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DRUHÉ EXTRALIGOVÉ ZLATO PRE NAŠICH BASKETBALISTOV

Často sa diskutuje o našej úspešnosti či neúspešnosti v rámcových progra-

moch rozvoja vedy a techniky Európskej únie. V tematickom okruhu Potraviny,

poľnohospodárstvo a biotechnológie 7. rámcového programu sú oficiálne zve-

rejnené výsledky prvej výzvy.

Z celkového počtu 414 podaných
projektov mali slovenské subjekty účasť
v 25 (SPU v dvoch). Ako úspešných bo-
lo vyhlásených 64 projektov, z nich tri so
slovenskou účasťou, po jednom z SPU,
Centra výskumu v živočíšnej výrobe a 
z Virologického ústavu SAV. Počet pro-
jektov približne korešponduje s počtom
obyvateľov. Počet obyvateľov Slovenska
(5,4 mil.) predstavuje niečo vyše 1 % z
celkovej populácie EÚ (499 mil.). Počet
projektov, v ktorých sa slovenské sub-
jekty zúčastnili v prvej výzve nášho te-
matického okruhu 7. RP, predstavuje
dokonca až 6 % z celkového počtu po-
daných projektov a podiel úspešných
so slovenskou účasťou je takmer 5 %.
Horší je však slovenský podiel na celko-
vých žiadaných prostriedkoch a ešte
horší na prostriedkoch získaných me-
dzinárodnými riešiteľskými konzorciami.
Z celkovo požadovanej 1,1 mld. eur slo-
venské inštitúcie žiadali iba 4,9 milióna,
čo je 0,4 % a z celkových získaných 194
mil. eur sa na Slovensko dostalo iba 409
tis. eur, čo predstavuje 0,2 %. 

Príčin je viacero. Finančná poddimen-
zovanosť vedeckých a vedecko-vzdelá-
vacích inštitúcií zo slovenských zdrojov
a s tým súvisiaca technická a personál-
na vybavenosť pracovísk má, samozrej-

me, najväčší vplyv. Svoj podiel má však
aj včasnosť informácií a účasť našich ex-
pertov na príprave pracovných progra-
mov na bežný rok. Z tohto dôvodu sme
na SPU aj za účasti iných slovenských
relevantných vedeckých inštitúcií vo
februári vytvorili tzv. expertnú skupinu,
ktorá má možnosť, prostredníctvom de-
legáta v programovom výbore spomína-
ného tematického okruhu a národnej
kontaktnej osoby 7 RP, zapojiť sa do prí-
pravy rozhodujúcich dokumentov. Bežní
uchádzači o účasť v rámcovom progra-
me majú možnosť zoznámiť sa so zame-
raním výzvy až po samotnom oficiálnom
zverejnení. Účastníci expertnej skupiny
sú však informovaní skôr, čo umožňuje
inštitúcii, ktorú zastupujú, začať s prípra-
vami účasti v budúcich medzinárodných
konzorciách oveľa skôr. Účasť v expert-
nej skupine nie je ničím limitovaná a je
otvorená pre všetkých, ktorým záleží na
zlepšení nášho pôsobenia v rámcovom
programe rozvoja vedy a techniky EÚ. 

V pracovnom programe na rok 2010,
ktorého výzva sa predpokladá koncom
júna alebo začiatkom júla 2009, je celý
rad tém, zaujímavých aj pre slovenské
riešiteľské kolektívy. Medzi navrhovaný-
mi sú viaceré, ktoré sú orientované na
členské krajiny, ktoré vstúpili do EÚ po

„Keď idú maturanti mestom,“ spo-
mínam si na svoju skúšku dospelosti.
S nostalgickým úsmevom aj na tablo
našej triedy. Nedá sa naň len tak za-
budnúť, veď bolo na svoju dobu také
škandalózne, že ho z výkladu predaj-
ne s nábytkom dal odstrániť sám s. ria-
diteľ! Na vysvetlenie musím dodať, že
naša trieda nebola žiadne béčko! Po
prvé, bola to 3. A, v ktorej sa stretli vý-
borné hlavičky z dvoch základných
škôl nášho malého mesta. A po druhé,
nerozumeli len matike, fyzike a iným
vedám, ale boli medzi nimi aj také
decká, ktorým zásady ozajstného ve-
selého študentského života neboli
terrou incognita. No, to by vydalo na
román, stĺpček naozaj nestačí. A tak
spomeniem iba jeden parádny kúsok.
Celotriedny útek z hodiny deskriptívy
za mesto. Bol to dobrý úkryt, veď nás
niekoľko hodín hľadal celý profesorský
zbor! Nedomysleli sme to veru, málom
bolo z toho zle, nakoniec sa to akosi
utriaslo a dnes je to už len hmlistá ús-
mevná príhoda. No čo, „dg“ napokon
nebolo a pán profesor M. nám to už
určite prepáčil! 

Spomienky ma unášajú a ja som
predsa chcela o tom našom table! Je-
ho „autori“ nám vopred nič neprezradi-
li, iba prikázali priniesť fotky z najútlej-
šieho detstva. Z dosák pozbíjali kus
plota. Na jednu stranu, tú serióznu, na-
lepili naše ateliérové maturitné fotky:
biele blúzky a košele s ozdobným „ža-
bó“, baby hrubé linky okolo očí, vlasy
natupírované do drdolov a lokní. Druhá
časť (deravého) plota bola sviečkou
opálená do tmava, na nej fotky drob-
čekov hore a dole bez, medzi nimi
kriedou načmárané nápisy. Také, aké
na plotoch obyčajne bývajú... Písal sa
rok 1969 a vtedajšia doba študentskú
recesiu netolerovala. Ešteže nás pri-
pustili k maturite! Dobre urobili, lebo
by Slovensko prišlo o múdrych dokto-
rov, inžinierov, učiteľov, uznávaného
architekta aj kníhtlačiara. Snažím sa
pripomenúť si menoslov našej triedy.
Určite nie som sama. Veď je čas, keď
chodia maturanti mestom! A o sobo-
tách tí, ktorí sa stretávajú po rokoch.
Ad revidendum..? K. POTOKOVÁ

30. 5. 1908 - narodil sa Hannes Olof

Gösta Alfvén, švédsky astrofyzik, nosi-
teľ Nobelovej za práce v oblasti fyziky
plazmy a jej interakcie s magnetickým
poľom. 

5. 6. 1900 - narodil sa Dennis Gabor,

anglický fyzik maďarského pôvodu,
nositeľ Nobelovej ceny za objav princí-
pu holografie. Zaoberal sa najmä fyzi-
kálnou optikou, okrem iného vynašiel
plazmovú lampu. 

5. 6. 1981 - americké strediská pre
kontrolu chorôb prvýkrát referovali o
AIDS (acquired immunodeficiency syn-
drome), syndróme získanej imunitnej
nedostatočnosti.

6. 6. 1799 – narodil sa Alexander

Sergejevič Puškin, romantický básnik,
zakladateľ novodobej ruskej literatúry.
Jeho dielo inšpirovalo hudobných skla-
dateľov, najmä P. I. Čajkovského (opery
Eugen Onegin, Piková dáma) a M. P.
Musorgského (opera Boris Godunov).

1. máji 2004, i na krajiny, ktoré sa na
vstup do EÚ v súčasnosti pripravujú. 

Som presvedčený, že aj pracovníci
SPU nájdu vo výzve „svoje“ oblasti. 
K výzve chystáme informačný deň za
účasti pracovníkov Agentúry pre pod-
poru výskumu a vývoja, ktorá je zodpo-
vedná za koordináciu podpory sloven-
skej účasti v 7 RP. Pozývame aj zástup-
cu Európskej komisie, tak ako vlani,
iných zahraničných prednášateľov a bu-
deme radi, keď na informačnom dni vy-
stúpi úspešný slovenský riešiteľ.

Prof. Ing. ŠTEFAN MIHINA, PhD.,

delegát SR v Programovom výbore 7. RP

Pred začiatkom sezóny ste sa vyjadri-

li, že vaším cieľom bude dostať sa do

hornej šestky a potom prejsť cez prvé

kolo play off. Kedy sa ukázalo, že muž-

stvo má šancu zapojiť sa do bojov o maj-

strovský titul? 

- Toto vyhlásenie nebolo diplomatické
ani opatrné, ale vychádzalo z reality. Pos-
tavili sme úplne nové družstvo, ktorého
výkonnosť sa nedala ohodnotiť na základe
relevantných výsledkov z prípravného ob-
dobia. Viacerí z hráčov boli po tridsiatke
alebo nikdy nezískali titul či medailu, zato
však mali veľké skúsenosti z medzinárod-
ných líg. A to som, z hľadiska ich motivá-
cie, považoval za dôležitý moment. Až
koncom novembra, keď sme odohrali zá-
pasy s každým súperom, dalo sa presne
definovať, kde sa výkonnostne nachádza-
me. Ukázalo sa, že v súťaži nie je výrazne
silnejší ani kvalitnejší tím ako náš, a tak
sme si mohli určiť smelý cieľ – vyhrať ligu.
Zostávalo už iba dolaďovať herný prejav
družstva, aby vyvrcholil v závere súťaže.

Po výbornom umiestnení v prvej šest-

ke malo družstvo pred sebou tri kolá vy-

raďovacích bojov...

- Najnáročnejšie bolo prvé, ktoré malo
svoju osobitú psychológiu, pretože v mi-
nulých sezónach sa nám nepodarilo prejsť

práve cez úvodné kolo play off. Narazili
sme na mimoriadne silného súpera, Ko-
márno. Bol to skutočne boj na ostrie noža
a štyri zápasy sa v podstate ťahali až do
posledných chvíľ. Myslím, že psychická
odolnosť celého kolektívu sa formovala
práve v tomto súboji, obzvlášť v mimoriad-
ne dôležitom zápase v Komárne, kde sme
po dvojnásobnom predĺžení vyhrali a vy-
rovnali stav série na 1:1. To nás psychicky
a morálne skutočne veľmi pozdvihlo a vy-
vrcholením týchto momentov bol piaty zá-
pas. Ani cez nasledujúceho súpera, Prie-
vidzu, sa nám nepostupovalo ľahko, ale dá
sa povedať, že to predsa len bolo o niečo
odlišnejšie. 

Napokon prišlo dramatické finálové

kolo s Pezinkom. Ako ste ho prežívali? 

- Finálová séria bola veľmi kolísavá a
plná paradoxov. Vôbec nepotvrdzovala
teórie, ktoré dovtedy platili v súbojoch play
off. Prvý zápas v Pezinku sme prekvapu-
júco vyhrali, na domácej palubovke sme

Ocenenie 

ekofyziologického

výskumu
Profesor Jiří Dra-

hoš, predseda Aka-

démie vied Českej

republiky, vyzname-

nal 21. apríla Čest-

nou odborovou me-

dailou G. J. Mendela

za zásluhy v biolo-

gických vedách prof.

Sune Lindera zo Švédskej poľnohos-

podárskej univerzity v Uppsale (na

snímke). Ocenil tak jeho podporu roz-

voja ekofyziologického výskumu v

bývalom Česko-Slovensku.

Na slávnosti sa zúčastnili jeho sú-
časní a bývalí spolupracovníci z Brna,
Českých Budějovíc, Bratislavy a Nitry.
Na stretnutí sa vyzdvihol aj význam
výskumnej plochy Medzinárodného
biologického programu (IBP) v Bábe
pri Nitre pre rozvoj ekofyziologického
výskumu lesných drevín a ekosysté-
mov v bývalom Česko-Slovensku. Na
prijatí bol prítomný aj prof. Pavol Eliáš
z Katedry ekológie FEŠRR, ktorý v ro-
koch 1985-1988 viedol terénny ekofy-
ziologický výskum v Bábe, zameraný
na ambulantné merania mikroklímy le-
sa, fotosyntézu, vodný režim a vodi-
vosť prieduchov v korunách dospe-
lých stromov a v profile lesného po-
rastu. Výsledky výskumu mladého
šesťčlenného česko-slovenského tímu
ekofyziológov vyvolali vtedy ohlas aj v
zahraničí. Účastníci pražského stret-
nutia s potešením prijali informáciu
prof. Eliáša, že ekologický výskum v
Bábe sa v rámci projektu VEGA v roku
2007 obnovil, a to v spolupráci Ústavu
krajinnej ekológie, pobočky Nitra a
Katedry ekológie FEŠRR. Výskum je
zameraný na zistenie zmien v štruktú-
re a biodiverzite ekosystému opada-
vého listnatého lesa pod vplyvom glo-
bálnej zmeny a manažmentu. -r-

Po štyroch rokoch sú hráči basketbalového klubu AX SPU Nitra opäť majstra-

mi Slovenska. V rozhodujúcom piatom finálovom zápase vyhrali na palubovke

Pezinka 97:93 a v celej sérii triumfovali 3:2. Cesta na extraligový trón nebola

ľahká, o to väčšia bola napokon radosť hráčov i priaznivcov nitrianskeho bas-

ketbalu. Samozrejme, výrazný podiel na úspechu nášho družstva má jeho

tréner, PaedDr. ĽUBOMÍR URBAN, ktorý v súčasnosti pôsobí ako odborný asis-

tent na Katedre telesnej výchovy a športu SPU.

ZAZNAMENALI SME

Na chodbách a schodištiach našej
univerzity sa to v týchto dňoch hemží
elegantne oblečenými dámami a
pánmi v tmavých oblekoch. Neklam-
ný znak, že začali štátne záverečné
skúšky na všetkých fakultách. Hore
schodmi ešte vážni a s trémou, dolu
schodmi už s úsmevom, veď majú
skúšky úspešne za sebou. Pán do-
cent Belica, ktorý si popri župan-
ských povinnostiach našiel čas aj na
účasť na štátniciach, je s kvalitou od-
povedí spokojný. Veríme, že sú a bu-
dú aj ostatní členovia komisií z našej
univerzity, i z partnerských inštitúcií.
Veľa šťastia novým absolventom na-
šej alma mater praje redakcia

V uplynulých dňoch oslávil významné
životné jubileum – osemdesiat rokov –
inžinier architekt VLADIMÍR DEDEČEK,

významná osobnosť slovenskej architek-
túry a „otec“ areálu Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre. V mene
celej univerzity mu srdečne blahoželá-
me a do ďalších rokov prajeme veľa
zdravia a optimizmu!



Rozvoj vidieka 

a Spoločná poľnohospodárska politika EÚ Na VPP rekonštruujú farmu dojníc

Ocenenia pre pracovníkov Technickej fakulty

Program začal už tradič-
ne v Oponiciach prehliad-
kou porastu repky olejnej a
kukurice. „Tento mesiac
nepadla ani kvapka vlahy
a porasty sú v kritickom
stave. Keď však príde vý-
datný dážď, budú nám pa-
dať eurá,“ týmito slovami
privítal účastníkov Ing. Pe-
ter Brezovský, riaditeľ VPP,
a zároveň im poďakoval,
že so sebou priniesli oča-
kávaný dážď. Trendom bu-
dúcnosti, vzhľadom na kli-
matické zmeny, je obnove-
nie zavlažovacej techniky.
VPP vlani zakúpil širokozá-
berový lineárny závlahový
systém vybavený riadia-
cim panelom, ktorý pracu-
je v energeticky a vodoús-
pornom režime. V súčas-
nom období ho využívajú
na závlahu kukurice, vysa-
denej na ploche 70 ha. Okrem zavlažo-
vača, ktorý je zabezpečený proti krádeži
moderným ochranným systémom, si
hostia prezreli aj novú techniku aplikácie
močovky. 

Z programu rozvoja vidieka získal VPP
55 miliónov korún, z nich 30 miliónov
vložil do rekonštrukcie veľkokapacitnej
farmy dojníc a za zvyšnú časť nakúpil
moderné poľnohospodárske stroje. Po
rekonštrukcii farmy by sa úžitkovosť ma-

la pohybovať na úrovni 9- až 10-tisíc lit-
rov na dojnicu za rok. Keďže podnik hos-
podári v znevýhodnených podmien-
kach, dostane 50 %-nú dotáciu z EÚ,
ktorú mu platobná agentúra po prefinan-
covaní nákladov preplatí. 

Projekt rekonštrukcie maštalí pripravil
podnik v spolupráci s Katedrou stavieb
(KS) TF.

„V maštali, v boxoch, bude v štyroch
radoch ustajnených 175 dojníc. Budú le-

NOVINKY CENTRA BALTSKEJ UNIVERZITY NA SPU

Tradičný kontrolný deň k úprave hospodárskych dvorov a aktuálnym otázkam

ďalšieho rozvoja a smerovania Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku

SPU, s.r.o., Kolíňany, sa konal 15. mája. Zúčastnilo sa na ňom aj vedenie univerzity

na čele s rektorom Mikulášom Látečkom. Manažment podniku prezentoval najmä

novinky, ktoré sa udiali od posledného kontrolného dňa.

Tisíc dolárov získal študent z FAPZ

Prezentoval sa prácou pod názvom
Využitie probiotík v akvakultúre. „Jej nos-
ná myšlienka bola, že probiotiká výborne
fungujú ako živé kultúry, ktoré treba urči-
tým spôsobom zapracovávať do krmív.
Týka sa to aj granulovaného krmiva pre
ryby. Zaoberal som sa najmä spôsobmi,
ako živé kultúry prežívajú zapracovanie
do krmív,“ informoval nás O. Pastierik. 

„Súťaž Alltech o Cenu mladého vedca
napreduje míľovými krokmi,“
uviedla Dr. Inga Russell, ria-
diteľka súťaže. „Títo študenti
sú budúcnosťou nášho od-
vetvia a ich práca je ilustrá-
ciou toho, že je v dobrých ru-
kách. Pomocou týchto vyni-
kajúcich mozgov, sústrede-
ných na zlepšenie zdravia a
úžitkovosti zvierat, by sme
mali byť schopní prekonať
akékoľvek výzvy 21. storo-
čia.“ 

Symbolický šek na tisíc do-
lárov odovzdal víťazovi Ing.
Peter Chudej, obchodný ria-
diteľ Alltechu, takisto absol-
vent FAPZ SPU. „Ako ma in-

formovali, práca Ondreja Pastierika, ve-
novaná akvadivízii, bola veľmi kvalitne
spracovaná a verím, že v ďalšom ročníku
bude reprezentovať Slovenskú poľnohos-
podársku univerzitu väčšie množstvo ba-
kalárov a doktorandov. Zároveň sa chcem
poďakovať kolektívu pedagógov a fakul-
te, za to, že vychovávajú takýchto šikov-
ných odborníkov,“ povedal pri odovzdá-
vaní ocenenia Ing. Chudej. -rch- Veľká sála Ústavu poľnohospodárskej ekonomiky a informácií v Prahe bola 12.

mája miestom zasadnutia Rady Českej akadémie poľnohospodárskych vied
(ČAZV). Viedol ho jej predseda a rektor Českej poľnohospodárskej univerzity 
v Prahe, dr. h. c. prof. Ing. Jan Hron, DrSc. Prítomní boli aj zástupcovia Minister-
stva poľnohospodárstva ČR, Agrárnej komory ČR, Potravinárskej komory ČR,
ako aj predstavitelia univerzít, rezortných a privátnych výskumných ústavov. 

V úvode odznela správa o činnosti ČAZV a jej hlavných útvarov, veľká po-
zornosť bola venovaná činnosti Vydavateľskej rady ČAZV. Jedným z bodov
programu bolo aj udelenie medailí a dekrétov čestného členstva ČAZV. Medzi
ocenenými boli aj traja zástupcovia Technickej fakulty SPU. Za mimoriadny
prínos pre rozvoj vedy a výskumu v agrárnom sektore odovzdal Jan Hron
striebornú medailu emeritnému profesorovi SPU, dr. h. c. prof. Ing. Jánovi

Jechovi, PhD., a dekréty čestného členstva ČAZV prof. Ing. Štefanovi Ková-

čovi, PhD., z Katedry výrobnej techniky a prof. Ing. Ladislavovi Nozdrovic-

kému, PhD., vedúcemu Katedry strojov a výrobných systémov. Ako zdôraznil
predseda ČAZV, udelenie ocenení pracovníkom TF je zároveň uznaním ich
mimoriadneho podielu na rozvoji vzťahov medzi českými a slovenskými uni-
verzitami a výskumnými inštitúciami. -rch-

Medzinárodná firma Alltech, zaoberajúca sa výrobou prípravkov zefektívňujú-

cich využitie základných krmív pre všetky druhy hospodárskych zvierat, založila

pred štyrmi rokmi prestížnu súťaž o Cenu mladého vedca. V tomto roku získal

ocenenie a finančnú odmenu aj študent našej univerzity Ondrej Pastierik zo 4.

ročníka FAPZ.Vo veľkej konkurencii, z celkového počtu 1 800 účastníkov z celého

sveta (7 zo Slovenska), obsadil 2. miesto v európskom kole.

www.uniag.skwww.uniag.sk

žať na podstielke separátu z hnojovice,
ktorý nie je bakteriologicky škodlivý. Kŕ-
menie zvierat bude prebiehať zo stredo-
vej chodby, výkaly budú odstraňovať hy-
draulické vyhŕňacie lopaty,“ informovala

Ing. Jana Lendelová, PhD.,
vedúca KS. Zároveň zdô-
raznila, že zrealizovali aj
niekoľko noviniek, ktoré
doteraz neboli aplikované
na Slovensku. „Maštale
budú vybavené automa-
tickým prihŕňacím zariade-
ním na krmivo a odbúrava-
nie tepelného stresu zvie-
rat chceme riešiť špeciál-
nymi sprchami. Tie sa bu-
dú spúšťať na základe tep-
lotných povelov. Pohodu
zvierat by mali zabezpečiť
aj gumové rohože, na kto-
rých sa budú dojnice po-
hybovať.“ 

Vyhliadky VPP, ktorý roč-
ne vyprodukuje 4 milióny
litrov mlieka, komplikuje
súčasná zložitá situácia na
trhu s mliekom. „Nepred-
pokladali sme, že počas
tohtoročnej jari cena mlie-

ka dosiahne historické minimá. Vlani
sme liter mlieka predali za 12 korún, trž-
ba tvorila okolo 40 miliónov korún. Dnes
predávame mlieko za menej ako polo-
vičnú cenu, takže straty budú značné a
nedokážeme ich pokryť. Veríme, že si-
tuácia sa postupne stabilizuje, inak hrozí
aj strata investícií, ktoré sme vložili do
rozvoja moderných technológií,“ podot-
kol Ing. Brezovský.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Závlahový systém vybavený riadiacim panelom pracuje v energe-
ticky a vodoúspornom režime. Dĺžka zavlažovania je okolo 265
metrov. Foto: -rch-

Štipendista Fulbrightovej komisie na FEŠRR

„Mojím najväčším pracovným úspe-
chom je výučba a poradenstvo v oblasti
manažovania zmien pre lokálne, štátne a
federálne organizácie v USA, Litve, Lo-
tyšsku, na Ukrajine a v Srbsku,“ povedal
prof. Bruce a dodal, že rád prijal pozvanie
na FEŠRR. Podľa neho sa naši študenti
mimoriadne zaujímajú o prístupy k budo-
vaniu verejnej správy, čo je odrazom dob-
re pripravených študijných programov v
odbore verejná správa a regionálny rozvoj.

Na workshope sa zúčastnila aj Nora
Hložeková, výkonná riaditeľka FK pre
vzdelávacie výmeny v SR, ktorá obozná-
mila účastníkov s aktivitami komisie a zá-
roveň pripomenula citát senátora J. W. Ful-
brighta, podľa ktorého „vzdelávacie vý-
menné programy môžu zmeniť národy na
jednotlivcov a prispieť tak - ako žiadna iná
forma komunikácie - k humanizácii medzi-
národných vzťahov“.

FK pre vzdelávacie výmeny v SR vznik-
la pred 15 rokmi dohodou medzi vládou
SR a USA na podporu vzdelávacích, výs-
kumných a kultúrnych výmen prostredníc-
tvom Fulbrightovho programu. V súčas-
nosti sa realizuje v 140 krajinách a každo-
ročne sa udeľuje takmer 7-tisíc štipendií. 

„Máme dlhoročné pozitívne skúsenosti
s účasťou amerických odborníkov na SPU.
Horšie je to však s účasťou pedagógov,
ale i doktorandov vašej univerzity, ktorí sa
doposiaľ nezúčastnili ani na jednom poby-
te. Uvítali by sme, keby využili tieto štipen-
dijné možnosti,“ uviedla riaditeľka N. Hlo-
žeková. Absolventi vysokých škôl majú
možnosť vycestovať na študijný alebo výs-
kumný pobyt minimálne na desať mesia-
cov, prípadne si môžu v USA dokončiť ma-

FEŠRR vypracovala v minulom roku projekt, na základe ktorého Fulbrightova

komisia (FK) vyslala na fakultu štipendistu, profesora Raymona Brucea z Texaskej

univerzity. V súčasnosti sa na fakulte zaoberá problematikou verejnej správy.

FEŠRR pripravila pre neho program pozostávajúci z prednášok pre študentov a

zároveň pod jeho vedením zorganizovala workshop na tému Budovanie kapacít.

Výkonná riaditeľka FK, Nora Hložeko-
vá, informovala, že pedagógovia a
doktorandi z SPU, zo všetkých odbo-
rov, majú možnosť využiť štipendijné
pobyty v USA. Snímka: -rch-

Smerom k trvalej udržateľnosti

Program sa realizuje na základe medzi-
národnej dvojstrannej dohody medzi Upp-
salskou univerzitou vo Švédsku a SPU v
Nitre. V rámci medzinárodného programu
ponúka SPU výučbu štyroch kurzov v ang-
ličtine alebo slovenčine: 1. Trvalo udrža-

teľný rozvoj v Baltskom regióne (KTUR
FEŠRR), 2. Ľudia v Baltskom regióne –

kultúra, politika, spoločnosť (KTUR
FEŠRR), 3. Životné prostredie (KE
FEŠRR), 4. Udržateľné vodné hospo-

dárstvo (KKI FZKI).
Medzinárodný kurz Životné prostredie

sa pre nízky záujem študentov v r. 2008/
2009 neotvoril, ostatné boli zabezpečené
v plnom rozsahu podľa platných osnov, 
s využívaním medzinárodných učebných
pomôcok BUP. Na niektorých kurzoch sa
zúčastnili aj zahraniční študenti. Na SPU
sú kurzy evidované ako voliteľné alebo
povinne voliteľné predmety pre študentov
FAPZ, TF, FZKI a FEŠRR. Absolventi mô-
žu získať medzinárodný certifikát, podpí-
saný riaditeľom BUP vo Švédsku a rekto-
rom SPU v Nitre.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa
využili aj možnosti mobilít a v roku 2008
sa traja študenti zúčastnili na študentskej
konferencii o klimatických zmenách v Poľ-
sku (Štetín) a jeden doktorand na letnej
aktivite, plavbe loďou po Baltskom mori,
spojenej s certifikovaným odborným envi-
ronmentálnym kurzom. Pedagógovia kur-
zov BUP na SPU sa podieľajú na príprave
ďalších medzinárodných kurzov a ich
zástupca sa zúčastnil na dvoch stretnu-

tiach editorov učebných materiálov v Es-
tónsku a Litve. 

Program na tento rok je tiež bohatý.
Študenti sa zúčastnili na konferencii Kli-
matické zmeny a výchova a vzdelávanie
pre trvalo udržateľný rozvoj v dňoch 
22. - 26. apríla v Rogowe, v Poľsku. Ďalej
sa plánuje plavba loďou, spojená s kur-
zom SAIL (Aplikovaná udržateľnosť v me-
dzinárodnom vzdelávaní) v termíne au-
gust-september, (Holandsko-Portugal-
sko), plavba japonskou „loďou mieru“
Peaceboat (jún, Dánsko-Nórsko) a účasť
na študentských konferenciách podľa
ponuky Sekretariátu BUP v Uppsale.

Zabezpečuje sa aj účasť pedagógov
na stretnutí editorov učebných materiá-
lov, na kurzoch a učiteľských konferen-
ciách podľa aktuálnej ponuky. 

V r. 2008 bolo Centrum BUP prevádz-

kovo-organizačne reštrukturalizované,

aby sa dodržali všetky zmluvné záväzky

SPU voči Sekretariátu BUP v Uppsale.

Novým riaditeľom sa stal Ing. Alexander

Fehér a asistentkou centra Ing. Zuzana
Candráková. V roku 2008 sa zriadila no-

vá kancelária Centra BUP v priestoroch

FEŠRR SPU na Mariánskej ul. 10, 3.
posch., č. dv. 31. (tel: +421 37 641 5626).
Centrum má bohatý program, ktorý pri-

náša úžitok študentom, ako aj pedagó-

gom, zapojeným do jeho aktivít. Ďalší
záujemcovia sú vítaní!

Kontakty: balticka.univerzita. slovensko

@pobox.sk alexander.feher@uniag.sk,

www.fesrr.uniag.sk/balticka_univerzita

www.balticuniv.uu.se.
Centrum BUP pri SPU

Program Baltskej univerzity (BUP) je sieťou 200 univerzít v regióne Baltského

mora a je koordinovaný sekretariátom, ktorý sídli pri Uppsalskej univerzite vo

Švédsku. Činnosť BUP sa datuje od začiatku 90. rokov a je zameraná na udrža-

teľný rozvoj regiónov, ochranu životného prostredia a na procesy demokratizácie

v rôznych krajinách. Záujmové územie je obývané 85 miliónmi obyvateľov a tvorí

11 % Európy. Centrum BUP pre celé Slovensko bolo založené pri SPU už pred

vyše desiatimi rokmi a zásluhu na tom, ako aj na jeho ďalšom rozvoji, mal najmä

prof. D. Húska, prof. P. Eliáš, prof. A. Bandlerová, doc. Ľ. Jurík a ďalší.

K úspechu na medzinárodnej úrovni O. Pastierikovi
zablahoželal Ing. Peter Chudej, obchodný riaditeľ
Alltechu a prof. Daniel Bíro, dekan FAPZ. Foto: -rch-

Pod týmto názvom sa v dňoch 29. a 30. apríla v Račkovej doline konala medzi-

národná konferencia, ktorú organizovala Katedra práva FEŠRR v spolupráci s mi-

nisterstvom pôdohospodárstva, SPPK, ZPD a OS, Centrom medzinárodných pro-

gramov FEŠRR a Centrom programov EÚ FEM.

Slovenskí študenti majú veľký záu-

jem vycestovať do zahraničia. Je

možné cez FK žiadať o štipendium na

dvojročné magisterské štúdium? 

„V súčasnosti máme programy otvo-
rené pre absolventov magisterského
štúdia v SR, pretože naďalej vedieme
diskusiu s americkými partnermi o
tom, ako v rámci Bolonského procesu
akceptovať naše trojročné bakalárske
štúdium v porovnaní so štvorročným
americkým. Hoci náš bakalár je viac
špecializovaný ako americký, domáce
univerzity dávajú väčšiu prednosť šti-
pendistom, keď majú ukončené ma-
gisterské štúdium,“ hovorí N. Hlože-
ková a dodáva, že práve absolventi
magisterského štúdia majú veľké šan-
ce získať výmenný pobyt v USA.

FEŠRR pod vedením prof. A. Band-
lerovej vybudovala základy spoluprá-
ce s univerzitou v Arkansase a na Flo-
ride, nakoľko SPU je v súčasnosti pro-
stredníctvom uvedenej fakulty partne-
rom v projekte Atlantis, ktorý ponúka
študijný program Rozvoj vidieka a
ekonomika poľnohospodárstva. Štu-
denti tým majú možnosť získať dvojitý
diplom - double degree, štúdiom v
Európe a v USA. Budúci akademický
rok fakulta vysiela dvoch študentov na
univerzitu Arkansas. Prodekanka pre
zahraničné vzťahy E. Marišová vyjad-
rila presvedčenie, že pobyt štipendis-
tu Fulbrightovej komisie na FEŠRR 
otvoril možnosti ešte intenzívnejšej
spolupráce s americkými univerzitami
a v budúcnosti nielen študenti, ale aj
pedagógovia využijú možnosti, ktoré
poskytujú programy FK.

22. máj - Medzinárodný 

deň biodiverzity

Tohtoročnou témou sú invázne zavlečené
druhy rastlín, živočíchov a iných organizmov,
ktoré sa v súčasnosti považujú všeobecne za
najväčšie ohrozenie biologickej rôznorodosti
a ekologickej a ekonomickej pohody spoloč-
nosti a celej našej planéty. Preto im všetky
signatárske krajiny Dohovoru o biologickej di-
verzite z Nairobi (Keňa 1992) venujú primera-
nú pozornosť. 

Výskumom inváznych druhov rastlín sa dl-
hodobo zaoberá aj Katedra ekológie FEŠRR.
V rámci výskumných projektov získava nové
poznatky o inváznych druhoch a ich správaní
na Slovensku a prezentuje ich v publikáciách
a na konferenciách doma i v zahraničí. 

(Viac v článku prof. Pavla Eliáša v e-prílohe
na www.polnohospodar.sk)

siu, najmä o novej kategorizácii vín,
ochrannom označení pôvodu alebo ze-
mepisného označenia pôvodu a systé-
me kontroly dodržiavania špecifických
podmienok výroby vín s registrovaným
označením pôvodu. 

Medzinárodná konferencia bola príle-
žitosťou poďakovať sa za odvedenú prá-
cu jubilantovi, doc. Ing. Štefanovi Peká-

rikovi, PhD., ktorý sa dožíva 75. narode-
nín. Počas svojej aktívnej vedeckovýs-
kumnej a publikačnej činnosti sa venoval
najmä problematike ekonomiky a organi-
zácie vinohradníckej a vinárskej výroby.
Jeho dlhoročná práca bola ocenená me-
dailou ministra pôdohospodárstva a rek-
tora Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity. 

JUDr. ZUZANA ILKOVÁ, PhD.,

Katedra práva FEŠRR

Zámerom organizátorov bolo poukázať
na aktuálne problémy vyplývajúce z no-
vých legislatívnych úprav vo väzbe na
rozvoj vidieka. V tomto duchu sa niesol aj
hlavný referát JUDr. Jaroslava Puškáča,
generálneho riaditeľa sekcie legislatívy
MP SR, pod názvom Návrh legislatívnych
opatrení, zameraných na rozvoj vidieka a
stabilitu podnikateľského prostredia v
poľnohospodárstve, ale aj príspevky čes-
kých, maďarských a ruských účastníkov
konferencie. Zástupcov poľnohospodár-
skej praxe zaujali najmä zmeny, ktoré pri-
náša návrh novely zákona o nájme poľno-
hospodárskych pozemkov, poľnohospo-
dárskeho podniku a lesných pozemkov. 

Druhá časť podujatia bola venovaná
aktuálnym otázkam rozvoja vinohradníc-
tva a vinárstva a zmenám v ich legislatí-
ve. Príspevky vyvolali zaujímavú disku-

gisterské štúdium. Doktorandi, ktorí ukon-
čili štúdium, majú možnosť absolvovať 3-
až 6-mesačný nezávislý výskum na univer-
zite a pracovisku, ktoré si zvolia. Možno sa
uchádzať sa aj o krátkodobé pobyty, za-
merané na získanie odborných poznatkov
(napr. Weiser Award, Letné semináre o
USA). Náklady spojené s pobytom kom-
pletne pokrýva FK. „Vyžadujeme vysoko
kvalitné prihlášky, aby sa naplnil účel po-
bytu, výskumu či lektorského pôsobenia,“
zdôraznila N. Hložeková. 

Bližšie informácie o možnostiach a pod-
mienkach získania výmenného pobytu, kri-
tériách a termínoch výberových konaní náj-
dete na www.fulbright.sk -rch-



„Basketbal neodmysliteľne patrí k na-
šej univerzite a vždy sme tu našli
skvelé zázemie,“ hovorí tréner nášho
tímu, Ľubomír Urban.

NA PRESSTÁVKU...

Cesta za titulom

ne encyklopédie, časopisy alebo kla-
sické detské rozprávky a príbehy. Je
krásne počúvať vlastné dieťa, keď vie
precítiť časti čítanej rozprávky, napo-
dobniť intonáciou jednotlivé postavy v
príbehu - až sa slzy tisnú do očí od
radosti a šťastia! 

Mojimi najobľúbenejšími knihami v
súčasnosti sú odporúčané skriptá či
dobré vysokoškolské učebnice a publi-
kácie od pedagógov univerzity, ktoré
mi prehlbujú rozhľad, poznatky a vedo-
mosti.

zápočet

udeľuje sa za aktívnu účasť na výučbe
a splnenie podmienok, ktoré určil ges-
tor predmetu na začiatku semestra. Zá-
počet zaznačí učiteľ do výkazu o štúdiu
zápisom „započítané“.

skúška

preveruje vedomosti študenta z prís-
lušného predmetu a jeho schopnosť
tvorivým spôsobom prezentovať nado-
budnuté poznatky. Môže byť ústna, pí-
somná, praktická alebo kombinovaná.

KNIHA MÔJHO ŽIVOTA

AKADDEEMMIIPÉDIA

VESELOU CERUZKOU

www.uniag.sk
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Rozhodla súdržnosť a silnejšia motivácia
však víťazstvo nedokázali potvrdiť. Súper
doma otočil skóre na 2:1 a prišiel k nám
pomaly už oslavovať titul. Naši hráči to
nepripustili a vynikajúcim prvým polčasom
- najlepším v sérii a možno aj v celej play
off - dôležitý zápas vyhrali. Pred závereč-
ným piatym súbojom v Pezinku sme mu-
seli vziať do úvahy to, čo potvrdzuje aj his-
tória, že súperovi sa málokedy podarí vy-
hrať šampionát na palubovke domácich.
Na druhej strane sme však kalkulovali s
tým, že pre mnohých hráčov to môže byť,
vzhľadom na ich vek, posledná šanca, a to
je silný vnútorný motív. Napokon, štyridsať
minút je v živote príliš málo na to, aby sme
sa nevedeli skoncentrovať. Po dobrom pr-
vom polčase v šatni jednoznačne odznelo,
že dvadsať minút už musí každý zvládnuť
a nie je dôvod, aby sme dnes „odišli po
svojich“. Jednoducho, že tam musia polo-
žiť život. A tak to aj pochopili... Myslím, že
tento zjednocujúci prvok bol rozhodujúci.

Oporami nášho tímu boli americkí le-

gionári Hill a Lawrence, ale spoľahnúť

ste sa mohli aj na ďalších hráčov...

- Našou výhodou bolo, že sme mali v tí-
me aj individuality, a zároveň sme, vďaka
synergii jednotlivcov, vytvorili veľmi úderný
kolektív. To sa možno iným klubom nepo-
darilo. Technicko-takticky a charakterovo
sme mali poskladaných hráčov tak, že sa
naozaj veľmi dobre dopĺňali a navzájom
povyšovali svoje herné výkony. Dôležitými
článkami boli istotne legionári Dametri Hill
a Eugene Lawrence, ale mali sme aj do-
mácich hráčov. Po ťažkých zraneniach a
vynechaných sezónach sa v play off impo-
zantným spôsobom vrátil náš nitriansky
odchovanec Braňo Tomek, ktorý patrí me-
dzi skvosty nitrianskej basketbalovej liah-
ne. Ťahal kolektív v dôležitých momentoch
a bol jeho významnou súčasťou. Milo pre-
kvapili aj študenti našej univerzity; kapitán
Andrej Červenka (FAPZ), ktorý patril k naj-
lepším hráčom finálovej série a Roman Vi-
da (FEM), ktorý mal za sebou veľmi úspeš-
nú sezónu z minulého roka a zároveň vý-
razne vplýval na celé družstvo. Popri nich
Ľubo Pohánka, Peter Fapšo a Roman Ivan,
ktorí dopĺňali legionársku trojicu, plus mla-
dí - Juraj Hašan a Ladislav Stojanov, ktorí
čakajú na svoju príležitosť. Vytvoril sa dob-
rý kolektív, hráči si sadli po viacerých
stránkach, nielen basketbalových. Vnútor-
ná súdržnosť kolektívu je vždy rozhodujú-
ca. Musí byť vytýčený spoločný cieľ, kto-
rému všetci veria a až potom sa môžu spo-
ločne dopracovať k nejakému výsledku. 
A neplatí to len v športe...

V zámorí je basketbal, podľa vašich

slov, alfou a omegou každej vysokej

školy, nezáleží na tom, či je veľká alebo

malá. Ako hodnotíte, z tohto pohľadu,

spoluprácu klubu a našej univerzity?

- Basketbal neodmysliteľne patrí k Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzite a
vždy sme tu našli skvelé zázemie. Posky-
tuje ideálne podmienky na to, aby každý,
kto príde a chce sa venovať basketbalu,
mohol športovať a popri tom aj úspešne

študovať. Prešli sme rôznymi etapami vývo-
ja, keď sme mali viac či menej študentov,
ale vždy to bol vysokoškolský šport a vždy
sme na univerzite našli dostatok podpory,
aby sme mohli efektívne fungovať. 

V trénerskej zbierke máte štyri maj-

strovské tituly, z toho dvakrát ste pri-

viedli na najvyššiu priečku družstvo

SPU. Z ktorého úspechu máte osobne

najväčšiu radosť? 

- Hoci nepochádzam z Nitry, väčšiu
časť života som strávil tu a považujem sa
za Nitrana. Všetko, čo súvisí s basketba-
lom na našej univerzite, mi bolo vždy blíz-
ke a preto úspechy nitrianskeho klubu kla-
diem v hierarchii na inú platformu, ako ví-
ťazstvo ligy s Interom Bratislava alebo Slo-
vakofarmou Pezinok. Popri dvoch šam-
piónskych tituloch Nitry, v roku 2005 a
2009, považujem za najväčší úspech náš
postup v roku 1993, keď sa nám spolu s
kolegom Cibulkom a ďalšími pedagógmi a
funkcionármi klubu - Zvadom, Bajlom, Srn-
kom, Vravkom, Škulavíkom, Svíbom a iný-
mi - podarilo dostať nitriansky vysokoškol-
ský basketbal z národnej ligy do prvej ce-
loštátnej súťaže. 

Basketbalové srdce bilo v Nitre v tom-
to ročníku určite intenzívnejšie ako po iné
roky. Vycítili to aj diváci, ktorí si našli ces-
tu do Športovej haly SPU v oveľa hojnej-
šom počte. Viac ako tridsaťročný rekord
v návštevnosti, ktorý podľa neoficiálnych
štatistík držali volejbalisti VŠP, bol v toho-
ročnom play off niekoľkokrát prekonaný!

Odborníci tvrdili, že umiestnenie v zá-
kladnej a následnej nadstavbovej časti
nie je dôležité. Možno to bola pravda, ale
druhé miesto po dlhodobej súťaži malo
svoju váhu najmä v psychickom meraní
síl so súpermi. V záverečných bojoch to
naplno platilo. 

Hneď prvý súper – Komárno – nás tak-
mer nachytalo na hruškách. Pravdepo-
dobne rozhodlo práve srdce. Šnúra pia-
tich zápasov nám ukázala, že v športe je
potrebná nielen dávka sebavedomia, ale
aj často zaznávaná pokora, okorenená
štipkou šťastia. 

V semifinále si na nás trúfala Prievi-
dza, veď v dlhodobej časti predvádzala
neobyčajný vzostup výkonnosti. Mená
ako Ridzoň, Szalai, Štorcel síce vzbu-
dzovali rešpekt, ale nie strach. Baníci
boli po dlhom pôste a túžbe za úspe-
chom možno až prehnane motivovaní, a

tým nám uľahčili situáciu. Určite sme
však na nich mali a aj preto sme potre-
bovali len štyri zápasy.

Pezinok, ako úradujúci majster, bol
počas celej sezóny vyrovnaným a neprí-
jemným súperom. Hráči ako Williams,
Mičuda a Lukjanec sú na našich palu-
bovkách pojmami. Vo finálových dueloch
rozhodovali zdanlivé maličkosti. Výhra v
Pezinku, zbytočná prehra doma a nás-
ledne vonku neveštili nič dobré. Pri stave
2 : 1 pre Pezinok to fanúšikovia so slab-
šou náturou už vzdávali. Na štvrtý zápas
do haly však našťastie prišli a povzbu-
dzovali. Nitrianske srdce tam jasne pora-
zilo pezinskú rutinu. Záverečný súboj
mal náboj ako hrom. Okamžite po zápa-
se v Nitre boli lístky v Pezinku beznádej-
ne vypredané. Posledný duel bol vernou
kópiou ročníka. Vyhrávali sme o 10 bo-
dov, ale o toľko sme aj prehrávali. Záver
však vyznel našťastie pre nás. Slová
jedného z aktérov, Ľuboša Pohánku: „...
asi sme viac chceli vyhrať...,“ hovoria za
všetko.

Po druhýkrát sme majstri republiky v
basketbale. Gratulujeme všetkým, ktorí
sa o to na ihrisku, ale aj mimo neho za-
slúžili. -RJ-

(Dokončenie z 1. str.)

Zlaté družstvo BK AX SPU Nitra. Foto: bknitra.com

Významný úspech našich športov-
cov ocenilo aj vedenie mesta a univer-
zity. Primátor Jozef Dvonč na slávnost-
nom stretnutí 21. mája 2009 udelil bas-
ketbalovému klubu AX SPU Nitra, ma-
nažérovi Jurajovi Polákovi aj trénerovi
Ľubomírovi Urbanovi Cenu primátora
mesta Nitry. Zároveň odovzdal ďakovné
listy všetkým hráčom. 

Nových majstrov Slovenska prijal
22. mája aj rektor SPU Mikuláš Láteč-
ka. „Vedenie univerzity si vysoko váži
vašu bojovnosť a úspech, ktorý ste do-
siahli. Vynikajúco ste reprezentovali
klub, mesto i univerzitu. Máme z toho
ohromnú radosť,“ povedal v príhovore
M. Látečka. Vyzdvihol tiež vynikajúcu
prácu trénera, organizačného výboru
a sponzorov. Na záver oficiálnej časti
odovzdal Ľubomírovi Urbanovi a jeho
zverencom ďakovné listy a darčekové
koše.

Súťažný ročník 2008/09 sa pre basketbalový klub SPU začal zmenou sponzora.

Po odchode CASTY podal pomocnú ruku Agrokomplex Nitra a s určitým nadsade-

ním možno povedať, že sa v klube vytvoril nový - nitriansky – duch. Po rozpačitom

začiatku sa tvár mužstva postupne začala formovať. Príchodom amerického rozo-

hrávača Lawrenca a českého legionára Votroubka medzi stálice klubu - Hilla, Po-

hánku, Červenku, Vida, Ivana, Fapša, Stojanova a najmä uzdraveného Tomeka – sa

vytvoril veľmi silný tím. Na jeho čele stál skúsený lodivod PaedDr. Ľubomír Urban

(alias Mexo), odborný asistent na Katedre telesnej výchovy a športu FZKI SPU.

Mažoretky sú čerešničkami na torte

Súbor vznikol pred trinástimi rokmi,
začínalo v ňom 20 dievčat vo veku od 14
do 18 rokov. Postupne sa rozšíril na tak-
mer 120 členiek v troch vekových kate-
góriách od 5 do 25 rokov. Jana Fábiková
v ňom debutovala pred ôsmimi rokmi,
na deň detí. Ako hovorí, deti sú dodnes
jej najmilší diváci. „Teší ma ich pozor-
nosť a túžba vyfotografo-
vať sa s nami. Často
mám pocit, že im pripo-
míname cukrík, na ktorý
sa podobáme, najmä
keď sme v ružových kos-
týmoch.“ 

Mažoretky sa zúčast-
ňujú na verejných ak-
ciách a oslavách v Nitre,
prezentáciách firiem a
podnikov, na festivaloch
dychových hudieb, výz-
namnejších futbalových,
hokejových a basketba-
lových zápasoch, pri
ktorých sa predstavujú
aj ako „cheerleaders“.
Ich umenie sa rovná v
súčasnosti plnohodnot-
nému športovému od-
vetviu, podobnému mo-
dernej gymnastike. „V
roku 1998 sme sa po
prvýkrát zúčastnili na
majstrovstvách Slovenska mažoretiek.
Naša členka, Marcela Halászová,
získala titul I. vicemiss mažoretka 1998.
O rok neskôr sme sa predstavili na maj-
strovstvách Európy mažoretiek v Zá-
hrebe, v Chorvátsku,“ hovorí J. Fábiko-
vá, ktorá absolvovala viacero domácich
i zahraničných súťaží. Podotýka, že
tento šport prešiel veľkou zmenou. „Kos-
týmy sú čoraz efektnejšie, dychovú hud-
bu nahradila moderná a s náčiním - pa-

ličkou (baton), strapcami (pom-pom),
šatkami, stuhami, zástavami a ďalšími
rekvizitami, dokážu mažoretky vytvárať
nádherné kreácie. Minulý rok vznikla aj
ďalšia kategória, show program, v kto-
rom vystupujú kadetky, juniorky i senior-
ky.“ Súťaží sa najmä v malých formá-
ciách, ako je sólo, duo, trio a sedmička.

Veľké formácie tvorí od osem do 25 čle-
niek, ideálny počet na vytvorenie zaují-
mavých choreografií je 17 členiek. „Tým-
to pravidlom sa riadia chorvátske mažo-
retky, ktoré tento šport vnímajú takmer
vojensky. Kapitánka má štyri hviezdy a
zástupkyne tri alebo dve. Ostatné diev-
čatá s jednou hviezdou sa tiež môžu zú-
častňovať na súťažiach, ale medzi nimi
je prísny konkurenčný boj,“ dozvedáme
sa od Jany.

Pôvabné „maršovanie“ v podaní mažoretiek v uniforme s minisukňou, vysoký-

mi čižmami a lodičkou na hlave, je ozdobou slávnostných podujatí. O tom, že je

to tvrdý šport ako každý iný, vie svoje sympatická mažoretka JANA FÁBIKOVÁ,

študentka 2. roč. FAPZ.V súčasnosti účinkuje v súbore I.NIMA pri Centre voľného

času DOMINO v Nitre, v kategórii senioriek.

A čo si podľa nej vyžaduje tento krás-
ny šport? „Cit pre rytmus, tanečné nada-
nie a dobrú fyzickú kondíciu,“ hovorí bez
dlhého premýšľania a zmieňuje sa o ná-
ročnej príprave. „Trénujem trikrát týž-
denne, v hale i vonku. Pred súťažou má-
me zvyčajne sústredenie, počas ktorého
denne absolvujeme osemhodinový tré-
ning.“ Zadosťučinením pre mažoretky sú
čarovné kostýmy a perfektný mejkap.
Vyzývavých doplnkov sa musia vzdať,
aby dievčatá navzájom farebne ladili.
Na súťažiach je zakázané nosiť na kos-

týmoch reklamné nápisy
či visačky.

Mažoretky sa lúčia s
profesionálnym športom
približne vo veku 25 ro-
kov, ale môžu sa mu ve-
novať aj dlhšie. Jana Fá-
biková hovorí, že v ňom
bude pokračovať dovte-
dy, kým si trúfne obliecť
krátku sukňu a prezrá-
dza, že má ambíciu tré-
novať dievčatá. 

Na záver sa s nami
podelila o niekoľko zau-
jímavých postrehov z
vystúpenia nitrianskych
mažoretiek v Saudskej
Arábii a v Izraeli, ako aj
s nepríjemnou spomien-
kou na súťaž pred troma
rokmi. Napriek tomu, že
si vytkla členok, choreo-
grafiu dokončila, a až

potom odkrivkala... „Bolo by neférové
voči dievčatám, pokaziť vystúpenie,“
podotkla. 

Jani, Hercovka, Fázik, Nina, ako Janu
prezývajú priatelia a známi, obľubuje
smotanový koláč, pieseň Hungry eyes
od Patricka Swayzeho, film Let`s dance!
a knihu Da Vinciho kód od Dana Brow-
na. Riadi sa mottom: „Život znamená
snívať. Žiť bez snov znamená prežívať.“ 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Jana Fábiková (na snímke vpredu) spolupracuje aj pri návrhoch efekt-
ných kostýmov. Foto: za

Nedávno ste povedali, že basketbal je

pre vás iba hobby. Čo je prioritou vo va-

šom živote? 

- Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že bas-
ketbal je môj život, ale ten sa neskladá len
z basketbalu. Mám rodinu, deti, a to je pre
mňa dôležité. Rovnako aj zdravie. Človek
si musí vážiť každý deň, do ktorého sa zo-
budí. Basketbal je moja profesia a zároveň
hobby. Nie každý má také šťastie, že práca
je pre neho koníčkom. Nevyčerpáva ma,
ale venujem jej len toľko, koľko treba. Os-
tatné minúty dňa patria mojim najbližším.
Okrem toho pracujem s mládežníckou zá-
kladňou, v akadémii, ktorú sme tento rok
otvorili a kde sa spoločne s ďalšími chce-
me venovať práve mladým. V tom vidím
väčšie poslanie, ako kaučovanie extraligo-
vého kolektívu, hoci ani to nechcem zľah-
čovať. Vzhľadom na to, aký je stav starost-
livosti o športovo talentovanú mládež na
Slovensku, je tam veľké pole pôsobnosti.

Aká bude stratégia klubu v ďalšom

ročníku súťaže?

- V najbližšom období nás čakajú roko-
vania, ktoré načrtnú jeho budúcnosť. Teraz
máme pozitívne obdobie, tešíme sa z titu-
lu, ale z vlastných skúseností viem, že to
prináša aj veľa starostí. Už nie sme muž-
stvo v úzadí, sme majstri Slovenska, na
ktorých sa každý bude chcieť vytiahnuť. Je
to veľká zodpovednosť, ak chceme repre-
zentovať na vysokej úrovni aj budúci rok.

Ešte raz blahoželáme k zaslúženému

víťazstvu a tešíme sa na ďalšiu sezónu!

L. ZÁHORÁKOVÁ

Miroslava Cigáňová z rektorátu SPU:

- Kniha je súčasť môjho života už od-
malička. V období dospievania ma naj-
viac pútali knihy o Indiánoch, ich histó-
rií a neslávnych časoch ich „odsúva-
nia“ z prérií. Vždy som sa dokázala
zahĺbiť do čítania tak, že som 400-stra-
nový román prečítala na posedenie.
Knižnica bola takmer každodenným
miestom, ktoré som navštevovala s veľ-
kou radosťou. Ešte i teraz po rokoch si
na mňa spomenula pani knihovníčka
na Klokočine, ktorá kedysi pracovala v
knižnici na Chrenovej a spýtala sa ma:
„Nevolali ste sa náhodou Müllerová?“
Ja na to: „Ale áno, vy si na mňa ešte
pamätáte?“ 

Po skončení štúdia na strednej škole
nastala odmlka. Iba niekedy, keď som
mala viac času, čítala som napínavé
trillery a romány z lekárskeho prostre-
dia od Stephena Kinga, Robina Cooka,
či knihy od Hermanna Hesseho (Cesta
do Orientu alebo Siddhárta), ktorý svo-
jou filozofiou donútil čitateľa zamyslieť
sa nad vlastným životom. 

K pravidelnému čítaniu kníh ma „do-
tiahla“ moja dcéra, ktorej som po naro-
dení čítala rôzne hádanky a rečňovan-
ky. V súčasnosti si už spolu čítame rôz-



� V dňoch 22. – 24. apríla 2009 sa člen-
ky Výboru UO spolu s autorom článku
zúčastnili na zasadnutí pléna Združenia
vysokých škôl a priamo riadených organi-
zácií a zároveň na školení vyjednávačov k
pripravovanej kolektívnej zmluve na rok
2010. Na rokovaní v rekreačnom zariadení
Crocus v Kežmarských Žľaboch bol prí-
tomný aj vedúci úradu MŠ SR prof. Ing. F.
Schlosser, CSc., podpredsedníčka RVŠ
SR PhDr. A. Čekanová, predseda OZ
PŠaV na Slovensku Ing. J. Gašperan a
podpredseda OZ PŠaV MUDr. A. Kurtan-
ský. Príspevky, ktoré odzneli na stretnutí,
boli zamerané na metodiku rozpočtu pre
verejné vysoké školy, bilanciu kolektívneho
vyjednávania na slovenských univerzitách
a na pripravované projekty celoživotného
vzdelávania Grundtvig - partnerstvá a Eu-
rópske stredisko pre rozvoj odborného
vzdelávania (CEDEFOP). V závere boli vy-
hodnotené programové ciele združenia za
rok 2008 a predložený plán na rok 2009. 

� Členovia Výboru UO na svojom za-
sadnutí (13. 5. 2009) prerokovali materiály
súvisiace s prípravou letného dovolenko-
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S PIETOU

AVIZUJEME

VÝBEROVÉ KONANIE

ODBORY INFORMUJÚ...

„...a nikoho nepustím!“ Foto: DOMINIKA POZNÍKOVÁ

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte sa 
o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu s vtipným
textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk Autorov najlep-
ších snímok odmeníme. 
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Letná škola o ekonomických vzťahoch

V rámci programu celoživotného
vzdelávania Erasmus sa v dňoch 7. až
20. júna bude na našej univerzite konať
intenzívny program Kvalita a bezpeč-

nosť potravín. Koordinuje ho prorektor-

vého obdobia, detskej školy v prírode a
kultúrnych zájazdov.

� V dňoch 15. – 17. mája 2009 sa Ing.
B. Martišková a A. Zuziková zúčastnili na
Európskych dňoch v Prahe, ktoré organi-
zovala Európska odborová konfederácia.
Dvadsaťtisíc účastníkov euromanifestácie
chcelo poukázať na možnosti riešenia sú-
časnej hospodárskej a sociálnej krízy a
spôsoby, ako zabrániť jej dopadom na
pracujúcich občanov. Súčasne bola pred-
nesená požiadavka novej sociálnej agen-
dy pre obyvateľov Európy. 

� Pripravujeme pre vás: vstupenky na
vystúpenie súboru Alexandrovci (3. 6.),
jednodňový turistický zájazd po trase Bie-
le Karpaty – Brumov – Bylnice (7. 6.), stret-
nutie so seniormi, bývalými zamestnanca-
mi univerzity (18. 6.) a zájazd pre seniorov
(22. 6.).

Bližšie info:

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

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.,

predseda Výboru UO 

OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamu-
je, že 10. mája 2009 zomrel po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 62 rokov 

Ing. VLADIMÍR ČÁNI.

Narodil sa 19. 5. 1947 vo Svite. Po absolvovaní Stavebnej fakulty SVŠT v Bra-
tislave pôsobil na Pozemných stavbách Nitra, v Stavoprojekte a neskôr na Sta-
vebnom úrade MsÚ v Nitre. Od roku 2007 pracoval na útvare investícií R-SPU. 

Naposledy sme sa s ním rozlúčili 14. mája 2009 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda
na Cabajskej ceste. Česť jeho pamiatke!

www.uniag.sk

V Kongresovom centre SPU sa 4. a 5.
júna 2009 od 9.30 h uskutoční medziná-
rodná vedecká konferencia Regióny –

vidiek – životné prostredie 2009. Podu-
jatie zamerané na oblasť skúmania kva-
lity života na slovenskom i európskom vi-
dieku pripravila Fakulta európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja SPU.

Fakulta ekonomiky a manažmentu
zorganizovala v rámci predmetu medzi-
národné vzťahy a medzinárodného
vzdelávacieho projektu Grundtvig Mul-
tikultúrne vzdelávanie pre európske ob-
čianstvo medzinárodnú letnú školu pod
názvom Ekonomické vzťahy, občian-
stvo a hodnoty v európskych regió-
noch. Konala sa v dňoch 3. – 8. mája a
zúčastnilo sa na nej spolu 31 účastní-
kov, medzi nimi študenti 2. ročníka štu-
dijného programu medzinárodné pod-
nikanie v agrárnych komoditách, skupi-
na učiacich sa dospelých a traja zahra-
niční účastníci z Maďarska a Čiech.
Výučba prebiehala v anglickom jazyku.
Za domáci tím zabezpečil výučbu PhDr.
Peter Porubčan, CSc., vedúci Katedry
spoločenských vied FEM a gestor pred-
metu medzinárodné vzťahy, zo zahrani-
čia na nej participovali lektori z projek-
tových krajín, zo Španielska, Maďarska
a Českej republiky. 

„Španielsky tím sa venoval stereoty-
pom národného vnímania európskeho
občianstva a rôznym manažérskym as-
pektom, český tím otázkam multikultúr-
nej spoločnosti a vizuálnej sociológie a
maďarskí lektori si pripravili zaujímavé
hry a participatívnu metódu práce v
multikultúrnom prostredí. Ostatné témy
boli zamerané na medzinárodné vzťahy
v kontexte európskej integrácie. Na
výučbe sa podieľalo 11 lektorov, z toho
9 zo zahraničia,“ informovala doc. Dr.
Ing. Elena Horská, koordinátorka me-
dzinárodného projektu. Študenti dostali
za úlohu počas týždňa pripraviť vo dvo-
jici projekt na tému, zadanú gestorom

letnej školy. Projekty prezentovali počas
záverečného dňa letnej školy, za účasť
v nej každý absolvent získal certifikát,
študenti aj tri ECTS kredity.

Medzinárodný projekt Grundtvig Mul-
tikultúrne vzdelávanie pre európske ob-
čianstvo vstupuje do svojej záverečnej
fázy. V súčasnosti členovia projektové-
ho tímu pripravujú dve knižné publiká-
cie, ktoré nájdu svoje uplatnenie vo
vzdelávaní dospelých. Jedna z nich bu-
de vydaná v anglickom jazyku, aby
mohla byť využiteľná vo všetkých parti-

cipujúcich krajinách. K najvýznamnej-
ším prínosom projektu patrí inovovaná
metodika a obsahová náplň vzdeláva-
nia na tému európskeho občianstva, s
dôrazom na účasť vo vzdelávaní, nie
iba na pasívne prijímanie informácií. Po-
čas medzinárodnej letnej školy sa usku-
točnilo i záverečné projektové stretnu-
tie, kde sa hovorilo nielen o dosiahnu-
tých výsledkoch, ale aj o plánoch do
budúcnosti. Podrobnejšie informácie 
o projekte nájdete na:
www.fem.uniag.sk/meec -rch-

Členovia Výboru univerzitnej organizácie na stretnutí v Kežmarských Žľaboch. 
Snímka: Ing. MILOSLAV ŠTUJBER

Za účasť na letnej škole získali študenti certifikát a tri kredity. Foto: -rch-

Študentský európsky parlament
V rámci projektu sa v Nitre 29. apríla

uskutočnilo modelové zasadnutie výbo-
rov Agri (Poľnohospodárstvo a rozvoj vi-
dieka) a Regi (Regionálny rozvoj). Zú-
častnil sa na ňom europoslanec Peter
Baco, Daniel Ács, štátny tajomník MVRR
SR a Ivana Kapráliková z HZDS. Hlav-
nou témou bola regionálna politika, po-
tenciál a problémy slovenského vidieka
v súvislosti s realizáciou programu Roz-
voja vidieka, pozitíva a negatíva spoloč-
nej poľnohospodárskej politiky, ako aj in-
formácia o Európskom parlamente, jeho
právomociach a funkciách. Študenti sa
dozvedeli, čo znamená Európa regió-
nov, aká je spolupráca medzi nimi, dis-
kutovali o spoločnej poľnohospodárskej
politike a venovali sa i otázkam zjedno-
dušovania administratívnych systémov
pri projektovej činnosti. 

V súvislosti s naším pôsobením v EÚ
Peter Baco povedal: „Európa ide cestou
spolupráce a koordinácie. Ak to dokáže-
me, máme šancu uspieť. Musíme využí-
vať tieto nástroje, spolupracovať s kraji-
nami, avšak treba si uvedomiť, že part-
neri v EÚ nie sú naši priatelia ani nepria-
telia. Sú to tvrdí konkurenti, ktorí robia
biznis. Základná vec je ekonomická sú-
ťaž, každá strana hrá o svoje ekonomic-
ké výsledky. A tak sa musíme správať aj
my!“ Bližšie informácie o projekte nájde-
te na: www.sepeu.sk -rch-

Účastníci Študentského európskeho parlamentu diskutovali o spoločnej poľno-
hospodárskej politike i súčasných problémoch v agrosektore. Foto: -rch-

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov výbe-
rové konanie na obsadenie: 

� funkčného miesta docenta v študijnom

odbore 3.3.5 verejná správa a regionálny

rozvoj.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá
na obsadzovanie funkčných miest docentov sú
uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.
sk a na úradnej výveske SPU. 

Uzávierka výberového konania je 5. 6. 2009.

� miesta vysokoškolského učiteľa – od-

borného asistenta na Katedre regionálneho

rozvoja FEŠRR pre výučbu predmetov eko-

nomika a financovanie územných samo-

správ, manažment a marketing územných sa-

mospráv.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického smeru,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetové-

ho jazyka – preukázať vysvedčením o štát-
nej jazykovej skúške alebo pohovorom,

- znalosť práce s PC na používateľskej úrovni

– preukázať certifikátom alebo praktickým ove-
rením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-
nosť – doložiť výpis z registra trestov nie star-
ší ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 5. 6. 2009.

� miesta vysokoškolského učiteľa na Ka-

tedre veterinárskych disciplín FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v študijnom odbore zootechni-

ka, veterinárska medicína,
- akademický titul PhD. vo vednom odbore

všeobecná zootechnika,
- znalosť jedného svetového jazyka – preuká-

zať pohovorom alebo potvrdením o skúške,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bez-

úhonnosť – dokladovať výpisom z registra
trestov.
Uzávierka výberového konania je 12. 6. 2009.

Prihlášky s profesijným životopisom, overe-
nými dokladmi o vzdelaní a dokladmi o odbor-
nej praxi zasielajte na Útvar personalistiky,
EPaMU rektorátu Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

ZAUJALO NÁS

Baterku dobíja vzduch 

Nová generácia elektrických
áut, prenosných počítačov či
telefónov. To všetko sľubuje ob-
jav, ktorý uskutočnil tím škót-
skych vedcov z univerzity St.
Andrews. Podarilo sa im vyvinúť
batériu, ktorú dobíja vzduch. Po
vybití stačí iba otvoriť predpri-
pravenú časť, ostatné sa udeje
automaticky. Podľa Daily Tele-
graph je pre tento proces kľú-
čový kyslík, ktorý reaguje s uhlí-
kovými komponentmi v batérii.
Vedci tvrdia, že batéria by mala
vydržať až desaťkrát viac než
klasické typy. „Výhodou tiež je,
že je oveľa ľahšia a menšia, tak-
že je vhodnejšia do malých prí-
strojov,“ povedal Peter Bruce,
profesor univerzity. „Kapacita je
zároveň dôležitá pre každého,
kto chce vyrobiť zelenú ener-
giu.“ (Sme 21. mája 2009)

Je názov projektu, do ktorého je zapojené Centrum celoživotného vzdelávania

a Centrum programov EÚ FEM. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí - prvovoli-

čov, aby sa rozhodli zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Záujem-

covia sa môžu dozvedieť o postavení a poslaní EP a účasti slovenských poslan-

cov na jeho činnosti po roku 2004, o procesoch integrácie Slovenska do EÚ, vý-

sledkoch mládežníckej politiky v EÚ a na Slovensku (mobilita mládeže, dobrovoľ-

níctvo, vzdelávacie programy, programy na podporu práce s mládežou).

NEPREHLIADNITE

ka Magdaléna Lacko-Bartošová, pričom
pedagogický kolektív budú okrem nit-
rianskych tvoriť učitelia z poľnohospo-
dársky zameraných univerzít z Brna,
Varšavy, Fuldy, Segedína a Budapešti.

Aj účastníci, na ktorých okrem odbor-
ných znalostí a možnosti získať päť kre-
ditov ECTS, čaká bohatý sprievodný
program, sa zídu z týchto piatich európ-
skych krajín. Viac informácií: 
http://intensiveprogrammeFQS.uniag.sk

-r-


