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„Zásluhou systematickej ãinnosti odborov je v ‰kolstve sociálny zmier, realizuje sa
pravidelná valorizácia platov a garantujú lep‰ie podmienky pre zamestnancov re-
zortu ‰kolstva, ktor˘ je mimoriadne dôleÏit˘ z hºadiska budúcnosti na‰ej krajiny,“
zdôraznil vo svojom vystúpení rektor Mikulá‰ Láteãka. Foto: za

Náv‰tevníci z provincie Henan sa zau-
jímali o moÏnosti spolupráce s SPU. 

Foto: za
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Na základe iniciatívy predstavi-
teºov delegácie z ãínskej provin-
cie Henan sa 26. marca uskutoã-
nilo stretnutie s vedením SPU. 

·esÈãlenná delegácia vedená Xia
Qingchengom, viceprezidentom Stále-
ho v˘boru ªudového kongresu provin-
cie Henan, deklarovala záujem nadvia-
zaÈ partnerské vzÈahy s na‰ou univerzi-
tou s cieºom hºadaÈ moÏnosti vzájom-
nej vedecko-technickej spolupráce a
realizácie v˘menn˘ch pobytov pre ‰tu-
dentov. Hostí na pôde univerzity priví-
tal rektor prof. Mikulá‰ Láteãka, na
stretnutí sa zúãastnila aj prorektorka
pre zahraniãné vzÈahy prof. Magdaléna
Lacko Barto‰ová, prorektor pre vedec-
kov˘skumnú ãinnosÈ prof. Ján Supuka,
dekan FEM prof. Peter Bielik, vedúca
Katedry biotechniky parkov˘ch a kra-
jinn˘ch úprav prof. Anna Jakábová a
prof. Pavel Hrubík z FZKI. 

âínskych odborníkov zaujímali kon-
krétne spôsoby realizácie transferu po-
znatkov z v˘skumu do poºnohospodár-
skej praxe a moÏnosti ‰túdia na SPU,
najmä kritériá prijatia na inÏinierske a
doktorandské ‰túdium. V rámci disku-
sie boli hostia oboznámení s vedecko-
v˘skumn˘mi aktivitami univerzity, napr.
rie‰ením projektov súvisiacich s obno-
viteºn˘mi zdrojmi energie, energetic-
k˘m zhodnocovaním Ïivoãí‰nej a rast-
linnej biomasy, zdraviu prospe‰n˘ch
potravín a pod. Predstavitelia FZKI
zdôraznili, Ïe fakulta má spoluprácu s
Centrom v˘skumu v poºnohospodár-
skej provincii Hebei. „âínski odborníci
majú záujem o oblasÈ v˘skumu sem-
pervirentov a ich overovanie vo vybra-
n˘ch lokalitách âíny, nás zase zaují-
majú suchomilné dreviny,“ informovali.

-rch-

DeÀ

uãiteºov

Odborári by uvítali posilnenie ãlenskej základne

Hostia z ìalekej 
âíny na SPU

STΩPâEK
Jedn˘m z najtvrd‰ích orie‰kov pre

odbornú knihovnícku obec je uchová-
vanie star˘ch tlaãí. Koºko kníh sa uÏ
popísalo o tom, ako im vytvoriÈ ão naj-
vhodnej‰ie podmienky. Jestvuje v‰ak
kniÏnica, ktorá v tomto ohºade nemá
vo svete páru. Disponuje tak˘mi vyni-
kajúcimi klimatick˘mi podmienkami,
Ïe sa v nej po stároãia uchovali vzác-
ne rukopisy. Nie, neãakajte honosnú,
v˘stavnú budovu s klimatizaãn˘mi za-
riadeniami a dômyseln˘m informaã-
n˘m systémom. O to v‰etko sa posta-
rala príroda sama. Suché a stabilné
klimatické podmienky Judskej pú‰te v
blízkosti Jeruzalema a legendárneho
M⁄tveho mora. Kumrán je tá povestná
„kniÏnica“, jeho jaskyne, ktoré od dru-
hého storoãia pred na‰ím letopoãtom
aÏ do roku 1947 spoºahlivo stráÏili po-
klad nesmiernej duchovnej hodnoty.
Doposiaº najstar‰ie známe zvitky sta-
rozákonn˘ch kníh. Ich nájdenie bolo
archeologickou senzáciou 20. storo-
ãia, opradenou tajomstvom i senzá-
ciami novinárov. Hovorí sa, Ïe ich ob-
javil beduínsky chlapec, ktor˘ v jasky-
niach hºadal stratenú oveãku. Legen-
dy sa rozprávajú, ale zaujímavej‰ia je
skutoãnosÈ, Ïe zvitky od M⁄tveho mo-
ra preÏili nielen fyzicky, ale aj obsa-
hom. Odborníci dosvedãili, Ïe ich
pôvodn˘ text je takmer identick˘ s ne-
skor‰ími opismi Starého zákona. Kto
neverí, nech sa sp˘ta t˘ch, ktorí po-
znajú hebrejské písmo. Poºahky zvitky
preãítajú a porozumejú im aj dnes. Kto
neverí, nech tam pobeÏí... Do Svätyne
knihy, kde tieto prastaré „knihy“ na‰li
dôstojn˘ domov. Biela budova nezvy-
ãajného tvaru, pripomínajúca vrchnák
hlinenej nádoby, v ktorej boli zvitky
nájdené, je súãasÈou Izraelského mú-
zea v Jeruzaleme. Náv‰teva tohto
(sväto)stánku je nev‰edn˘m záÏitkom.
Najkraj‰ia oslava mesiaca knihy, akú
si viete predstaviÈ. Tento rok mi bola
dopriata... K. POTOKOVÁ
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V˘znamného Ïivotného jubilea, se-
demdesiatych narodenín, sa 1. apríla
tohto roku doÏil Dr. h. c. akad. arch.
Ing. LADISLAV ·VIHEL, dlhoroãn˘ ge-
nerálny riaditeº Agrokomplexu - V˘-
stavníctva, ‰.p., ãestn˘ doktor na‰ej
univerzity. V mene vedenia Sloven-
skej poºnohospodárskej univerzity, jej
zamestnancov a ‰tudentov, mu srdeã-
ne blahoÏeláme a do ìal‰ích rokov
prajeme veºa zdravia a invencie v pra-
covnej a umeleckej ãinnosti!

BLAHOÎELÁME

V piatok, 28. marca, sa uskutoã-
nila konferencia Univerzitnej or-
ganizácie Odborového zväzu pra-
covníkov ‰kolstva a vedy pri SPU.
Na rokovaní sa zúãastnili predsta-
vitelia OZ P·aV na Slovensku, Ing.
Vladimír Kovár, CSc., Mgr. Katarí-
na Zozuºáková, ‰pecialistka Zdru-
Ïenia V· a PRO, prítomní boli aj
predsedovia odborárskych orga-
nizácií z partnersk˘ch V· a pred-
stavitelia manaÏmentu univerzity. 

Na konferencii odznela v˘roãná
správa o ãinnosti univerzitnej organi-
zácie za uplynulé obdobie. „Za posled-
n˘ rok nastali zmeny v súvislosti s no-
velizáciou Zákonníka práce, zákona o
vysok˘ch ‰kolách a zákona o sociál-
nom fonde, následne sa na fakultn˘ch
a dielensk˘ch konferenciách preroko-
vali návrhy dodatku k platnej kolektív-
nej zmluve. O Àom sa hovorilo aj na
konferencii a v súãasnosti pripravuje-
me kolektívne vyjednávanie so za-
mestnávateºom, o jeho v˘sledkoch vás
budeme informovaÈ,“ hovorí predseda
UO Ing. Miroslav Habán, PhD. Dodá-
va, Ïe ìal‰ím cieºom je stabilizácia

ãlenskej základne. „Sme univerzitná
organizácia s najväã‰ím percentom or-
ganizovanosti v rámci V· na Sloven-
sku, ktorá sa uÏ tri roky pohybuje na
úrovni 55,6 %. Z 1 245 zamestnancov
univerzity je 693 ãlenov odborov.
Okrem nich máme aj individuálnych
ãlenov a dôchodcov. Zamestnancom
pomáhame pri rie‰ení pracovnopráv-
nych vzÈahov a organizujeme rekreaã-
né, kultúrne a ‰portové podujatia. 
Z prostriedkov univerzitnej organizácie
sme sa rozhodli podporiÈ najmä mladé
rodiny, ktor˘m pri narodení dieÈaÈa po-
skytneme príspevok tritisíc korún, ão je
o tisíc korún viac ako doteraz,“ infor-
muje Ing. Habán. Dodáva, Ïe spolu so
zamestnávateºom sa podieºajú na pre-
rozdelení prostriedkov sociálneho fon-
du, ktorého v˘znamná ãasÈ je urãená
na stravovanie a regeneráciu pracov-
nej sily zamestnancov. „Uvítali by sme,
keby aj ìal‰í zamestnanci univerzity
posilnili na‰u ãlenskú základÀu,“ zdô-
razÀuje predseda UO.

Správu o ãinnosti univerzitnej orga-
nizácie za uplynulé obdobie nájdete na
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

-rch-

VáÏené kolegyne, kolegovia!
Dvadsiaty ôsmy marec sa v kalen-

dári uÏ tradiãne spája s pojmom uãiteº.
DeÀ narodenia Jána Amosa Komen-
ského je príleÏitosÈou vzdaÈ úctu uãite-
ºom, ktor˘ch poslaním je vzdelávaÈ a
vychovávaÈ novú generáciu. Dovoºte,
aby som Vám, milé kolegyne a kolego-
via, ktorí denne stojíte za katedrou,
alebo inou pracovnou ãinnosÈou pri-
spievate k neru‰enému chodu vzdelá-
vacieho procesu na na‰ej univerzite, s
niekoºkodÀov˘m oneskorením, ale o to
úprimnej‰ie zablahoÏelal k tomuto
sviatku. Do Va‰ej nároãnej, ale krásnej
a zásluÏnej práce Vám Ïelám veºa
zdravia, energie a pohody na pracovis-
ku aj v súkromnom Ïivote!

Svet nazval Komenského uãiteºom
národov. No my, uãitelia pôsobiaci v
sfére spojenej s poºnohospodárstvom,
máme svoj veºk˘ vzor v „uãiteºovi roº-
níkov“, Samuelovi Te‰edíkovi (1732-

1820). V jednej z najv‰estrannej‰ích
osobností na‰ej histórie. Ako pí‰u his-
torici, utopistu, ktorého utópie sa uká-
zali ako reálne. Platí preÀho veºa prí-
vlastkov, pedagóg, odborn˘ spisova-
teº, publicista, národohospodár, zakla-
dateº poºnohospodárskeho ‰kolstva v
Uhorsku, farár, národn˘ buditeº. 

„Chcel som odhaliÈ pramene ºudskej
biedy. Poukázal som na ne a pokiaº sa
to dalo, usiloval som sa ich odstrániÈ,“
pí‰e vo svojom diele. CeloÏivotn˘m
cieºom Samuela Te‰edíka bolo ão naj-

uÏ‰ie spojiÈ ‰kolu a v˘chovu s potreba-
mi Ïivota. 

Ako pokrokov˘ uãiteº presadzoval
Te‰edík vyuãovanie reálnych predme-
tov, ale propagoval aj nové racionálne
metódy v poºnohospodárstve. Najviac
ho ovplyvnili my‰lienky Komenského,
menovite jeho reã O vzdelávaní obãa-
nov, ktorú predniesol v roku 1650 v ·a-
ri‰skom Potoku. Vìaka nim pochopil
potrebu vzdelávania roºníkov. Uãiteº ná-
rodov mu bol vzorom v celoÏivotnom
úsilí ão najuÏ‰ie spojiÈ ‰kolu a v˘chovu
s praktick˘mi potrebami Ïivota. Stároãia
uplynuli od dôb, v ktor˘ch Ïili títo dvaja
veºkí uãitelia. No ako vidno, na ich my‰-
lienkach a cieºoch sa odvtedy veºa ne-
zmenilo. Zásady v˘chovno-vzdelávacej
práce sú platné aj v dne‰nej dobe. Iba
ich treba trocha neustále prispôsobovaÈ
súãasnosti a jej potrebám. Prajem pre-
to v‰etk˘m uãiteºom, aby sa im darilo
dobre sa zhostiÈ svojej úlohy.

MIKULÁ· LÁTEâKA, rektor

Na prelome apríla a mája sa uskutoã-
ní ‰iesty roãník Nitrianskych univerzit-
n˘ch dní. âo pre vás pripravili organi-
zátori tento rok? âítajte na 7. strane!



Veºké ìakujeme profesorovi Hroncovi

·port, na‰a láska
STRETNUTIA S LADISLAVOM ·VIHELOM

ªudská pamäÈ rada naãiera do spomienok na mladosÈ. âím viac sa od nej vzìa-
ºuje, t˘m sú obrazy kraj‰ie, farebnej‰ie, mil‰ie. Niektoré z nich sa mi automatic-
ky vynárajú v mysli, keì zaznie meno ná‰ho jubilanta, môjho milého priateºa,
Ladislava ·vihela.

Zaãiatkom tohtoroãnej jari sa krásneho Ïivotného jubilea, „20. v˘roãia 50-tych
narodenín“ (ako s obºubou hovorí o veku, v˘roãiach ãi jubileách) doÏil prof. h.c.
prof. Ing. ONDREJ HRONEC, DrSc. Jeho akademické Ïivotné dielo sa s menom
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre spája uÏ tridsaÈ rokov.

Obraz prv˘. Z ná‰ho rodného mesta.
Obaja sme Nitrania, na‰e rodiny b˘vali ne-
ìaleko od seba, za „âerven˘m kríÏom“. Ako
správni chlapci sme svoj voºn˘ ãas najrad-
‰ej trávili t˘m najprirodzenej‰ím spôsobom:
pohybom, ‰portom. Lúka pod Borinou bola
na‰ím „ºahkoatletick˘m ‰tadiónom“, kde
sme behali, hádzali o‰tepom, vrhali guºou.
Pieskové doskoãisko pre skok do diaºky a
do v˘‰ky sme si urobili v záhrade. Napriek
tomu, Ïe je medzi nami niekoºkoroãn˘ veko-
v˘ rozdiel, zdieºali sme spoloãnú lásku, kto-
rá neskôr v kladnom slova zmysle ov-
plyvnila ná‰ Ïivot. Bola to volejbalová lopta
a sieÈ. Nikdy nezabudnem na to, ak˘ som
bol ‰Èastn˘, keì som si mohol zahraÈ s „veº-
k˘mi chlapcami“ na provizórnom ihrisku,
ktoré Lacko so svojimi kamarátmi urobili
pred ãinÏiakom v spomínanej ‰tvrti. Zo
skromn˘ch podmienok vyrástlo niekoºko v˘-
born˘ch hráãov, ktorí neskôr reprezentovali
nielen rodnú Nitru, ale aj Slovensko. Obaja
sme k nim patrili. ·port bol jednou z veliãín,
ktoré formovali osobnosÈ mladého muÏa,
ktorého sudiãky bohato obdarili. Talentom
pre technické disciplíny, pre ‰port i umenie.
SvedomitosÈ, vnútorná motivácia, ãestnosÈ,
rozhodnosÈ, odvaha a ochota zariskovaÈ, to
sú vlastnosti, ktor˘ch zárodok klíãil uÏ v ãa-
soch, keì sa podroboval pravidlám kolek-
tívnej hry, v ktorej kaÏd˘ hrá za seba, ale o
víÈazstve rozhoduje súhra celku. 

Druh˘ obraz, ktor˘ mi defiluje pred oãa-
mi, je z nedávnej minulosti. V aule SPU
som v roku 2005 ako dekan Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinierstva predná-
‰al laudácio na Ladislava ·vihela pri udeºo-
vaní titulu ãestného doktora na‰ej alma ma-
ter. Vedecká rada fakulty ocenila jeho filo-

zofiu, Ïe iba vo vzdelaní je základ budúcej
prosperity spoloãnosti. V konaní laureáta to
nebolo prázdne gesto, ale dlhoroãná aktív-
na podpora ãinnosti ‰koly v oblasti v˘chovy
environmentálneho zamerania. Pomocnú
ruku podával vÏdy tam, kde bolo treba. V
oblasti rozvoja vedy a v˘skumu, pri propa-
gácii univerzity na renomovan˘ch v˘sta-
vách a veºtrhoch, ale i pri koncepãn˘ch roz-
hodnutiach vo funkcii ãlena vedeckej, ale aj
správnej rady univerzity. Napriek tomu, Ïe
je nositeºom mnoh˘ch v˘znamn˘ch ocene-
ní, titul doctora honoris causa Slovenskej

poºnohospodárskej univerzity si veºmi váÏi.
Veì ako hovorí, ona vychováva mlad˘ch ºu-
dí, formuje ich vzÈah k rodnej zemi, a to je
jej najkraj‰ie poslanie. 

Dovoºte, aby som sa do tretice pristavil
pri obrazoch Ladislava ·vihela. Napriek to-
mu, Ïe sa v mlad˘ch rokoch rozhodol pre
manaÏérsku prácu, talent a láska k umeniu
ho sprevádzajú po cel˘ Ïivot. Obrazy s mo-
tívmi rodného mesta, prírody a rodnej kraji-
ny prezentoval na mnoh˘ch v˘stavách do-
ma aj v zahraniãí. Pohºad na tieto diela ma
upokojuje, dobíja energiou. V motívoch, far-
bách, svetle je zhmotnená vzácna osobnosÈ
ich tvorcu. Som rád, Ïe ho môÏem nazvaÈ
svojím priateºom! 

MIKULÁ· LÁTEâKA, rektor

V roku 2005 udelila Slovenská poºnohospodárska univerzita Ladislavovi ·vihelovi
ãestn˘ doktorát. Snímka: za

Akademické dielo profesora Hronca sa uÏ tridsaÈ rokov spája so Slovenskou poº-
nohospodárskou univerzitou. Snímka: autor

K predmetom, ktoré vyuãuje profesorka Jakábová (prvá zºava), patrí aj viaza-
nie a aranÏovanie kvetín. Foto: autor

Profesor ·pánik si z rúk dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva
Karola Kalúza prevzal aj pamätnú medailu FZKI. Foto: za

âÍTALI SME

Pred príchodom na fakultu pôsobila na
·ºachtiteºskej stanici vo Vrbovom, kde bo-
li poloÏené základy ‰ºachtenia kvetín na
Slovensku, viedla kolektív ãeskosloven-
sk˘ch ‰ºachtiteºov kvetín vo V˘skumnom
a ‰ºachtiteºskom ústave v Potvoriciach a
bola riaditeºkou V˘skumno-‰ºachtiteºskej
stanice vo Veselom pri Pie‰Èanoch. Od ro-
ku 2001 pracuje na Katedre biotechniky
parkov˘ch a krajinn˘ch úprav. 

Vedeckov˘skumná práca profesorky
Jakábovej je zameraná na genofondy
kvetín, v˘skum pestovateºsk˘ch a seme-
nárskych technológií a biotechnológií v
‰ºachtiteºskom procese. V oblasti medzi-
národného v˘skumu participuje najmä na
‰irokom programe spolupráce s pracovis-

kami v âíne, orientovanom na mnoÏiteº-
ské technológie okrasn˘ch drevín a kve-
tín v provincii Heng-shui. Je autorkou je-
denástich pôvodn˘ch slovensk˘ch odrôd
kvetín. Svoje bohaté vedecké poznatky a
praktické skúsenosti úspe‰ne vyuÏíva v
pedagogickej praxi. Svedãí o tom i mnoÏ-
stvo diplomov˘ch a bakalárskych prác,
ktoré viedla, ãi doktorandi, ktor˘ch vycho-
vala. Kolektív spolupracovníkov jej pri prí-
leÏitosti Ïivotného jubilea srdeãne blaho-
Ïelá, praje veºa zdravia, ‰Èastia a pracov-
n˘ch i osobn˘ch úspechov. ZároveÀ jej
úprimne ìakuje za dlhoroãné vedenie a
odborné smerovanie katedry a vytváranie
príjemnej pracovnej atmosféry. 

Prof. Ing. PAVEL HRUBÍK, DrSc.

Pôsobí na Katedre biometeorológie a
hydrológie FZKI, na vzniku ktorej má
rozhodujúcu zásluhu. ZároveÀ bol jej
prv˘m a viacnásobn˘m vedúcim. Profe-
sor ·pánik bol dlhoroãn˘m ãlenom âes-
koslovenskej bioklimatologickej spoloã-
nosti pri âSAV a je zakladajúci ãlen Slo-
venskej bioklimatologickej spoloãnosti
pri SAV. Na Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzite pôsobí ako pedagóg od
roku 1960, v roku 1993 bol vymenovan˘
za profesora. V súãasnosti sa venuje dô-
sledkom klimatickej zmeny na rastlinnú
v˘robu, hydrológii poºnohospodárskej
krajiny, klimatick˘m a fenologick˘m po-
merom Nitry. Za vedeckov˘skumnú prá-
cu získal viacero ocenení, pod jeho ve-
dením vy‰la uãebnica s názvom Biome-
teorológia, ktorá v roku 2004 získala ce-
nu rektora ako najlep‰ia uãebnica roka. 

Zásluhy prof. ·pánika v oblasti biokli-
matológie ocenili na seminári pri príleÏi-
tosti jeho jubilea aj zástupcovia âeskej i
Slovenskej bioklimatologickej spoloã-
nosti, medzi nimi prof. Milan Lapin, v˘-

znamn˘ slovensk˘ klimatológ z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univer-
zity Komenského v Bratislave. „S profe-
sorom ·pánikom sa poznáme uÏ 36 ro-
kov. Ako predseda Národného klimatic-
kého programu SR som ho zapojil do
spolupráce najmä v oblasti klimatologic-
k˘ch zmien. Imponovalo mi, Ïe sa zao-
beral aplikáciou problematiky klimatic-
kej zmeny na podmienky poºnohospo-
dárstva, predov‰etk˘m záhradníctva, a
tieÏ jeho úsilie navrhovaÈ adaptaãné
opatrenia na moÏné zmeny klímy na na-
‰om území. VáÏim si jeho zanietenosÈ
pre rie‰enie problému, vysokú profesio-
nálnosÈ, vytrvalosÈ. Mimoriadne si ce-
ním jeho intuíciu, ão je pre odborníka
nevyhnutné. Zaujímavé je, Ïe jeho
predpoklady, ão by bolo pre prax naj-
lep‰ie, sa po ãase vedeck˘mi poznatka-
mi potvrdili ako správne,“ povedal prof.
Lapin. 

Pri príleÏitosti Ïivotného jubilea rektor
prof. Mikulá‰ Láteãka udelil prof. Franti‰-
kovi ·pánikovi zlatú medailu SPU. -rch-

NA·I JUBILANTI
Koncom marca oslávila Ïivotné jubileum prof. Ing. ANNA JAKÁBOVÁ,

CSc., vedúca Katedry biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI.

www.uniag.sk2

Aj keì toho ãasu pôsobí externe na praco-
visku v Ko‰iciach, svojou vedeckov˘skum-
nou, pedagogickou, ako aj publikaãnou ãin-
nosÈou patrí medzi ‰piãkov˘ch pracovníkov
fakulty a univerzity. Na svoje práce získava
ohlasy aj zo zahraniãia. Vychoval niekoºko
desiatok diplomantov, viacero kandidátov
vied a svojím pôsobením prispel k habilitaã-
n˘m a inauguraãn˘m konaniam docentov ãi
profesorov. Je súdnym znalcom a získal veºa
ocenení za svoju prácu nielen na domácej,
ale aj na zahraniãnej univerzitnej pôde.

Dovoºte zopár riadkov o jeho doteraj‰om
pôsobení. Ako absolvent Vysokej ‰koly poº-
nohospodárskej v Nitre (1960), pred vstupom
do v˘chovno-vzdelávacieho procesu, absol-
voval prax vo v˘robe, v˘skume a v riadiacej
sfére. Na akademickej pôde zaãal pracovaÈ
ako odborn˘ asistent na UVL v Ko‰iciach,
kde zakladal predmet ochrana a tvorba Ïivot-
ného prostredia. Súãasne externe vyuãoval
aj na Technickej univerzite (TU) predmet
ochrana ovzdu‰ia, ekonomika a právna
ochrana Ïivotného prostredia. Od roku 1982
je jeho meno úzko spojené so Slovenskou
poºnohospodárskou univerzitou. Najskôr pô-
sobil na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte
(dnes FEM), na deta‰ovanom pracovisku v
Ko‰iciach, ako vedúci Katedry prevádzky a
ekonomiky a riaditeº tohto pracoviska. Od ro-
ku 2004 pracoval na Katedre environmentál-
neho manaÏmentu FE·RR, do 2007 roku
ako jej vedúci. 

Jeho star‰í kolegovia a priatelia, ako aj
mnohí súãasní zamestnanci, ale aj ‰tudenti,
najmä tí „ko‰ickí“, vedia, ako hrdo, s úctou,
ale aj bázÀou rozpráva o svojom rodisku, o
Goãove, dedinke na Gemeri. Pán profesor si
získal srdcia mnoh˘ch ºudí nielen na na‰ej
univerzite, ale aj na pôde in˘ch univerzít svo-
jou pracovitosÈou, skromnosÈou, ale najmä je-
mu obzvlá‰È charakteristickou ºudskosÈou.

Jeho du‰a a myseº sú národne uvedome-
lé a veãne „zelené“. Na deta‰ovanom praco-
visku sa orientuje na environmentálnu v˘cho-
vu a vzdelávanie, tvorbu a ochranu Ïivotného
prostredia, racionálne vyuÏívanie prírodn˘ch
zdrojov, ako aj na manaÏment a ekonomiku
Ïivotného prostredia. Posudzuje skriptá,
uãebnice, grantové úlohy, doktorské, docent-
ské a doktorandské práce z univerzít Sloven-
ska. Podieºal sa na vypracovaní metodík pre
v˘poãet ‰kôd v imisn˘ch oblastiach Sloven-
ska. Je súdnym znalcom. 

Jeho publikaãnú ãinnosÈ prezentujú uãeb-
nice, skriptá, monografie, okolo 300 vedec-
k˘ch a odborn˘ch príspevkov uverejnen˘ch
doma i v zahraniãí a vy‰e 30 vyrie‰en˘ch v˘-

skumn˘ch úloh. Z v˘znamnej‰ích monografií
moÏno uviesÈ publikácie Exhaláty, pôda, ve-
getácia, Exhaláty vo vzÈahu k pôdam a rastli-
nám, Cudzorodé látky a ich riziká, Po‰kodzo-
vanie pôd a rastlín ºudsk˘mi aktivitami. Ohla-
sy na práce doma i v zahraniãí predstavujú
stovky citácií. Realizoval niekoºko domácich
a zahraniãn˘ch projektov. Pozitívne bol oce-
nen˘ a realizovan˘ jeho projekt na univerzite
v Minnesote v USA, zameran˘ na zv˘‰enie
ekologického povedomia.

Ministerstvo ‰kolstva SR udelilo profeso-
rovi Hroncovi v roku 2000 medailu Svätého
Gorazda za v˘sledky vo v˘chovno-vzdelá-
vacom procese a publikaãnú ãinnosÈ v od-
bore Ïivotného prostredia. V roku 2005 mu
bol udelen˘ ãestn˘ titul profesor h. c. na
·tátnej agrárno-technickej univerzite v Min-
sku. Jeho prácu v oblasti rozvoja environ-
mentálnej v˘chovy a vzdelávania na vyso-
k˘ch ‰kolách a univerzitách ocenili aj na pô-
de mesta Ko‰íc, keì v minulom roku obdrÏal
cenu mesta Ko‰íc a Ko‰ického samospráv-
neho kraja za zaloÏenie a rozvoj environ-
mentálneho vzdelávania na ko‰ick˘ch uni-
verzitách a za vedeck˘ prínos v oblasti tvor-
by a ochrany Ïivotného prostredia s dôra-
zom na Ko‰ick˘ región. 

VerejnosÈ moÏno menej vníma jeho ume-
lecké sklony smerom k histórii a dejinám ná‰-
ho národa, najmä Gemera. Zaoberá sa histó-
riou slovenskej vedy a kultúry a jej osobnos-

Èami. Napísal dve knihy o svojom str˘kovi,
prof. Jurovi Hroncovi (Rovnica o jednom zná-
mom, Star˘ pán), v spoluautorstve i samo-
statne napísal 12 televíznych scenárov, ktoré
odvysielala Slovenská televízia. Naposledy
aj dokument o Àom samotnom. Pre t˘ch, ão
ho poznajú a mali moÏnosÈ vidieÈ jeho spo-
mienky, nebude prirovnanie „kráº z v˘chodu“
zveliãené. Bohatstvom ducha vytvoril dielo v
oblasti vedeckej, ale aj kultúrnej, dielo veºkej
hodnoty, ktoré prená‰a prostredníctvom
predná‰ok nov˘m generáciám ‰tudentov.
Neustále nachádza nové pohnútky a s entu-
ziazmom a elánom sa pú‰Èa do ich realizácie.

VáÏen˘ pán profesor, ìakujeme Vám, Ïe
ste tu pre nás vÏdy boli, chovali sa k nám lás-
kavo ako otec, chápavo ako veºk˘ uãiteº, ale
aj tolerantne a priateºsky ako riaditeº ãi vedú-
ci katedry. DrÏali ste ochrannú ruku nad slab-
‰ími a podporovali ich, rozdávali sa a te‰ili z
na‰ich úspechov. ëakujeme Vám za podpo-
ru, v˘chovu i vzdelanie, za krásne spoloãné
chvíle strávené na akademickej pôde, ale aj
mimo nej. Za v‰etk˘ch ‰tudentov deta‰ova-
ného pracoviska, kolektívu Katedry environ-
mentálneho manaÏmentu, ale aj v mene Va-
‰ich priateºov na akademickej pôde Vám pra-
jeme veºa ìal‰ích úspechov, pevné zdravie i
pohodu pri práci i v rodine. Veríme, Ïe mnoÏ-
stvo semienok, ktoré ste zasiali na akademic-
kej pôde, deta‰ovanom pracovisku i mimo
neho vyklíãilo a bude rásÈ aj naìalej. Vo Vás,
váÏen˘ pán profesor, dlhodobo tkvel „rozvoj
ko‰ického pracoviska“. 

Ing. PAVOL ANDREJOVSK¯, PhD.,
Katedra environmentálneho manaÏmentu FE·RR

V komore sa prepriahalo
Nov˘m predsedom Slovenskej poºnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK)

sa stal Milan Semanãík z Roºníckej spoloãnosti Kyjov v okrese Stará ªubovÀa. Na val-
nom zhromaÏdení SPPK v Sliaãi – Sielnici (18. marca) hlasovalo zaÀho 111 zo 127
prítomn˘ch delegátov, zastupujúcich vy‰e dvojtisícovú ãlenskú základÀu komory.
Vystriedal vo funkcii Ivana Oravca, ktor˘ po ôsmich rokoch odstúpil z ãela tejto sa-
mosprávnej organizácie. 

Rokovanie potvrdilo, Ïe Slovensko by sa v ìal‰om období nemalo sústreìovaÈ len
na tzv. zdravotnú prehliadku reforiem Spoloãnej agrárnej politiky EÚ, ale na jej celko-
vé nové formovanie, v ktorom by nemali ch˘baÈ v˘raznej‰ie rozvojové impulzy. 

V nasledujúcom období sa SPPK bude, okrem iného, zaoberaÈ komplexom daÀo-
v˘ch otázok, najmä problematikou dane z pozemkov, ktorú by v súlade so svojím pro-
gramom mala vláda v tomto roku prehodnotiÈ. Pri zostavovaní národn˘ch finanãn˘ch
rámcov agrárnej politiky bude komora presadzovaÈ nielen maximálnu v˘‰ku národné-
ho doplatku k priamym platbám, ale aj zabezpeãenie primeranej v˘‰ky prostriedkov
‰tátnej pomoci. SME – RN 20. marca 2008

Îivotné jubileum, 75. rokov, nedávno oslávil prof. Ing. FRANTI·EK
·PÁNIK, DrSc., dlhoroãn˘ ãlen redakãnej rady Poºnohospodára.

■  ■  ■



âo bolo dôle-
Ïité pre vznik
katedry a aké
na to boli ob-
jektívne dô-
vody? 

- Podstatná
bola súhra via-

cer˘ch faktorov. Predov‰etk˘m urãitá ví-
zia, cieº a rie‰enie dan˘ch problémov,
ktoré boli zahrnuté do koncepcie vzniku
katedry e‰te v lete roku 2002. Realizá-
cia si vyÏaduje aj pochopenie zodpo-
vedn˘ch, strategické videnie, zodpoved-
nosÈ a aktívny prístup k práci. Hlavn˘m
dôvodom jej vzniku bola predov‰etk˘m
potreba reagovaÈ na potravinové krízy a
novú legislatívu Európskej únie. Jej zá-
kladom je tzv. európsky zákon o potravi-
nách, na základe ktorého bol v roku
2002 zriaden˘ Európsky úrad pre bez-
peãnosÈ potravín. 

Ako hodnotíte vznik katedry z peda-
gogického pohºadu? 

- Na na‰ej univerzite sa uÏ v 80-tych
rokoch uvaÏovalo o potravinárstve. Îiaº,
prevládli politické a osobné záujmy nad
záujmom rozvoja ‰koly a zdravia ãlove-
ka. Po roku 1990 vznikli ‰tudijné progra-
my technológia potravín a vedecká v˘Ïi-
va ºudí, ktoré v‰ak dlhú dobu zostali na
okraji záujmu a rozvoja. Treba si uvedo-
miÈ, Ïe vychovávaÈ novú generáciu je
moÏné rôznym spôsobom, na‰ou sna-
hou by v‰ak mal byÈ ão najkomplexnej‰í
prístup. 

Zaãiatky boli poznamenané priestoro-
v˘mi problémami, ktoré sa podarilo ús-
pe‰ne vyrie‰iÈ. Záujem o ‰túdium na ka-
tedre je veºk˘ a za semester ho absol-
vuje viac ako tisíc ‰tudentov. Vo vedec-
kov˘skumnej ãinnosti vychádzame z
dobrej spolupráce so ‰tátnymi i ne‰tát-
nymi laboratóriami.

SnaÏíte sa o aktívnu prezentáciu ka-
tedry doma a v zahraniãí. âo chystáte
najbliÏ‰ie?

- V roku 2003 sme spolu organizova-
li medzinárodnú konferenciu o bezpeã-
nosti potravín v transformujúcich sa
krajinách a workshop potravinárskych
informatikov. Od roku 2005 kaÏdoroãne
zaãiatkom jari usporadúvame vedeckú
konferenciu s medzinárodnou úãasÈou
BezpeãnosÈ a kontrola potravín, ktorá
má uÏ svoje meno medzi slovenskou a
ãeskou odbornou verejnosÈou. Tento
rok sa uskutoãnila 2. a 3. apríla. V no-
vembri zase tradiãne organizujeme od-
born˘ seminár zameran˘ na aktuálne
problémy sanitácie, hodnotenia rizík,
vysledovateºnosti a pod. 

Aké máte priority v oblasti vzdeláva-
nia a kde vidíte rezervy? 

- Hlavnou prioritou je dobudovanie
‰truktúry predmetov vo vzÈahu k ‰tudij-
n˘m programom. K jednotliv˘m pred-
metom sme vypracovali ‰tudijné prí-
ruãky, ktoré sú základom ich ìal‰ieho
rozvoja. Úspe‰ne bol akreditovan˘ ba-

kalársky ‰tudijn˘ program bezpeãnosÈ
a kontrola potravín, o ktor˘ je veºk˘ zá-
ujem. V súãasnom období sa na akre-
ditáciu pripravuje inÏiniersky ‰tudijn˘
program. Katedra zabezpeãuje v˘uãbu
predmetov v anglickom jazyku, v tomto
semestri máme 6 ‰tudentov z Turecka.
V rámci celoÏivotného vzdelávania
sme pripravili 7 akreditovan˘ch vzdelá-
vacích aktivít. V rámci Univerzity tretie-
ho veku zabezpeãujeme program Po-
traviny - v˘Ïiva – zdravie, ktor˘ sa rea-
lizuje v Martine a v Nitre. Za kºúãové v
oblasti vzdelávania povaÏujem skvalit-
niÈ praktickú v˘uãbu a laboratórne cvi-
ãenia.

Vedeckov˘skumná ãinnosÈ je dôle-
Ïit˘m zdrojom poznatkov...

- Hºadáme aktívne prepojenie na eu-
rópsky v˘skum, rámcové projekty a ak-
tivity ponúkané Európskym úradom pre
bezpeãnosÈ potravín. Spomeniem len
niektoré, ako je napríklad autentifikácia
potravín, hodnotenie rizík, matematické
modelovanie procesov, PCR metódy,
stanovenie alergénov a kontaminantov.

Zapájanie sa do projektov a in˘ch akti-
vít nám umoÏÀuje skvalitniÈ aj ‰truktúru
publikaãnej ãinnosti, ktorá je porovna-
teºná s ostatn˘mi katedrami. Za minul˘
rok sa v poãte publikácií na fakulte de-
líme o prvé miesto.

Pán vedúci, môÏete naãrtnúÈ va‰e
vízie do budúcnosti?

- Na vytvorení nov˘ch perspektív sa
musia podieºaÈ v‰etci ãlenovia katedry,
ale i fakulta a univerzita. Mám v‰ak po-
cit, Ïe u nás absentuje definovanie po-
dielu zodpovednosti, kontinuita a hlav-
ne dlhodobá stratégia. Zodpovedne sa
správaÈ, znamená myslieÈ na to, ako
vytvoriÈ trvalú hodnotu. Zodpovedn˘
pedagóg musí vidieÈ aj 15 - 20 rokov
dopredu, aby nemusel ãasto meniÈ svo-
je rozhodnutia. ZodpovednosÈ si v‰ak
vyÏaduje chápaÈ in˘ch a pochopiÈ, Ïe
zotrvávanie na jednom mieste degra-
duje hodnotu uÏ vytvoreného. V tomto
kontexte vidím veºmi ‰irok˘ priestor pre
realizáciu budúcich aktivít katedry tak
doma, ako aj v zahraniãí. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Na vytvorení nov˘ch perspektív sa musia podieºaÈ v‰etci

Ver svojim in‰tinktom, ale p˘taj si aj dobrú radu
V máji minulého roka som sa zúãastnil na predná‰ke profesora PETRA

·ÚTOVSKÉHO, ktor˘ ‰túdium na Agronomickej fakulte na‰ej univerzity
ukonãil v roku 1989 a dnes je ‰piãkov˘m americk˘m vedcom v oblasti v˘vo-
jovej a reprodukãnej biológie, so ‰pecializáciou na mechanizmus oplodne-
nia a zrenia pohlavn˘ch buniek ºudí a cicavcov. Po predná‰ke som mal moÏ-
nosÈ porozprávaÈ sa s Petrom aj osobne. Zaujal ma i ako ãlovek, najmä svo-
jou bezprostrednosÈou a skromnosÈou. Ochotne mi odpovedal na otázky t˘-
kajúce sa v˘skumu. Neskôr sme komunikovali prostredníctvom elektronic-
kej po‰ty. Tu vznikla my‰lienka, predstaviÈ ho aj ostatn˘m zamestnancom 
a ‰tudentom na‰ej univerzity.

Peter, povedz pár slov o sebe, o
tvojom Ïivote...

- Narodil som sa v Trenãíne a vyrastal
v neìalekom Beckove pri Novom Meste
nad Váhom. Inovecké pohorie, údolie
Váhu a hradné bralo boli oddávna in‰pi-
ráciou pre rodákov z tejto obce, ktorá da-
la Slovensku tak˘ch synov, ako bol geo-
lóg Dion˘z ·túr, maliar Ladislav Med-
Àansk˘ a lekár/pôrodník Ján Ambro. Pod
vplyvom prostredia, nev‰ednej prírodnej
krásy a svojich rodiãov, Anny a Jána,
som od maliãka chcel byÈ prírodoved-
com, entomológom. Od ôsmich rokov
som zbieral chrobáky a mot˘le. Vyhral
som viaceré biologické olympiády vráta-
ne krajsk˘ch a národn˘ch kôl. UÏ ako
mal˘ chlapec som vlastne spisoval „di-
zertaãky”, klepané na stroji a viazané v
koÏi. Po maturite na gymnáziu v Novom
Meste nad Váhom som sa rozhodol pre
zootechnick˘ smer na vtedaj‰ej V·P,
pretoÏe ponúkala kombináciu vedy a
poºnohospodárskej praxe, ão bolo prak-
tické v prípade, Ïe by to s tou vedeckou
dráhou nevy‰lo. Promoval som v roku
1989 a o pár mesiacov na to, keì som
rukoval na vojnu, pri‰la revolúcia, ktorá

a v roku 2001 prvé ponuky na pozíciu
odborného asistenta (Assistant Profes-
sor). Po neºahkom rozhodovaní som si
vybral Univerzitu v Missouri (University
of Missouri), kde sme sa presÈahovali v
roku 2001. Tu som vybudoval svoje
vlastné laboratórium a vychoval viace-
r˘ch ‰tudentov. Vlani som bol pov˘‰en˘
na docenta (Associate Professor) s per-
manentnou doÏivotnou pozíciou („tenu-
re”), pokiaº sa sám nerozhodnem zmeniÈ
pôsobisko. TakÏe teraz Ïijeme ‰Èastne a
spokojne v Columbii, peknom meste pl-
nom ‰tudentov.

âo bolo pre teba najÈaÏ‰ie na za-
ãiatku pobytu v USA, s ak˘mi problé-
mami si sa stretával? V ãom vidí‰
hlavné rozdiely medzi vedou v USA a
na Slovensku, resp. aké sú rozdiely 
v ‰túdiu?

- Slovensko bolo v dobe, keì som od-
chádzal, z hºadiska vedy „pomalou vo-
dou”. V USA sa kladie oveºa väã‰í dôraz
na tvorivosÈ a vedeckú produktivitu, ão
mi vÏdy vyhovovalo. SúÈaÏivosti som sa
nikdy nebál. NemôÏem povedaÈ, Ïe by
som mal nejaké zvlá‰tne problémy, ale
neistota ohºadom budúcnosti trvala aÏ
do doby, k˘m sa mi podarilo získaÈ ne-
závislú pozíciu a vybudovaÈ vlastné labo-
ratórium. Prelomov˘ bol pre mÀa rok
2001. Pokiaº som dobre informovan˘,
Slovensko urobilo v poslednom ãase
veºk˘ pokrok, je v‰ak potrebné, aby sme
sa vedeli lep‰ie predaÈ v zahraniãí a boli
aktívnej‰í pri vyhºadávaní kontaktov, or-
ganizovaní konferencií a pri poz˘vaní
‰piãkov˘ch ºudí na predná‰ky. DôleÏité
je nestrpieÈ lenivosÈ a protekcionizmus.

âo je to najv˘znamnej‰ie, ão si vo
vede dosiahol? 

- Myslím, Ïe dôleÏité sú moje objavy

Ako si spomína‰ na svoju alma ma-
ter, ão ti dalo ‰túdium na nej?

- Vzdelanie, krásne spomienky, man-
Ïelku a vedomie, Ïe ‰kola ti múdrosÈ do
hlavy nenaleje, záleÏí od teba, koºko si
zoberie‰ (ako to staré príslovie o koÀovi
a prameni). T˘ch spomienok je príli‰
mnoho na to, aby sa zmestili do jedného
odseku, ale lyÏiarske zájazdy, letná akti-
vita v Bulharsku a hlavne na‰e hudobné
úlety s kapelou Hypotalamus (kedysi
dávno, v 80-tych rokoch, sme mali profil
a fotku aj v Poºnohospodári) patria medzi
tie najpamätnej‰ie. 

âo odporúãa‰ na‰im ‰tudentom,
ktorí sa chcú staÈ v˘born˘mi vedcami
a prípadne preraziÈ v USA ãi inde vo
svete?

- Optimizmus, veºa ãasu v laboratóriu,
ãítanie, veºkorysosÈ, nedaÈ sa odradiÈ ne-
úspechmi, pochybovaãmi a závistlivca-
mi. Ver svojim in‰tinktom, ale vÏdy si p˘-
taj aj dobrú radu od ºudí, ktorí v Ïivote (a
nielen vo vede) nieão dosiahli. Nauã sa
zariadiÈ si Ïivot tak, aby sa práca a sú-
kromie dopæÀali, nie eliminovali.

S Petrom ·útovsk˘m sa zhováral 

Ing. SLAVOMÍR MINDEK, PhD., 
Katedra veterinárskych disciplín FAPZ

Jouy-en-Josa, na predmestí ParíÏa.
Doktorandskú prácu som obhájil v de-
cembri 1993 a v marci 1994, e‰te pred
promóciami, som s rodinou letel do USA,
na môj prv˘ postdoktorandsk˘ pobyt na
Wisconsinskej univerzite (University of
Wisconsin, Madison). Pôvodne sme plá-
novali zostaÈ len dva roky, ale krátko po
príchode som získal prestíÏne ‰tipen-
dium od amerického Ústavu národného
zdravia (NIH), takÏe z dvoch rokov boli
tri a po troch rokoch a h⁄stke publikácií
sme si natoºko zvykli, Ïe sme sa rozhod-
li zostaÈ dlh‰ie. V 1997 sa celá skupina
môjho amerického mentora presÈahova-
la na OHSU do Portlandu, Oregon, kde
som získal miesto samostatného vedec-
kého pracovníka. Tam som rozvinul svoj
vlastn˘ v˘skum, dostal nezávislé granty

PETER ·ÚTOVSK¯ (nar. 19. 4. 1967)
je profesorom zootechniky a klinickej
gynekológie a pôrodníctva na Univer-
zite v Missouri (University of Misssouri-
Columbia), najstar‰ej univerzite na zá-
pad od rieky Mississippi v USA, preslá-
venej svojím poºnohospodárskym a
biologick˘m v˘skumom. Vo svete je
známy svojou prácou v oblasti v˘vojo-
vej a reprodukãnej biológie, so ‰pecia-
lizáciou na mechanizmus oplodnenia a
zrenia pohlavn˘ch buniek ºudí a cicav-
cov. V˘sledky jeho vedeckej ãinnosti
nachádzajú uplatnenie v diagnostike
neplodnosti ºudí a v odbore klinickej
lieãby neplodnosti, ako aj v rozvoji
techník umelej inseminácie hospodár-
skych zvierat, resp. merania nepriazni-
v˘ch úãinkov farmaceutík a zneãistenia
Ïivotného ãi pracovného prostredia na

plodnosÈ ºudí. Poãas svojej 18-roãnej
vedeckej kariéry uverejnil P. ·útovsk˘
viac ako 90 odborn˘ch ãlánkov a kapi-
tol v medzinárodne uznávan˘ch ãaso-
pisoch a monografiách. Jeho práce sú
ãasto citované in˘mi autormi. Na jeho
konte je viacero vyznamenaní a paten-
tov vrátane Ceny za objavy (USDA-NRI
Discovery Award 2005) udelenej po
prv˘krát v histórii Ministerstvom poºno-
hospodárstva USA a Národnou v˘s-
kumnou iniciatívou (USDA-NRI). Profe-
sora ·útovského ãasto poz˘vajú pred-
ná‰aÈ na medzinárodné sympóziá v
Severnej a JuÏnej Amerike, Európe aj 
v Ázii. V˘skum, ktorému sa venuje, je
ãasto diskutovanou témou v americ-
k˘ch i in˘ch svetov˘ch médiách. Od ro-
ku 1994 Ïije s rodinou v USA.
Kontakt: SutovskyP@missouri.edu

„Je potrebné, 

aby sme sa vedeli 

lep‰ie predaÈ 

v zahraniãí a boli 

aktívnej‰í pri 

vyhºadávaní kontaktov, 

organizovaní 

konferencií a pri 

poz˘vaní ‰piãkov˘ch

ºudí na predná‰ky.“

„Ver svojim 

in‰tinktom, ale vÏdy si

p˘taj aj dobrú radu 

od ºudí, ktorí v Ïivote

nieão dosiahli. Nauã

sa zariadiÈ si Ïivot tak,

aby sa práca 

a súkromie dopæÀali,

nie eliminovali.“

ZA NA·IMI ABSOLVENTMI

nám dala krídla a otvorila hranice na zá-
pad. Po vojenãine, v jeseni 1990, som
nastúpil ako a‰pirant do Ústavu fyzioló-
gie a genetiky âeskoslovenskej akadé-
mie vied v Libûchove pri Prahe, kam
som sa kvalifikoval cez konkurz e‰te
poãas ‰túdií na V·P. Zakrátko sme sa 
s Miriam, mojou b˘valou spoluÏiaãkou z
vysokej ‰koly, vzali a o rok sa nám naro-
dil syn Martin, na‰e jediné dieÈa. Bol som
jedn˘m z prv˘ch doktorandov, ktor˘m sa
podarilo ‰tudovaÈ v zahraniãí, v roku
1992 som strávil ‰esÈ mesiacov v INRA,

NA·LI SME V ARCHÍVE
V centre záujmu hudobné skupiny

Debutujúca skupina HYPOTALAMUS zaujala nielen textovou stránkou, ale
hlavne svojím hudobn˘m prejavom. Tento reprezentant „dlaÏbového folku“ vstú-
pil do povedomia ‰tudentov i poroty tzv. metódou ‰oku. Bujar˘ akordeón (mimo
okruhu vplyvu ºudovej ‰koly umenia), odpoãut˘ skôr z ºudovej ‰koly neorganizo-
van˘ch svadieb a veselíc, vhodne dopæÀa napr. obyãajn˘ budík, rôzne neprofe-
sionálne nástroje s neodmysliteºnou úsmevnou zvukovou a rytmickou sugestív-
nosÈou. (Poºnohospodár 17. 3. 1988)

Nov˘ mutant medzi nami: Sexteto HYPOTALAMUS
Peter ·útovsk˘ (III. zoo): „Na strednej ‰kole som dostal do d⁄Ïavy gitaru ‰esÈ-

strunovú a niekoºko trsátok súborného oznaãenia Jolana. HraÈ som zaãal na
strednej ‰kole, do otvorenej hudobnej sekrécie som dospel na na‰ej stuÏkovej...“ 

„Text robíme spolu s JoÏom, najãastej‰ie medzi Ïiadnou a prvou hodinou noã-
nou. Je to taká básnická doplÀovaãka – buì trvá úspe‰n˘ch desaÈ minút, alebo
nenapí‰eme niã...“ (Poºnohospodár 15. 4. 1988)

PÄË ROKOV KATEDRY HYGIENY A BEZPEâNOSTI POTRAVÍN

Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín FBP zaãala
písaÈ svoju históriu v marci 2003. O uplynul˘ch piatich
rokoch, ako aj o víziách do budúcnosti, sme hovorili 
s jej vedúcim, doc. Ing. JOZEFOM GOLIANOM, Dr.

t˘kajúce sa mechanizmov detekcie a de-
gradácie paternálnych, otcovsk˘ch mito-
chondrií v embryu. Táto práca po prv˘
raz objasnila, preão ºudia a cicavce
vôbec dedia mitochondriálne gény len
po matke (otcovské mitochondrie a ot-
covská mtDNA sú eliminované po oplod-
není proteolytick˘m mechanizmom vo
vnútri vajíãka). V poslednej dobe sa sú-
streìujem na mechanizmus, pomocou
ktorého oplodÀujúca spermia „naleptá”
obaly vajíãka poãas oplodnenia (práca
na proteasome v akrozomálnej ãiapoãke
spermií). Toto by mohlo viesÈ k nov˘m
druhom nehormonálnej antikoncepcie.
TieÏ sme nedávno dokázali, Ïe muÏské
telo (prísemenník) má schopnosÈ rozo-
znaÈ a zrecyklovaÈ nezrelé alebo po‰ko-
dené spermie skôr, ako môÏu maÈ nega-
tívny úãinok na tie ostatné, „plodné”
spermie. Je to akási v˘stupná kontrola
kvality pri tvorbe spermií.
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·ºachetn˘ pokrm – ‰ºachetné víno

·éfkuchár par excellence
Gastronomick˘ záÏitok spod zeme

Na Slovensku rastie viacero dru-
hov, najroz‰írenej‰ím, hospodársky
v˘znamn˘m druhom je hºuzovka letná
(Tuber aestivum Vitt.). Hºuzovka Ïije v
symbióze s rôznymi listnat˘mi drevi-
nami, zriedkavej‰ie s ihliãnanmi. To
znamená, Ïe nerozkladá substrát ako
‰ampiÀón, ale pre vzájomne prospe‰-
né spoluÏitie vyÏaduje hostiteºskú dre-
vinu. Najãastej‰ie rastie pod dubom,
lieskou, bukom a hrabom, vzácne aj
pod borovicou lesnou a ãiernou. Vy-
tvára hºuzovité plodnice, ktoré dozrie-
vajú pod povrchom pôdy. Ich spóry sa
nemôÏu roz‰irovaÈ vetrom, tak, ako pri
in˘ch druhoch húb. Preto sa hºuzovka
„spolieha“ na malé milosrdné klam-
stvo. Na svoju v˘raznú arómu, ktorá
láka Ïivoãíchy, drobné hlodavce, my-
‰i, veverice, ale aj diviaãiu zver. Vy-
hrabávajú ju, poÏierajú a svojimi ex-
krementmi roz‰irujú jej spóry. 

Spoluautor patentu na v˘robu ino-
kulovaného sadiva hºuzovky, dr. Che-
valier z Francúzska, vyznáva, Ïe huba
by mohla byÈ gastronomick˘m symbo-
lom Európy. Veì areál v˘skytu hºu-
zovky letnej, ktorá rastie aj na Slo-
vensku, sa rozprestiera od ·panielska
aÏ po Ukrajinu, severnou hranicou je
‰védsky ostrov Gotland a juÏnou ob-
lasÈ severnej Afriky.

Odborníci 
o hºuzovkách

- ªudia nevedia veºa o tejto hube. A to
je ‰koda. Preto sme v auguste 2005 zalo-
Ïili Prvú slovenskú hºuzovkársku asociá-
ciu, záujmové zdruÏenie, ktoré spája ved-
cov, pestovateºov, odborníkov na gastro-
nómiu, mykológov, skrátka t˘ch, ktorí
majú záujem o túto prírodnú raritu. Keì
sme sa u nás, na univerzite, zaãali zapo-
dievaÈ touto problematikou, zistili sme, Ïe
si vyÏaduje komplexn˘ prístup. PretoÏe
zaoberaÈ sa pestovaním hºuzovky bude
maÈ v˘znam iba vtedy, ak bude odbyt, ak
sa ºudia budú s hºuzovkou stretávaÈ v re‰-
tauráciách, keì si ju budú môcÈ kúpiÈ v
obchode, na trhu. Ide nám o to, aby sme
spojili ochranu prírody, zachovanie biodi-
verzity s úÏitkom, ktor˘ táto huba priná‰a
ºuìom, - hovorí Ing. JÁN GAÎO, PhD., z
Katedry genetiky a ‰ºachtenia rastlín, kde
sa problematike venujú.

Zámery treba plniÈ
Realizaãn˘ kolektív Programu ochrany

genofondu hºuzoviek pribliÏuje za‰lú slá-
vu i súãasn˘ pohºad na hºuzovku odbornej
aj laickej verejnosti. Koncom minulého ro-
ka, v rámci T˘ÏdÀa európskej vedy, pri-
pravil dvojdÀové podujatie s názvom
Ochrana genofondu hºuzoviek na Sloven-
sku. Atraktívnu v˘stavu pod aulou, zame-
ranú na propagáciu pestovania hºuzoviek
v agrolesníckych systémoch. Poznatky o
biológii podzemn˘ch húb od produkcie
inokulovan˘ch sadeníc aÏ po zber a spra-
covanie boli prezentované na medziná-
rodnom workshope za úãasti dr. Di Mas-
simo, v˘skumnej pracovníãky univerzity v
Perugii. 

Mnohí náv‰tevníci videli hºuzovku „na-
Ïivo“ po prv˘ raz. Ale organizátori vyzná-
vajú zásadu, Ïe  nestaãí vidieÈ, treba aj za-
ÏiÈ. A preto na sprievodné podujatie na-

- Îiaº, mnohí na‰i kuchári nevedia, ako
s hºuzovkou, touto kulinárskou ‰peciali-
tou, naloÏiÈ. Neãudo, nemali sa to kde na-
uãiÈ. Za posledn˘ch päÈdesiat rokov sa
totiÏ hºuzovka vytratila z na‰ej kuchyne,
povaÏovala sa za burÏoázny preÏitok,
pansk˘ manier, ktor˘ nemá ão hºadaÈ v
robotníckych rodinách. Umeniu jej úpra-
vy sa neuãilo ani v odborn˘ch ‰kolách.
Preto s Àou mnohí kuchári pri kuchynskej
úprave ãasto zaobchádzajú barbarsky,
ne‰etrne a zniãia to najvzácnej‰ie, jej a-
rómu. Ako keby nevedeli pochopiÈ, Ïe
práve to je jej tajomstvo, magnet pre la-
buÏníkov. Parfém, ktor˘ dá pokrmu neo-
pakovateºnú vôÀu. 

Dá sa rozbit˘ dÏbán tradície vôbec
e‰te zlepiÈ?

- V posledn˘ch rokoch sme si, na‰Èas-
tie, opäÈ uvedomili, Ïe hºuzovka má svoje
miesto aj v na‰ej kuchyni. Îe je to lahôd-
ka, o ktorú má hosÈ záujem, artikel, ktor˘
sa dá dobre predaÈ. Îe sa oplatí venovaÈ
jej náleÏitú pozornosÈ. Hºuzovka si ju vy-
Ïaduje, na svoje tajomstvo je veºmi citlivá.
Kuchár musí zaobchádzaÈ s Àou veºmi
‰etrne, pretoÏe teplota vy‰e 40 stupÀov
Celzia je pre osobitú arómu huby osudná.
Preto upozorÀujem, skôr ako ju kuchár
vezme do ruky, mal by sa pouãiÈ, absol-
vovaÈ ‰peciálne kurzy, alebo si prípravu
pokrmu s hºuzovkou vyskú‰aÈ vo vlastnej
kuchyni. Bolo by totiÏ neãestné oklamaÈ
hosÈa. Aby sa nesklamal, keì si objedná
delikatesu, zaplatí za Àu h⁄bu peÀazí a
potom sa nestaãí ãudovaÈ, tak toto má byÈ
ten zázrak???

Na ão dbáte pri nákupe hºuzovky?
- Dobrá otázka, veru, to je dôleÏitá vec,

pri ktorej sa kuchár musí maÈ na pozore.
Hºuzovka nie je lacn˘ ‰pás, a preto ne-
smie kúpiÈ maãku vo vreci. Stalo sa mi, Ïe
pri‰iel mladík s dvojkilov˘m ko‰om hºuzo-
viek a zap˘tal si za ne horibilnú sumu, vy-
‰e stotisíc forintov. PoãkaÈ, poãkaÈ, uzem-

Àoval som ho. PrivoÀal som ku
ko‰u - niã. Vybral som niekoºko
exemplárov, boli ãervivé, rozpa-
dávali sa. Niektoré, naopak, tvr-
dé, na reze skoro biele. Teda ne-
zrelé. ZrelosÈ sa prejavuje bledo-
hned˘m, kávov˘m sfarbením.
Pravda, to závisí od druhu. Zim-
né sú tmav‰ie, letné bled‰ie.
Treba to poznaÈ. Apropo, ja o-
sobne by som zakázal vyhºadá-
vaÈ a zbieraÈ hºuzovky mimo se-
zóny, ktorá zaãína v septembri a
konãí v januári, februári. Aj s
ohºadom na zachovanie tohto
druhu. Niekedy sa stane, Ïe prí-
de zberaã, ktor˘ prelozil pol hory,
ale jeho „úlovok“ nestojí za niã.
Nedám mu zaÀ ani forint! 

Je pokrm s hºuzovkou vo va‰ej re‰-
taurácii na jedálnom lístku kaÏd˘ deÀ?

- Nie, nezaraìujem ho automaticky do
ponuky, lebo nie je isté, Ïe dostanem
kvalitnú surovinu. No a nahradiÈ ju kon-
zervou, to by bolo klamstvo. HosÈa si tre-
ba váÏiÈ. Je omnoho ãestnej‰ie prísÈ k je-
ho stolu, osloviÈ ho, ponúknuÈ mu, pane,
dnes máme nádherné hºuzovky, ochut-
najte! MôÏem vám trochu nastrúhaÈ na ta-
nier? No nemyslite si, Ïe kaÏd˘ prik˘vne.
UÏ sa mi stalo, Ïe aj zákazník zbehl˘ v
‰piãkovej gastronómii odmietol so slova-
mi, Ïe tú „páchnucu“ vec nechce ani vi-
dieÈ! Aj tu platí, proti gustu nijak˘ di‰putát!

Prezradíte ãitateºom nejaké zaruãene
dobré recepty zo svojej kuchyne?

Hºuzovku moÏno pouÏiÈ na ochutenie
rôznych jedál. Najvhodnej‰ie sú tie, ktoré
nemajú v˘raznú aÏ agresívnu chuÈ a vô-
Àu. Ak môÏem poradiÈ, najlep‰ie zmie‰aÈ
ju s maslom, pridaÈ ‰tipku soli, natrieÈ na
ãerstv˘ chlieb a povrch posypaÈ niekoºk˘-
mi hoblinkami huby. Alebo ju pouÏiÈ do
cestovín. Najlep‰ie sú, samozrejme, kva-
litné domáce rezance. Pridám do nich

maslo, nastrúhanú hºuzovku, zamie‰am,
na tanieri e‰te nastrúham trochu na po-
vrch pokrmu, ‰up na tanier a na stôl. Vy-
nikajúce sú aj vajcové halu‰ky s hºuzov-
kou, jednoducho senzácia! 

NajdôleÏitej‰ia zásada úpravy jedál s
hºuzovkou: pridávaÈ ju aÏ do hotového
pokrmu. Ja napríklad rád Àou ochucujem
omáãku. Ochladím ju na 40 stupÀov, na-
strúham do nej hubu, zamie‰am a uÏ aj
servírujem. Hotové jedlo e‰te posypem
ãerstv˘mi hoblinkami huby a keì ho ne-
siem na stôl, celá jedáleÀ sa nesie v opa-
re vône. Hostia s údivom zdvihnú hlavy,
ão je to? Niekedy je dobré zamie‰aÈ do
jedla aj väã‰ie kúsky ãerstvej a zrelej hºu-
zovky. Keì do nich zahryzneme, záÏitok
je viacnásobn˘. Aj kombinácia so syrom
je unikátna. Obãas ráno rozkrojím tuãn˘
camembert na dva-tri pláty, nasypem
medzi ne hºuzovku, zabalím a odloÏím v
kuchyni. Cez deÀ syr preberie nev‰ednú
arómu a veãer je delikatesa hotová. AÏ sa
Ïiada otvoriÈ si k nej fºa‰u dobrého vína!

KATARÍNA POTOKOVÁ

Z histórie tajuplnej hºuzovky

Hºuzovka a Slováci

Poznali ju uÏ starovekí Gréci aj Rimania. Aj na‰i predkovia. PovaÏovali ju za
delikatesu, ale aj za silné afrodiziakum. Prvé písomné zmienky o hºuzovkách v
Karpatskej kotline sú z roku 1588, keì trenãiansky sudca vydal nariadenie o
ochrane bukového lesa, v ktorom rástli. O zázraãn˘ch magicko-erotick˘ch vlast-
nostiach huby sa zmieÀuje aj Juraj Fándly vo svojom Zelinkárovi. Odporúãa ju v
prípadoch, keì „treba dojãiacim Ïenám vrátiÈ stratené mlieko, urobiÈ osoby plod-
n˘mi ãi obmedziÈ pôsobenie jedu“. Ján Babilon, autor prvej slovenskej kuchár-
skej knihy z roku 1870, ich naz˘va jelienkami. Najviac údajov poskytuje dielo
doktora Hollósa, ktor˘ sa zaoberal v˘skytom podzemn˘ch húb v Karpatskej kot-
line (1911). Najznámej‰ím miestom zberu na území Slovenska bola podºa neho
oblasÈ okolo Moravského Lieskového, kde „hubkári“ pomocou cviãen˘ch psov
vyhºadávali plodnice a ‰peciálnymi motyãkami vyberali hºuzovky zo zeme.
Najviac sa ich potom dostávalo na trh vo Viedni. Samozrejme, na stoly vy‰‰ej
spoloãnosti. Záznamy hovoria o tom, Ïe poslední zberaãi, ktorí pri zbere vyuÏí-
vali prasiatka, sa v oblasti stredného PovaÏia pohybovali okolo roku 1948.
Potom sa stopa stráca. MoÏno to bolo t˘m, Ïe sa konzumácia hºuzovky zaãala
povaÏovaÈ za burÏoázny preÏitok.

Na Slovensku je dnes veºmi málo
re‰taurácií, kde jedlo ochutené hºu-
zovkou nájdete na jedálnom lístku.
Príãin je viac. Nie je známa aktuálna
situácia v roz‰írení hºuzoviek, ktoré sú
v súãasnosti zaradené medzi chráne-
né druhy, zapísané v ãervenom zoz-
name ohrozen˘ch druhov. To zname-
ná, Ïe ich nemoÏno zbieraÈ voºne v
prírode. Neuvádza ich ani Potravinov˘
kódex. Predaj huby je vlastne nelegál-
ny. Situáciu bude treba rie‰iÈ, pretoÏe
ide o produkt, ktor˘ sa dá komerãne
dobre vyuÏiÈ. Príkladom je Maìarsko.
V Európe sú dnes známe aj pokusy s
pestovaním hºuzovky. Je zaujímavé,
Ïe v súãasnosti takmer 80 percent
francúzskej produkcie hºuzoviek uÏ
pochádza z pestovateºsk˘ch plôch.
Ide najmä o druh Tuber melanospo-
rum Vitt., príbuzn˘ u nás rastúcim hºu-
zovkám, ktor˘ má v‰ak niekoºkoná-
sobne vy‰‰iu cenu. Vo svete sú naj-
drah‰ie biele hºuzovky (Tuber magna-
tum Pico), ktoré sú talianskou domé-
nou a odli‰ujú sa arómou, príbuznou
cesnakovej.

Hºuzovka je podzemná huba. Na vzhºad 
nevábna, no tá aróma! ·tipka staãí na to, 

aby sa z jednoduchého pokrmu stala 
ozdoba slávnostnej tabule. 

Dávno to vedia vyznávaãi francúzskej, 
talianskej ãi ‰panielskej kuchyne. 

Ani v na‰ich konãinách nebola neznáma, 
ale po druhej svetovej vojne sa dostala 

do nemilosti vládnucej moci. 
V posledn˘ch rokoch v‰ak vìaka 

odborníkom, bdejúcim nad zachovaním 
rozmanitosti prírodn˘ch druhov, 

ale aj gurmánov zaÏíva svoju renesanciu. 

Kálmán Kálla. Jedna z najv˘raznej‰ích osobností maìarskej gastro-
nómie druhej polovice 20. storoãia. Jeho kuchárske umenie poznajú
korunované hlavy a celebrity na celom svete, varil v Jeruzaleme, ale aj
v Kuala Lumpure ãi New Yorku, v Japonsku aj vo Fínsku. Svojím „jed-
l˘m“ umením propaguje vlasÈ lep‰ie, ako mnohí diplomati, hovorí sa 
o Àom. Varí, ale aj pí‰e, predná‰a, uãí.

V˘stavu o hºuzovkách, in‰talovanú pod aulou, si so záujmom prezrel aj dr. András
Csizmadia, enológ a gastrofilozof (na snímke vpravo). Foto: za

To je zásada, ktorú vyznáva renomo-
van˘ enológ, vysoko‰kolsk˘ pedagóg,
medzi odborníkmi naz˘van˘ aj „gastrofi-
lozof“, dr. András Csizmadia: - Hºuzovka
dáva jedlu pocit jedineãnosti, preto sa k
nej hodí iba skutoãne kvalitné, lahodné
víno, ktoré akoby pohladilo du‰u aj
zmysly labuÏníka. Víno optimálnej zre-
losti, ãi uÏ biele alebo ãervené, podºa
druhu jedla, ktorému má robiÈ spoloã-
nosÈ. Nijaké mladé, tuctové víno. Keì

podávame rybací pokrm, ponúkneme k
nemu ºahké biele víno, ak si jedlo Ïiada
víno ãervené, musíme byÈ veºmi opatrní,
pretoÏe príli‰ macerované, veºmi mladé
vína chuÈ jedla „zabijú“. Odporúãam
Merlot alebo Zweigelt, Blauburger, hlad-
ké, mäkké, zamatové vína... z bielych
vín je vhodn˘ aj Chardonnay, Furmint a
ãi Lipovina. Iba v takejto kombinácii vy-
nikne chuÈ a vôÀa hºuzovky a dostaví sa
neopakovateºn˘ kulinársky záÏitok. 

zvané ChuÈovky z hºuzoviek, zamerané na
vyuÏitie húb v gastronómii, pozvali vskut-
ku ‰piãkov˘ch hostí. KÁLMÁNA KÁLLU,
‰éfkuchára ch˘reãnej budape‰tianskej
re‰taurácie Gundel, jednej z desiatky naj-
slávnej‰ích vo svete. A aby bol gastrono-
mick˘ záÏitok kompletn˘, aj enológa, so-
meliéra, dr. ANDRÁSA CSIZMADIU.

„S hºuzovkou treba v kuchyni zaobchádzaÈ
veºmi opatrne, aby sa nezniãila jej aróma,“ ho-
vorí Kálmán Kálla. Foto: archív katedry



Na‰i s ghansk˘mi ‰kolákmi v uliciach Akkry. Snímky:  archív autorky

www.uniag.sk 5

ICABR 2008!

GEORGE BUSH!

AKWAABA

AKWAABA

Áno, ãítate 

správne. Ghana 

vítala v rovnakom

ãase úãastníkov 

konferencie aj

amerického 

prezidenta.

Delegáti konferencie z SPU pred In‰titútom africk˘ch ‰túdií Ghanskej univerzity.

V horúcej Afrike 
o aplikovanom v˘skume

·tvrt˘ roãník medzinárodnej vedec-
kej konferencie ICABR 2008 sa po
predchádzajúcich úspe‰n˘ch roãní-
koch (Bangkok, Peking a Brno) v
dÀoch 18. aÏ 22. februára 2008 konal v
Akkre, hlavnom meste Ghany. Hlav-
n˘m organizátorom a hostiteºom ve-
deckého podujatia bola University of
Ghana. SPU uÏ tradiãne patrila k aktív-
nym spoluorganizátorom konferencie.
Okrem toho sa na nej zúãastnilo se-
dem zástupcov na‰ej univerzity. Ofi-
ciálne ju reprezentoval rektor, prof. MI-
KULÁ· LÁTEâKA a prof. PETER BIE-
LIK, dekan Fakulty ekonomiky a ma-
naÏmentu, ãlen medzinárodného ve-
deckého v˘boru konferencie. 

Cieºom ghanského stretnutia bolo
prezentovaÈ najnov‰ie v˘sledky apli-
kovaného ekonomického v˘skumu.
Úãastníci z Nitry pracovali v sekciách
Regionálny rozvoj a verejná správa a
Dopad globalizácie na agroobchod:
trendy a politiky, ktoré moderovala au-
torka tohto ãlánku v spolupráci so ‰pa-
nielskym kolegom Dr. Garciom Lope-
zom z Univerzity v Madride. Okrem to-
ho sa na zahraniãnej ceste rokovalo o
spolupráci s predstaviteºmi univerzít
zúãastnen˘ch africk˘ch krajín pri prí-
prave budúcich absolventov, projekto-

vej ãinnosti zameranej na rozvoj poºno-
hospodárstva a agroobchodu a o prí-
prave nového medzinárodného vedec-
kého ãasopisu.

Globalizácia 
nie je homogenizácia

Plenárne zasadnutie konferencie sa
nieslo v duchu súãasn˘ch trendov glo-
balizácie a integrácie a ich vplyvu na
lokálne trhy. Hlavn˘ referát o úlohe
‰trukturálnej a regionálnej politiky v
globalizujúcej sa ekonomike predniesol
Ing. Petr Blizkovsk˘, PhD., z Rady Eu-
rópy. Po Àom nasledovala intenzívna a
veºmi zaujímavá diskusia medzi európ-
skymi expertmi, zástupcami Univerzity
v Ghane a zástupcami ghanského par-
lamentu (Freddie Blay a Nana Addo
Danquah Akuffo-Addo). Ako zdôraznil
P. Blizkovsk˘, trendy európskej integ-
rácie znamenajú predov‰etk˘m globali-
záciu v európskom priestore, kreovanie
konkurenãnej ‰truktúry a bezpeãnú sieÈ
‰trukturálnej politiky. Na otázku, kde
bude Ghana o 10 rokov, F. Blay odpo-
vedal, Ïe prvorad˘m cieºom pre Ghanu
je stabilita. Potom nasleduje ãlenstvo
krajiny v regionálnych integraãn˘ch
zoskupeniach, odstránenie biedy a
‰tandardizácia trhu. Dr. Henry Matthew
z Veºkej Británie nastolil otázku vníma-
nia globalizácie z pohºadu diverzifiko-
van˘ch podmienok lokálneho prostre-
dia. Globalizáciou sleduje kaÏdá strana
svoje ciele. Multinacionálne spoloãnos-
ti, vstupujúce na lokálne trhy, vidia pre-
dov‰etk˘m ekonomické ciele. Ale aj
kaÏdá lokalita v Ghane má svoje ‰peci-
fické ciele. Chce odstrániÈ biedu, ºudia
si chcú postaviÈ dobr˘ dom, maÈ v Àom
pekn˘ nábytok a slu‰ne b˘vaÈ. Spolo-
ãensk˘ skrat nastane, ak zahraniãn˘
investor ciele miestnej komunity totálne
ignoruje. Globalizácia nesmie byÈ feno-
ménom, ktor˘ vymaÏe z na‰ich slovní-
kov a konania slovko „ºudskosÈ“. Neza-
mieÀajme pojem globalizácia s pojmom
„homogenizácia“. Hovorme rad‰ej o vy-
tváraní väzieb vzájomnej závislosti,
kde kaÏd˘ kúsok zeme je nieãím zaují-
mav˘ a môÏe ponúknuÈ svoje hodnoty
a kultúru ostatnému svetu...

Privítanie v Ghane
Ghana nás privítala horúco, ale milo.

Cez deÀ sa teploty pohybovali okolo 35
aÏ 39 stupÀov Celzia, sprevádzané vy-
sokou vlhkosÈou vzduchu. ªudia boli mi-
lí, v pohode a zdalo sa, Ïe na v‰etko
majú dosÈ ãasu. Ná‰ obdiv si zaslúÏili
v‰etci, ktorí nosili svoj náklad na hlave
(a Ïeny okrem toho e‰te aj dieÈa na
chrbte). Po na‰ej prechádzke jednou z
frekventovan˘ch ulíc sme sa zhodli na
tom, Ïe ako vegetariáni by sme to mali
celkom jednoduché: od jedného pouliã-
ného obchodníka by sme si kúpili peãe-
né plantány (podobné banánom), od
ìal‰ieho kokos, aby sme zahasili smäd
prav˘m kokosov˘m mliekom a od ìal‰ej
obchodníãky by sme si kúpili o‰úpan˘
pomaranã, ktor˘ by sme si cez nakroje-
n˘ vrch vytlaãili do úst, pretoÏe pozor,
pomaranãe sa v Ghane nejedia! Keì
sme na záver na‰ej cesty kupovali dar-
ãeky pre na‰ich blízkych doma, mali
sme moÏnosÈ preveriÈ si svoje „umenie

Ghane finanãné prostriedky na boj proti
malárii. Roãne 17 mil. USD, aÏ do roku
2010. ëal‰ích 350 mil. USD na boj proti
in˘m tropick˘m chorobám. Len pre ilus-
tráciu, malária celosvetovo ohrozuje
40 % populácie a len v Ghane zomrie
roãne na túto zákernú chorobu 13 % ºu-
dí. Z programu boja proti AIDS bude v
Ghane benefitovaÈ bezmála 1,5 milióna
ºudí. A do tretice, bez oãkovania proti
Ïltej horúãke vás do Ghany ani nepustia!
George Bush poãas náv‰tevy predstavil
projekt pomoci Millennium Challenge
Account v hodnote 547 mil. USD, zame-
ran˘ na boj proti korupcii a rozvoj ºud-
sk˘ch zdrojov. SúãasÈou jeho náv‰tevy
bolo tieÏ stretnutie s exportérmi a ìal‰í
rozvoj „fair trade“ medzi USA a Ghanou.

V˘chovou a vzdelávaním 
za stanoven˘m cieºom

Na záver e‰te jeden postreh, pre-

Z ATLASU

zjednávaÈ“ v praxi. Podarilo sa nám zní-
ÏiÈ pôvodnú cenu o nejak˘ch 70 percent,
ão sme povaÏovali za úspech, ale po
ãase nás to uÏ prestávalo baviÈ. Ich, na-
opak, nie a v jednom stánku nám pre-
davaã dokonca povedal, Ïe sa ide sp˘-
taÈ str˘ka do susedov, ão hovorí na ná‰
nov˘ návrh. V skutoãnosti v‰ak priamy
predaj veºmi intenzívne funguje najmä
pozdæÏ hlavn˘ch cestn˘ch Èahov, kde si
od pouliãn˘ch predavaãov kúpite snáì
v‰etko, chlebom a peãivom poãnúc...

Proti AIDS a malárii
V ãase na‰ej náv‰tevy Ghana s ná-

dejou oãakávala náv‰tevu amerického
prezidenta Georga Busha. Pri príleÏi-
tosti jeho náv‰tevy boli v médiách pre-
zentované ciele ghanskej vlády, úspe-
chy, ktoré sa dosiahli, resp. aktivity, za-
merané na ìal‰í ekonomick˘ rozvoj. 
V médiách sa v‰ak objavili aj polemiky
o tom, ãi náv‰teva amerického prezi-
denta nesúvisí iba s budovaním novej
vojenskej základne. Miestne noviny
Daily Graphic z 21. februára zhrnuli cie-
le náv‰tevy do troch bodov: rozhovory
o ekonomickom rozvoji a posilnení vzá-
jomn˘ch vzÈahov, zhodnotenie v˘voja v
implementácii programu boja proti
HIV/AIDS, pomoc v boji proti malárii. 

George Bush venoval v mene USA

brat˘ zo spomínaného denníka Daily
Graphic: „Záujem národa je kºúãov˘m
elementom zahraniãnej politiky kaÏdej
krajiny. Ale v globalizovanom svete
musíme dosiahnuÈ to, aby sa zahra-
niãno-politické a obchodné vzÈahy bu-
dovali na princípoch vzájomnej v˘hod-
nosti, aby sme zabezpeãili trvalú udr-
ÏateºnosÈ partnerstva a aby sme sa
nevzìaºovali rozvinutému svetu.“ 

Pre naplnenie tejto my‰lienky sa v
súãasnosti organizujú v Ghane viace-
ré, tematicky zamerané vzdelávacie
kampane s názvom Change we must
(Zmena, ktorá je nutná). Ide napríklad
o kampaÀ na bezpeãné pouÏívanie
ciest, v˘chovu k dochvíºnosti a zdvori-
losti voãi zákazníkovi ãi obchodnému
partnerovi, ale aj v˘chovn˘ program
zameran˘ na pravidelné ãistenie zu-
bov, ãi pouÏívanie pracieho prá‰ku na-
miesto mydla na pranie, podporu
vzdelávania na v‰etk˘ch stupÀoch
‰kolstva vrátane celoÏivotného vzde-
lávania a iné. 

Cieº je jasn˘: do roku 2015 sa zara-
diÈ do skupiny krajín so stredn˘m príj-
mom. K tomu Ghane v‰etci drÏíme
palce!

Doc. dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

GHANA je pre mnoh˘ch z nás veº-
kou neznámou, tak ako väã‰ina
africk˘ch krajín. Nachádza sa v zá-
padnej Afrike na brehu Guinejského
zálivu. Niekdaj‰ie Zlaté pobreÏie,
britská kolónia,
získalo nezávis-
losÈ v roku 1957.
Ghana je bohatá
na nerastné su-
roviny (priemy-
selné diamanty,
zlato, mangán,
bauxit), v˘znam-
né je spracovanie dreva, potravinár-
sky, textiln˘ priemysel a hutníctvo
hliníka. Znaãná ãasÈ príjmov krajiny
pochádza z pestovania kakaa – mo-
nokultúry zavedenej Angliãanmi (tre-

tina exportu). V Ghane Ïije okolo 22
mil. obyvateºov, priemerná dæÏka Ïi-
vota je 57 rokov, dojãenská úmrtnosÈ
76 % a HDP predstavuje cca 400
USD na obyvateºa roãne. Oficiálnym

jazykom je ang-
liãtina a väã‰ina
obyvateºov je
veriacich (evan-
jelici, katolíci,
moslimovia, prí-
slu‰níci kmeÀo-
v˘ch náboÏen-
stiev). Ghana je

povaÏovaná za krajinu s demokratic-
kou a pokrokovou vládou, ão bolo
deklarované aj poãas konferencie,
najmä úãastníkmi z Nigérie. 

EH
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Populácia netopierov u nás sa mierne zniÏuje

Zmenou stravovacích zvyklostí moÏno
ovplyvniÈ aj závaÏné ochorenia

Hliva ustricovitá 
pre zdravú v˘Ïivu

Medzi najznámej‰ie a najãastej‰ie
zbierané drevokazné huby patrí hliva
ustricovitá (Pleurotus ostreatus). V sú-
ãasnej dobe sa te‰í zv˘‰enému zá-
ujmu pestovateºov. 

„Je to perspektívna, nízkoenerge-
tická huba, zaujímavá najmä pre vy-
sok˘ obsah vody (aÏ 90 %), nízky ob-
sah tukov, t˘m i energie a vysok˘ ob-
sah vlákniny. Plodnice hlivy ustrico-
vitej obsahujú enz˘my (alfa-amyláza,
peptidázy a lipáza), ktoré by bolo
moÏné vhodn˘m spôsobom aplikovaÈ
najmä v potravinárskom, prípadne aj
farmaceutickom priemysle,“ hovorí
Ing. EVA SZABOVÁ, PhD., z Katedry
biochémie a biotechnológie.

„Predpokladá sa, Ïe najprospe‰nej-
‰ou zloÏkou hlivy ustricovitej je β-1,3-D-
glukán, tzv. pleuran, polysacharid zloÏe-
n˘ z glukózov˘ch jednotiek s imunomo-
dulaãn˘m úãinkom. Vyznaãuje sa silnou
protinádorovou, imunostimulaãnou a
protizápalovou aktivitou.“ Beta-glukány
(nestráviteºné polysacharidy, nachádza-
júce sa v prírode – v kvasinkách, bakté-
riách, riasach, hubách a v obiln˘ch zr-
nách) sa vo vedeckom svete zaãínajú
skloÀovaÈ vo v‰etk˘ch pádoch. „DôleÏité
je zdôrazniÈ, Ïe samostatné β-glukány
nie sú tak v˘razne prospe‰né ºudskému
organizmu ako v spojení s ostatn˘mi ex-
traktívnymi látkami z hlivy ustricovitej.
Táto optimálna harmonická kombinácia
dokáÏe priamo stimulovaÈ vlastnú obra-
nyschopnosÈ organizmu a regeneráciu
buniek.

V súãasnosti sa vyrábajú rozliãné
preparáty z hlivy ustricovitej. Za naj-
úãinnej‰ie sa povaÏujú extrakty pripra-
vované za studena, ktoré je vhodné uÏí-
vaÈ riedené s vodou. Hliva je nízkoener-
getická potravina, preto je vhodná i pri
redukãn˘ch diétach,“ zdôrazÀuje Ing.
Szabová. MoÏno ju pestovaÈ na dreve a
pilinách z listnat˘ch stromov (bukov˘ch,
orechov˘ch, topoºov˘ch) alebo na in˘ch
substrátoch. Poãas celého roka moÏno
pestovaÈ hlivu na ãistej slame a kukuriã-
nom kôroví v uzatvoren˘ch kultivaãn˘ch
miestnostiach. Prvá úroda na slame bu-
de asi za ‰tyri - päÈ t˘ÏdÀov po naoãko-
vaní. Substrát, na ktorom vyrastú dre-
vokazné huby, sa po ich zbere môÏe vy-
uÏiÈ ako krmivo alebo hnojivo, ãím sa
v˘borne zhodnotia lignocelulózové ma-
teriály.

Na SPU uskutoãnili polosuchú kulti-
váciu hlivy ustricovitej, na ktorú pouÏili
p‰eniãnú slamu ako nutriãne menej hod-
notn˘ rastlinn˘ substrát. Cieºom bolo
získanie plodníc hlivy ustricovitej. Slamu
najskôr vhodne fyzikálne upravili, preto-
Ïe hliva ako aeróbny organizmus potre-
buje pre svoj rast kyslík. PouÏit˘ sub-
strát musí byÈ preto vzdu‰n˘. Optimálne
pripraven˘ substrát z p‰eniãnej slamy
má obsahovaÈ asi 50 % hmoty vo forme
kúskov men‰ích ako 1 cm a asi 50 % vo
forme kúskov dlh˘ch asi 2 cm. Takto pri-
praven˘ rastlinn˘ substrát prijme do se-
ba pribliÏne 70 % vody a poskytne hlive
dobré prostredie pre rozmnoÏovanie. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Spotreba: 300 g hlivy
ustricovitej, 100 g cibule,
soº, mleté ãierne korenie,

40 g bylinkového masla, 4 Ïætky, citróno-
vá ‰Èava z polovice citróna, olej. 

Postup: Îætky vymie‰ame s bylinko-
v˘m maslom, citrónovou ‰Èavou, soºou
a korením. Na kolieska pokrájanú cibu-
ºu opraÏíme prudko na oleji, pridáme
rozobratú hlivu, posolíme, okoreníme a
podusíme. Do vymastenej zapekacej
misy uloÏíme polovicu podusenej hlivy s
cibuºou a polejeme poloviãnou ãasÈou
vymie‰anej Ïætkovej zmesi. Pridáme
druhú vrstvu hlivy a dáme piecÈ do vy-
hriatej rúry. Poãas peãenia prelejeme
zvy‰nou Ïætkovou zmesou.

Kultivácia hlivy ustricovitej na p‰e-
niãnej slame. Foto: archív katedry

Z KUCHÁRSKEJ KNIHY
Zapeãená hliva

Katedra v˘Ïivy ºudí má uÏ viac ako 10-roãnú tradíciu. Jej v˘znam neustále ras-
tie, o ãom svedãí aj najväã‰í poãet prihlásen˘ch ‰tudentov. V ãom spoãíva jej
úloha a ciele? Sp˘tali sme sa MUDr. PETRA CHLEBA, PhD., vedúceho katedry.

- Zdravá v˘Ïiva hrá ãoraz väã‰iu úlo-
hu nielen vo svete, ale aj u nás. MoÏno
Àou odstrániÈ, zmierniÈ, ale najmä pre-
dísÈ veºkému mnoÏstvu ochorení. Pre-
vencia je oveºa úãinnej‰ia a lacnej‰ia
ako lieãba. Zmenou stravovacích zvyk-
lostí a Ïivotného ‰t˘lu moÏno ovplyvniÈ
aj závaÏné ochorenia ako diabetes
mellitus, chronickú ob‰trukãnú chorobu
pºúc, kardiovaskulárne ãi nádorové ocho-
renia. Cieºom v˘skumu na katedre je na
základe rozboru stravovacích zvyklostí
a ich vplyvu na ºudsk˘ organizmus urãiÈ
hlavné riziká vzniku a rozvoja civilizaã-
n˘ch ochorení a odporuãiÈ úãinné spô-
soby prevencie. SnaÏíme sa nájsÈ zdra-
viu prospe‰né, tzv. funkãné potraviny,
ktoré obsahujú bioaktívne látky. Propa-
gujeme zásady zdravej v˘Ïivy, zodpo-
vedajúce najnov‰ím trendom. ªudia si
ãastokrát neuvedomujú, Ïe v˘Ïiva sa na
vzniku ochorenia podieºa aÏ 25 %, pri
vzniku niektor˘ch nádorov˘ch ochorení
jej podiel môÏe byÈ aÏ 85-percentn˘.
ëal‰ia úloha, ktorej sa uÏ dlh‰í ãas ve-
nujeme, je sledovanie funkcie antioxi-
dantov pri vzniku, rozvoji a prevencii ci-
vilizaãn˘ch ochorení. 

Katedra predminul˘ rok zriadila mo-
derné laboratórium. V súãasnosti dis-
ponujete niekoºk˘mi unikátnymi prí-
strojmi...

- Ako jediní na Slovensku máme pres-
n˘ prístroj bodystat Quadscan 4000, kto-
r˘ pracuje na princípe bioelektrickej im-
pedancie. To znamená, Ïe na základe
sledovania odporu prechodu mal˘ch dá-
vok elektrického prúdu ºudsk˘m telom
sme schopní urãiÈ jeho presné zloÏenie
(napr. mnoÏstvo tukovej hmoty, aktívnej
telesnej hmoty, celkovej, vnútrobunkovej
a mimobunkovej vody a pod). Prostred-
níctvom v˘skumn˘ch projektov napríklad
monitorujeme ‰portovcov, skúmame
vplyv v˘Ïivy na ich v˘konnosÈ, meriame
zmenu pohybu tekutiny v organizme po-
ãas telesnej záÈaÏe i zápasov a zmena-
mi v pitnom reÏime sa snaÏíme zlep‰iÈ
ich v˘konnosÈ. Minul˘ rok sme testovali
reprezentantky vo fitness, pred dvoma
rokmi slovenskú reprezentáciu v kulturis-

tike a v súãasnosti testujeme nitrianske
pláÏové volejbalistky. ëal‰í prístroj, ktor˘
máme v laboratóriu, je Omron BF 300,
urãen˘ na meranie telesného tuku. Mo-
nitorujeme v˘Ïivové parametre - hlavne
lipidové spektrum a glukózu - ‰tudentov
odboru v˘Ïiva ºudí, ktorí sú pod dohºa-
dom poãas celého ‰túdia. Pred dvoma
rokmi sme zakúpili automatick˘ bioche-
mick˘ analyzátor LISA 200 urãen˘ na
kvantitatívne stanovenia parametrov 

krvi, séra alebo plazmy. Prístroj dokáÏe
analyzovaÈ veºkú ‰kálu krvného spektra
pacientov - naraz aÏ 90 odobrat˘ch vzo-
riek a vyhodnotí do 60 parametrov kaÏ-
dej vzorky.

Podstatnou súãasÈou va‰ej vedec-
kov˘skumnej ãinnosti je sledovanie
antioxidaãného potenciálu rastlinn˘ch
zdrojov...

- Katedra disponuje aj modern˘m prí-
strojom urãen˘m na v˘skum antioxidaã-
nej kapacity, takÏe mapujeme napríklad
antioxidaãnú kapacitu slovensk˘ch ãer-
ven˘ch vín. Zatiaº máme len predbeÏné
v˘sledky v˘skumu, ale uÏ teraz moÏno

Àanskou z Katedry skladovania a spra-
covania rastlinn˘ch produktov plánuje-
me skúmaÈ pekárenské v˘robky s prí-
davkom alternatívnych surovín - ovsa,
pohánky a ‰o‰ovice a obohaten˘ch i o
bioaktívne látky. S doc. Jánom Brindzom
z In‰titútu ochrany biodiverzity a biolo-
gickej bezpeãnosti zase skúmame úãin-
ky niektor˘ch zdraviu prospe‰n˘ch rast-
linn˘ch ‰tiav, medu a peºu na ºudsk˘ or-
ganizmus, napr. analyzujeme antioxi-
daãnú kapacitu drienkovej ‰Èavy i moru-
‰e a máme uÏ prvé ‰túdie o úãinkoch
uveden˘ch produktov na ºudsk˘ organiz-
mus. ZároveÀ sledujeme zmenu bioche-

povedaÈ, Ïe antioxidaãná kapacita na-
‰ich vín je vysoká. Plánujeme rozvinúÈ
spoluprácu s Mechanizaãnou fakultou,
ktorá má zriaden˘ pivovar a moÏno v
Àom vyrobiÈ aj víno. Chceli by sme „na-
modifikovaÈ víno“, teda zlep‰iÈ jeho bio-
aktívne vlastnosti pri zachovaní v‰etk˘ch
pozitívnych senzorick˘ch vlastností. Po-
dieºame sa aj na v˘skume obohacovania
potravín o niektoré zdraviu prospe‰né
látky. Nedávno sme sa podieºali na ‰tú-
dii zaoberajúcej sa mäsom obohaten˘m
o selén, tento rok chceme v nej pokraão-
vaÈ a v spolupráci s doc. Tatianou Boj-

mick˘ch parametrov, najmä lipidového
spektra a antioxidaãnej kapacity u poÏí-
vateºov. 

Z v˘sledkov rôznych v˘skumov vy-
pl˘va, Ïe stravovacie zvyklosti sloven-
skej populácie nie sú dobré. âo sa na
tom podieºa?

- Je to najmä veºk˘ príjem bravãového
mäsa, tukov i alkoholu a pomerne nízka
konzumácia zeleniny, ovocia, r˘b, mlieã-
nych v˘robkov a mlieka. K˘m Európska
únia odporúãa 240 l mlieka na osobu za
rok, u nás je to len okolo 160 litrov. Pro-
blémom zostáva aj veºmi nízka pohybo-
vá aktivita. Mal˘m pozitívom je zv˘‰ená
konzumácia syrov a kyslo-mlieãnych v˘-
robkov. 

Na aké aktivity sa chcete zameraÈ v
budúcnosti? 

- Plánujeme otvoriÈ ‰pecializované
certifikované kurzy zdravej v˘Ïivy a v˘Ïi-
vy ‰portovcov. Chceme obnoviÈ aj po-
radÀu zdravej v˘Ïivy a správneho Ïivot-
ného ‰t˘lu pre ‰irokú verejnosÈ. Plánuje-
me vydaÈ atlas porcií a v˘Ïivov˘ch hod-
nôt základn˘ch jedál, ktor˘ bude slúÏiÈ
‰tudentom pri v˘uãbe. Zameriavame sa
aj na hodnotenie stavu v˘Ïivy a v˘vinu
populácie. Robíme v˘skumy osteoporó-
zy a v rámci projektu mapujeme i na‰ich
zamestnancov. V spolupráci s Fakultnou
nemocnicou v Nitre realizujeme projekt,
jeho v˘sledkom by mala byÈ nová uãeb-
nica a DVD s názorn˘mi ukáÏkami vznik-
nut˘ch chorobn˘ch stavov súvisiacich s
v˘Ïivou. V spolupráci s nemocnicou na
Zobore chceme sledovaÈ úbytok telesnej
hmotnosti a straty svalstva pri chronic-
k˘ch ob‰trukãn˘ch chorobách pºúc. 

Aké sú moÏnosti uplatnenia absol-
ventov Katedry v˘Ïivy ºudí?

- Na Slovensku zatiaº neexistuje
uãebn˘ odbor, ktor˘ by sa zaoberal v˘-
Ïivou v takom rozsahu ako na‰a kated-
ra a fakulta. Na‰i absolventi sa uplatÀujú
ako poradcovia pre zdravú v˘Ïivu v stra-
vovacích zariadeniach, v penziónoch ãi
pri ‰portov˘ch kluboch. MôÏu tieÏ praco-
vaÈ na ÏivnosÈ (v poradniach zdravej v˘-
Ïivy alebo fitness strediskách), alebo sa
môÏu zamestnaÈ v zahraniãí, kde sú ta-
kéto sluÏby vyhºadávané. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Prevencia je oveºa úãinnej‰ia a zároveÀ lacnej‰ia ako lieãba. Snímka: archív katedry

Jedn˘m z najviac ohrozen˘ch druhov Ïivoãíchov na Slovensku sú netopiere. Vo
svete sa vyskytuje viac ako 1100 druhov. U nás bolo doteraz zisten˘ch 28, stále sa
v‰ak objavujú nové. Za posledn˘ch ‰esÈ rokov boli nájdené ‰tyri druhy, Ïije ich v‰ak
u nás podstatne viac a v‰etky sú zákonom chránené. Sú uÏitoãné, pretoÏe chytajú
hmyz. Skúmaním netopierov sa zaoberajú odborníci a dobrovoºníci zdruÏení v Spo-
loãnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), ktorá je partnerom ·tátnej
ochrany prírody SR v procese Natura 2000 v oblasti ochrany a monitoringu neto-
pierov a ich biotopov. V súãasnosti v nej pôsobí 35 ãlenov. Jeden z nich je aj bio-
lóg Ing. MARTIN CEªUCH, PhD., ktor˘ pôsobil aj na SPU. Skúmaniu netopierov sa
venuje desaÈ rokov. Minul˘ rok úspe‰ne ukonãil doktorandské ‰túdium na Technic-
kej univerzite vo Zvolene, téma ktorú rie‰il, bola ekológia lesn˘ch netopierov.

Takmer v‰etky druhy, ktoré Ïijú v Eu-
rópe, sa vyskytujú aj u nás. Najnov‰ím
objavom bol samec veãernice juÏnej,
ktorého predminul˘ rok odchytili v nit-
rianskom parku. VáÏil necel˘ch päÈ gra-
mov. Najmen‰í netopier na svete váÏi
len 1,5 gramu, najväã‰í okolo 1200 g.
Ná‰ najväã‰í netopier je raniak obrov-
sk˘, ktor˘ má rozpätie krídel 45 cm a vá-
Ïi do 75 gramov. Doteraz najviac jedin-
cov raniaka obrovského bolo zazname-
nan˘ch na strednom Slovensku pod
Kráºovou hoºou. Niekoºko gravidn˘ch
samíc bolo odchyten˘ch aj v Cerovej vr-
chovine na hraniciach s Maìarskou re-
publikou. Populácia netopierov na Slo-
vensku sa nezvy‰uje, skôr mierne zni-
Ïuje. „Sú ohrozené najmä rekon‰truk-
ciou podkrovn˘ch priestorov prevaÏne
sakrálnych a in˘ch historick˘ch stavieb,
pouÏívaním chemick˘ch prípravkov v
poºnohospodárstve, ako aj intenzívnym
zatepºovaním bytov. ·trbiny panelov˘ch
domov na sídliskách sú totiÏ ich obºúbe-
n˘m úkrytom,“ hovorí M. Ceºuch a v sú-
vislosti s t˘m dodáva, Ïe najmenej dva-
krát do t˘ÏdÀa rie‰ia ãlenovia SON pro-
blémy s netopiermi na sídliskách. „ªudia
najãastej‰ie Ïiadajú, aby sme vysÈaho-
vali netopiere a upchali ‰trbiny medzi
panelmi. Rie‰enie je zloÏité, aby nedo-
‰lo k úhynu netopierov. SnaÏíme sa ºudí
informovaÈ, vyvrátiÈ rôzne povery o tom,
Ïe netopiere sa zapletú do vlasov, pijú

krv a podobne. Netopier nenapáda ºudí.
Hryzie, len keì je v ohrození, ak sa ho
snaÏíme chytiÈ, ãi nebodaj zabiÈ. Pokuta
za usmrteného jedinca je 5- aÏ 20-tisíc
korún, v súãasnosti sa uvaÏuje o dvoj-
násobnej sume,“ upozorÀuje M. Ceºuch.

Tri druhy podkovárov. 
Snímka M. ·EVâÍK

SON pripravuje aj projekt na rie‰enie
problémov v kostoloch, ktoré sú ob˘va-
né veºk˘mi kolóniami. „Jeho cieºom je
ochrana kolónií v sakrálnych stavbách a
zah⁄Àa pravidelné ãistenie podkroví,
údrÏbu trámov a monitoring netopierov.
Dohody s vlastníkmi a správcami budov
o zabezpeãení potrebn˘ch vletov˘ch
otvorov pre netopiere a pravidelné ãiste-
nie podkrovia od trusu - guána, je jediné
trvalo udrÏateºné rie‰enie spolunaÏíva-
nia ºudí s netopiermi.

Guáno je veºmi v˘Ïivné hnojivo do zá-
hrad, ão oceÀujú najmä obyvatelia v ob-
ciach, kde sa takéto práce realizovali.
Napríklad v Amerike sa kilogram neto-
pierieho trusu predáva v prepoãte za
250 korún,“ hovorí biológ. Netopiere sú
cenní pomocníci poºnohospodárov, pre-
toÏe skonzumujú veºké mnoÏstvo hmy-
zu. Napríklad drobná veãernica malá
dokáÏe za noc uloviÈ aj tritisíc komárov.
Na poliach loví aj uchaÀa ãierna, Ïiviaca
sa len mot˘ºmi, medzi ktor˘mi je veºa
hospodárskych ‰kodcov. M. Ceºuch robí
v súãasnosti prieskum netopierov v po-
tenciálnych oblastiach v˘stavby veter-
n˘ch elektrární v okolí Nitry a zistil, Ïe
na kaÏdej lokalite v poºnohospodárskej
krajine v blízkosti Nitry Ïije 6 aÏ 10 dru-
hov netopierov, medzi nimi aj spomína-
ná uchaÀa ãierna.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

O netopieroch
Netopiere sú cicavce. Pária sa na

jeseÀ, za rok majú jedno aÏ dve mlá-
ìatá, ktoré k⁄mia mliekom. Orientujú
sa najmä prostredníctvom sluchu, vy-
dávajú zvuk, poãúvajú jeho ozvenu, a
t˘m spôsobom vyhodnocujú svoje o-
kolie. Nie sú slepé, ale zrak vyuÏívajú
menej. Predpokladá sa, Ïe pri migrácii
vyuÏívajú aj vizuálne stopy a pamäÈo-
vé efekty. Najãastej‰ie migraãné kori-
dory netopierov sú pozdæÏ riek. Ich naj-
väã‰ím nepriateºom je ãlovek, sovy,
dravé vtáky, na zimoviskách kuny,
maãky, prípadne uÏovka stromová.
Zvyãajne sa vracajú na staré miesta, v
prípade, Ïe sú vyru‰ované, menia ú-
kryt. Optimálna teplota úkrytu na ich
prezimovanie je 7 aÏ 9 °C. Majú
schopnosÈ v zime minimalizovaÈ meta-
bolizmus a zníÏiÈ srdcovú frekvenciu
zo 400 úderov za minútu na ‰tyri.
Anglickí vedci skúmali biodiverzitu ne-
topierov na biofarmách a klasick˘ch
hospodárstvach, kde sa pouÏívajú
chemické látky. V˘sledky v˘skumu
potvrdili, Ïe vy‰‰ia druhová diverzita
netopierov je na biofarmách. Súvisí to
s t˘m, Ïe je tam oveºa väã‰ie spekt-
rum hmyzu, a t˘m aj rôznorodej‰ia po-
travová ponuka.

Majú rovnakú leteckú ‰kolu ako hmyz
Netopiere pouÏívajú rovnak˘ aerodynamick˘ trik na udrÏanie sa vo vzduchu, 

o ktorom si doposiaº odborníci mysleli, Ïe je vlastn˘ len lietajúcemu hmyzu. Keì
chcú na moment zotrvaÈ na jednom mieste vo vzduchu, r˘chlym mávaním krídel
vytvoria pod sebou drobn˘ cyklón. Ten vytvorí dostatoãne siln˘ vztlak a netopie-
rovi umoÏní udrÏaÈ sa vo vzduchu. Vedci z Lundskej univerzity vo ·védsku po-
mocou aerodynamického tunela zmerali silu t˘chto drobn˘ch cyklónov a dospeli
k v˘sledku, Ïe netopierom dodávajú aÏ 40 % potrebnej sily na zastavenie letu a
udrÏanie sa vo vzduchu. V˘skum potvrdil, Ïe stavovce pouÏívajú ten ist˘ mecha-
nizmus letu ako hmyz. (Pravda 3. marca 2008)
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OAVIZUJEME
Prehliadka ‰tudentskej vedy

V utorok 22. apríla budú predná‰ko-
vé miestnosti a cviãebne na univerzite
vyhradené úãastníkom ‰tudentsk˘ch
vedeck˘ch konferencií a prezentáciám
ich súÈaÏn˘ch prác. ·trnásty roãník
·VK na Fakulte agrobiológie a potra-
vinov˘ch zdrojov otvoria o 8.00 h v po-
sluchárni A-01. V posluchárni CH sa o
8.30 h zídu úãastníci ·VK na Mechani-
zaãnej fakulte, na Fakulte biotechno-
lógie a potravinárstva privítajú ‰tuden-
tov a ãlenov komisií o 8.30 h v poslu-
chárni Z-02, na Fakulte európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja o 8.30 h
v átriu na Farskej ulici 24, na Fakulte
ekonomiky a manaÏmentu o 8.30 h v
posluchárni S a na Fakulte záhradníc-
tva a krajinného inÏinierstva o 9.00 h
v Pavilóne záhradnej architektúry na
Tulipánovej ulici 7. -r-

SÚËAÎ
V minulom ãísle sme sa

vás p˘tali na názov rocko-
vej skupiny, ktorú spevák a
hudobník Ian Anderson
pomenoval po anglickom

vynálezcovi sejaãky z 18. storoãia.
Správna odpoveì je: Jethro Tull. Knihu
a triãko získava Andrej Tarnik, 1. FAPZ.
Cenu si môÏe vyzdvihnúÈ v redakcii. -r-

V kníhkupectve: 
- Prosím vás, kde je tu oddelenie po-

ãítaãovej literatúry?
- Hºadáte nieão konkrétne?
- ManÏela.

Lekár mi povedal, Ïe mám po dlhej zi-
me oslaben˘ organizmus. Tak som sa
p˘tal v lekárni a ponúkli mi beta-karotén.
Na ten im ka‰lem. Poãkám, aÏ bude pl-
ná verzia...

Z PROGRAMU NUD 2008Ako ìalej, ‰tudenti?
Motto:
Demokracia je vláda ºudu, ale aj jeho kultúra

Na Mladosti... Snímka: PAVOL PROCHÁZKA

„Tri dni ma naháÀali, aj tak ma nedostali!..“ nieslo sa petrohradsk˘m obchodn˘m
centrom. Snímka: IVANA JANÍKOVÁ

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. RASTISLAV BERNÁT, technik
pre vedu a v˘skum
na Katedre spoºahli-
vosti strojov, MF

Miesto narodenia:
Pie‰Èany

Vek: Práve tento rok
okrúhly

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Traktorista a neskôr ‰ofér autobusu.

âo ste ‰tudovali a preão ste si vybra-
li práve túto oblasÈ?

Cestnú dopravu na Strednej priemy-
selnej ‰kole dopravnej v Trnave a SPU
som si zvolil preto, lebo v Nitre som od-
maliãka chodil na Agrokomplex a tie
druÏstevné v˘lety mali nieão do seba... 
a tieÏ ma zaujímajú stroje a technika.
Myslím, Ïe to bola správna voºba a spo-
znal som tu veºa zaujímav˘ch ºudí. 

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
ËaÏká otázka, ale myslím, Ïe osem

aÏ pätnásÈ, podºa okolností a moÏností. 

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

Je ‰ikovná, ale ão ma mrzí, je viac
uzavretá a menej spoloãenská.... uÏ to
nie je ten ‰tudentsk˘ Ïivot, ako bol ke-
dysi. A aby som nezabudol - je ºahko-
myseºná a bezohºadná na cestách.

Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia?

...júúj, okolo seba mám múdrych a
skúsen˘ch ºudí! Páãi sa mi otvorenosÈ a
úprimnosÈ. Nemám rád klamstvá, intrigy
a závisÈ.

S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali?

S kamo‰mi z Liberca, s ktor˘mi som
sa dávno nevidel. Oprá‰ili by sme záÏit-
ky zo ·kótska.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

Vysoká cena za lístky na zaujímavé
vystúpenia.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Tak urãite medziºudské vzÈahy... KaÏ-

d˘ sa viac uzatvára do seba.

âo radi ãítate?
Vtipy     .

Ako si dobíjate energiu? 
âokoládou, ale s t˘m musím prestaÈ,

viete kilá    , doma najãastej‰ie v garáÏi
manuálnou prácou.

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Super - mám v˘nimoãnú Ïenu!

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Myslím, Ïe mám, ako kaÏd˘ – naprí-
klad tvrdohlavosÈ, ale o tom niekedy ino-
kedy... 

Aké máte koníãky?
Rád sa zatvorím do garáÏe a tam sa

toho nájde aÏ - aÏ. A, samozrejme, uãiÈ
dobre a bezpeãne jazdiÈ.

Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Nemám konkrétne predstavy, ale ma-

la by byÈ jednoduchá a pokojná - môÏe
byÈ aj pri mori...

Humor je korením Ïivota – máte neja-
k˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok
zo ‰koly? 

Jasné    ! Humor je super a naposle-
dy ma pobavil tento vtip: Veºrybí samec
pláva okolo svojej poloviãky a ‰omre:
„Kopa ekologick˘ch aktivistov, svetové
vlády a rôzne nadácie vyvíjajú enormné
úsilie na záchranu ná‰ho druhu, ale sa-
mozrejme TEBA BOLÍ HLAVA.“ 

-rch-
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Ako vedúci Klubu kultúrnej a záujmovej ãinnosti mám - a v plnej miere aj chcem
- podporovaÈ v‰etky seriózne a kvalitné mimo‰kolské ‰tudentské aktivity na SPU.
Pracujem priamo medzi vami, ‰tudentmi, kanceláriu mám v ·D MladosÈ. Podieºam
sa na organizácii a metodicky usmerÀujem mnoÏstvo aktivít a záujmov˘ch ãin-
ností ‰tudentov SPU, mnohé z nich sú súãasÈou jesenn˘ch a jarn˘ch ‰tudent-
sk˘ch dní. Okrem mnoÏstva pozitívnych aktivít, som, Ïiaº, ãasto svedkom nega-
tívnych javov, ktoré rozhodne nepatria na akademickú pôdu univerzity a urãite ne-
prispievajú k jej dobrému menu.

STREDA 23. 4. 2008
Objavenie Ameriky alebo Preão 
pirátov nikto nemá rád
predstavenie Divadielka na Osmiãke
a Divadla Hubla – âakanské veselé
huby
·D MladosÈ SPU, spoloãenská sála, 20.00 h

·TVRTOK 24. 4. 2008
Veãer otvoren˘ch dverí 
vo fotokrúÏku
·D A. Bernoláka, 18.00 h

V˘stava prác ‰tudentov FZKI a MF
foyer pod aulou SPU

PONDELOK 28. 4. 2008
Valibuk SPU
posilÀovÀa SPU, 9.00 h

DvadsaÈ‰tyri hodín vysielania IR·
MladosÈ
·D MladosÈ 

STREDA 30. 4. 2008
Je slovenãina v ohrození?
predná‰ka doc. PhDr. Slavomíra 
Ondrejoviãa, DrSc., riaditeºa 
JÚ ª. ·túra SAV
FF UKF, ·tefánikova 67 (M-67), 11.00 h

·achov˘ turnaj
spoloãenská sála ·D MladosÈ, 14.00 h

Stavanie mája
Svätoplukovo nám. pred DAB, 15.00 h

PoradÀa zdravého Ïivotného ‰t˘lu
pre Nitranov
Svätoplukovo nám. pred DAB, 15.30 h - 17.00 h

Streetball Challenge Open
‰portov˘ areál ·D MladosÈ SPU, 9.00 h

PláÏov˘ volejbal
‰portov˘ areál ·D MladosÈ SPU, 9.00 h

Tenisov˘ turnaj
‰portov˘ areál ·D MladosÈ SPU, 9.00 h

Stolnotenisov˘ turnaj
telocviãÀa ·D UKF Zobor, 14.00 h

Veãern˘ beh Nitrou
pe‰ia zóna, 16.00 h

ManÏelstvo a rodina
predná‰ka ICLic. Mgr. Jozefa 
SlivoÀa, SDB
·D MladosÈ, 19.30 h

UTOROK 29. 4. 2008
Plavecké preteky
bazén SPU, 8.00 h

Basketbalov˘ zápas SPU – UKF 
‰portová hala SPU, 9.00 h (Ïeny), 
11.00 h (muÏi)

Volejbalov˘ zápas SPU – UKF
‰portová hala SPU, 13.00 h (Ïeny), 
15.00 h (muÏi)

Futbalov˘ zápas SPU - UKF 
o Putovn˘ pohár rektorov 
nitrianskych univerzít
futbalov˘ areál FC Nitra, 15.00 h

Superstar nitrianskych univerzít
areál ·D UKF Zobor, 19.00 h

SedemnásÈ hodín premietania 
IT· SPU
·D MladosÈ, 1. poschodie, televízna miestnosÈ

Galakoncert univerzitn˘ch 
súborov Ponitran, Zobor 
a súboru Atikus 
Svätoplukovo nám. pred DAB, 15.30 - 17.00 h

Noãn˘ v˘stup na Zobor
zraz pred ·D MladosÈ SPU a ·D UKF Zobor,
19.00 h

PONDELOK 5. 5. 2008
Vodn˘ slalom 
(KAMIKAZE Fregata) 
‰ieste medziuniverzitné preteky ‰tu-
dentov SPU a UKF 
rieka Nitra, 12.00 h

Gospelov˘ koncert S2G Band
spoloãenská sála ·D MladosÈ, 19.00 h

UTOROK 6. 5. 2008
Aerobic Maraton
‰portová hala SPU, malá telocviãÀa, 9.00 h

Karneval v Riu po slovensky – 
alegorick˘ sprievod mestom 
zimn˘ ‰tadión - Svätoplukovo námestie - pe‰ia
zóna - areál SPU, od 12.00 h 

BaÏant Majáles 
areál SPU, Akademická ul., od 15.00 h

STREDA 7. 5. 2008
VernisáÏ v˘tvarn˘ch prác 
‰tudentov UKF a SPU
foyer Divadla Andreja Bagara, 18.00 h 

Galaveãer 
Gaudeamus - Premostenia
Divadlo Andreja Bagara, Veºká sála, 19.00 h

Zamysleli ste sa niekedy, váÏení ‰tu-
denti, koºko úsilia a voºného ãasu treba
obetovaÈ na kvalitnú prípravu a organizá-
ciu mimo‰kolskej akcie, napríklad takej
diskotéky v ·D MladosÈ? Objednan˘ a za-
platen˘ diskdÏokej hrá od siedmej veãer v
podstate pre úplne prázdnu spoloãenskú
sálu. AÏ okolo 22.00 – 23.00 hodiny ste
ochotní „svojím záujmom a prítomnosÈou“
oceniÈ úsilie organizátorov a akcia sa zaãí-
na pomaly rozbiehaÈ. Potom sa vám, sa-
mozrejme, máli, ste nespokojní, Ïe disko-
téka okolo polnoci konãí a bombardujete
organizátorov otázkami, kedy bude ìal‰ia. 

Tohoroãnú Valentínsku diskotéku po-
znaãili problémy s niekoºk˘mi podnapit˘mi
‰tudentmi, v˘trÏnosti, rozhadzovanie od-
padkov po internáte, neporiadok v sále a
zápis na vrátnici... Nemyslíte si, Ïe takéto
správanie a konanie dospel˘ch ºudí – vy-
soko‰kolákov – je nedôstojné? Nevyhnut-
ná prítomnosÈ príslu‰níkov SBS-iek, ktorí
musia, Ïiaº, zabezpeãovaÈ poriadok poãas
diskoték na akademickej pôde, je vlastne
veºmi smutnou skutoãnosÈou, doslova
hanbou a v˘smechom postu dne‰ného
vysoko‰koláka. Navy‰e, stále sa mnoÏia
sÈaÏnosti z radov ostatn˘ch ‰tudentov na
znaãn˘ hluk na diskotékach. Niekedy by k
zábave naozaj staãilo trochu menej deci-
belov, ão myslíte? 

Najjednoduch‰ím rie‰ením by asi bolo
podobné „nekultúrne“ akcie celkom zru‰iÈ.
Som v‰ak presvedãen˘, Ïe najjednoduch-
‰ie rie‰enie nemusí byÈ vÏdy to najspráv-
nej‰ie... Hoci si mnohí doslova koledujete
o zákaz diskoték, a tak zjavne nútite ve-

denie univerzity zvoliÈ druhé rie‰enie, spo-
loãne hºadajme spôsob „ako sa dá“ a nie
„ako sa nedá“. OpäÈ zdôrazÀujem, Ïe klub
aj vedenie SPU majú snahu podporovaÈ
v‰etky kvalitné kultúrne akcie. Urãite v‰ak
nebudeme podporovaÈ darebáctvo, agre-
sivitu, alkoholizmus a vandalizmus! 

Dobrá zábava môÏe byÈ predsa aj bez
nadmerného mnoÏstva vypitého alkoholu.
Dôkazom toho sú napríklad nedávne gos-
pelové koncerty, divadelné predstavenie
ãi predvianoãné stretnutie folklórneho sú-
boru Zobor a niektor˘ch záujmov˘ch krúÏ-
kov KKZâ. V ostrom protiklade práve v
tom ãase zopár „dobrodincov“ oslavovalo
blíÏiace sa vianoãné sviatky rozhadzova-
ním odpadkov po chodbách internátu...
Îiaº, podobne konãia aj niektoré tzv.
chodbovice, krúÏkovice, izbovice a iné
„...ice“ na internáte.

Nie, urãite nechcem moralizovaÈ,
chcem skôr hºadaÈ moÏné rie‰enia a vy-
volaÈ diskusiu. SnaÏím sa osloviÈ vás
v‰etk˘ch, ‰tudentov, ale aj uãiteºov a os-
tatn˘ch pracovníkov SPU. Pre dobré
my‰lienky, návrhy a nápady si vÏdy náj-
dem ãas, dvere v KKZâ sú otvorené po
cel˘ deÀ a po vzájomnom dohovore aj v
mimopracovnej dobe. Túto problematiku
treba naliehavo rie‰iÈ. Verím, Ïe nájdem
podporu u v‰etk˘ch slu‰n˘ch a aktívnych
‰tudentov SPU a pridajú sa aj internátne
rozhlasové a televízne ‰túdiá, klub
FONS, VBH a ìal‰ie záujmové skupiny
na univerzite.

Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,
vedúci KKZâ

V ruskom Petrohrade sa nedávno stretli prezidenti lokálnych pobo-
ãiek a zástupcovia národn˘ch organizácií AIESECu zo ‰tyridsiatich
krajín Európy a Severnej Ameriky (CEE a WENA), aby diskutovali o
úlohách a spolupráci v nadchádzajúcom období. Medzi úãastníkmi
bola aj nová prezidentka nitrianskej poboãky IVANA JANÍKOVÁ. Aké
boli jej dojmy? 

- Bol to t˘ÏdeÀ, na ktor˘ nik tak ºahko nezabudne. Z malebného Slo-
venska sme vyrazili ako osemãlenná posádka, ktorú tvorilo päÈ prezi-
dentov lokálnych poboãiek z Bratislavy, Univerzity Komenského, Nitry,
Banskej Bystrice a Îiliny a traja kolegovia z národnej organizácie
AIESEC Slovensko. PreÏili sme chvíle plné smiechu a tímovej práce,
ale aj dni, keì sa od kaÏdého z nás vyÏadovalo veºké sústredenie a
kreativita pri predkladaní vízií, hºadaní otvoren˘ch príleÏitostí ãi skúma-
ní na‰ich slab˘ch stránok. Dlhé noci sme strávili plánovaním, urãova-
ním stratégií, ale aj spoznávaním kultúr in˘ch krajín, takÏe obãas sme
nespali viac ako ‰tyri hodiny. 

Zaujímav˘ bol deÀ v obrovskom nákupnom centre v Petrohrade, kde
sme mali moÏnosÈ prezentovaÈ svoju krajinu a zvyky. Bol to úÏasn˘ zá-
Ïitok. Predstavte si, Ïe stojíte na javisku, máte obleãené kroje z Hore-
hronia (t˘mto by som chcela poìakovaÈ ná‰mu súboru ZOBOR za ich
poÏiãanie) a tancujete nacviãenú choreografiu na pieseÀ „Tri dni ma na-
háÀali...“ Po skonãení vystúpenia za nami chodili domáci aj cudzinci,
aby sa s nami odfotografovali a my sme cítili ohromnú hrdosÈ na na‰u
vlasÈ aj medzinárodnú organizáciu AIESEC. -j-



INZERCIA

Poºn˘ deÀ v KolíÀanoch
Na Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom podniku v KolíÀanoch sa 13. marca
uskutoãnil prv˘ Poºn˘ deÀ SOME, ktor˘ pripravila firma Some Slovakia, s.r.o., 
v spolupráci s Mechanizaãnou fakultou a VPP SPU. Vy‰e dvesto úãastníkov ak-
cie malo moÏnosÈ vidieÈ ‰peciálne traktory, techniku na spracovanie pôdy, sej-
bu, chemickú ochranu a kompletné linky na zber krmovín vyrában˘ch vo firmách
Pöttinger, Same a Hardi. Pripravená technika, spolu s odborn˘m v˘kladom, bo-
la vzhºadom na poãasie, prezentovaná na pevnej ploche strediska KolíÀany.
Odborn˘m garantom podujatia bola Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov MF.

Ing. PAVOL FINDURA, PhD.
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·achisti sa majú ãím chváliÈ

OZNAMUJEME AVIZUJEME

ZAUJALO NÁS

V treÈom zápase ‰tvrÈfinálovej série play
off prehral VK Ekonóm SPU Nitra s No-
v˘m Mestom nad Váhom 3:0 (15, 19,
23), a tak sa vyradil z bojov o ìal‰í postup.
V zápasoch skupiny o 5. – 8. miesto pod-
ºahol doma Lokomotíve Zvolen 1:3 (-26,
-16, 26, -24). Stav série 0:1.

Basketbal
Tri v˘hry a päÈ prehier – taká je bilancia

zápasov BK Casta SPU Nitra za posledn˘
mesiac. Po 40. kole základnej ãasti extrali-
govej súÈaÏe je na siedmej prieãke v tabuº-
ke s rovnak˘m poãtom bodov (58) ako
ôsme Komárno a deviate Levice. O tom,
kto z tejto trojice postúpi do play off, sa roz-
hodne v nasledujúcich ‰tyroch zápasoch.

ZO ·PORTU
Volejbal

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodár-

skej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/
2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o
zmene a doplnení niektor˘ch zákonov
v˘berové konanie na obsadenie
miesta vysoko‰kolského uãiteºa na
Katedre biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav pre zabezpeãenie
v˘uãby predmetov: produkcia trva-
liek a cibuºovín, tvorba v sadovníc-
kom kvetinárstve, aplikovan˘ inte-
riérov˘ dizajn. 

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v odbore

záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvi-

valent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového

jazyka – preukázaÈ pohovorom ale-
bo potvrdením o ‰tátnej skú‰ke,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS
Office,

- pedagogická prax min. 10 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna

bezúhonnosÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopi-

som a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu
zasielajte do 18. 4. 2008 na Útvar
personalistiky, ekonomiky práce a
mzdovej uãtárne Rektorátu Sloven-
skej poºnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
V. Papcúnová – I. Gecíková: Návody na cviãenia z regionálnej ekonomiky.

Dotlaã k 2. nezmenenému vydaniu, náklad 200 kusov, cena 56 Sk.
F. ·pánik a kol.: Agroklimatické hodnotenie krajiny a základy agroklimatickej ra-

jonizácie. Metodická príruãka. Prvé vydanie, náklad 100 kusov, cena 109 Sk.
P. Hrubík a kol.: Ihliãnaté a vÏdyzelené dreviny v sadovníckej tvorbe. Druhé do-

plnené vydanie, náklad 300 kusov, cena 88 Sk. 
I. Michalík: Biochémia. ·ieste nezmenené vydanie, náklad 600 kusov, cena 

104 Sk.
D. Országhová a kol.: Cviãenia z matematiky. Tretie nezmenené vydanie, ná-

klad 500 kusov, cena 90 Sk.
O. ·vec a kol.: Deskriptívna geometria. Tretie nezmenené vydanie, náklad 400

kusov, cena 87 Sk.
ª. Chmelniãná a kol.: Technológia chovu mal˘ch hospodárskych zvierat. Prvé

vydanie, náklad 300 kusov, cena 136 Sk.
A. Jakábová – F. Kobza: Kvetinárstvo. Prvé vydanie, náklad 150 kusov, cena

155 Sk.

MONOGRAFIA
M. Kuãera – J. Rusnák: ·túdium tribologick˘ch vlastností materiálov nanese-

n˘ch na povrch vybran˘mi technológiami navárania. Prvé vydanie, náklad 50 ku-
sov, cena 61 Sk.

I. Gecíková a kol.: Aktuálne problémy a otázky rozvoja poºnohospodárstva v
podmienkach SR. Prvé vydanie, náklad 100 kusov, cena 100 Sk.

ODPORÚâANÁ LITERATÚRA
·. Drabant a kol.: Meranie a skú‰anie hydrostatick˘ch prvkov a systémov. Prvé

vydanie, náklad 100 kusov, cena 100 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
J. Pataky a kol.: Základy úãtovníctva. Prvé upravené vydanie, náklad 700 ku-

sov, cena 153 Sk.
O. Kadleãík – R. Kasarda: V‰eobecná zootechnika. Prvé vydanie, náklad 500

kusov, cena 220 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SPEKTRUM

V priestoroch pie‰Èanského Kursaló-
nu sa 27. – 30. apríla bude konaÈ me-
dzinárodné vinohradnícke a vinárske fó-
rum VITICULTURE & VINICULTURE –
Slovakia 2008. Podujatie pripravuje
Konzorcium ERASMUS – SAPA v spo-
lupráci s STU Bratislava a na‰ou univer-
zitou. Zámerom organizátorov je ponúk-
nuÈ priestor na prezentáciu vinárstva a
vinohradníctva v jednotliv˘ch krajinách
a regiónoch a zároveÀ vytvoriÈ medziná-
rodné pracovné skupiny, ktor˘ch cieºom
bude príprava spoloãn˘ch projektov pre
ãerpanie európskych fondov. Viac na
www.viniculture.sk

Dekan Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe
23. apríla 2008 o 10.00 h v zasadaãke
Katedry biochémie a biotechnológie
(pavilón RI, 1. poschodie) bude Ing.
MILAN CH≈APEK, doktorand na KBB,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
VyuÏitie bielkovinov˘ch markerov pri
identifikácii, diferenciácii a charakteristi-
ke genotypov p‰enice letnej, tvrdej,
‰paldy a jaãmeÀa jarného.

S PIETOU
Fakulta agrobiológie a potravino-

v˘ch zdrojov SPU s hlbok˘m zármut-
kom oznamuje, Ïe 29. marca 2008 zo-
mrela vo veku 71 rokov b˘valá dlho-
roãná pracovníãka ‰tudijného oddele-
nia Agronomickej fakulty

ANNA SLOVÁKOVÁ.

Posledná rozlúãka so zosnulou bo-
la 1. 4. 2008 na Mestskom cintoríne 
v Nitre. 

âesÈ jej pamiatke!

Redakcia slovenského vydania me-
saãníka PRESStige hºadá redaktorov a
editorov pre web a denné spravodaj-
stvo. Hºadáme prispievateºov do rubrík:
aktuality, kultúra a umenie, politika, spo-
loãenské vedy, prírodné vedy, názory.

PrihlásiÈ sa môÏu ‰tudenti, vedeckí pra-
covníci a zamestnanci SPU a UKF. 

Info: Róbert Kollár, 0903 832 085, 
robert.kollar@presstige.sk. 

NEPREHLIADNITE

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

www.uniag.sk8

·achov˘ klub ZdruÏenia ‰portov˘ch
klubov SPU Nitra sa v závere sezóny
2007/2008 zapísal do histórie ‰achové-
ho hnutia na Slovensku. Napriek veºmi
skromn˘m ekonomick˘m a priestorov˘m
podmienkam sa nám ako jedinému klu-
bu na Slovensku podarilo obsadiÈ v no-
vom roãníku v‰etky ‰achové súÈaÏe – od
extraligy aÏ po piatu (oblastnú) ligu a
mládeÏnícku celoslovenskú súÈaÏ. 

Úspe‰ne reprezentujeme mesto Nit-
ra, na‰u univerzitu, ZdruÏenie ‰porto-
v˘ch klubov SPU Nitra a vysoko‰kolsk˘
‰port. V˘sledky nás te‰ia o to viac, Ïe
jednotlivé kolektívy zastupujú väã‰inou
hráãi z Nitry a blízkeho okolia, mnohí
odchovanci Nitry, ‰tudenti a zamest-
nanci na‰ej univerzity. 

V súÈaÏiach extraligy a 1. ligy sú na‰i
súperi posilnení o reprezentantov SR
(napr. Ftáãnik, Timo‰ãenko, Plachetka,
Marko‰, Petrík, Repková, Hagarová a i.),
ako aj najlep‰ích hráãov âeska, Maìar-
ska, Poºska, Ukrajiny, Rumunska. Na-
‰ou „posilou“ bol junior Peter Michalík a
Martin Dobrotka z Prievidze a Milan
Maro‰ z nitrianskej UKF, známy orga-
nizátor celoslovensk˘ch súÈaÏí a ·tiav-
nick˘ch ‰achov˘ch dní. Základ druÏstva

tvoria b˘valí ‰tudenti FEM Jozef Mikita,
Jozef Moko‰ a Miroslav Goru‰a, Nitra-
nia Peter Marti‰ka, Jozef Dlh˘ a ªu-
bo‰ Debnár, poslucháãka FEM Mária
Machalová a dorastenci Nitry Martin
Ondru‰, Peter Janãoviã a Marek Ho-
leva.

Postupy do vy‰‰ích súÈaÏí nám za-
bezpeãilo víÈazstvo „B“ druÏstva v dru-
hej, „C“ druÏstva v tretej a „D“ druÏstva
v ‰tvrtej lige.

Je to v˘zva. Ako ju prijmeme, ukáÏu
najbliÏ‰ie dni. Zostávame skromní, pre
ìal‰iu reprezentáciu a v˘chovu nov˘ch
nitrianskych nádejí v‰ak potrebujeme
pomoc! VyÏaduje si to spoluprácu mes-
ta, oboch univerzít a najmä váÏneho
sponzora. Treba nájsÈ ‰achovú klubov-
Àu na zápasy a tréningy, zaistiÈ základ-
né finanãné zabezpeãenie, dorie‰iÈ or-
ganizáciu ‰achového klubu. PomôcÈ
nám, okrem iného, môÏu aj va‰e 2 per-
centá z dane, ktoré môÏete do 30. aprí-
la poukázaÈ ZdruÏeniu ‰portov˘ch klu-
bov TJ Slávia SPU Nitra (www.rozhodni.
sk). BliÏ‰ie informácie získate u autora
ãlánku na Katedre telesnej v˘chovy a
‰portu. PaedDr. DU·AN DANKO,

zástupca ·achového oddielu Z·K SPU

JAZYKOVÉ OKIENKO

Záujemcovia, nie záujemci

Pri Ïivotn˘ch podstatn˘ch menách
muÏského rodu zakonãen˘ch na -ca sa
pomerne ãasto stretávame s pouÏíva-
ním dvoch tvarov nominatívu mnoÏné-
ho ãísla, napríklad darcovia i darci, dô-
chodcovia i dôchodci, v˘hercovia i v˘-
herci, vynálezcovia i vynálezci, zá-
chrancovia i záchranci, záujemcovia i
záujemci. Uvedené podstatné mená sa
vzhºadom na svoje zakonãenie na sa-
mohlásku -a skloÀujú podºa vzoru hrdi-
na, ktor˘ v uvedenom páde priberá prí-
ponu -ovia – hrdinovia. Rovnakú pádo-
vú príponu -ovia majú aj podstatné me-
ná spomenuté v úvode, napríklad dar-
covia krvi, aktívni dôchodcovia, v˘her-
covia súÈaÏe, známi vynálezcovia,
obetaví záchrancovia, záujemcovia o
prácu. 

(RNO 11/2008)

Noemova archa na ·picbergoch
Za polárnym kruhom na ostrove

Svalbard postavili Nóri svetovú banku
semien kultúrnych rastlín, v ktorej sa
môÏe uskladniÈ 3 - 4,5 milióna druhov
semien na stovky rokov. Neobvyklá zá-
sobáreÀ má zachrániÈ plodiny pred vy-
hynutím a zabezpeãiÈ ºudstvu potravu 
v prípade apokalyptickej katastrofy.
Budova leÏí 130 metrov nad morom,
má tri podzemné haly z ocele a takmer
cel˘ rok je izolovaná vysokou vrstvou
snehu a ºadu. Semená a zrná do „Noe-
movej archy“ poslali takmer v‰etky kra-
jiny sveta. Medzi prioritné rastliny patrí
ryÏa, obilie, maniok, ‰o‰ovica, kukuri-
ca, zemiaky, banán, fazuºa a hrach. 

(SME 28. 2. 2008)

■ Prenajmem zariadenú, zrekon‰truovanú
garsonku na Chrenovej III. v peknom, tichom
prostredí, 15 min. od SPU, dlhodobo. Cena
6000/mes. + energie. Kontakt: 0905 646 814.

Snímka: autor


