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O poľovníctvo majú 
väčší záujem dievčatá!
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„Kniha je sekerou na ľad zamrznutého mora našich duší.“ (Franz Kafka)

STĹPČEK

KALENDÁRIUM
6. 3. 1430 - z iniciatívy cisára Žig -

mun da založili bratislavskú mincov-
ňu, v ktorej majster Leonard Pertl za-
čal raziť denáre s označením LP (ini-
ciálky tamojšieho peňažného združe-
nia Liga Poso nien sis). Spočiatku bola
umiestnená vo dvore Starej radnice,
neskôr v budove Academie Istro po -
litany.

7. 3. 1756 - narodil sa Joseph N.
Niepce, francúzsky vynálezca prvého
princípu fotografie (heliografie).

8. 3. - Medzinárodný deň žien
8. 3. 1817 – narodil sa maliar, so-

chár, prírodovedec a pedagóg Jozef
Bo že tech Klemens, autor viacerých
oltárnych obrazov a portrétov sloven-
ských národovcov. Ako vynálezca
pracoval na stroji poháňanom teplým
vzduchom, vynikal aj ako mineralóg a
botanik.

10. 3. 1940 - zomrel ruský spisova-
teľ Michail A. Bulgakov, jeden z naj-
významnejších autorov 20. storočia.
Vyštudoval medicínu, no lekárom bol
len krátky čas. Živil sa ako novinár,
konferencier, asistent réžie v divadle
MCHAT v Moskve. Od konca 30. ro-
kov nesmel publikovať. Vrcholné die-
la: Divadelný román a Majster a
Margaréta.

„Naša krajina má bohatú poľovnícku históriu,
disponuje mnohými vzdelanými odborníkmi z
les ného hospodárstva. Poľovníctvo sa stáva ne-
oddeliteľnou súčasťou starostlivosti o krajinu a je
nevyhnutné vnímať ho ako zložku ľudskej činnos-
ti, udržujúcu rovnovážny stav v konkrétnom eko-
systéme. Treba si uvedomiť, že okrem trvalo udr -
ža teľného je len jediná alternatíva hospodáre-
nia - trvalo neudržateľné so všetkými dôsledkami.
Celá čin nosť našej katedry je v záujme ochrany
prírody a zachovania biodiverzity,“ hovorí doc. J.
Gaš pa rík. 

Výučba poľovníctva
Všeobecne sa predpokladá, že o predmet po-

ľovníctvo sa zaujímajú najmä chlapci. Je však po-
zoruhodné, že na SPU si ho vyberajú väčšinou
dievčatá. Podľa vedúceho katedry hlavným dôvo-
dom je najmä súčasný systém založený na získa-
vaní kreditov, ale zrejme aj to, že pre mnohých
študentov je to atraktívny predmet, ktorý sa navy-
še relatívne dobre učí. „Pravda je, že len málokto-
rí sa v poľovníctve aj profesijne uplatnia. Ale mys -
lím si, že tí, čo majú o problematiku vážny záujem,
sú často mimoriadne zruční a stanú sa veľkým
prínosom pre poľovníctvo,“ dodáva. 

Lov zveri
Pod pojmom poľovníctvo si ľudia väčšinou pred -

stavujú lov zveri. „Žiaľ, je to tak,“ súhlasí odborník.
„Mnohí vnímajú poľovnú zver iba ako producenta
ekonomicky zaujímavej hmoty. Pre do všet kým je
to však ekologický a kultúrny doplnok našej kraji-
ny, obnoviteľné národné bohatstvo, ktoré musia

poľovníci obhospodarovať na základe biologic-
kých a prírodoochranárskych zákonitostí. Auto -
ma ticky sem patrí ochrana ohrozených druhov,
starostlivosť o poľovnú a nepoľovnú zver, jej
ochra na pred nepriaznivými vplyvmi vrátane vply-
vu škodlivých živočíšnych druhov a negatívneho
vplyvu človeka, reintrodukcia, t.j. znovuzazvere-
nie revíru pôvodným druhom zveri, ktorá sa tam
už nenachádza, až po zastupovanie úlohy predá-
tora v krajine za podmienky prísneho dodržiava-
nia optimálnych prípustných stavov zveri, priro-
dzenej selekcie s dodržaním všetkých zákonných
noriem, poľovníckych tradícií a etického prístupu
k lovu,“ vysvetľuje doc. Gašparík. Dnešný, najmä
mestský človek, sa podľa neho natoľko vzdialil od
prírody, že mnohé zákonitosti a základný význam
lovu nepozná a ani nechápe. Podotýka, že med-
vediu službu poľovníctvu robia často aj médiá,
ktoré prinášajú názory o nemorálnosti a nepotreb-
nosti lovu zveri. Zdôvodňujú to tým, že treba po-
nechať prírodu samu na seba, resp., že sa so
všetkým vyrovná sama. „Pod vplyvom tisícročnej
ľudskej činnosti sú ekosystémy také narušené, že
príroda sa nedokáže sama vyrovnať s procesmi.
Preto do nich musí aktívne vstupovať človek – po-
ľovník. Nositelia opačných názorov sú väčšinou
samozvaní ochrancovia prírody a pseudoekoló-
govia. Je nevyhnutné, aby sa na minimum zmen-
šili trecie plochy medzi poľovníkmi na jednej stra-
ne, vlastníkmi pozemkov - poľnohospodármi, les-
níkmi, rybármi na strane druhej a jednostranne
protipoľovnícky zameranými ochrancami prírody
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Niekedy sa nás zmocní zvláštny po-
cit, že to, čo vidíme, počujeme, preží-
vame tu už raz bolo. „Déjà vous“. Ta -
ký to pocit som zažila pred niekoľkými
dňami, keď som si z kníhkupectva pri-
niesla novú knižku a začítala sa do
nej. Akoby text nesledovali moje oči.
Akoby som počula autorkin hlas, ako
rozpráva o svojom živote. O dievčatku
s bielou mašľou, rodičoch a starých
ro di čoch, sťahovaní z miesta na mies-
to, detských spomienkach na krutosť
päťdesiatych rokov, o dospievaní a
vzťahoch, ale aj rozchodoch, o litera-
túre a nutnosti klásť myšlienky na pa-
pier. O láske detskej, ženskej, mile -
nec kej, materinskej, ale aj k tvorom
s nemou tvárou, ku kvetom a stro-
mom. A o všeličom inom, čo sa dni,
mesiace a roky zapisuje do ľudskej
pamäte až nastane čas, keď sa derie
na povrch. „Čo nie je napísané, akoby
nebolo,“ vyznáva sa autorka. A inde
zas: „Tak si dopredu udeľujem licen-
ciu najvyššej subjektivity, zároveň
však predpokladám, že to subjektívne
za pad ne do objektívneho sveta a bu-
de to zrozumiteľné aj pre nezaintere-
sovaného čitateľa... Autobiografia ako
moja ruka ukazujúca na mňa. Ná stra -
ha všetkými smermi. Dovnútra i von.“ 

Áno, pri listovaní novej knihy som
zre teľne počula hlas Mily Haugovej,
jed nej z našich najvýznamnejších
poe tiek. Ako mi pred niekoľkými rokmi
rozprávala svoj životný príbeh. V rodi-
čovskom dome v Zajačej Doline pri
Le vi ciach, v jeden krásny jarný deň.
Na moju žiadosť aj o tom, ako začiat-
kom 60. rokov študovala na našej ško-
le. Bola to pre ňu síce z núdze cnosť,
veď milovala literatúru a jazyky, ale na-
priek tomu sa do popredia derú len
pekné spomienky, na priateľov, učite-
ľov, aj „na cvičenia z pedológie na
Kalvárii, v bývalých cirkevných objek-
toch, ktoré trvali niekedy aj päť hodín,
kým sa čiastočky pôdy usadili, medzi-
tým som mohla čítať, alebo sa dalo na
Kalváriu vytratiť na prechádzku so ze-
lenookým, placho šarmantným spolu-
žiakom...“

Mila Haugová si nastavila Zrkadlo
dovnútra. Oplatí sa pozrieť doň spolu
s ňou. Dôverne ju spoznáme, ale
možno nájdeme aj čosi viac. Pretože,
ako vraví: „Nepísala by som, keby
som neverila na silu napísaného, na
silu slova...“ K. POTOKOVÁ

Akademický senát aj o rozvojových 
zámeroch

Na prvom tohtoročnom zasadnutí Akademického senátu
SPU, ktoré sa konalo 27. januára, bol schválený Dodatok č. 1
k Šti pendijnému poriadku SPU. Senát jednomyseľne schválil
rozdelenie neúčelovej dotácie pridelenej univerzite na dofi-
nancovanie akreditovaných študijných programov z dôvodu
zvýšenia počtu študentov, ktorí boli prijatí na 1. stupeň vyso-
koškolského štúdia v ak. roku 2009/2010. Ďalej bol udelený
súhlas k predĺženiu doby nájmu nehnuteľností patriacich uni-
verzite na čas dlhší ako jeden rok. Senát schválil Ing. Oľgu Ro -
há či ko vú, PhD., za členku Centrálnej univerzitnej volebnej ko-
misie za FEŠRR. Bolo prijaté uznesenie o vyhlásení doplňujú-
cich volieb do AS SPU za zamestnaneckú časť AO FEŠRR
a TF, ktoré sa budú konať 10. marca. AS sa na základe prísluš-
ných dokumentov uzniesol na vyhlásení volieb kandidáta na
rektora SPU na nové, štvorročné funkčné obdobie. Termín
riadnych volieb bol stanovený na 21. apríla 2010. Prof. Ing.
Ján Tomáš, CSc., prorektor pre rozvoj univerzity, oboznámil
prítomných s informáciami týkajúcimi sa kolaudácie niekoľ-
kých stavieb, ktoré boli realizované v minulom roku (dostavba
pavilónu FZKI, predajňa odbornej literatúry v pavilóne CH, re-
konštrukcia strechy auly). Uviedol, že vedenie univerzity v sú-
časnosti pripravuje aktualizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja
univerzity na rok 2010 a informoval senát o pridelení účelovej
dotácie MŠ SR na rekonštrukciu objektov, rozvodov a zariade-
ní v celkovej výške 545-tis. eur. Ďalšie podrobnosti zo zasad-
nutia AS SPU nájdete v zápisnici na stránke http://cms.uniag.
sk/Groups/akademicky-senat/pnad_zapisnice/

Doc. Ing. PETER HALAJ, PhD., tajomník AS

študentom SPU: Ako často využívate služby Slovenskej
poľnohospodárskej knižnice? 

Zuzana (krajinné inžinierstvo FZKI):
Do knižnice chodím rada, z Tulipánovej ulice to mám len na

skok. Páči sa mi, keď môžem blúdiť medzi regálmi a vybrať si ná-
hodne. V mnohých knižniciach sa stráca čaro osobného kontaktu
s knihou. V našej je množstvo zaujímavých publikácií, ale aj ča-
sopisov, kde nájdem inšpirácie a moderné trendy pre úpravu pro-
stredia. Občas si požičiavam aj beletriu. Som rada, že v univer-
zitnej knižnici sa dá aj relaxovať. Veľmi som si obľúbila priestory
na posedenie s priateľmi, alebo debatu o literatúre v átriu vo vnút-
ri budovy, ktoré už v súčasnosti slúži aj ako výstavný priestor. 
A plusom je aj to, že vytvára podmienky pre zdravotne postihnu-
tých ľudí.

Eva (environmentálne manažérstvo FEM):
Do knižnice nechodím pravidelne, navštevujem ju, len keď po-

trebujem nejaké materiály do školy, najmä odbornú literatúru pre
seminárnu prácu. Odrádza ma, že je ďaleko od univerzity a nie
vždy nájdem knihy v rámci povinnej literatúry. Ocenila by som
viac exemplárov z každého diela. Čo je však skvelé, že objed-
návku môžem podať cez internet. Tým si ušetrím čas, ktorý by
som tam musela stráviť čakaním a hľadaním titulu. 

Zuzana (udržateľné poľnohospodárstvo FAPZ): 
Väčšinou som nútená prečítať si každý druhý týždeň jednu kni-

hu v rámci povinnej literatúry a práve vtedy využívam služby kniž-
nice. Zabezpečiť si odbornú literatúru pre môj študijný odbor nie
je zložité, len občas sa mi stalo, že už bola kniha požičaná a mu-
sela som čakať. Osobne mi to však neprekáža. Pre mňa je pod-
statné, že vždy, keď som potrebovala pomoc od zamestnancov,
boli ochotní a milí.

Laco (environmentálne manažérstvo FEM): 
Študujem síce už druhý rok, ale do univerzitnej knižnice cho-

dím len občas, pretože využívam knižničné služby vo svojom rod-
nom meste. Doteraz som tam však vždy našiel potrebné knihy.
Uvítal som aj otvorenie novej študovne anglickej ekonomickej li-
teratúry, kde je vyše 350 titulov a verím, že sa bude rozrastať aj o
ďalšie. Páči sa mi, že vždy, keď tam zájdem, majú otvorené, vša-
de vládne dobrá atmosféra a ešte som sa nestretol s nepríjem-
ným prístupom zamestnancov. Práve naopak, vždy mi ochotne
pomohli. Jediný nedostatok knižnice vidím v tom, že je ďaleko od
hlavnej budovy školy. 

Ondrej (poľnohospodárska technika TF):
Keďže študujem externe a do Nitry cestujem len na prednášky

a semináre, do knižnice chodím iba sporadicky. Zvyčajne na za-
čiatku semestra, keď chcem preskúmať študijný materiál. Ako pr-
vák som mal ilúzie, že v knižnici nájdem množstvo technickej li-
teratúry. Avšak počet titulov je limitovaný, a keďže ich „zháňajú”
aj ostatní študenti, viem, že potrebné knihy tam nenájdem. Sa -
mo zrejme, knihy si medzi sebou požičiavame a časť, ktorú potre-
bujeme, skopírujeme. Sú to však pre študentov zbytočné nákla-
dy. Našťastie, dnes je už veľa odborných článkov aj na internete,
a to je veľký prínos. Veľmi ľutujem, že knižnica je „od ruky“. Často
máme dvojhodinovú prestávku medzi prednáškami, ten čas by
som využil na štúdium rôznej literatúry, novín a podobne. Avšak
cestovať pol hodinu tam a naspäť, je maximálne nepraktické. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

(Dokončenie na 2. str.)

Foto: za

JEDINÁ OTÁZKA

MAREC – MESIAC KNIHY

Slovensko patrí medzi štáty s riadeným a vyspelým poľovníctvom. Na SPU sa realizuje výuč-
ba poľovníctva ako fakultatívnej disciplíny od konca päťdesiatych rokov, ako výberového pred-
metu od roku 1965. Na to, ako je v súčasnosti vnímané poľovníctvo, poľovná zver, aký by mal
byť poľovník a poľovnícka etika, sme sa spýtali doc. Ing. JOZEFA GAŠPARÍKA, CSc., vedúceho
Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ.
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Zapojili sa do projektu Eureka

Osteoporóza môže byť
niekedy aj bez príznakov

Sušené ovocie je dar prírody
že byť v závislosti od veľkosti zariadenia
5 až 30 kusov. Veko sušičky uzatvára su-
šiaci priestor a zabezpečuje správnu cir-
kuláciu teplého vzduchu vo vnútri spot-
rebiča. Vzduch je hnaný ventilátorom
cez výhrevné teleso do priestoru sít. Tu
prúdi od krajov do stredu tak, aby bol za-

istený rovnomerný priechod
nad všetkými sitami, aj odvá-
dzanie prehriateho a vlhkého
vzduch prieduchmi vo veku,“
dozvedáme sa. 

Aby mal človek z konzumá-
cie príjemný pôžitok, kvalitne
vysušené ovocie nesmie byť
pripálené alebo tvrdé, ale vláč-
ne, so zodpovedajúcou vôňou
čerstvého ovocia. 

Správne skladovanie
Pozornosť musíme venovať

aj správnemu skladovaniu su-
šeného ovocia, aby nedošlo k
jeho nežiaducemu znehodno-
teniu. Základom je, že surovi-

na musí byť dostatočne a rovnomerne
usušená v celej vrstve. K baleniu pristu-
pujeme až po dokonalom vychladnutí.
V domácich podmienkach balíme suše-
né ovocie do plátenných vreciek, pa-
pierových vrecúšok, alebo sklených,
dobre uzatvárateľných pohárov. Skla -
do vacia miestnosť má byť chladná, su-
chá a tmavá. Usklad ne ný výrobok pra-
videlne skon trolujeme, či neabsorbuje
vzdušnú vlhkosť a nevytvárajú sa tak
podmienky pre rozvoj vláknitých mikro-
skopických húb.

„Aby sa ovocie počas skladovania
nekazilo, veľkovýrobcovia produkt po-
vrchovo konzervujú. Najbežnejšie použí-
vané konzervačné látky sú na báze ky-
seliny sorbovej a siričitej. Kyselina sor-
bová a jej soli sú jedným z najbezpeč-
nejších konzervantov - niektorí odborníci
ich dokonca považujú za látky užitočné
pre imunitu. Oxid siričitý a siričitany ma-
jú už horšiu povesť. Citlivým jedincom
môžu spôsobovať bolesti hlavy, žalú-
dočné problémy alebo kožné alergické
reakcie, preto sa týmto ľuďom odporúča,
aby ošetrené ovocie pred konzumáciou
opláchli,“ uzatvára Andrea Mendelová. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Na Strednom východe sušili
figy, datle a marhule na slnku už
pred päťtisíc rokmi. Sušené plo-
dy ruže šípovej ordinoval svojim
pacientom už Hippo kra tes, ich
blahodarné pôsobenie opisuje
aj anglosaský herbár z 11. sto-
ročia. V stredovekých európ-
skych kláštoroch sušili ovocie,
napr. jablká, už aj v teplej peci
či na kamenných podlahách ve-
traných miestností po krytých
slamou. Ľudia ho kon zumovali v
každom ročnom období, najmä
počas chladných dlhých zim-
ných večerov ako zdroj výživy a
rýchlej energie. 

„Sušené ovocie je rovnako užitočné
ako čerstvé a má veľmi veľa plusov. Je
vynikajúcou sladkou maškrtou, nabíja
energiou, stará sa o prísun vitamínov,
podporuje trávenie, funguje ako priro-
dzené preháňadlo. Vysoký podiel vlákni-
ny zlepšuje trávenie a odstraňuje zá-
pchu. Obsahuje vysoké množstvo jed-
noduchých cukrov glukózy a fruktózy
(60 až 70 %). Sú to ľahko stráviteľné cuk-
ry, preto z konzumácie sušeného ovocia
nehrozí riziko priberania na hmotnosti
ako z rafinovaných cukrov. Sušené ovo-
cie je veľmi výživné a v porovnaní s čer-
stvými plodmi obsahuje troj- až štvorná-
sobne vyššie koncentrácie niektorých vi-
tamínov a minerálov. Žiaľ, neplatí to pre
vitamín C, ktorý sa pri sušení pod vply-
vom vyšších teplôt rozkladá,“ hovorí Ing.
A. Mendelová.

Ako sušiť ovocie?
Treba používať iba kvalitné zdravé

ovocie, nesmie byť otlčené, nahnité a
inak poškodené. „Pred sušením sa ovo-
cie zväčša zbaví nepoužiteľných častí,
ako sú jadrovníky a kôstky. Pre zachova-
nie peknej svetlej farby sa ovocie pred
sušením namáča do roztoku organic-
kých kyselín. Najlepšia je kyselina askor-

bová, ktorá ho ochráni pred enzymatic-
kou činnosťou a zároveň negatívne ne-
ovplyvní chuť sušeného ovocia,“ vysvet -
ľuje Ing. Mendelová. 

Najstaršia, najjednoduchšia a dodnes
najobľúbenejšia technika je sušenie na
slnku, hoci trvá zo všetkých najdlhšie.
„Ovocie (broskyne, marhule, hrušky, ja-
blká, slivky, banány) sa uloží v tenkej
vrstve na ploché sitá, ktoré by mali byť
zospodu vetrané. Sem-tam ho prehra-
beme, aby sa sušilo rovnomerne a ne-
navlhlo, na noc ho dáme dovnútra na
suché miesto,“ radí odborníčka. 

Druhou možnosťou je sušenie v rúre,
pričom lepšia je elektrická ako plynová.
Ovocie sa vykôstkuje, nakrája a poukla-
dá na rošty z pozinkovaného dierkova-
ného plechu. Rúru pri sušení necháme
pootvorenú, aby mali kam unikať pary. 

Podľa Ing. Mendelovej, najlepšou po-
môckou na domáce sušenie je v dnešnej
dobe elektrická sušička ovocia. „Je v nej
ukrytá ventilačná jednotka a výhrevné te-
leso s termostatom, ktorý kontroluje te-
plotu vzduchu. Správna teplota je od 45
do 75°C a volí sa podľa druhu sušeného
ovocia. Sitá na sušenie sa nasadzujú na
základnú jednotku, pričom ich počet mô-

modulu, ktorý je z hľadiska jeho medzi-
národnej dimenzie veľmi dôležitý pre
hodnotenie našej inštitúcie. Teší nás, že
SPU sa zapojila do medzinárodného
kon zorcia a prijala úlohu zorganizovať
pobyt pre študentov a pedagógov z
partnerských univerzít. Toto je pridaná
hodnota, lebo doteraz sme nemali part-
nera zo Slovenska. 

Joss Wesselink a Christ Tielemans
z Holandska: Naša inštitúcia sa zaobe-
rá aplikovanými vedami, poskytuje ba-
kalárske a inžinierske vzdelanie. Modul
Eureka bol pre nás veľmi vhodný, preto-
že študenti sú povinní absolvovať me-
sačný pobyt v zahraničí a práve tento
projekt im umožňuje vycestovať vždy do
inej krajiny. Vítame spoluprácu s FEŠRR
a veríme, že bude prínosom pre obe
participujúce univerzity. -rch-

Katedra výživy ľudí (KVĽ) FAPZ v spolupráci so Špecializovanou nemocnicou
sv. Svorada Zobor-Nitra, n.o., a Slovenskou úniou proti osteoporóze zorganizova-
li 11. februára 2010 v Kongresovom centre SPU vedeckú konferenciu s medziná-
rodnou účasťou XXVII. Zoborský deň a VIII. Západoslovenský deň o osteoporóze.
Jej cieľom bolo poukázať na význam správnej výživy a životného štýlu v preven-
cii civilizačných chorôb u mladých ľudí, v prevencii a liečbe osteoporózy v stred-
nom a vyššom veku, ako aj informovať o nových prístupoch v diagnostike a lieč-
be tohto závažného ochorenia.

Zabezpečiť dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov
Katedra odborného jazykového vzdelávania FEM sa podieľa na realizácii ná-

rodného projektu pod názvom Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cu-
dzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základ-
ných a stredných školách. Riešiteľom projektu, financovaného z prostriedkov
Európskeho spoločenstva, je Štátny pedagogický ústav.

Cieľom riešiteľov je do piatich rokov do-
plniť vzdelanie 4932 učiteľom 1. stupňa ZŠ
v anglickom, nemeckom, francúzskom,
ruskom, španielskom alebo talianskom ja-
zyku a 203 učiteľom 2. stupňa ZŠ rozšíriť
kvalifikáciu o pedagogicko-psychologické
základy a didaktiku cudzieho jazyka pre
žiakov mladšieho školského veku.

Podľa novej koncepcie vyučovania cu-
dzích jazykov na ZŠ a SŠ, ktorú schválila
vláda SR v septembri 2007, musia do
troch rokov všetky základné školy ponúk-
nuť prvý cudzí jazyk už od 3. ročníka. Ria -
di telia škôl sa tak ocitli pred problémom,
ako zabezpečiť vyučovanie tohto pred-
metu aprobovaným učiteľom. Vďaka ná-
rodnému projektu, ktorý vypracoval Štát -
ny pedagogický ústav, sa predpokladá
za bezpečiť dostatok kvalifikovaných uči-
teľov cudzích jazykov na 1. stupni základ-
nej školy.

V spolupráci s 15 slovenskými univerzi-
tami a vysokými školami sa od 16. marca

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v tomto roku vstúpila do
medzinárodného projektu Eureka, ktorý má už sedemročnú tradíciu. Zameriava
sa na modulové vzdelávanie študentov v oblasti rozvoja vidieka a organizuje sa
každý rok v inom štáte.

Doktorandi z KŠZ (zľava) - Ing.
Ľud  mila Gaj do šo vá, Ing. Ivan
Imrich a Ing. Len ka Mar ton ková
na konferencii v Za ko panom. 

Foto: archív autora

V dňoch 28. a 29. januára sa na fakul-
te konal medzinárodný workshop, na
ktorom sa zúčastnili hostia z participujú-
cich univerzít z Fínska (Dr. Petri Kainu lai -
nen, Savonia University, Dr. Ulla Asi kai -
ne nová a Dr. Liisa Timonenová, North
Karelia University) a Holandska (Dr.
Christ Tielemans a Dr. Jos Wesselink,
University HAS den Bosch). Nováčikmi
boli hostia zo Západomaďarskej univer-
zity v Mosonmagyaróvári, Dr. Judit He -
gyi ová, Dr. Imre Tell a Dr. Károly Nagy,
pre ktorých bola účasť na workshope
prí ležitosťou oboznámiť sa s cieľmi a
prie behom práce kolegov z univerzít,
zapojených do projektu.

Ako nás informovala doc. Eleonóra
Marišová, prodekanka FEŠRR, pre fakul-
tu je partnerstvo v projekte Eureka veľ-
kou výzvou, nakoľko vytvorí priestor pre
zahraničných, ale aj vlastných študen-
tov, participovať na prednáškach odbor-
níkov zo zahraničia v oblasti rurálnych
inovácií, kvality života na vidieku, tvorby
projektov a poradenstva pre podnikate-
ľov na vidieku.

Účastníci o projekte: 
Ulla Asikainenová a Liisa Ti mo ne -

no vá z Fínska: Naša univerzita sa za-
oberá aplikovanými vedami a má štyriti-
síc študentov. Stála pri zrode Eureka

O poľovníctvo majú väčší záujem dievčatá!
strie ľanie samo o sebe poľovníka nerobí.
A na záver sa s nami rozlúčil opäť slova-
mi Lönsa: „Kto nič iné nevie, nech radšej
zostane doma. Ale kto sa teší zo zveri a
lesa, aj keď to neblýska a nebúcha, a kto
najviac v prírode prebýva v dobe háje-
nia, keď pole a les sú zamrznuté a zavia-
te, keď je málo potravy a nad zverou sa
blíži smrť, a kto ju vtedy ochraňuje - je
poľovník sám. Ochrancom a chovateľom
môže byť len poľovník!“ 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Viac o význame lovu čítajte v e-prílohe na
www.polnohospodar.sk

na strane tretej.
Emotívne pod-
mienené protipo-
ľovnícke aktivity
verejnosti nemô-
žu prospievať ani
poľovníctvu, ani
záujmom ochra-
ny prírody. Štát
má na chove
optimálnych, nor-

movaných stavov zveri záujem. Lov, kto-
rý je len záverečnou časťou chovateľ-
ského úsilia poľovníkov, má dnes svoje
mravné opodstatnenie, iba ak ho chápe-
me ako optimálne využívanie trvalo ob-
noviteľného bohatstva,“ upozorňuje doc.
Gaš pa rík. Základy poľovníckej etiky teda
spočívajú v tom, že lov musí predovšet-
kým slúžiť prírode. Príležitosť podrobnej-
šie poznávať lov, majú len ľudia viazaní
svojou činnosťou na prírodu, predovšet-
kým profesionálni lovci a poľovníci z po-
volania a zo záľuby.

Aký by mal byť poľovník? 
„Poľovník je, alebo by mal byť, človek

hĺbavý, zamýšľajúci sa nad prírodou a
výkonom práva poľovníctva,“ cituje doc.
Gašparík už nežijúceho vysokoškolské-
ho pedagóga doc. Ing. Pavla Hella,
CSc., ktorý v 50-tych rokoch začal s vý-
učbou poľovníctva na Katedre zoológie.
A vzápätí slovami známeho nemeckého
básnika Hermanna Lönsa prirovnáva
poľovanie k pozeraniu, načúvaniu, vdy-
chovaniu voľnej prírody, kochaniu sa v
jej krásach, vcítenia sa do zveri, staro-
stlivosti o ňu, a len potom jej lovu. „Teda
poľovníctvo je – alebo by malo byť – 
v prvom rade „nadštáciou“ v prírode,“
konštatuje doc. Gašparík. Podotýka, že

V Poľsku sa zišli študenti z poľnohospodárskych univerzít
V prekrásnom prostredí poľských Tatier, v mestečku Zakopané, sa v dňoch 16. –

18. februára 2010 konala medzinárodná konferencia študentov a doktorandov poľ-
nohospodárskych škôl. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov umožnila ak-
tívnu účasť na podujatí trom doktorandom z Katedry špeciálnej zootechniky.

Cieľom sympózia bola prezentácia štu-
dentských prác zo všetkých oblastí živočíš-
nej výroby, so zameraním na chov ošípa-
ných. Hodnotiace komisie posudzovali kva-
litu prednesených referátov a vystavených
posterov. O ús peš nej reprezentácii našej uni -
verzity svedčia dve tretie miesta, ktoré štu-
denti KŠZ získali v oboch sekciách. 

Organizátori podujatia pripravili pre
účast níkov bohatý sprievodný program, kto-
rý odštartovala uvítacia recepcia. Obzvlášť
pútavá bola večerná prechádzka na sa-
niach s konským záprahom, po ktorej nasle-
dovala zábava v goralskom štýle. Na záver
zorganizovali poľskí hostitelia prehliadku
Za kopaného a poznávací výlet po okolitých
dedinkách.

Podujatie považujeme za úspešné. Obo -
ha ti lo nás o množstvo zaujímavých teoretic-
kých poznatkov, ale prinieslo aj nové medzi-
národné kontakty, ktoré sme počas troch
dní nadviazali. Ing. IVAN IMRICH

(Dokončenie z 1. str.)

Za viac ako štyri desaťročia svojej pedagogicko-výchovnej a vedeckovýskum-
nej činnosti vychovala Katedra hydinárstva a MHZ SPU v Nitre viac ako 6-tisíc ab-
solventov predmetu poľovníctvo. Okolo 150 študentov spracovalo svoje diplomo-
vé práce z uvedenej disciplíny. S mnohými prácami sa študenti prezentovali na
konferenciách ŠVČ doma i v zahraničí. V rámci vedeckovýskumnej činnosti kated-
ra úspešne spolupracuje s partnerskými univerzitami, najmä TU vo Zvolene, UVLF
v Košiciach a výskumnými ústavmi vo Zvolene a v Nitre. Do učebných plánov bola
nedávno zaradená nová disciplína farmové chovy zveri. 

V roku 1999 KHaMHZ získala bažantnicu v Dvorčanoch pri Nitre, ktorá slúži pre
potrebu praktickej výučby a čiastočné riešenie výskumu. V roku 2000 bola na ka-
tedre zriadená Rehabilitačná stanica pre chov dravcov, ktorá okrem záchrany
dravých vtákov slúži aj pre aktivity sokoliarov z radov študentov SPU.

rózy,“ povedal P. Chle bo. Osteoporóza je
aj vážny socioekonomický problém, a to
hlavne preto, že jej prevalencia neustále
stúpa. „V ekonomicky rozvinutých kraji-
nách trpí na túto chorobu 7 až 10 % popu-
lácie. Vo veku nad 50 rokov je postihnutá
najmenej tretina populácie žien a u žien
nad 70 rokov až jej polovica. Každý piaty
pacient, ktorý utrpí v dô sledku osteoporózy
zlomeninu, zomiera.“

Ako predísť tomuto „tichému zlodejovi
kostí“? „Dôležitý je pravidelný telesný po-
hyb, príjem potravín s vysokým obsahom
vápnika, vitamínu D a K2 a slnenie. Výz -
namný efekt má pomer zastúpenia príjmu
esenciálnych kyselín. Nevy hnut nos ťou sa
zdá upraviť pomer príjmu nenasýtených
mast ných kyselín omega3/ omega6 v pro-
spech omega3 mastných kyselín, a to zo
súčasných 1:16 na aspoň 1:4 až 6. Mlieko
obsahuje 3 - 5 % tuku, ktorý je zložený z
približne 140 rozličných mastných kyselín.
Mno hé z nich sú esenciálneho charakteru,
to znamená, že ľudský organizmus si ich
nedokáže syntetizovať. Preto je nevyhnut-
né prijímať tieto kyseliny z potravín,“ zdô-
raznil MUDr. Chlebo. 

Súčasťou konferencie bola aj sprievod-
ná výstava prístrojovej techniky, produktov
farmaceutických firiem a iných zdravotníc-
kych pomôcok v priestoroch ŠD A. Ber no -
lá ka. Z podujatia bude vydaný zborník re-
cenzovaných prác na CD. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan FAPZ,
v úvode podujatia oboznámil účast níkov s
činnosťou KVĽ. Zdôraznil, že v rámci ve-
deckovýskumnej činnosti sa podieľa na rie-
šení epidemiologického výskumu stravova-
cích zvyklostí jednotlivých regiónov Slo -
ven ska, monitoringu rizikových faktorov a
hodnotení nutričného stavu v jednotlivých
populačných skupinách. Taktiež sa orien-
tuje na štúdium významu prírodných látok s
antioxidačným účinkom v rastlinných zdro-
joch a ich vplyvu na zdravotný stav člove-
ka. V rámci spolupráce so ŠN sv. Svorada
Zobor - Nitra sa zameriava aj na problema-
tiku osteoporózy, jej prevenciu správnou
výživou a životným štýlom.

Prvá časť konferencie bola zameraná
edukačne, vzdelávacia časť programu bo-
la vyhradená hlavne vedúcim školských
jedální a študentom stredných škôl. 

Odbornú časť otvoril MUDr. Peter Chle -
bo, PhD., vedúci KVĽ, s prednáškou Osteo -
poróza a jej rizikové faktory. „Pod osteopo-
rózou rozumieme úbytok kostnej hmoty,
štruktúry a funkcie, ktorý vedie k bolestivej
mechanickej instabilite kostry s nebezpe-
čenstvom zlomenín. Spôsobuje ju viacero
faktorov ako genetické predispozície, ne-
dostatočná telesná aktivita, slabé kosti
(tzv. konštitučný faktor), nedostatočné zá-
sobenie kalciom a vitamínom D, dras tické
diéty na chudnutie, zvýšený príjem sodíka,
sacharidov, alkoholu a kofeínu, ale aj rasa
- biela má najväčší sklon k vzniku osteopo-

2009 začala postupne vzdelávať prvá sku-
pina 3418 učiteľov s jazykovými zručnosťa-
mi na úrovni A0 a A1. Počas štyroch rokov
štúdia by mali frekventanti dosiahnuť jazy-
kovú úroveň B2 podľa Spo loč né ho európ-
skeho referenčného rámca pre jazyky.

Vzdelávanie koordinované SPU v Nitre
realizuje 17 lektorov vo vzdelávacích cen -
trách Nitrianskeho, Trenčianskeho a Ban -
skobystrického kraja. Zahŕňa 220 fre kven -
tantov (33 so zameraním na nemecký a
187 na anglický jazyk). Koor di ná torkou za
Slo ven skú poľnohospodársku univerzitu v
Nitre je PaedDr. Ľubomíra Moravcová,
PhD., eko nomické záležitosti vybavuje Ing.
Geor getta Palšová a administrátorkou je
autorka článku.

Prajeme lektorom Katedry odborného
jazykového vzdelávanie FEM pri riešení
ná rodného projektu veľa úspechov a trpez -
livosti! Ing. EVA HEČKOVÁ,

administrátorka projektu 
za SPU v Nitre

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Kód ITMS: 26110130001

Názov projektu: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti
s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.

Sušenie patrí medzi najstaršie spôsoby konzervovania ovocia aj zeleniny. Naj -
star šia, najjednoduchšia a dodnes najobľúbenejšia technika je sušenie na slnku,
aj keď trvá zo všetkých najdlhšie. Ovocie vysušené týmto spôsobom má zlatistý
priehľadný vzhľad a vynikajúcu chuť. V súčasnosti sa však väčšina plodov pre ob-
chodnú sieť už suší v teplovzdušných sušiarňach. Aké sú plusy a mínusy suše-
ného ovocia, sme sa spýtali Ing. ANDREY MENDELOVEJ, PhD., z Katedry sklado-
vania a spracovania rastlinných produktov FBP.
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„Erasmáci“ v medzinárodnej kuchyni

Ďakujeme!

V ZRKADLE...

Meno: Dagmar Švelková

Pracovná pozícia:
redaktorka TASR

Miesto narodenia:
Smolenice

Vek: 45

NA PRESTÁVKU

„Knižkový“ prívlastok dostal v roku
1955, keď bola v bývalom Čes ko slo ven -
sku po prvýkrát vyhlásená rovnomenná
masová akcia. V snahe zlepšiť propagáciu
knižného trhu a zvýšiť záujem o literatúru,
ju iniciovalo vtedajšie ministerstvo kultúry
po dohode so Zvä zom československých
spisovateľov, nakladateľstvami, knižným
obchodom a ďalšími organizáciami. Ná zo -
rov, prečo vybrali práve prvý jarný mesiac,

čitateľského minima I.

ANOTÁCIA - krátka charakteristika kni-
hy na knižnej záložke, ktorou sa naklada-
teľstvo snaží presvedčiť čitateľa, že práve
tento titul nemôže chýbať v jeho knižnici.

BIBLIOFIL (z gréckeho biblos – kniha
a filein – obľubovať) - milovník a zberateľ
vzácnych a výnimočných kníh.

BIBLIOGRAFIA alebo zoznam prame-
ňov, z ktorých sa pri zostavovaní knihy
čerpalo, sa nachádza na konci knihy. Je to
vlastne akési poďakovanie autora jeho
predchodcom za prácu, ktorú vykonali na-
miesto neho... 

SÚŤAŽ

Prečo je marec mesiacom knihy?

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Dospelou.
S kým by ste sa chceli stretnúť a

porozprávať? 
- No, niekedy aj so svojím manže-

lom a s dcérami. ☺
Z čoho ste mali v poslednej dobe

najväčšiu radosť? 
- Z dovolenky. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Nič by som nemenila. Všetko má

svoj vývoj a k nemu patria aj negatíva. 
Čo rada čítate (počúvate)? 
- Mám rada ironickú Nicole de Bu -

ron, no čítam všetko možné. Mo men -
tálne mám rozčítaného Stiga Larsso -
na. Po čú vam najmä Sade, R.E.M., U2,
Red Hot Chilli Peppers, Annie Lennox.
Zo slovenských sa mi veľmi páči jedno
staršie CD, ktoré naspievala Szidi To -
bias. 

Ako si dobíjate energiu? 
- Niekedy stačí aj pyžamový deň.

Úpl ne najlepšie však je zavrieť sa do-
ma, vyp núť mobil a ľutovať sa, ľutovať
a ľutovať. Za nejaký čas si začnem
liezť na ner vy, potom si začnem byť
smiešna sama sebe. V poslednom
štádiu sa už môžu predo mnou za-
smiať aj dcéry s manželom, ktorí ma
dovtedy potichu obchádzali a smiali
sa zo mňa, len keď som ich nevidela a
nepočula. A to už je dobre, energia je
dobitá a ja môžem normálne fungovať.
Ľahšie stavy sa vyliečia za víkend, ťaž-
šie trvajú tri či štyri dni. ☺

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- So všetkými svojimi zlozvykmi som
sa už skamarátila, žije sa mi s nimi
dobre, tak prečo by som sa ich zbavo-
vala?  ☺

Aké máte koníčky? 
- Lyžovanie, turistika, kolieskové aj

nor málne korčule, stolný tenis, cesto-
vanie, knihy, hudba a permanentné
sťa hovanie nábytku. 

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Odpustiť a zabudnúť znamená vy-

hodiť oknom ťažko získané skúsenosti.
Humor je korením života – máte

nejaký obľúbený vtip? 
- Mám rada čierny humor, takže tie

moje najobľúbenejšie nie sú publiko-
vateľné.

Nad obecným cintorínom spadlo
malé športové lietadlo. Záchranárom
sa už podarilo vytiahnuť 350 obetí.

-rch-

OTÁZKY a ODPOVEDE

SLOVNÍČEK

Zástupcovia každej krajiny pripravili stôl
s tamojšími pochúťkami a špecialitami.
Zahanbiť sa nedali ani zahraniční študenti
z UKF, ktorí sa pridali tiež a prichystali vý-
borné pohostenie. Stoly sa zaplnili rôznymi
zaujímavo vyzerajúcimi jedlami a každý sa
snažil vcítiť do atmosféry danej krajiny.
Jed lo rozvoniavalo a z dobrôt na stoloch
pomaly začalo ubúdať. Výber bol široký,
takže si každý mohol nájsť niečo, čo ulaho-
dilo jeho chuti. Na stoloch sa objavilo jedlo
zo Španielska, Poľska, Talianska, Turecka,
Írska, Maďarska, Lotyšska a nechýbal ani
český a slovenský stôl. Samozrejme, pri-
pravili sme aj naše tradičné bryndzové ha-
lušky, ktoré boli výborné, no predsa len je
to špecifické jedlo a nie všetkým cudzin-
com chutilo. Potvrdilo sa teda pravidlo –
sto ľudí, sto chutí. Na začiatok sme si pri-
pili tradičnou slovenskou hruškovicou a
rovnako sme mali možnosť ochutnať aj vý-
borné tokajské víno, ktoré nám ponúkol

S tvorbou nitrianskeho karikaturistu MARCELA KRIŠTOFOVIČA sa čitatelia
môžu oboznámiť v rôznych periodikách, medzi nimi aj v Poľnohospodári. Jeho
humor sa spája s prívlastkom „nočný“, pretože pri jeho prácach sa človek sme-
je tak potichu. Svoje kresby označuje autorskou skratkou MK a do života ich
uvádza zväčša bez slov.

- Priznám sa, nie som na seba až taký
tvrdý. Zbytočne sa netrápim. Do časopi-
su zvyčajne naraz posielam päť obráz-
kov, a aj tak si vždy vyberú len jeden.
Česť výnimkám! Do Poľnohospodára sa
doteraz dostali všetky moje práce. Mám
z toho radosť, lebo predovšetkým
chcem nimi potešiť čitateľa. 

Koľko času zaberie vytvorenie kari-
katúry? 

- To záleží od zložitosti obrázka. Päť
čiernobielych kresieb mi trvá tri hodiny,

dobrý žiak a ako „preučovaný“ ľavák
kreslím ľavou, píšem oboma a občas
som z toho unavený. Navyše, keďže kre-
slený humor uverejňujem aj v zahraničí,
nepotrebuje slová, lebo každá „slovná
hračka“ sa nedá preložiť.  

Nepomohlo by, keby vám občas
niekto poskytol dobrý nápad?

- Vyskúšal som to. Môj kamarát má
veľa nápadov, ale nevie kresliť. Problém
je v tom, že moja kresba nemusí vždy
zodpovedať jeho predstave. A naopak,

Dostali ste niekedy aj nejakú na -
hne vanú reakciu?

- Áno, pred 20 rokmi. V Prešove bola
súťaž kresleného humoru o pive. Do fi-
nále som sa dostal s kresbou, na ktorej
farár dvíha čašu piva miesto vína. Keď
vtip uverejnili na celú stranu v časopise
Boomerang, z cirkevnej obce v Prešove
mi napísali, že ma zažalujú za urážku
cir kvi. Nechcel som sa dotknúť kresťa-
nov. Sám som v tejto viere vychovaný,
ako chlapec som dokonca miništroval.
Odpísal som im, že každý autor môže
kresliť čo chce, ale za uverejnenie zod-
povedá redakcia. Našťastie, viac mi ne-
napísali. 

Aké sú podľa vás ako karikaturistu
typické znaky konzumného Slováka? 

- Vidím ho podľa potreby - usadeného
pred TV, s fľašou piva a podobne. Ty pic -
kejšia je žena, hovorím jej „nahnevaná“.
Moja manželka sa na obrázky „so zlou
ženou“ viackrát urazila. Tak som jej vy-
svetľoval - ty si čierna, a tá je blondína.
Ale trafená hus zagágala...  (Smiech.)

A čo by ste odkázali tým, ktorí si
myslia, že karikatúra môže byť pre au-
tora obživou? 

- Treba skúšať, aj keď si myslím, že
 také niečo sa podarí len jedincom. Ja 
k nim nepatrím.  RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Marcel Krištofovič sa narodil 27. 3.
1959 v Nitre. Študoval chémiu a pô-
sobil ako prevádzkový chemik v
Dusle Šaľa. Kresbe karikatúr sa venu-
je od detstva. Získal viacero význam-
ných domácich i zahraničných oce-
není na súťažných prehliadkach kres -
leného humoru v Brezne, Prešove,
No vom Meste nad Váhom, Nitre,
Pieš ťanoch, Hlohovci, v Nových Zám -
koch. So svojím humorom bez hraníc
bodoval aj v zahraničí, v Česku, Poľ -
sku, Taliansku, Kórei či v Turecku.
Okrem kreslenia karikatúr sa venuje
drevorezbe, tvorbe krížoviek a ma-
lých literárnych útvarov. Najradšej čí-
ta literatúru faktu a beletriu. Žije a tvo-
rí v Horných Krškanoch.

Nadanie pre umenie sa vraj dedí.
Ako je to u vás? Zdedili ste po niekom
výtvarný talent? 

- Po rodičoch asi nie, hoci mama bola
zručná, vytvárala rôzne ornamenty. Teší
ma však, že v mojich „umeleckých šľa-
pajach“ kráča syn Marcel, študent pan-
tomímy v Brne, aj dcéra Dáša, výtvar-
níčka, absolventka kremnickej ŠUP-ky, 
v súčasnosti študentka filozofie na UK 
v Bratislave. 

Spomínate si na svoje začiatky?
- Prvý obrázok, ktorý si pamätám, som

namaľoval ako sedemročný. Zmysel bol
v tom, že anjel sediaci na oblaku použil
svätožiaru ako volant. Takže ku kresle-
nému humoru som inklinoval už odma-
lička, je to môj koníček.  

Čo kreslíte najradšej, aké témy sú
vám najbližšie? 

- Nemám vyhranenú tému. Kreslil som
už takmer všetky – politiku, históriu, sú-
časnosť, rád mám poľnohospodárstvo,
záhradu a rodinu. Bežný život je najlep-
ším zdrojom inšpirácie.  

Môžete nejako svoju prácu popísať?
Sadnete si za biely papier s nápadom,
alebo čakáte, keď nejaký príde? 

- Oba spôsoby, ktoré ste uviedli, fun-
gujú. Aj keď častejšie si sadnem za pa-
pier s tým, že potrebujem niečo vymys-
lieť a obrázok poslať na uverejnenie.
Inak by som nič nezarobil. A tiež sa za-
pájam do súťaží, kde sú už presne urče-
né témy, napríklad Usmejme sa na svet,
Peniaze - euro, Architektúra, O láske,
Pivo, Mobil náš každodenný atď.  

Akým štýlom kreslíte? Ceruzka a
gu ma? Alebo hneď tuš a farby? 

- Obrázok si vždy najskôr predkreslím,
až potom vymaľujem akvarelovými farba-
mi. Takže najskôr ceruzka a guma... 

Stane sa vám, že pôvodná predsta-
va nevyjde, nie ste spokojný s výsled-
kom. Pokrčíte papier a začnete od-
znovu? 

mne sa nemusí páčiť, čo on vymyslí.
Takže najradšej si vymýšľam témy sám.  

Archivujete svoje kreslené vtipy?
Zachovalo sa vám niekoľko z nich? 

- Nie. Na uverejnenie posielam origi-
nál a obrázky späť nevracajú.  

Kde uverejňujete svoj kreslený hu-
mor?

- V rôznych periodikách ako Šibal, Fi -
fík, Víkend s krížovkou, Krimi krížovky,
Naše poľovníctvo, Život, Literárny týž-
denník, Kocúrkovo, Farmár, a samozrej-
me, v Poľnohospodári. Prvú kresbu som
publikoval v roku 1981. V minulosti som
posielal svoje výtvory najmä do humoris-
tického časopisu Roháč a vystavoval aj
na rôznych domácich a medzinárod-
ných súťažiach a výstavách.  

A čo dnes?
- Dnes je účasť na výstavách finančne

náročná a často nepokrýva autorove ná-
klady. Ďalší dôvod je objektivita hodno-
tenia. Podľa mňa sú často oveľa krajšie
tie obrázky, ktoré sa len umiestnia, ale
nič nevyhrajú... 

Čo by podľa vás mal mať dobrý ka-
rikaturista?

- V prvom rade zmysel pre humor. Ho -
ci na prvý pohľad to tak nemusí vyzerať,
veď sa pozrite na mňa! Jeden môj zná-
my mi povedal, že som najsmutnejší ka-
rikaturista, akého pozná.  (Smiech.)

Anjel odštartoval jeho kariéru

Začal sa nový semester a s ním nám cez program Erasmus pribudli aj noví
zahraniční študenti. Keďže sú našimi hosťami a o tých sa treba pekne starať,
naša organizácia ESN (Erasmus Student Network) im pripravila privítanie -
International Dinner. Pozvanie naň prijala aj koordinátorka pre zahraničné
vzťahy, Ing. Gabriela Slivinská.

Slovenský Červený kríž v spolu-
práci s Národnou transfúznou služ-
bou SR a hematologicko-transfúz-
nymi oddeleniami nemocníc vyhlá-
sil v období od 8. do 26. februára
2010 Valentínsku kvapku krvi 2010.
Cieľom kampane pod heslom Spolu
zachránime bolo osloviť darcov krvi
z radov mladých ľudí, teda aj štu-
dentov našej univerzity. 

Odber krvi, ktorý sa uskutočnil 17.
2. 2010 v Študentskom domove An to -
na Bernoláka, zorganizoval miestny
spolok Mládeže SČK pri SPU spolu

s HTO nitrianskej nemocnice. Zú čast -
nilo sa na ňom 74 darcov z radov štu-
dentov, pedagógov, zamestnancov
internátu, kuchyne atď. Každý dostal
po odbere odznak v podobe kvapky
krvi. Najbližší plánovaný odber na
SPU pripravujeme počas jarných štu-
dentských dní. Tešíme sa na všet-
kých, ktorí chcú darovať kúsok seba
na pomoc iným.

MSČK pri SPU
Viac informácií na www.uniag.sk/msck

Valentínska kvapka krvi oslovila
pre dovšetkým mladých ľudí. 

Foto: ĽUBOŠ ŠALÁT

V predchádzajúcom čís le
sme sa vás pýtali na ná-
zov nového sci-fi filmu
Ja mesa Camerona, ktorý
je z hľadiska technickej

úrovne označovaný za prelomové die-
lo svetovej kinematografie. Správna
od poveď: Avatar. Knižnú cenu a dar-
čekové predmety získava Renáta
Dvon čová z FAPZ. -r-
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Koľko ľudí, toľko chutí... Foto: MARIANNA GEFFERTOVÁ

študent z Maďarska, či sladký likér z Lo -
tyš ska. Keď sa všetko jedlo zo stolov vytra-
tilo, dobre najedení sme pokračovali v zá-
bave až do rána...

ZUZANA GREČNÁROVÁ, 3. FZKI

je dnes viacero. Jedni sú presvedčení, že
na počesť významnej postavy slovenskej
histórie, šíriteľa knižnej kultúry, Mateja
Hrebendu Hačavského, ktorý sa v marci
narodil aj zomrel, podľa iných sa tento ter-
mín neviaže k nijakému výročiu a marec
bol vybraný viac-menej náhodne. A nie -
ktorí zlomyseľníci tvrdia, že hlavným dôvo-
dom vzniku novej tradície bolo vypredať 
z knižných skladov ležiaky, ktoré sa nemi-
nuli pred Via no ca mi... 

Kto bol Matej Hrebenda? 
Matej Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796

- 16. 3. 1880), rodák z Píly pri Tisovci, le-
gendárny rozširovateľ slovenských a čes -
kých kníh, ľudový básnik, národný buditeľ
a zberateľ národných piesní a rozprávok.
Zaslúžil sa o rozvíjanie slovenského ná-
rodného povedomia a života v období ná-
rodného obrodenia. Miloval knihy a tie sa
stali jeho osudom. Hoci mal od detstva
slabý zrak a napokon celkom oslepol, do
konca života ich predával, rozdával a
zbieral. Predaj kníh, ktoré mu zverovali vy-
davatelia, spájal s poúčaním, šíril kultúru
a osvetu. Prechodil nielen celé Slovensko
a Uhorsko, ale bol aj v Prahe a Viedni.
Staré knihy, ktoré zachránil pred zničením,
posielal do škôl a spolkových inštitúcií,
alebo ich nosil popredným vzdelancom. 
Rozširovaním obľúbených kalendárov me-
dzi slovenským ľudom prispel k tomu, že
aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali
knižnú kultúru a získavali prehľad o verej-
nom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh
daroval Matici slovenskej a prvému slo -
ven skému Gymnáziu v Revúcej. -r-

EX LIBRIS (z lat. ex – z a liber – kniha)
- označenie vlastníka knihy na štítku nale-
penom na vnútornej strane obálky, zvyčaj-
ne v zaujímavej grafickej podobe.

FAKSIMILE - verná napodobnenina ru-
kopisu, obrazu alebo tlače. Nemýliť si s
fal zifikátmi, pri ktorých sa používa rovnaká
technika, avšak nezákonným spôsobom...

INICIÁLY (z lat. initium – začiatok) -
kres lené či zdobené písmená, uvádzajúce
text na stránke, alebo začiatok kapitoly.

MARGINÁLIE (z lat. margo – okraj) -
poznámky vedľa textu vysvetľujúce prí-
padné nejasnosti. Pracovníci knižníc sa
však, žiaľ, stretávajú aj s iným druhom
„mar ginálií“, vpisovanými ceruzkou, pe-
rom či dokonca fixkou, ktorými čitatelia ko-
mentujú úroveň preštudovaného diela. 

vymaľovať ich, vyše dňa. Občas k nim
píšem aj slová, čo si tiež vyžaduje čas.
Slovné vtipy však nemám rád z viace-
rých dôvodov - zo slovenčiny som nebol

(Kniha - priateľ človeka, 
človek - priateľ knihy, 1989)



www.uniag.sk

Strom víl... Foto: MILAN PIECKA

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu?
Podeľte sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite
ich spolu s vtip ným textom na našu mailovú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk Autorov najlepších snímok odmeníme. 
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Kultúrne pestovanie jedlých zemolezov
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PRÁVE VYŠLI...

VÝBEROVÉ KONANIE

S PIETOU

SKRIPTÁ
J. Frančák: Pozberové technológie a kvalita produktov. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 

4,50 €.
J. Golian – L. Zeleňáková: Ochorenia z potravín. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 4,30 €.
P. Eliáš: Biotické invázie a manažment inváznych druhov. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena

5,40 €.
K. Hrubíková a kol.: Explantátové kultúry rastlín. Prvé vydanie, náklad 70 ks, cena 9,50 €.
A. Andrejiová – J. Kóňa: Návody na cvičenia zo zeleninárstva. Prvé prepracované vydanie, ná-

klad 120 ks, cena 3,60 €.
L. Lahučký – T. Tóth: Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie. Štvrté upravené vydanie,ná-

klad 400 ks, cena 2,40 €. 
J. Tomáš a kol.: Laboratórne postupy z organickej chémie. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena

2,10 €.
L. Bezáková a kol.: Základy práva. Druhé upravené a prepracované vydanie, náklad 300 ks, ce-

na 3,10 €.
M. Demo a kol.: Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine -

(Návody na cvičenia). Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 2,60 €.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
E. Horská a kolektív: Európsky spotrebiteľ. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 8,20 €.
J. Jedlička: Zdravý životný štýl. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 9,50 €.

UČEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
R. Gregáňová a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky. Prvé vydanie, náklad 300

ks, cena 7 €.
Kolektív: Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov – anglický jazyk. Piate prepraco-

vané vydanie, náklad 300 ks, cena 7 €.
P. Bielik a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonomiky. Prvé vydanie, náklad 400 ks, 

cena 7 €. -dš-

ODBORY INFORMUJÚ...

ZO ŠPORTU
Basketbal

Majstrovský tím BK SPU Nitra na domácej pa-
lubovke zdolal B. Bystricu 83:72 (18:23, 26:9,
18:21, 21:19) a podľahol Interu Bratislava 83:92
(14:27, 21:19, 31:11, 17:35). Výborne sa mu da-
rilo vonku, kde zvíťazil nad Spišskou N. Vsou
70:86 (17:24, 18:14, 21:26, 14:22) aj Le vi ca mi
72:98 (16:22, 14:20, 19:30, 23:26). 

(Viac na www.bknitra.com)

Volejbal
V skupine o 1. – 4. miesto prehrali hráči VK

Ekonóm SPU Nitra s domácim Hu men ným 3:0
(20, 20, 15) a v Púchove zvíťazili nad VŠK 2:3 
(-25, 23, -23, 14, -9). (Viac na www.nitravolejbal.sk)

Florbal
Pre florbalistiky ŠK Slávia DFA SPU Nitra vy-

vrcholila základná časť extraligovej súťaže žien
zápasom s Pruským, ktorému podľahli 12:8
(3:1, 4:4, 5:3). Ten istý súper na ne čaká aj vo
štvrťfinále, kde sa hrá na tri víťazné zápasy. 

V prvoligovom turnaji mužov sa našim hráčom
príliš nedarilo, podľahli tímu FBC Trenčín B 4:12
(0:5, 1:3, 3:4) aj Lido Bra tis lava 3:8 (1:3, 1:3, 1:2).

Katedra telesnej výchovy a športu FZKI
so zármutkom oznamuje, že v uplynulých
dňoch nás po dlhej a ťažkej chorobe na-
vždy opustil bývalý kolega 

Mgr. FRANTIŠEK SKYVA.

Zanietený a erudovaný futbalový odbor-
ník zanechal hlbokú stopu nielen na KTVŠ,
ale aj na celom „futbalovom“ Slo ven sku.
Svo je najväčšie hráčske úspechy dosiahol
v Bratislave a na trénerský Olymp vystúpil
práve v Nit re. 

Smútiaca rodina a špor tová verejnosť ho
na poslednej ceste odprevadila tesne pred
jeho 81. narodeninami, ktor ých by sa bol
dožil 19. februára 2010.

Česť jeho pamiatke!

l  l  l

Katedra pedológie a geo -
lógie FAPZ s hlbokým žiaľom
oznamuje, že 13. februára
2010 nás vo veku 61 rokov
navždy opustil pedagóg, ko-
lega a priateľ

doc. Ing. ANTON ZAUJEC, CSc.

Na poslednej ceste sme ho odprevadili
18. 2. 2010 na Mestskom cintoríne v Nit re.

Anton Zaujec sa narodil 24. 1. 1949 v Ša -
moríne. Bol absolventom odboru organická
chémia na CHTF SVŠT v Bra tis lave. V roku
1974 nastúpil na Katedru agrochémie a pô-
doznalectva AF VŠP ako interný vedecký
ašpirant a po ukončení ašpirantúry tu zostal
pôsobiť ako odborný asistent. Od roku
1986 pracoval na Katedre pedológie a geo-
lógie, kde v období rokov 1996 - 2003 za-
stával funkciu vedúceho pracoviska. V roku
1994 sa habilitoval za docenta v odbore
všeobecná rastlinná výroba. V marci 2009
predniesol inauguračnú prednášku, no
zdra votný stav mu už neumožnil prevziať ti-
tul profesora. 

Profesionálne sa venoval najmä štúdiu
kvality pôdneho fondu Slovenska, chemic-

kých vlastností pôd, problematike kontami-
nácie a hygieny pôd a v oblasti chémie pre-
dovšetkým pôdnej organickej hmote. 

Jeho odchodom strácame dobrého kole-
gu, priateľa, učiteľa. Bude nám veľmi chý -
bať... Česť jeho pamiatke!

l  l  l

Katedra štatistiky a operač-
ného výskumu FEM s hlbokým
žiaľom oznamuje, že 17. feb -
ruára 2010 navždy odišiel vo
veku 84 rokov bývalý kolega,
vedúci katedry a predseda

Akademického senátu FEM
prof. Ing. JUDr. JOZEF PITEL, CSc.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 20.

2. 2010 v Zlatých Moravciach.
Jozef Pitel sa narodil 5. 12. 1925 v Jed ľo -

vých Kostoľanoch. V roku 1951 úspešne
ukon čil štúdium práva na Slovenskej univer-
zite v Bratislave a v rokoch 1955-1960 absol-
voval externé štúdium na VŠE v Bra tis la ve.
Pôsobil ako právnik na riaditeľstve No vác -
kych uhoľných baní a neskôr ako stredoškol-
ský profesor na SEŠ a SOŠ v Prie vi dzi. V roku
1967 nastúpil na novovytvorenú Katedru ve-
deckého programovania PEF VŠP v Nitre (te-
rajšia Katedra štatistiky a ope račného výsku-
mu), kde pracoval až do svojho odchodu do
dôchodku. V roku 1974 získal hodnosť kandi-
dáta vied, v roku 1978 sa habilitoval za do-
centa a v roku 1991 bol vymenovaný za pro-
fesora. 

Profesor Pitel bol uznávaným odborníkom
v oblasti využitia ekonomicko-matematic-
kých metód a modelovania v poľnohospo-
dárstve. K jeho priekopníckym počinom pat-
ria výskumné projekty štátneho ekonomické-
ho výskumu v tejto oblasti, ktoré viedol. Pub -
li koval desiatky článkov v odborných a ve-
deckých periodikách, bol autorom a spo -
luautorom viacerých učebných textov, učeb-
níc a monografií. 

Profesor Jozef Pitel bol na fakulte uznáva-

ný ako prirodzená morálna autorita. Na -
priek tomu, že nebol členom strany, v ro-
koch 1982 – 1985 pôsobil vo funkcii vedú-
ceho katedry. V roku 1989 sa stal prvým
predsedom demokraticky zvoleného Aka -
de mického senátu FEM. Bol nositeľom via-
cerých fakultných, univerzitných a rezort-
ných ocenení a vyznamenaní. Odišiel vzác-
ny človek, čestný, múdry a skromný, ktorý
na katedre, fakulte i univerzite zanechal ne-
zmazateľnú stopu. V našich mysliach a
spo mienkach bude žiť ďalej. 

Česť jeho pamiatke!

l  l  l

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU s
hlbokým zármutkom oznamuje, že 15. feb -
ruá ra 2010 nás vo veku 74 rokov navždy
opustil bývalý dlhoročný spolupracovník a
učiteľ na Ka ted re manažmentu a marketingu 

doc. Ing. JÁN TÖRÖK, PhD.

Na poslednej ceste sme ho odprevadili
18. 2. 2010 na Cintoríne sv. Cyrila a Me to da
v Nitre. 

Ján Török sa narodil 2. 12. 1935 v Chras -
tinciach v okrese Veľký Krtíš v roľníckej rodi-
ne. Po úspešnom absolvovaní štúdia na
VŠP v Nitre pracoval ako agronóm na ŠM
v Mi ku lá ši a Palárikove. Od r. 1975 pôsobil
na vtedajšej Prevádzkovo-ekonomickej fa-
kulte VŠP, najskôr ako odborný asistent a
neskôr ako docent pre študijnú špecializá-
ciu podnikový manažment v študijnom od-
bore Ria de nie v poľnohospodárstve. Vý raz -
ne prispel k odbornému a vedeckému rastu
študentov všetkých fakúlt. Úspešne sa po-
dieľal na tvorbe študijnej literatúry, význam-
ná je tiež jeho publikačná a vedecko -
výskum ná činnosť, ako aj spolupráca s pra-
xou. Ani po odchode do dôchodku v r. 2002
nestrácal kontakt so svojou katedrou.
Okrem pravidelných návštev sa zúčastňo-
val na štátnych záverečných skúš kach ako
člen komisie, resp. oponent diplomových
prác. Česť jeho pamiatke! 

verejnú habilitačnú prednášku na tému
Toxinogénne huby a ich metabolity v po-
travovom reťazci a o 11.00 h bude v zasa-
dačke Dekanátu FBP (ŠD A. Bernoláka,
prízemie) obhajovať habilitačnú prácu na
tému Výskyt toxikologicky a ekologicky vý-
znamných skupín mikroskopických húb
v životnom prostredí človeka.

Predseda VR Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU oznamuje, že 

* 17. 3. 2010 o 9.00 h v posluchárni Z-
01 prednesie RNDr. Leona Buňková,
PhD., verejnú habilitačnú prednášku na té-
mu Bakterie mléčného kvašení a jejich vý-
znam v biotechnologiích a o 11.00 h bude
v zasadačke Dekanátu FBP (ŠD A. Ber no -
lá ka, prízemie) obhajovať habilitačnú prá-
cu na tému Růstové vlastnosti a dekarbo-
xylázová aktivita vybraných potravinářsky
významných bakterií;

* 18. 3. 2010 o 9.00 h v posluchárni Z-
01 prednesie Ing. Roman Labuda, PhD.,

Slovenský výrobca regeneračných za-
riadení Morská klíma hľadá na brigádu ko-
munikatívnych a spoľahlivých študentov
VŠ z týchto miest: TT, BL, PN, ZV, BB, TN,
ZA, MT, RK, PP, PO, KS, MI, LC, GA, PO.
Kontakt: 0949 662 432. (162/2010)

Slovenčina, neprehliadnite!
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej ko-

munikácie v Nitre so sídlom na Pia ris tic kej ul.
2 oznamuje, že otvára jazykové kurzy sloven-
činy pre migrantov z tretích krajín (z „nečlen-
ských“ štátov EÚ). Kurzy sú poskytované
zdarma. V súčasnosti sú v ponuke dva termí-
ny: 15. 3. – 26. 3. 2010 (s roz vr hom denne) a
19. 3. – 28. 5. 2010 (s rozvrhom každý pia-
tok). Pre záujemcov o vykonanie skúšky ECL
zo slovenčiny pre cudzincov na úrovni A2,
B1, B2, C1 je termín uzávierky 18. 3. 2010.
Ďalšie informácie nájdete na www.eku.sk.

Ing. Pavol Schwarcz, PhD., prodekan
FEŠRR, predniesol a úspešne obhájil 24.
februára 2010 habilitačnú prednášku v an-
glickom jazyku pod názvom Imple men tá -
cia štrukturálnych fondov EÚ v podmien-
kach SR v programovom období 2004-
2006 (Implementation of EU Struc tu ral Po -
li cy in Slovak Republic in the Pro gra mming
Period 2004-2006) na Fakulte ekonomiky a
spoločenských vied Univerzity Sv. Štefana
v Gödöllő. Srdečne blahoželáme!

Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja

4 Prvé kolo kolektívneho vyjednáva-
nia medzi predstaviteľmi zamestnávate-
ľa a zástupcami odborov sa uskutočnilo 
3. 2. 2010. Boli dohodnuté pracovné,
právne a sociálne podmienky pre za-
mestnancov vyplývajúce z kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa. 

4 Na mimoriadnom zasadnutí Výboru
univerzitnej organizácie 24. 2. boli prero-
kované a doplnené ďalšie časti KZ. Dňa
3. 3. sa uskutočnilo zasadnutie Výboru
UO, zamerané na doplnenie zásad vy-
užívania finančných zdrojov UO OZ
PŠaV pri SPU v Nitre a na vyhodnotenie
plnenia KZ na univerzite. Súčasne pre-
behlo druhé kolo vyjednávania, na kto-
rom boli prerokované zásady tvorby 
a použitia sociálneho fondu na SPU. Tre -
tie kolo (prípadne ďalšie) sa uskutoční v
mar ci v prítomnosti rektora SPU, predse-
du UO, kvestorky, dekanov fakúlt a čle -
nov Výboru UO, aby KZ na roky 2010 -
2012 platila od 1. apríla 2010. 

4 Konferencie fakultných a dielen-
ských organizácií sa uskutočnia v nasle-
dovných termínoch: FZKI - 5. 3. o 13.30 h
v TD-02, ŠD - 9. 3. o 13.00 h v ŠD A. Ber -
no láka, SlPK a CIKT - 12. 3. o 8,00 h v
SlPK, FEM - 12. 3. o 13.00 h v AS-31,
FAPZ - 12. 3. o 13.00 h v A-01, R-SPU -
12. 3. o 13.30 h v A-03, FBP - 12. 3.
o 13.30 h v A-02, TF - 18. 3. o 13.00 h v za-
sadačke dekana TF (4. posch.) a FEŠRR
- 19. 3. o 13.30 h v zasadačke KRR.

4 Konferencia UO OZ PŠaV pri SPU
v Nitre sa uskutoční 26. marca 2010 
o 13.00 h v Kongresovom centre SPU.
Na rokovaní sa zúčastnia delegáti konfe-
rencie, predstavitelia OZ PŠaV na Slo ven -
sku, členovia vedenia univerzity a fakúlt a
zástupcovia odborárov zo slovenských
univerzít. Program konferencie je zverej-
nený na webovej stránke UO.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov výberové konanie na obsadenie:

n funkčného miesta profesora na Katedre
hodnotenia a spracovania živočíšnych produk-
tov FBP pre študijný odbor 6.1.13 Spracovanie
poľnohospodárskych produktov.

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

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka ted -
re krajinného plánovania a pozemkových úprav
FZKI pre zabezpečenie výučby predmetov: zá-
klady geografických informačných systémov,
geodézia, GIS II. 

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore krajinárstvo,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu Idrisi, ARCView

GIS, ArcGIS,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre ekológie FEŠRR pre
výučbu predmetov: ekologický monitoring, en-
vironmentálne funkcie ekosystémov, európsky
významné biotopy a Environmental Scien ce
v slovenskom a anglickom jazyku.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia prírodovedného

alebo poľnohospodárskeho smeru so zamera-
ním na aplikovanú ekológiu,

- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať

vysvedčením o štátnej skúške alebo pohovo-
rom,

- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – pre-
ukázať certifikátom alebo praktickým overením,

- viacročné skúsenosti s riešením vedeckých
úloh,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-
nosť – priložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre dopravy a manipulá-
cie TF.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore vedeckej a

pedagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- prax v odbore,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morál-

ka;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre práva FEŠRR pre vý-
učbu predmetov: základy práva a pracovné prá-
vo a sociálne poistenie.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa právnického smeru,
- akademický titul PhD. alebo CSc. získaný na

právnickej fakulte,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – pre-

ukázať certifikátom alebo pohovorom,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morál-

ka – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace;

Prihlášky s profesijným životopisom a overený-
mi dokladmi o štúdiu zasielajte do 12. 3. 2010 na
Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slo ven skej
poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.

Zemolez pochádza z
juhovýchodnej Ázie a
u nás je známy skôr
ako dekoratívny ker s
voňavými žltými kvet-
mi a nejedlými tma-
vomodrými bobuľami
hor kej chuti. Niektoré
druhy, ako zemolez
kamčatský a zemo-
lez jedlý, sa však vy-

značujú vynikajúcimi chuťovými vlast-
nosťami a vysokou nutričnou hodnotou.

Agrobiologické aspekty pestovania
jedlých zemolezov, obsah nutričných
látok a antokyanínov v plodoch pred-
stavuje rovnomená mono-
grafia, ktorú v uplynulých
dňoch vydal vo Vyda va teľ -
stve SPU kolektív autorov pod vedením
prof. Ing. JÁNA MATUŠKOVIČA, PhD.
S pestovaním zemoleza kamčatského
začali na univerzitnej pôde v roku 1994.
V súčasnosti na pokusnom poli testujú a
skúmajú 27 klonov.

Publikácia sa skladá z piatich kapitol,
ktoré sa zaoberajú dynamikou rastu krí-
kov, úrodnosťou, morfometrickými a
mor fologickými vlastnosťami plodov, ob-
sahom nutričných látok, optimalizá ciou
výživy jedlých zemolezov. Sa mo stat nú
kapitolu tvorí štúdia obsahu selénu v
jedlých zemolezoch, ktorej sa venovala
doc. RNDr. Alžbeta Hegedűsová a Ing.

Ondrej Hegedűs, PhD., z UKF. „Obsah
selénu v plodoch zemolezu je porovna-
teľný s obsahom v plodoch marhúľ, ma-
lín, zeleninovej papriky, t. j. je vyšší ako
v mnohých druhoch dovážaného južné-
ho ovocia,“ uvádzajú odborníci.

Skúsenosti so založením plantáže
jed lých zemolezov v obci Látkovce v
okrese Bánovce nad Bebravou prináša
plantážnik Ing. Ivan Jurík, PhD.

Cennosť plodov, najmä zemoleza jed-
lého a zemoleza kamčatského, je vo vy-
sokom obsahu vitamínu C, minerálnych
a polyfenolických látok, ktoré ich pred-
určujú na využitie vo farmaceutickom
priemysle. Zrelé plody sú vhodné na

priamu konzumáciu, alebo
sa spracúvajú na džem,
kompót, šťavu, mrazené

dre ne, zá kvas a tonizujúce nápoje. V ľu-
dovom liečiteľstve sa plody využívajú pri
liečení chudokrvnosti, znižovaní krvné-
ho tlaku, pri liečení srdcovocievnych
chorôb, malárie, pri poruchách tráve-
nia, ochoreniach pečene, krvných a ža-
lúdočných ťažkostiach. Majú priaznivý
účinok na zrak, upevňujú imunitný sys-
tém a sú efektívne i v prevencii proti ra-
kovine. Extrakt z kvetov sa používa pri
zápaloch močového mechúra. Odvar z
listov sa vyznačuje antiseptickými účin-
kami a využíva sa pri liečení angíny,
cho rôb očí a hrdla. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

RECENZIA


