najviac
upútali?

- Netreba chodiÈ ìaleko, veì hneì za
hranicami je uÏ spomínaná Lednice. Vo
Viedni je veºké mnoÏstvo nádhern˘ch
záhrad, veºmi vzácny secesn˘ park, také
nieão málokde vidieÈ. V maìarskom
Gödöllő je zas ka‰tieº a park, presláven˘
cisárovnou AlÏbetou, zvanou Sisi. Ka‰-
tieº bol kompletne zrekon‰truovan˘ a ob-
nova parku je na dobrej ceste. Za drahé
peniaze bolo dokonca obnovené histo-
rické drevené divadlo v objekte ka‰tieºa.
Koncentrácia t˘chto zaujímav˘ch prvkov
zvy‰uje hodnotu a atraktívnosÈ objektu.
Aj vo Var‰ave je ão obdivovaÈ. Na rozdiel
od nás si oveºa viac cenia historické ob-
jekty. S Rakúskom sa nechcem ani po-

rovnávaÈ, zabehnut˘ systém starostli-
vosti o kultúrne dediãstvo tam funguje
presne tak, ako má. To znamená, Ïe aj
súkromné parky ãi záhrady sú urãit˘ ãas
prístupné verejnosti, organizujú sa v nich
záhradné slávnosti, koncerty. Na zákla-
de dobrého projektu môÏu majitelia do-
staÈ podporu od ‰tátu, keìÏe zachováva-
jú kultúrne dediãstvo a zároveÀ ho sprís-
tupÀujú verejnosti. 

Prvá takáto lastoviãka bola tohto leta
aj v nitrianskom podhradí...

- V súvislosti s touto akciou mi ch˘ba-
la hlb‰ia my‰lienka, koncovka. Sprístup-
nenie záhrad pre verejnosÈ by bolo cen-
nej‰ie, keby bolo spojené s ich rekon-
‰trukciou. Záhradky nie sú veºké a pred-
stavte si, Ïe by sa kaÏd˘ rok aspoÀ jed-
na zrekon‰truovala, po desiatich rokoch
by boli v‰etky dané po pôvodného stavu.
TakÏe nie iba hovoriÈ, publikovaÈ, ale nie-
ão pre ne aj urobiÈ.

Poãiatoãn˘m krokom k záchrane zde-
vastovan˘ch parkov a záhrad je pozna-
nie skutkového stavu.

- Samozrejme, prv˘m stupÀom je do-
kumentácia, kategorizácia, uvedomenie
si hodnoty jednotliv˘ch objektov. Tejto
téme som sa venoval vo svojej dizertaã-
nej práci. 

No to musela byÈ vskutku mravãia
práca! Koºko záhrad a parkov ste v na-
‰om Nitrianskom regióne zdokumento-
vali?

- StopäÈdesiat, „kobercovo“, v‰etky
rad za radom. Od t˘ch najzniãenej‰ích
aÏ po najzachovalej‰ie. Nie je to koneã-
né ãíslo, t˘ch objektov je urãite viac, ale
tak ãi tak je to najrozsiahlej‰ia evidencia
t˘chto objektov.

Ak˘ vzÈah majú domáci obyvatelia 
k svojim parkom? 

- MoÏno tu pozorovaÈ generaãné roz-
diely. Mladí ich vyuÏívajú mierne devas-
tujúcim spôsobom. To by moÏno nebol
aÏ tak˘ problém, keby tam bola zabez-
peãená adekvátna starostlivosÈ o zeleÀ.
Keby bol park udrÏiavan˘, moÏno by sa
aj mladí k nemu inak správali. Star‰ia
generácia si uvedomuje hodnotu parku a
snaÏí sa ho chrániÈ. Aj prístup starostov

je rôzny. Niektorí v nich vidia lukratívne
pozemky pre individuálnu v˘stavbu.
ëal‰í nachádzajú vo svojom historickom
dediãstve hlb‰í potenciál pre rozvoj ob-
ce. ËaÏko generalizovaÈ. Najlep‰ia alter-
natíva, aj keì nie dokonalá, je asi tá, keì
sa historické objekty dostanú do súkrom-
n˘ch rúk silného investora, ktor˘ si je ve-
dom˘ aj morálnej hodnoty objektu a ne-
snaÏí sa silou-mocou pretvoriÈ ho na svoj
obraz, pristavovaÈ k nemu umelé fóliové
jazierka, bazény a iné prvky, ktoré do
parkov jednoducho nepatria. 

Myslím si, Ïe aj tu zohráva dôleÏitú
úlohu v˘chova...

- Urãite. Pozerám sa do budúcnosti
optimisticky a verím, Ïe sa to ãasom
zlep‰í. Keì bude viac peÀazí, ujde sa
viac aj na kultúru, aj tú Ïivú, ktorá je zo-
sobnená v na‰ich parkoch. 

MôÏu sa majitelia tak˘chto historic-
k˘ch objektov, ktor˘m záleÏí na ich zá-
chrane, obrátiÈ na va‰u fakultu o radu ãi
konkrétnu pomoc?

- Usilujeme o to, veì na Katedre zá-
hradnej a krajinnej architektúry na‰ej fa-
kulty sa vyuãuje predmet obnova histo-
rickej zelene. SnaÏíme sa ku konkrétne-
mu objektu vÏdy pristupovaÈ komplexne.
Skupina ‰tudentov si napríklad vyberie
objekt a usiluje sa na Àom uplatniÈ vhod-
né a správne princípy rekon‰trukcie. Je
to súãasÈ ‰túdia v piatom roãníku. Prav-
da, vyÏaduje si to od ‰tudentov aj exkurz
do histórie.

DrÏím v ruke va‰u knihu s názvom
Historické parky a záhrady. Nitriansky
kraj. Zalistujme v nej...

- UÏ som spomínal, Ïe som sa doku-
mentovaním parkov a záhrad venoval vo
svojej dizertaãnej práci. Îe sa z nej na-
pokon zrodila kniÏná publikácia, je zho-
da priazniv˘ch náhod. Bola tu moÏnosÈ
popularizovaÈ danú tému a podarilo sa
nám získaÈ grantové prostriedky z minis-
terstva kultúry.

Aby som ju ãitateºom priblíÏil, poviem,
Ïe farebná ãasÈ dokumentácie je zo sú-
ãasnosti, vznikla v priebehu ‰tyroch ro-
kov. âierno-biela ãasÈ, to sú reprodukcie
50- a 100-roãn˘ch fotografií. Pred pol-

storoãím bol vykonan˘ rozsiahlej‰í pries-
kum objektov v pamiatkovom ústave. Pri
kaÏdej fotografii je uveden˘ autor a rok
vzniku fotografie. Storoãné fotografie
predstavujú reprodukciu z publikácie,
ktorá bola spracúvaná na území Uhor-
ska na prelome 19. a 20. storoãia. Jedna
kapitola viaczväzkovej knihy bola vÏdy
venovaná ‰ºachte a jej sídlam. Reprodu-
kovaná mapová dokumentácia spred sto
rokov je doplnená o súãasn˘ stav a roz-
sah objektov. Ich porovnaním zistíte, Ïe
ãasom do‰lo k redukcii pôvodnej rozlo-
hy. Niektoré objekty zanikli, napriek to-
mu je stále ão zachraÀovaÈ. Urãite sa ne-
dá v‰etko, napriek tomu sa treba o to as-
poÀ pokúsiÈ. Bolo by treba k tomu pristu-
povaÈ systematicky, formou ‰tátnej pod-
pory a tou podnietiÈ aj súkromn˘ch inves-
torov, aby bol zabezpeãen˘ správny prí-
stup k rekon‰trukcii jednotliv˘ch objek-
tov. Nie zbúraÈ ich a postaviÈ si vilu, ale
skôr uvaÏovaÈ komplexne v regionálnom
kontexte. V posledn˘ch desaÈroãiach bo-
lo mnoho ka‰tieºov a parkov zlikvidova-
n˘ch. Nevyhovovali ideologicky, zámer-
ne boli v nich umiestÀované rôzne ústa-
vy, ‰koly, internáty. Neboli udrÏiavané,
upadali, stávali sa útulkom rôznych so-
ciálnych Ïivlov... 

V knihe mapujete Nitriansky kraj. Ale
poãula som, Ïe budete v tejto práci po-
kraãovaÈ...

- Áno, prebieha mapovanie objektov 
v Trnavskom kraji. V budúcnosti by som
chcel zahrnúÈ do tejto práce aj Bratislav-
sk˘ kraj, ãasom moÏno celé Slovensko. 

ëakujem za rozhovor! 
KATARÍNA POTOKOVÁ

Publikácia je vzácnym dokumen-
tom, ktor˘ bez ruÏov˘ch okuliarov
poukazuje na súãasn˘ stav kedysi
krásnych a zaujímav˘ch objektov
ºudskej tvorivosti. ZároveÀ chce
byÈ aj in‰piráciou pre t˘ch, ktor˘m
záleÏí na zachovaní ich odkazu bu-
dúcim generáciám. MoÏno i pre
tento odkaz bola na tohtoroãnom
Agrokomplexe ocenená Zlat˘m ko-
sákom.

Od polovice do konca novembra sa na Fakulte záhradníctva a krajinného in-
Ïinierstva na Tulipánovej ulici konala v˘stava ‰tudentsk˘ch fotografií, nazvaná
V˘chodné Slovensko objektívom ‰tudentov. Usporiadala ju Katedra záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI.

Fotografie zachytávajú tento kút Slo-
venska oãami ‰tudentov záhradnej ar-
chitektúry ako priestor originálnych sak-
rálnych prvkov drevenej architektúry.
Zaznamenávajú aj ich pohºad na centrál-
ne mestské zóny sídiel, parky ãi pamät-
níky druhej svetovej vojny. Takto bol za-
meran˘ program májovej odbornej ex-
kurzie, na ktorom sa zúãastnilo 46 ‰tu-
dentov a ich pedagógov. Program a od-
bornú garanciu exkurzie v spolupráci s
Krajsk˘m pamiatkov˘m úradom v Pre‰o-
ve zabezpeãila Ing. Eva Semanová.
Skupina nav‰tívila 14 architektonicky
vzácnych dreven˘ch kostolíkov. PäÈ v

Bardejovskom okrese (Troãany, Hervar-
tov, Krivé, Friãka, Jedlinka) a deväÈ v
okrese Svidník (Ladomírová, BodruÏaº,
Miroºa, Dobroslava, Krajné âierno, Kore-
jovce, Príkra, ·emetkovce, Hunkovce).
Cenn˘m prínosom boli názorné ukáÏky
obnovy zelene pri historick˘ch objek-
toch, ktoré sú prejavom kreativity ano-
nymn˘ch ºudov˘ch tvorcov s bohatou
mierou fantázie a ich osobitého v˘tvar-
ného cítenia. SúãasÈou exkurzie bola
náv‰teva centrálnych mestsk˘ch zón Pre-
‰ova, Bardejova, Ko‰íc a Humenného,
parkov v Bardejovsk˘ch Kúpeºoch, Hu-
mennom ãi Betliari, ako aj Pamätníka

âs. armády na Dukle s cintorínom pad-
l˘ch vojakov, ktoré sú národn˘mi kultúr-
nymi pamiatkami. V Medzilaborciach
nav‰tívili ‰tudenti múzeum Andyho War-
hola a pravoslávnu Cerkev sv. Ducha. 

In‰pirovaní získan˘mi skúsenosÈami
a tamoj‰ím prostredím, chceme v tom-
to jedineãnom regióne Slovenska zor-
ganizovaÈ v júli 2008 „letnú ‰kolu land
art“ pre ‰tudentov fakúlt krajinárskej
tvorby z krajín V4 a zdruÏenia ELASA. 
V tejto súvislosti upozorÀujeme zá-
ujemcov o letnú ‰kolu z radov ‰tuden-
tov krajinotvorby (7 kreditov ECTS), Ïe
o pripravovanej aktivite môÏu získaÈ in-
formácie na Katedre záhradnej a krajin-
nej architektúry FZKI.

Doc. Ing. ªUBICA FERIANCOVÁ, PhD.,
Ing. DANIELA HREBÍKOVÁ, PhD., KZKA
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Mám rada prácu s ºuìmi

Aj na náhodu treba byÈ pripraven˘

V bankovníctve sa uplatÀuje veºa na‰ich absolventov. ObslúÏia vás
pri priehradke, analyzujú finanãn˘ trh, radia, ako investovaÈ, ba sedia
aj na manaÏérskych stoliãkách. Tak ako Ing. ZUZANA SLOVÁKOVÁ,
ktorá riadi poboãku âeskoslovenskej obchodnej banky v Nitre. I keì je
koncom roka v banke ãul˘ ruch a Ïena vo funkcii má okrem pracov-
n˘ch povinností aj kopec t˘ch prozaick˘ch domácich, na‰la sa v jej
diári chvíºa na stretnutie s Poºnohospodárom.

„VáÏení diváci, poz˘vam vás sledovaÈ Farmársky magazín o tom, ako vyuÏí-
vaÈ eurofondy a ako dobre gazdovaÈ na poli, v záhradke i v drobnochove,“ ví-
ta nás pri obrazovkách redaktor banskobystrickej redakcie Slovenskej televí-
zie, Ing. JÁN ·KOR≈A. ·tudoval zootechniku na Agronomickej fakulte, vtedy
e‰te Vysokej ‰kole poºnohospodárskej, v rokoch 1989 aÏ 1993. PovaÏuje to za
najkraj‰ie obdobie vo svojom Ïivote.

Hm, ale svojím spôsobom aj mimo-
riadne, nie? 

Veru, na vysokej som zaãínal v revo-
luãnom roku. Veºmi rád a veºmi aktívne
som sa zapojil do vtedaj‰ích udalostí.
PreÏil som nieão jedineãné a naozaj veº-
mi vzru‰ujúce. Urãite sa to len tak ºahko
nezopakuje... moÏno sa moji synovia v
budúcnosti doÏijú daãoho podobného...
NuÏ, ktovie? No a keì sa revolúcia po-
minula, na‰iel som si frajerku, teraj‰iu
manÏelku. Aj láska na internáte mala
chuÈ, farbu a vôÀu, aÏ sa ãervenám, keì
si na to spomeniem. 

Stíhali ste popri tom v‰etkom aj ‰kol-
ské povinnosti?

SnaÏil som sa a podarilo sa! Tak som
vo ‰tvrtom roãníku promoval, aj sa oÏe-
nil. Ako ãerstv˘ inÏinier som nastúpil do
druÏstva v Jasení, v okrese Brezno. Trá-
pil som sa tam pár mesiacov, ale bola to
pre mÀa jednoducho tragédia. Veºmi sa
na to hodí definícia: nesprávny ãlovek na
nesprávnom mieste v nesprávnom ãase.

???
Potom som sa chvíºu pretækal rôznymi

zamestnaniami, aÏ som zakotvil v ban-
skobystrickom ‰túdiu Slovenskej televí-

zie. Nikdy predt˘m mi nenapadlo, Ïe raz
budem televíznym redaktorom a mode-
rátorom. Dostal som sa k tomu úplnou
náhodou. âítal som pracovné inzeráty,
vypisoval listy a obchádzal rôzne kon-
kurzy. Jeden z nich bol aj v televízii. Keì
mi zavolali, Ïe som ho vyhral a prijali ma,
neveril som vlastn˘m u‰iam a hodnú
chvíºu mi trvalo, k˘m som sa s t˘m zÏil.
Zaãiatky boli veºmi ÈaÏké. Nikoho som
nepoznal, nemal som skúsenosti s písa-
ním, ÈaÏko sa mi ãítalo na mikrofón. A na-
vy‰e, som obrovsk˘ trémista a mal som
ukrutn˘ strach z kamery.

Stojí práca pred kamerami za to?
Práca v televízii je veºmi zaujímavá.

Za dvanásÈ rokov som pripravil stovky
reportáÏí, poãnúc vysokou politikou v
hlavn˘ch správach cez investigatívnu
publicistiku aÏ po dokumenty o prírode.
Skúsil som si veºa rôznych postov: re-
daktora, moderátora, scenáristu, reÏisé-
ra, mediátora, produkãného. V mojej ro-
bote nie sú dva dni rovnaké, je tu stále
Ïivo a mám veºkú mieru slobody. Aj pre-
to som v televízii tak dlho a som jedn˘m
zo sluÏobne najstar‰ích redaktorov.

Zahliadli sme vás aj v auditóriu tohto-
roãného Agrofilmu. âoby len zahliadli,
preberali ste dokonca v˘znamnú cenu!

Od mája tohto roku pripravujem s ko-
legami Farmársku revue. Vymysleli sme
ju spolu s kameramanom a projekt po-
núkli ministerstvu pôdohospodárstva.
Tam rozhodli, Ïe sa budú podieºaÈ na jej
financovaní a STV súhlasila, Ïe ju môÏe-
me u nás toãiÈ. Je to seriál publicistic-
k˘ch reportáÏí o Ïivote slovensk˘ch far-
márov v celom spektre ich ãinností, pri-
ná‰a praktické rady pre gazdov a kaÏdé-
ho, kto sa chce venovaÈ akémukoºvek
chovu alebo pestovaniu. No nebudem o
nej hovoriÈ, rad‰ej si to pozrite v sobotu
okolo 16. hodiny a v nedeºu ráno okolo
pol deviatej. Alebo na internete (www.

stv.sk vo videoarchíve, www.zemesluz-
ba.sk). Máme zatiaº veºa pozitívnych o-
hlasov, a tak bojujeme o lep‰í vysielací
ãas. Tri diely sme prihlásili aj na Agrofilm
a boli sme veºmi milo prekvapení, Ïe nás
nezávislí odborníci ocenili a získali sme
Cenu SPPK. Je to super pocit! 

Pomáhajú vám pri príprave jednotli-
v˘ch dielov relácie aj kontakty zo ‰koly?

Veºmi ãasto. SpoluÏiaci a mnohí b˘va-
lí uãitelia ma zásobujú nápadmi a dobr˘-
mi témami. Je radosÈ robiÈ s ºuìmi, ktorí
vedia pútavo rozprávaÈ a navy‰e majú ão
povedaÈ. Za v‰etk˘ch spomeniem aspoÀ
Egona Gyarmatyho, odborníka na chov
oviec, zo spoluÏiakov Jana Hubu, ktor˘ s
kolegami v súãasnosti vydáva niekoºko
odborn˘ch poºnohospodárskych ãasopi-
sov. Bez tak˘chto spolupracovníkov by
som bol urãite straten˘.

TakÏe ste spokojn˘ ãlovek...
No, aby som nehovoril len o pozití-

vach. To, ão je v mojej robote asi najhor-
‰ie, je odmeÀovanie. Práve som si bol
prevziaÈ v˘platnú pásku a je to smutné
ãítanie.

Odkaz pre nasledovníkov? 
Tak to nemám, asi e‰te nie som na to

dosÈ star˘. Môj príklad je v‰ak dôkazom
toho, Ïe v Ïivote sú dôleÏité náhody...
ale treba na ne byÈ pripraven˘. Náhodou
som sa dostal do televízie, ale t˘m, Ïe
som si vyskú‰al niekoºko nároãn˘ch za-
mestnaní, bol som pripraven˘ vydrÏaÈ
veºmi ÈaÏké zaãiatky a venovaÈ sa robo-
te, ktorá bola mojou obrovskou ‰ancou a
naozaj dobr˘m „flekom“ na dlhé roky.

ëakujem za rozhovor a dovidenia na
obrazovke! 

K. POTOKOVÁ

Obchody praskajú v tom-
to období vo ‰víkoch. Aj
banky?

- âlovek je uÏ tak˘, Ïe si
veºa vecí odkladá na posled-
nú chvíºu, akoby na druh˘
deÀ mal prísÈ koniec sveta.
Najväã‰í nápor je, samozrej-
me, pred vianoãn˘mi sviat-
kami alebo v medziobdobí
pred koncom decembra.
Hlavne podnikatelia chcú do-
behnúÈ v‰etko, ão je pre nich
dôleÏité. âaká nás veºk˘ ná-
por ºudí. SnaÏíme sa klien-
tom r˘chlo vyhovieÈ, a preto
je tento ãas pre pracovníkov
banky veºmi stresujúci. Si-
tuácia sa opakuje rok ão rok,
urãite sa jej nevyhneme ani
tento raz. Spotreba neustále

rastie, ºudia si poÏiãiavajú, takÏe v úvero-
vom segmente ãakáme veºk˘ nápor.

âím je Ïena vo va‰om postavení 
v tomto hektickom období? Viac mana-
Ïérkou, alebo manÏelkou, mamou, ão 
v mysli odbieha k domácim povinnos-
tiam? Alebo sa to dá v pohode skæbiÈ? 

- UÏ druh˘ rok pripravujeme v‰etko na
·tedr˘ deÀ. Veºkou oporou mi je manÏel,
s ktor˘m si prácu podelíme. Nie je to niã
v˘nimoãné, lebo je to tak u nás poãas
celého roka. Ja urobím rozpis, ão nám
treba, manÏel nakúpi. KeìÏe je ‰éfku-
chárom v jednom nitrianskom podniku,
v‰etko pripraví a navarí. Mamka zas na-
peãie. Stromãek zdobíme spolu s na‰ou
dcérkou, druháãkou. UÏ som sa nauãila,
Ïe si treba niekoºko t˘ÏdÀov vopred pri-
praviÈ aj rekvizity na v˘zdobu príbytku.
KaÏd˘ má svoju úlohu v predsviatoãn˘ch
prípravách a neberieme to ako stres.
Posledné roky sme boli na sviatky mimo
domova, chodievame na chatu na Ora-
vu, kde je nádhern˘ pokoj.

âím sú pre vás sviatky?
- Sme kresÈansky zaloÏená rodina,

snaÏíme sa dodrÏiavaÈ tradície, ktoré
sme si priniesli z domu, aj ja, aj manÏel.
Oddychujeme, relaxujeme, klasika...

Aj na vianoãnom stole?
- Lipneme na tradiãnej kuchyni, neex-

perimentujeme. Bude rybacia a ‰o‰ovi-
cová polievka, kapor, ‰alát. 

Naladili sme sa sviatoãne a atmosfé-
ra najkraj‰ích sviatkov roka ma tak
uniesla, Ïe som odboãila od toho, na ão
som sa pôvodne chcela sp˘taÈ. Na va‰e
povolanie, pracovnú kariéru. Ako viem,
bolo to iba nedávno, ão ste v aule z rúk
dekana preberali ãerven˘ diplom...

- Je to tak. Mám 31 rokov a na SPU
som ‰tudovala v rokoch 1995-2000. Bola
som v roãníku, ktor˘ zaãínal ‰túdium od-
boru medzinárodn˘ obchod. Na‰ím za-
meraním bola nemãina, ktorú sme ukon-
ãili ‰tátnou skú‰kou v roku 1998.

Priznám sa, na ‰kolu som nastupova-
la s tro‰ku slab‰ími vedomosÈami z ne-
meckého jazyka, a preto mi pomohlo, Ïe
sme mikro- a makroekonómiu preberali s
nemeck˘m lektorom. Boli sme teda pri-
nútení ‰tudovaÈ a uãiÈ sa aj odborné v˘-
razy v nemãine. Tro‰ku ma mrzí, Ïe po
‰tátnej skú‰ke uÏ ‰túdium nemãiny ne-
bolo také intenzívne. Ani kvalita vyuão-
vania angliãtiny. No a po ‰kole? Keì
som v roku 2000 promovala, bola som
uÏ v ‰iestom mesiaci tehotenstva. Nasle-
dovali dva roky materskej dovolenky a
do práce som nastúpila aÏ v marci roku
2003. Zaãínala som v na‰ej spoloãnosti
ako klientská pracovníãka pri priehrad-
ke, postupne, po roku, som sa prepraco-
vala na úverovú pracovníãku pre podni-
kateºskú klientelu a uÏ dva a pol roka
pôsobím vo svojej teraj‰ej funkcii. TakÏe
postup v jednej spoloãnosti, ktorá mi
umoÏnila kariérny rast. No a uvaÏujem,
Ïe by som sa mohla uchádzaÈ o ìal‰í
post v na‰ej banke.

Súvisí s t˘m aj vá‰ plán, vrátiÈ sa na
univerzitu na doktorandské ‰túdium?

- Je to môj cieº. Rada by som ho ab-
solvovala v horizonte najbliÏ‰ích piatich
– siedmich rokov. 

Je to pre vás dôleÏité z profesijného
hºadiska, alebo je to osobná ambícia,
neustále sa vzdelávaÈ?

- Z kaÏdého nieão. Pracujem v takom

biznise, kde je inÏinierske ‰túdium, mys-
lím, veºmi dobré, ale doplniÈ si ho aj dok-
torandsk˘m beriem ako nutnosÈ aj v˘zvu.
UvaÏovala som o tom uÏ po skonãení
‰koly, ale v dobrom slova zmysle mi to
„prekazila“ materská dovolenka. Keby
bolo keby... moÏno by som dnes uãila na
‰kole. Musím povedaÈ, Ïe som sa vÏdy
rada uãila. Na párovskom gymnáziu som
‰tudovala matematiku a fyziku a po ma-
turite som zvaÏovala, ãi sa daÈ na ‰tú-
dium veterinárstva, alebo ekonomiky.
Chcela som ostaÈ v Nitre, a to nakoniec

Máte ãas aj na iné koníãky?
- Práca mi zaberá veºmi veºa ãasu.

Musím sa stále vzdelávaÈ, intenzívne sa
venujem angliãtine. âítam knihy o vede-
ní ºudí, o manaÏmente. No a mám rodi-
nu, dcérku ‰koláãku. Uãíme sa spolu, aj
keì babka a manÏel sa jej tieÏ venujú.
Myslím, Ïe do dvadsiatich ‰tyroch hodín
sa toho uÏ viac nezmestí... 

Keì potrebujete odbornú radu, po-
myslíte na niektorého z b˘val˘ch uãi-
teºov alebo spoluÏiakov? Vytoãíte ãíslo
univerzity?

- Spomienky na ‰ko-
lu sú stále Ïivé, preto-
Ïe som neustále v
kontakte s mnoh˘mi
spoluÏiakmi. Osobne
alebo e-mailom. Veºmi
ãasto sa s prosbou o
radu obraciam naprí-
klad na kolegu, ktor˘
pôsobí ako personalis-
ta vo veºkej novozá-
mockej firme, venuje
sa vedeniu a náboru
ºudí. Ale kontaktujem
aj ìal‰ích spoluÏiakov.
Priznám sa, cítim príli‰
veºk˘ re‰pekt voãi svo-
jim b˘val˘m uãiteºom,
aby som ich Ïiadala o
pomoc. Akosi som sa
na to e‰te neodhodla-
la. I keì... diplomovú
prácu som robila u pá-
na docenta Malejãíka
a myslím, Ïe jemu by
som asi zavolala, keby
som si nevedela rady.
Rada si spomínam aj
na manaÏment, ktor˘
nás uãil, podával ho
veºmi svojráznym spô-
sobom. A veru aj na

veºmi prísne písomky!

A sme pri tom! ·kola a uãitelia, jedno
bez druhého nemysliteºné...

- Keì si ich v duchu premietam, mu-
sím povedaÈ, Ïe sa veºmi Ïivo pamätám
na t˘ch, ktorí nás zaujali svojím preja-
vom, vedeli vtiahnuÈ do problematiky,
ozvlá‰tniÈ aj suchopárnu predná‰ku.
PretoÏe niektoré predmety neboli veru
veºmi „záÏivné“ a ak mal pedagóg k to-
mu aj uspávací, monotónny ‰t˘l prejavu,
nepôsobilo to na nás veºmi dobre. Rada
spomínam na predmet financie a mena.

Mávali sme ho v stredu veãer okolo pia-
tej-‰iestej s pánom docentom Belicom a
pamätám si skoro v‰etky jeho prezentá-
cie a predná‰ky, podával ich veºmi zau-
jímavou formou, takÏe som sa na skú‰-
ku takmer nemusela ani uãiÈ. Pamätám
sa na nemeckého externistu, ktor˘ nás
uãil makro- a mikroekonómiu. Museli
sme dávaÈ sakramentsk˘ pozor, aby
sme si nieão zapamätali. Spomínam na
podvojné úãtovníctvo u pani docentky
Hacherovej, ktoré som tieÏ veºmi r˘chlo
pochopila z jej prezentácie. Dalo mi to
veºa aj do praxe. Keì som sa pripravo-
vala na prijímací pohovor do banky aj na
prvé ‰kolenia, listovala som si predmet
financie a mena, makroekónomiu a pod-
vojné úãtovníctvo. Rok som robila úvery
pre podnikateºskú klientelu a ãerpala
som zo ‰kolsk˘ch poznámok. Veºmi mi
to pomohlo. Urãite aj mojim spoluÏia-
kom. Je to dôleÏité pre v‰etk˘ch, ão ‰tu-
dujú. MoÏno by bolo treba budúcich uãi-
teºov orientovaÈ tak, aby si cibrili komu-
nikaãné a prezentaãné zruãnosti. Nás v
praxi veºmi ãasto ‰kolia, ako viesÈ a za-
ujaÈ ºudí, ako sa prezentovaÈ, komuniko-
vaÈ so zákazníkom. Veì od toho závisí aj
v˘sledok na‰ej práce, v hociktorej sfére
pôsobenia.

Aké sú va‰e plány do budúcnosti?
- Zatiaº chcem rozvíjaÈ svoju kariéru v

praxi. V horizonte desiatich – pätnástich
rokov chcem zostaÈ v bankovníctve. Po-
tom sa budem obzeraÈ po nieãom pokoj-
nej‰om, menej stresujúcom. Mám rada
prácu s ºuìmi, vediem ich, kauãujem,
viem si predstaviÈ nejakú skupinu ‰tu-
dentov, ktor˘m by som mohla odovzdá-
vaÈ informácie a skúsenosti. Aj toto je
dôvod, preão pom˘‰ºam na doktorand-
ské ‰túdium. 

DrÏím vám palce a prajem veºa úspe-
chov! 

- ëakujem a dovoºte, aby som na zá-
ver adresovala niekoºko slov teraj‰ím
‰tudentom. Keì som sa autom viezla
sem, do ‰koly, snaÏila som sa rozpa-
mätaÈ na svoje ‰tudentské roky. Nebolo
to tak dávno a musím povedaÈ, Ïe to bo-
lo krásne obdobie môjho Ïivota. Mla-
dosÈ, manÏelstvo, prvé dieÈa. Spomínam
si, ako som vtedy veºmi r˘chlo chcela u-
konãiÈ ‰kolu a vhupnúÈ do reálneho Ïivo-
ta. No teraz, s odstupom ãasu, odkazu-
jem v‰etk˘m mlad˘m ºuìom, ktorí budú
ãítaÈ Poºnohospodára, aby si naplno uÏí-
vali okamihy ‰tudentského Ïivota, keì
ich e‰te netrápia starosti v pracovnom a
rodinnom Ïivote. Prajem v‰etk˘m na
univerzite príjemné vianoãné sviatky,
‰Èastn˘ a úspe‰n˘ nov˘ rok!

ëakujem za rozhovor! K. POTOKOVÁ

rozhodlo. UvaÏovala som aj nad uplatne-
ním po skonãení vysokej a ekonomika
sa mi zdala najvhodnej‰ia pre prax. 

A ão veterina?
- Dá sa povedaÈ, Ïe zostala v rovine

záujmu. Mojím veºk˘m koníãkom je cho-
vateºstvo – kynológia. Máme zatiaº jed-
ného psa plemena flat coated retriever,
myslím, Ïe v Nitre som e‰te takého nevi-
dela. Sme ãlenmi kynologického klubu, v
priebehu budúceho roka chceme dokúpiÈ
ìal‰ieho psíka, okrem toho mám maãku,
‰kreãka. K zvieratkám ma to Èahá stále... 
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„Spomienky na ‰kolu, spoluÏiakov a pedagógov sú stále
Ïivé,“ hovorí Zuzana Slováková. Foto: za

ReÏisér relácie Ciro Králik, technik Ivan Schwarz a Ján ·korÀa pri reportáÏi o cyk-
listick˘ch chodníkoch v poliach a lesoch. ·tyridsaÈroãn˘ bicykel moderátorovho
svokra poslúÏil ako rekvizita. Snímky: IGOR DEMâÁK

Príprava Farmárskej revue je obãas veºmi nároãná. Ko‰tovka vo vínnej pivnici 
v Mojmírovciach patrila k t˘m najÈaÏ‰ím :-)
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âÍTALI SME
Ojedinel˘ svetov˘ projekt Student Live

spustila spoloãnosÈ Microsoft v rámci
T˘ÏdÀa vedy a techniky na Slovensku,
na veºtrhu Veda – Technika - Vzdeláva-
nie v Nitre. Slovenské ‰tátne univerzity
ho budú maÈ ako prvé na svete. 

Pilotn˘ projekt, ktorého hodnota je
viac ako 5 miliárd korún, podporilo
ministerstvo ‰kolstva aj univerzity. Na
jeho oficiálnom spustení na v˘stavisku
Agrokomplex sa zúãastnil aj minister
‰kolstva Ján Mikolaj a rektori nitrian-
skych univerzít.

Projekt má uºahãiÈ komunikáciu medzi
univerzitami a ‰tudentmi, poskytnúÈ im
plnohodnotné komunikaãné nástroje.
·tudenti si budú môcÈ sÈahovaÈ v rámci
neho v‰etky produkty, ktoré potrebujú k
vzdelávaniu, na domáce aj ‰kolské úãe-
ly, automaticky sa im vygeneruje kºúã.
V˘hodou je, Ïe v‰etky live sluÏby zosta-
nú aktívne aj absolventom. Univerzita
tak získa ìal‰í nástroj na komunikáciu s
nimi. Absolventi si v‰ak po ukonãení ‰tú-
dia nebudú môcÈ sÈahovaÈ softvéry. 

Ak projekt na Slovensku uspeje, bude
sa aplikovaÈ aj na ìal‰ích univerzitách
po svete.
(MY Nitrianske noviny, 19.– 25. 11. 2007)

Gospel a kráºovná krásy

Kaukazské dobrodruÏstvo

d˘m ºuìom v mene ºudskej pokory a úc-
ty, takej absentujúcej v súãasnej moder-
nej spoloãnosti... 

Vyvrcholením ·tudentsk˘ch dní 2007
bola súÈaÏ Ïenskej krásy a intelektu – pr-
v˘ roãník Miss Universitatis v aule UKF.
Veºkolepá ‰ou na profesionálnej úrovni,
ktorú poctil svojou prítomnosÈou aj pri-

Jesenné ‰tudentské dni sa úspe‰ne
skonãili. Bodku za nimi urobil koncert
skupiny Strom poznania a voºba naj-
kraj‰ej ‰tudentky nitrianskych univer-
zít. 

Na pódiu spoloãenskej sály ·D Mla-
dosÈ sa 20. novembra predstavila ‰estica
mlad˘ch spevákov a hudobníkov, gos-
pelová skupina Strom poznania, ktorej
vystúpenie zorganizoval Klub katolíckej
mládeÏe FONS pod vedením Petra
Kvetana. Krásna a pôsobivá hudba, v˘-
borne zvládnutá sprievodná videoprojek-
cia a ‰pecifické texty piesní oslovili nie-
len veriacich, ale aj t˘ch ostatn˘ch. A to
bolo urãite cieºom úãinkujúcich aj organi-
zátorov – spojiÈ mlad˘ch ºudí bez rozdie-
lu vierovyznania. Obzeral som sa po sá-
le. ·tudenti sa pohybovali v rytme krás-
nej hudby, potom zase pozorne a ticho
poãúvali jemnej‰ie pasáÏe, pri ktor˘ch
sa obãas nedalo ubrániÈ dojatiu. Nikde
Ïiadny alkohol, dokonca ani pivové po-
háre, ako b˘va na koncertoch zvykom. A
mladí ºudia sa i tak dokázali dobre baviÈ!
Kde ste boli vtedy vy, potácajúci sa ple-
soví „majstri sveta“? Gospelov˘ koncert
oslovoval v‰etk˘ch, prihováral sa mla-

mátor Nitry, poslanci, rektori a prorektori
oboch univerzít a ìal‰ie váÏené osob-
nosti spoloãenského a politického Ïivota.
Odvahu popasovaÈ sa so „zbrusu“ novou
akciou prejavili dvaja iniciátori a hlavní
organizátori tohto podujatia – druháci
Peter Mal˘ z SPU a Marek Cyprich 
z UKF. Dobr˘ moderátor a kvalitná veº-
koplo‰ná videoprojekcia zv˘raznili vyso-
kú úroveÀ celej akcie. Prispeli k nej aj ta-
neãné a spevácke vstupy a skupina Me-
tropolis s Petrom BroÏíkom. V odbornej
porote nech˘bala ani známa b˘valá miss
Ivana Christová. SúÈaÏiace dievãatá sa
predstavili v ‰tyroch vstupoch. Vo voºnej
disciplíne mali moÏnosÈ uplatniÈ svoj inte-
lekt, v plavkách a veãern˘ch ‰atách zasa
krásu a ‰arm. Titul Miss Universitatis 
a prvej vicemiss si odniesli ‰tudentky z
UKF Daniela Popãáková a SoÀa Mache-
ková. O to viac nás te‰í titul druhej vice-
miss a Miss internet Lucie Vilhanovej,
tretiaãky z Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU. V‰etk˘m srdeãne blahoÏe-
láme! 

Úspe‰ná akcia pokraãovala na after-
párty v spoloãenskej sále ·D MladosÈ. 
O dobrú náladu sa postarali diskdÏokeji,
laserová ‰ou a kvalitné mie‰ané nápoje.
Na záver poìakovanie organizátorom:
„Obstáli ste na v˘bornú!“
Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV, vedúci KKZâ

Telefonická objednávka pizze 
v roku 2015. 

Pizzaservis: - Dobr˘ deÀ! ëakujeme,
Ïe ste zavolali Pizzeriu Volcano. Nech sa
páãi...

Zákazník: - Dobr˘ deÀ, rád by som si
nieão objednal.

- MôÏete mi najskôr povedaÈ va‰e
NIDC?

- Moje národné identifikaãné ãíslo je...
mal˘ moment... 610204998-45-54610.

- ëakujeme, pán Halu‰ka. B˘vate na
RuÏovej ulici 25 a va‰e telefónne ãíslo je
421-70-645-62-45. Pracujete vo firme
Rúrky a trubiãky, s.r.o., telefónne ãíslo do
práce máte 421-70-455-87-87, klapka 47.
Z ktorého telefónu voláte?

- âoÏe? Teraz som doma. Odkiaº máte
v‰etky tie informácie?

- Sme napojení na národn˘ modul Eu-
rópskeho informaãného systému. 

- Aha, no dobre. Chcel by som si objed-
naÈ dve ‰peciálne pizze s extra porciou
mäsa. 

- To by pre vás nebolo vhodné.
- Prosím?
- Podºa va‰ich lekárskych záznamov

máte vysok˘ krvn˘ tlak a extrémne vysokú
hladinu cholesterolu. Zdravotná poisÈovÀa
by vám túto nezdravú voºbu jedla urãite
nepovolila. 

- Doãerta! A ão by ste mi teda odporu-
ãili?

- Mohli by ste skúsiÈ na‰u sójovo-jogur-
tovú pizzu s nízkym obsahom tuku. Urãite
vám bude chutiÈ.

- Ako môÏete vedieÈ, Ïe mi bude chutiÈ?
- Minul˘ t˘ÏdeÀ ste si v kniÏnici vypoÏi-

ãali publikáciu Sójové recepty pre gurmá-
nov. Preto si myslíme, Ïe by vám táto piz-
za vyhovovala.

Vyvrcholením voºby najkraj‰ej z najkraj‰ích b˘va tradiãná promenáda v plavkách.

Po nároãnom v˘kone dobre padne nieão sladké. Miss Universitatis Daniela Pop-
ãáková (v strede) s vicemisskami: SoÀou Machekovou (vpravo) a Luciou Vilha-
novou. Snímky: RÓBERT KOLLÁR

V ZRKADLE...
jedna z nás

Mgr. MONIKA ORLÍKOVÁ, odborná
asistentka, tajomníã-
ka Katedry telesnej
v˘chovy a ‰portu FZKI

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: najlep‰í

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Tak to viem úplne presne - artistkou v

cirkuse.
âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-

brali práve túto oblasÈ?
Promovala som na Univerzite Kon-

‰tantína Filozofa v Nitre, ‰tudijn˘ odbor
rusk˘ jazyk a literatúra – telesná v˘cho-
va. Profesijne sa venujem telesnej v˘-
chove, pretoÏe si myslím, Ïe ‰port a po-
hyb by mali byÈ neoddeliteºnou súãasÈou
kaÏdého uvedomelého ãloveka.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ ãas?
Osem, niekedy i viac.
Ako by ste charakterizovali dne‰nú

mládeÏ?
Zdravo sebavedomá, odváÏna a nie-

kedy aj trochu drzá...
Aké vlastnosti na kolegoch vám

imponujú a aké sa vám nepáãia?
OceÀujem úprimnosÈ a toleranciu.

Nemám rada zákernosÈ, neprajnosÈ a
závisÈ.

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

Veºmi rada by som sa e‰te raz stretla
s mojím dedkom, ktor˘ uÏ nie je medzi
nami. Bol to úÏasn˘ ãlovek.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota?

Avizovan˘ univerzitn˘ ples.
âo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Ak by som mala moc, urãite by som

zmenila nespravodlivosÈ a hlúposÈ v ºud-
skom Ïivote, pretoÏe ma dokáÏu mimo-
riadne rozãúliÈ.

âo radi ãítate?
Ruskú klasiku. 
Ako si dobíjate energiu?
Na rodinnej chalúpke, ktorá je v prek-

rásnej prírode, obklopená lesom a neko-
neãn˘m tichom.

Prezradíte nieão o svojej rodine?
Moja rodina je to najdrah‰ie, ão mám.

V‰etk˘ch ãlenov rodiny si nesmierne vá-
Ïim a mám ich veºmi rada.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

Mám, ale neprezradím.
Aké máte koníãky?
LyÏovanie, turistika, prechádzky s

mojím psom.
Aká je dovolenka va‰ich snov?
Cesta Transsibírskou magistrálou,

ale to by som nazvala skôr dobrodruÏ-
stvom ako dovolenkou...

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

·tyria ‰tudenti sa dohodli, Ïe sa pôjdu
uãiÈ na skú‰ku ku kamarátovi na chatu.
Víkend prebehol veºmi r˘chlo a oni sa,
samozrejme, niã nenauãili. Jeden z nich
zavolal profesorovi a povedal, Ïe dosta-
li defekt, takÏe sa na skú‰ku nemôÏu
dostaviÈ. Ten im dal náhradn˘ termín. 
V deÀ skú‰ky posadil kaÏdého do inej
ãasti cviãebne. Prvá otázka bola jedno-
duchá, v‰etci si vyd˘chli, odpoveì bola
jasná. Druhá otázka znela: Na ktorom
kolese bol ten defekt?  -rch-

- Tak dobre. Vezmeme si dve, rodinnú
veºkosÈ, prosím. Koºko ma ten ‰pás bude
stáÈ?

- V˘borne, to by malo pre vás, va‰u
manÏelku a ‰tyri deti staãiÈ. Ten ‰pás, ako
ste to nazvali, vás vyjde na 40 euro.

- Dám vám ãíslo svojej kreditnej karty.
- ªutujeme, ale budete musieÈ zaplatiÈ 

v hotovosti. Úverov˘ rámec va‰ej kredit-
nej karty ste preãerpali pred dvanástimi
dÀami.

- Aha, tak skoãím do bankomatu po pe-
niaze, k˘m príde va‰a dodávka.

- Obávam sa, Ïe ani z toho niã nebude.
Aj kontokorentn˘ úver na va‰om osobnom
úãte ste uÏ preãerpali. MoÏno by vám
mohla poÏiãaÈ pani Vajcíková z prízemia.
Podºa na‰ich záznamov dostala vãera dô-
chodok a po zaplatení nájomného a v‰et-
k˘ch poplatkov by jej malo zostaÈ 52 euro,
ak medzit˘m nebola nakupovaÈ...

- To je jedno. Skrátka, tie pizze po‰lite.
Peniaze budem maÈ pripravené. Ako dlho
to bude trvaÈ?

- Budeme trochu me‰kaÈ, máme veºa
objednávok. Odhadujeme to pribliÏne na
30 minút. Ak sa ponáhºate, môÏete si piz-
ze prísÈ vyzdvihnúÈ osobne. Ale myslím,
Ïe transport rodinn˘ch balení na motorke
nie je príli‰ pohodln˘.

- Odkiaº viete, Ïe chodím na motorke?
- Je tu poznámka, Ïe ste prestali splá-

caÈ auto. Ale motorku uÏ máte splatenú,
takÏe predpokladám, Ïe ju pouÏívate.

- Ale teraz ste ma uÏ váÏne na‰tvali,
vy...

- Dávajte si láskavo pozor na jazyk, pa-
ne! Pre uráÏku ‰tátneho úradníka ste uÏ
boli v roku 2009 trestan˘! 

(Zákazník lapá dych...) 
- Prajete si e‰te nieão?
- Nie, ìakujem. Vlastne áno, nezabud-

nite mi pribaliÈ tie dva litre eurocoly, ako to
sºubujete v reklame!

- ªutujeme, ale vyluãovacia doloÏka k
EÚ-norme ã. Y236 Z5630098/2010 v˘daj
sladen˘ch nápojov zadarmo diabetikom
prísne zakazuje... (it)
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Po troch mesiacoch od návratu z Nového Zélandu, pri‰iel spoluÏiak Tomá‰
s my‰lienkou, vybraÈ sa toto leto na Kaukaz. Nebolo ma treba veºmi prehová-
raÈ. Po niekoºkot˘ÏdÀovej príprave, vybavovaní víz, kondiãnej príprave, preãí-
taní mnoÏstva ãlánkov a na‰tudovaní základov azbuky vyráÏame trinásteho au-
gusta na ìalek˘ Kaukaz.

Cesta vlakom zaãína v Trenãíne, ty-
picky slovensky, s dvojhodinov˘m me‰-
kaním. Pokraãujeme cez hraniãn˘ prie-
chod âop, kde sa dvere Európskej únie
za nami zatvárajú. ëal‰ia zastávka je
Kyjev. Voºn˘ poldeÀ vyuÏívame na pre-
hliadku centra, ktoré nás oãarilo hlavne
zdoben˘mi kopulami pravoslávnych
chrámov. Po náv‰teve ukrajinskej me-
tropoly nasadáme do vlaku, v ktorom
strávime ìal‰ie dva dni v obave, koºko
dolárov bude treba „vysoliÈ“ na ukrajin-
sko-ruskej hranici. Na‰Èastie, na‰e oba-
vy sa nenaplnia a my vystupujeme v
Piatigorsku. Vlak prichádza na minútu
presne, hoci má za sebou uÏ asi 1700
km. Sme oãarení v˘borne vybaven˘mi
vlakov˘mi stanicami, porovnateºn˘mi so
západnou Európou a na míle vzdialen˘-
mi od slovenskej reality. Napríklad na
stanici v Piatigorsku sú televízory s LCD
obrazovkami a cestujúci si môÏu krátiÈ
chvíle ãakania sledovaním ruskej televí-
zie. Pokraãujeme do Nalãika, najväã‰ie-
ho mesta centrálneho Kaukazu a potom
do dedinky Elbrus, nazvanej podºa naj-
vy‰‰ieho vrchu Európy. Prvé dni pobytu

venujeme najmä aklimatizácii. Stretáva-
me príjemn˘ch ºudí, hlavne Ukrajincov,
Rusov, delia sa s nami o jedlo a my im
ponúkame na‰e domáce. To nás znova
utvrdzuje v tom, Ïe nezáleÏí, v akej kra-
jine sme, ale na ak˘ch ºudí narazíme.
Po aklimatizácii vyráÏame k hore. Do
v˘‰ky 3700 metrov sa vezieme lanov-
kou spolu s Rusmi. Cieºom väã‰iny z
nich je koneãná stanica lanovky, odkiaº
si chcú odfotografovaÈ kopec. Tomá‰ a
ja vystupujeme do v˘‰ky 4000 metrov,
kde rozbalíme stan a prespíme. Na dru-
h˘ deÀ o 3:15 tamoj‰ieho ãasu vyráÏa-
me zdolaÈ najvy‰‰iu horu Európy. Cesta
na vrchol je nároãná, ãasto musíme stáÈ
a vyd˘chavaÈ, nedostatok kyslíka je ci-
teºn˘. Teplota pri v˘chode slnka je okolo
mínus 20 stupÀov. 

Asi o pol desiatej stojíme vo v˘‰ke
5642 metrov, ‰Èastní, Ïe sme zdolali naj-
vy‰‰í vrch „Mal˘ch Himalájí“, ako sa
ãasto naz˘va pohorie Kaukaz. 

ëal‰ie dni chceme vyliezÈ na kopce,
ktoré síce v˘‰kou nedosahujú Elbrus,
ale sú nároãnej‰ie na v˘stup. V doline
Adyl Su stretávame ‰tudentov z Mos-

kovskej univerzity. Robia v˘skum na ºa-
dovci DÏantugan, ktor˘, ako sa dozve-
dáme, je jeden z desiatich ºadovcov
sveta, zapísan˘ch v UNESCO. Nad ním
sa vypína nádhern˘ ‰tít, ktor˘ dosÈ pri-
pomína Matterhorn. V˘stup naÀ zne-
moÏÀujú ºadovcové trhliny a padajúce
lavíny. ËaÏko sa zmierujeme s t˘m, Ïe
ho nemôÏeme zdolaÈ. MoÏno sa to po-
darí nabudúce. Vystupujeme na in˘ ko-
pec - Viatau (3820 m) a presúvame sa
do poslednej doliny Adyr Su. Tu je vy-
budovan˘ horolezeck˘ tábor, z ktorého
sa zdolávajú najnároãnej‰ie kopce cent-
rálneho Kaukazu. Po dni odpoãinku sa
vydávame na kopec s humorn˘m ná-
zvom Ëu-Ëu (4400 m). Cesta na vrchol
je technicky nároãnej‰ia ako na Elbrus,
pretoÏe uÏ napadol nov˘ sneh. Prechá-
dzame po úzkom hrebeni, únava po
dvoch t˘ÏdÀoch je znaãná, ale po ôs-
mich hodinách ho zdolávame. 

Dohodneme sa, Ïe dva t˘Ïdne stráve-
ne v horách nám úplne staãia, hoci pô-
vodn˘ plán bol o t˘ÏdeÀ dlh‰í. V Piati-
gorsku sa prv˘krát za ‰trnásÈ dní um˘-
vame v teplej vode, miesto vody z ºa-
dovca. Tri dni strávene vo vlaku ubehnú
- ako to uÏ b˘va pri návrate domov –
veºmi r˘chlo a my, plní radosti, vystupu-
jeme na Slovensku.

PAVEL HALA·KA, 5. FZKI

Kreslí: MIROSLAV NAë
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Aj tohto roku pri‰iel...

SKRIPTÁ
O. Hronec a kol.: Environmentálne aspekty poºnohospodárskych technológií.

Druhé upravené vydanie, náklad 200 kusov, cena 192 Sk.
M. BeÏo a kol.: V‰eobecná genetika. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300

kusov, cena 147 Sk.
A. Uher a kol.: Záhradníctvo. Prvé vydanie, náklad 300 kusov, cena 150 Sk.
ª. MiÏiãková a kol.: Základy manaÏmentu. Prvé vydanie, náklad 600 kusov,

cena 81 Sk.
M. MojÏi‰ – R. Abrahám: Sklady a skladové hospodárstvo, 1. vydanie, náklad

200 kusov, cena 133 Sk.
P. Adami‰in – P. Andrejovsk˘: Tvorba environmentálnych projektov. Prvé vy-

danie, náklad 200 kusov, cena 163 Sk.
J. Noskoviã a kol.: Ochrana a tvorba Ïivotného prostredia. Tretie prepraco-

vané vydanie, náklad 800 kusov, cena 84 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
E. Horská: Medzinárodn˘ marketing. Prvé vydanie, náklad 600, cena 172 Sk.
D. Tóth a kol.: Biologická bezpeãnosÈ. Prvé vydanie, náklad 600 kusov, ce-

na 252 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Mikulá‰, Mikulá‰, ná‰ priateº star˘, 
kaÏd˘ rok rozsieva‰ deÈom dary,
nadlho odloÏí‰ sladk˘ spánok, 
k˘m dary nevloÏí‰ do topánok...

Vo ‰tvrtok popoludní bolo v ‰porto-
vej hale SPU naozaj veselo. Deti za-
mestnancov na‰ej univerzity pri‰li v
sprievode rodiãov alebo star˘ch rodi-
ãov na stretnutie s Mikulá‰om. S roz-

Ïiaren˘mi tváriãkami, najmä najmen-
‰í, sa hrali s loptami, vozili na kolo-
beÏke a súÈaÏili. Neskôr medzi nich
zavítal Mikulá‰ v sprievode ãerta, an-
jelov a soba. Niektoré deti zarecitova-
li Mikulá‰ovi peknú básniãku, slad-
kosÈami v‰ak boli odmenení v‰etci. 

Mikulá‰ske popoludnie usporiadal
rektor SPU a Katedra telesnej v˘cho-
vy a ‰portu. -rch-
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� V¯BEROVÉ KONANIE          � V¯BEROVÉ KONANIE          �
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre

vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vy-
sok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov, v˘-
berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asis-
tenta na Katedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP v 0,5
pracovnom úväzku.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania, absolvent

SPU,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Po-

wer Point) – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-
rením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom alebo
praktick˘m overením vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok je 21. 12. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asis-
tenta na Katedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP v 0,5
pracovnom úväzku.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania, absolvent

SPU,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tu-

dujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Po-

wer Point) – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-
rením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom alebo
praktick˘m overením vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok je 21. 12. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asis-
tenta na Katedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania, absolvent

SPU,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Po-

wer Point) – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-
rením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom alebo
praktick˘m overením vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok je 21. 12. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asisten-
ta na Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch pro-
duktov FBP pre zabezpeãenie v˘uãby a v˘skumu na úseku
technológie záhradníckych plodín a senzorickej anal˘zy.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifi-
kátom alebo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preu-
kázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením vydan˘m na
základe formalizovanej skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax min. 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ,
- uzávierka prihlá‰ok je 21. 12. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre zeleni-
nárstva FZKI pre v˘uãbu predmetov: koreninové a aro-
matické rastliny, záhradníctvo.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v odbore záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v

III. stupni ‰túdia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ

‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certi-

fikátom alebo praktick˘m overením, 
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- uzávierka prihlá‰ok je 7. 1. 2008;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajin-
ného plánovania a pozemkov˘ch úprav FZKI pre zabez-
peãenie v˘uãby predmetov: terénne úpravy a programo-
vé systémy podporujúce projektovanie PÚ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore krajinné inÏinierstvo alebo krajinár-

stvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tu-

dujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu aplikaãn˘ch programov v ob-

lasti pozemkov˘ch úprav (Koke‰, Microstation), GIS, CAD,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – ade-

kvátne preukázaÈ,
- uzávierka prihlá‰ok je 7. 1. 2008;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asis-
tenta na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení pre v˘uã-
bu predmetov: motorové vozidlá 1, motory na alternatív-
ne palivá.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná po-

tvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certi-

fikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vyda-
n˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ,
- uzávierka prihlá‰ok je 7. 1. 2008;

➤ funkãného miesta docenta na Katedre krajinného
inÏinierstva FZKI pre ‰tudijn˘ odbor Krajinárstvo.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzova-
nie funkãn˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na
webovej stránke www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

Uzávierka prihlá‰ok je 7. 1. 2008.

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 doku-
mentmi posielajte na adresu Rektorát Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Ja to vidím inak...

VOLEJBAL
Extraliga
VK Ekonóm SPU Nitra – V·K Púchov 1:3 (-

14,17,-15,-15). 
VK Slávia Svidník - VK Ekonóm SPU Nitra

2:3 (-16,-17,22,-13,-10). 
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Chemes

Humenné 3:2 (-21,-21,22,23,13). 
Slovensk˘ pohár
VK Ekonóm SPU Nitra – V·K Púchov 1:3 (-

19,21,-27,-21).
(O priebehu zápasov ãítajte na www. polnohospodar.sk)

BASKETBAL
V ÈaÏkom zápase porazila Casta SPU Nitra

lídra z Pezinka 93:77 (22:15, 26:21, 24:25,
21:16) a podºahla Spi‰skej Novej Vsi 89:77
(15:25, 27:10, 20:22, 27:20). Napriek slabému
v˘konu v súboji s Ko‰icami, posledn˘m tímom
tabuºky, zvíÈazila 66:62 (17:13, 18:11, 12:16,
19:22).

ZO ·PORTU

·TUDENTSKÉ DNI V SKRATKE

NÁZOR

Veºmi som sa te‰ila na ‰tudentské dni – ho-
kej, ples, darovanie krvi. Moja radosÈ sa v‰ak vy-
tratila a uÏ som len oãakávala, aké ohlasy sa
objavia. Vôbec ma neprekvapili kvetnaté reãi o
tom, aké bolo v‰etko super. MoÏno som jedna z
mála, ale realitu vidím inak. 

Lístok na hokej som si kúpila uÏ v predstihu,
t˘ÏdeÀ vopred o jedenástej veãer, keì sa po
chodbe internátu rozliehal krik: „LÍSTKYYYY NA
HOKEEEEJ!!!“ MoÏno predávajúcim nenapadlo,
Ïe po 23.00 hodine uÏ niektorí spia (nie kaÏdé-
mu staãí 5-6 hodín spánku).

Hokej nebol niã iné, ako exhibícia. Boli aj
skvelé chvíºky, to sa nedá poprieÈ, ja som v‰ak
ãakala, Ïe uvidím reálny hokej, a nie naháÀanie
sa za pukom – najprv gól do jednej bránky, po-
tom do druhej a v poslednej minúte uÏ iba kor-

ãuºovanie dookola, aby posledná tretina neskon-
ãila inak ako remízou a mohlo sa predlÏovaÈ. Na
svetelnej tabuli bol zakaÏd˘m in˘ v˘sledok, i keì
gól nepadol... Nabudúce, keì budem chcieÈ vidieÈ
komédiu, rad‰ej si priplatím a pôjdem do divadla.
MoÏno sa niekomu páãi dievãa, ktoré nemá na
sebe niã okrem ‰ir‰ieho opasku a hokejisti ju no-
sia v náruãí pred kaÏdou tretinou. MÀa to v‰ak
poniÏuje. Takto si predstavujú ‰tudenti zábavu?

Spomenula som si na ples. Mám pocit, Ïe sa
naz˘va imatrikulaãn˘, mal by byÈ teda hlavne
pre imatrikulovan˘ch prvákov. Je zaujímavé, Ïe
k niektor˘m z nich sa lístky vôbec nedostali.
Mne a trom kamarátom sa ich podarilo kúpiÈ. Po
vkroãení do sály bolo cítiÈ pravú plesovú atmo-
sféru, tá sa v‰ak vytratila, keì som na‰la ná‰
stôl a pri Àom dvoch ºudí. Keì sme si porovnali
lístky, zistili sme, Ïe sú úplne identické. âo sa
vlastne stalo? Doteraz sme sa nedozvedeli. Asi
tridsaÈ minút trvalo, k˘m sme na‰li organizátora,
aby nám pomohol vyrie‰iÈ situáciu.

Zábava bola naozaj skvelá, Sendrejovci to
váÏne roztoãili. Na parkete sa nedalo tancovaÈ,
tak tam bolo plno. ªudia sa v˘borne bavili, av‰ak
uÏ okolo desiatej veãer bolo vidieÈ tak˘ch, ão si
upili viac neÏ bolo treba. Pohºad na hostí v sláv-
nostn˘ch ‰atách, ako sa bijú, to mi akosi nejde
dohromady.

Je to o nás a pre nás. Ako si akciu urobíme,
taká bude. Otázkou v‰ak zostáva: „Dá sa to uro-
biÈ aj inak?“ A potom e‰te ìal‰ia: „Chceme to ro-
biÈ inak, alebo nám to takto vyhovuje?“ LAURA

Aerobik
Zdravie je základ plnohodnotného

Ïivota kaÏdého jedinca. K jeho udrÏia-
vaniu a upevÀovaniu prispieva pod-
statnou mierou pohybová aktivita.
Jednou z moÏností, ako eliminovaÈ jej
deficit, je zakomponovaÈ do ‰truktúry
Ïivotného ‰t˘lu rôzne druhy ‰portovo-
rekreaãn˘ch aktivít. Medzi aktivitami,
ktoré ponúka na‰a katedra, je cviãenie
aerobiku, veºmi obºúbené medzi ‰tu-
dentkami. Hlavn˘m motivaãn˘m fakto-
rom je formovanie postavy, psychická
relaxácia, príjemn˘ pocit z cviãenia pri
hudbe a v neposlednom rade zdravot-
né hºadisko.

Vìaka veºkému záujmu o tento druh
cviãenia sme zorganizovali 13. novem-
bra na KTV· druh˘ roãník maratónu v
aerobiku. Zúãastnilo sa na Àom 40 ‰tu-

dentiek zo v‰etk˘ch fakúlt na‰ej uni-
verzity, ktoré si overili svoju kondíciu 
a vytrvalosÈ v troch 50-minútov˘ch ko-
lách. Cviãenie so zaujímavou choreo-
grafiou pripravili cviãiteºky Jana Palin-
ská, Martina Tillnerová (‰tudentky
SPU) a hosÈujúca Mgr. Marcela Dula-
jová. Suverénnou víÈazkou maratónu
sa stala Ivana Krajníková, ‰tudentka
5. roãníka FEM, druhé miesto obsadila
Lenka StaroÀová a tretia prieãka pat-
rila Petre Kulhavej (obe 5. FAPZ).
VíÈazkám srdeãne blahoÏeláme, cviãi-
teºkám ìakujeme za spoluprácu a
v‰etk˘m úãastníãkam prajeme veºa
‰portov˘ch úspechov. Te‰íme sa na
stretnutie pri ìal‰om maratóne!

Mgr. DANA FEBENOVÁ, 
Mgr. MONIKA ORLÍKOVÁ

Futbal
� Vo futsalovom turnaji ‰tudentov

si zmeralo sily ‰esÈ druÏstiev, kaÏdé za
jednu fakultu. Po úvodn˘ch zápasoch
sa do finále prebojoval kombinovan˘
tím FBP, ktor˘ zdolal druÏstvo FEM 3:1
p.k. Tretiu prieãku obsadili hráãi MF,
keì porazili FE·RR 9:2 a posledné
miesta patrili FZKI a FAPZ. Najlep‰í
hráãi: Chovanec, Szabó (brankári), Ba-
lúch, Ka‰ick˘, Guba, Varga, Ballabá‰,
Gregu‰, âenté‰, Ondrík, ª. Dvonã, M.
Dvonã a Guzmick˘.

� Za úãasti rektorov, prorektorov 
a zástupcov odborov˘ch organizácií
oboch univerzít sa 14. novembra usku-
toãnilo futbalové stretnutie o Pohár
rektora UKF, v ktorom bojovali druÏstvá
zamestnancov SPU a UKF. V kategórii
mlad‰ích hráãov (do 40 rokov) sme po-
razili v˘ber UKF 5:2 a v˘borne sa darilo
aj na‰im seniorom, ktorí zdolali súpera
5:3. Góly: Urbanoviã (2), Hrubec (2),
Ducsay (2), Prístavka, Candrák, Réc-
ky, Kroãko. Rozhodoval: Danko. -dd-

·ach
Nad ‰achovnicami v ·D MladosÈ

sa 12. novembra stretlo jedenásÈ ‰tu-
dentov a pedagógov z oboch univer-
zít. Rozdiely vo v˘konnosti prihláse-
n˘ch neumoÏnili regulárny turnaj, a
tak odohrali poãas troch hodín viace-
ro vyrovnan˘ch partií. Hrali: Lahuã-
k˘, Mikolaj, Káll, Potocká, Zálevsk˘,
RusiÀak, Pale‰, Machalová, Pinde‰,
Danko, Ralík. Podºa slov vedúcich
akcie - PaedDr. Du‰ana Danka a
Márie Machalovej, v budúcnosti tre-
ba zabezpeãiÈ lep‰iu propagáciu po-
dujatia, prípadne zorganizovaÈ súboj

medzi ‰tudentmi a zamestnancami SPU
a UKF. -dd-

Daruj krv, zachráni‰ Ïivot!
Na v˘zvu zareagovalo

85 ‰tudentov zo v‰etk˘ch
fakúlt a s úsmevom na tvá-
ri, zvedavosÈou a kúskom
odvahy pri‰lo podporiÈ dob-
rú vec. Veºk˘m úspechom
jesennej akcie bolo, Ïe tak-
mer polovica z nich boli pr-
vodarcovia. O dobrú atmo-
sféru sa postarali ãlenovia
univerzitného spolku Mlá-
deÏe Slovenského âerve-
ného kríÏa a zdravotníci nit-
rianskej nemocnice, ktorí 
v pravú chvíºu kaÏdého po-
vzbudili. V‰etk˘m ‰tuden-
tom ìakujeme a dúfame,
Ïe aj budúci rok naberú od-
vahu a prídu nás nav‰tíviÈ. 

MSâK pri SPU

Snímka: rch

Snímka: M M≈AHONâÁK


