
Desať rokov vzorkovnice 
hrabavej hydiny na VPP
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Počas dňa otvorených dverí 
na VPP „pokrstili“ žriebätko
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Prvý májový týždeň už po dlhé roky
krášli naše hlavné mesto záplava kve-
tov. Tradičný medzinárodný kontrak-
tačno-predajný veľtrh kvetín a záhrad-
níctva je pastvou pre oči, ale aj dobrým
radcom pre všetkých, ktorí pracujú
s týmto artiklom. Pre návštevníkov bol
aj tento rok pripravený široký sortiment
kvetín, okrasných rastlín a drevín, do-
plnkového materiálu, prípravkov, me-
chanizácie, ale aj poradenská činnosť
a odborná literatúra.

Na FLÓRE 2011 našu univerzitu
opäť dôstojne reprezentovala Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinier-
stva. Expozícia modernej záhradnej
architektúry zaujala nielen návštev-
níkov, ale aj odborníkov. Teší nás, že
úsilie Katedry záhradnej a krajinnej
architektúry a Katedry biotechniky
parkových a krajinných úprav bolo
ohodnotené Čestnou cenou Minis-
terstva školstva SR a Zvláštnou ce-
nou generálneho riaditeľa Incheby.
Patrí za to vďaka autorom a realizá-
torom expozície, učiteľom Ing. Dag-
mar Hillovej, PhD., Ing. Gabrielovi
Kuczmanovi, PhD., Ing. Alexandre
Takáčovej, PhD., a doktorandkám Ing.
Jane Hlavatej, Ing. Alene Hroncovej
a Ing. Márii Mihálikovej.

Prof. Ing. ĽUBICA FERIANCOVÁ, PhD.,
Prof. Ing. VIERA PAGANOVÁ, PhD., 

Ako fungujú samosprávy v slovenských mestách a obciach? Najlepšie presvedčiť sa na mieste. Tak, ako naši študenti
regionalisti, ktorí sa vybrali na exkurziu do regiónov Hont a Novohrad. Prečítajte si na strane 4. Foto: Ľ. DOBROCKÝ

Mám rada tieto výjazdové pracovné
dni. Raz ročne, vždy v máji, sa schá-
dzame pred aulou, kde na nás čaká
autobus do cieľovej stanice s názvom
Vysokoškolský poľnohospodársky pod-
nik. Scenár podobný ako vlani a pred-
vlani, no obsah iný. Mení sa v závislosti
od toho, aké počasie ho ovplyvňuje,
čo káže mocná ruka trhu. Veličiny,
ktoré vedú naše kroky, ale ovplyvniť
ich, to nie je vždy v ľudských silách. 

Z okna autobusu sledujem neuveri-
teľne pôsobivú, jarným dažďom vy-
umývanú prírodu, žlté repky, jagajúce
sa mladé lístočky stromov a tráv, mierne
zvlnenú krajinu ako z pohľadnice. Po-
hľad, pre hospodára možno bežný,
no pre mestského človeka, čupiaceho
deň čo deň v kancelárii, priam svia-
točný. Buď mi preto odpustené, že
mu dávam prednosť pred štatistikou
a ekonomickými ukazovateľmi. (Veď
tie sú na papieri a večer si ich doma
určite preštudujem, pán riaditeľ!) 

A keď vystúpime z autobusu, začína
sa „vyučovanie“. Za niekoľko hodín si
urobím nielen obraz o gazdovaní nášho
podniku, ale aj o tom, čo sa deje v re-
zorte, doma, vo svete. Z čoho pramení
radosť, čo je dôvodom kresliacim vrás -
ky na čelo. Z výkladu kompetentných
odborníkov, ale aj z diskusií, vzájom-
ných rozhovorov, ktoré spolu s kolegami
z rôznych pracovísk univerzity vedieme,
keď prechádzame hospodárskymi
dvormi. Verte, neverte, je to vzácna
príležitosť pohovoriť si, o všeličom.
O úžitkovosti a výnosoch, nových stro-
joch, ale napríklad aj o zdraví, deťoch
a vnúčatách. To všetko sa vojde do
programu kontrolného dňa. 

A vôbec sa nevylučuje! Naopak,
obohacuje. Infor mačne, ale najmä ľud-
sky. Preto mám rada tieto dni. 

K. POTOKOVÁ

Tradičný deň otvorených dverí na Vysokoškolskom poľnohospodárskom
podniku SPU, s.r.o., Kolíňany sa 6. mája za účasti rektora univerzity, prof. Ing.
Petra Bielika, PhD., prorektorov, dekanov, kvestorky a odborných pracovníkov
fakúlt konal v poradí už po desiatykrát.

Program začal v Oponiciach prehliad-
kou porastov ozimnej repky a pšenice,
ktoré sú v tomto období v dobrom kon-
dičnom stave. V rastlinnej výrobe na
VPP majú prevažné zastúpenie obilniny
– pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica
na zrno a osivo, z olejnín je to repka,
mak a slnečnica. Na farme v Oponiciach
prezentoval riaditeľ podniku, Ing. Peter
Brezovský, PhD., a jeho spolupracovníci
novú techniku na obrábanie pôdy v
zmysle najnovších trendov presného
poľnohospodárstva a prevádzku zrekon-
štruovanej veľkokapacitnej farmy dojníc,
ktorej úžitkovosť prekročila úroveň 9-
tisíc litrov na dojnicu za rok. Rektor P.
Bielik sa zaujímal, ako sa realizuje prak-
tická výučba študentov a aké výskumné
úlohy riešia katedry na VPP. „Kým pred
desiatimi rokmi vládla tendencia, že pe-
dagógovia z SPU radšej cestovali so
študentmi na exkurzie, v súčasnosti je
to naopak. V našom podniku sú špičkové
moderné technológie vrátane ojedine-
lých, ktoré inde nenájdu. Všetky zaria-
denie slúžia na praktickú výučbu, ab-
solvovanie praxe, prácu diplomantov 
a doktorandov v rámci ich výskumných
experimentov,“ zdôraznil prof. Ing. Vla-
dimír Rataj, PhD., a zároveň priblížil
niektoré projekty, ktoré na VPP realizuje
Technická fakulta. Ide napr. o projekt 
v rámci systému presného poľnohospo-
dárstva, kde sledujú priestorovú variabilitu
pôdneho prostredia a porastov vrátane
rozloženia variability obsahu živín a mo-
nitorujú únik emisií do ovzdušia. Nad-

stavbou je satelitné sledovanie a identi-
fikovanie pohybu strojov v teréne a ich
riadený pohyb po poli. Dôsledkom je
znižovanie utlačenia pôdy a odporu ná-
radia, zlepšovanie kvality pôdy s doká-
zaným vplyvom na zvyšovanie úrod.

Na farme v Žiranoch si účastníci dňa
otvorených dverí pozreli vzorkovnicu cho-
vu ošípaných, oviec, kôz a bažantej
zveri. Na VPP ročne absolvuje prax 
5-tisíc študentov, z nich vyše 2-tisíc na

farme v Žiranoch. Kvôli ekonomickej ne-
rentabilnosti je však v súčasnosti chov
ošípaných na VPP v útlme. Aj stavy oviec
sa za posledné štyri roky znížili na polo-
vicu, z 11 plemien zostalo osem, najmä
mäsových, ale aj mäsovo-mliekových 
a plodných. Zlepšiť ekonomickú situáciu
by mala zmena predaja z dvora na predaj
konečnému spotrebiteľovi (predávať budú
môcť iba producenti potravín, a nie ob-
chodníci) a podpora iba „aktívnych poľ-
nohospodárov“, t.j., tých, ktorí majú nielen
rastlinnú, ale aj živočíšnu výrobu. Pred
dvoma rokmi vybudovali na farme vzor-
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Vzorkovnica hrabavej hydiny na Vy-
sokoškolskom poľnohospodárskom
podniku v Kolíňanoch slúži už desať
rokov ako priestor pre odchov a chov
čistokrvných plemien hydiny, ale aj na
výučbu predmetov vyučovaných najmä
na Katedre hydinárstva a malých hos-
podárskych zvierat (KHMHZ) FAPZ a
pre realizáciu menších prevádzkových
experimentov. Katedra pravidelne vy-
pisuje témy diplomových prác na sle-
dovanie úžitkových parametrov chov-
ných plemien.

Ako nás informoval doc. Ing. Ján Weis,
CSc., odborný pracovník KHMHZ a gestor
vzorkovnice, v súčasnosti je v nej umiest-
nených osem plemien kúr (oravka, hemp-
šírka, plymutka, rodajlentka, sasexka, fa-
verolka, araukana, zdrobnená oravka),
morka plemena štandardná, v bronzovom 
a farebnom ráze a perlička vo viacerých
farebných rázoch. Pre rok 2011 má vzor-
kovnica uznaný plemenný chov (B chov)
plemena oravka žltohnedá a štyri roz-
množovacie chovy (A chov) pre plemeno
hempšírka zlatohnedá, rodajlendka ma-
hagónová, sasexska biela kolumbia čierna
a zdrobnená oravka žltohnedá. Pre rok
2012 plánujú rozšíriť počet plemien o
vlašku, amroksku, orpingtonku a zdrob-
nenú faverolku. Chovy ostatných čisto-
krvných plemien hydiny sú na úrovni úžit-
kových chovov.

Vzorkovnica je od svojho vzniku v roku
2001 kolektívnym členom Slovenského

Slovenská rastlinolekárska spoloč-
nosť a Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre vás pozývajú na IV.
RASTLINOLEKÁRSKE DNI SRS, ktoré
sa budú konať 31. 5. – 1. 6. od 9.00 h
v priestoroch Kongresového centra
SPU. Cieľom tohtoročných Dní je oboz-
námiť odbornú aj laickú verejnosť s do-
sahmi nových právnych predpisov
v oblasti povoľovania a používania prí-
pravkov na ochranu rastlín v poľno-
hospodárstve a lesnom hospodárstve.
Okrem domácich odborníkov vystúpia
s prednáškami aj hostia z ČR, Nemec-
ka, Poľska a Rakúska. Súčasťou po-
dujatia bude verejná diskusia o príprave
Národného akčného plánu SR. Viac
na www.srsweb.sk -r-

zväzu chovateľov (SZCH) a od roku 2002
členom Klubu chovateľov oravky (KCHO)
so sídlom v Nitre. Zapojená je do národ-
ného programu ochrany živočíšnych ge-
netických druhov, ktorý vznikol v spolu-
práci s Centrom výskumu živočíšnej vý-
roby a SZCH. 

Bohatá je výstavná činnosť vzorkovnice.
Hydina je každoročne súčasťou expozície
SZCH na národných výstavách hospo-
dárskych zvierat počas veľtrhu Agrokom-
plex. Na celoštátnych výstavách drobných
zvierat býva v rámci klubovej výstavy
KCHO vysta vená kolekcia oravky žlto hne -
dej. O úspešnom pôsobení vzorkovnice
svedčí i fakt, že na VII. celoštátnej výstave
zvierat v Nit re v roku 2003 získal kohút
oravky Čestnú cenu. Oravka a zdrobnená
oravka získali Zlatý kosák počas 34. me-
dzinárodného veľ trhu Agrokomplex. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Nový „jarný“ prírastok vo vzorkovnici chovu koní v Kolíňanoch – žriebätko po žre-
bcovi Silver Stone, dostalo meno Silver. Pri narodení vážilo 45 kilogramov. 

Foto: rch



Slovenský čuvač – národné plemeno 2.

Nedostatok vody znáša organizmus
horšie ako hladovanie

Bez vody niet života, tvrdí latinské príslovie Sine aqua deest vita. Aký je jej
význam a potreba pre hospodárske zvieratá, ale aj následky dehydratácie a jej
liečenie, sme sa spýtali prof. Ing. JOZEFA BULLU, DrSc., z Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva, ktorý uvedenú problematiku spracoval aj knižne.

Voda je pre hospodárske zvieratá
základom existencie, ale aj realizačným
faktorom produkcie. Pán profesor, čo
všetko ovplyvňuje táto životodarná te-
kutina a koľko percent vody obsahuje
telo stavovcov? 

- Voda podmieňuje priebeh tráviacich
a resorpčných procesov, transport vstre-
baných produktov, do-
pravu živín a zabez-
pečuje všetky procesy
metabolizmu. Má účasť
v hydrolytických reak-
ciách, pri regulácii
osmotického tlaku,
udržovaní telesnej te-
ploty a acidobázickej
rovnováhy v telesných
tekutinách. Ovplyvňuje
stavbu a štruktúru bu-
niek, činnosť bunkové-
ho aparátu a dôležitá
je tiež pri odstraňovaní
splodín látkovej pre-
meny. V tele stavovcov
je priemerne 50 až 
60 % vody, ktorá je ne-
rovnomerne rozložená.
Jej obsah je v jednotli-
vých bunkách, tkani-
nách a orgánoch rôzny
a kolíše v závislosti od
pôsobenia vonkajších a vnútorných fak-
torov. 

Známe je, že staršie jedince majú 
v tele menej vody ako mladé. Koľko
percent vody je v tele dospelých zvierat
hovädzieho dobytka a čím je ovplyv-
nený jej obsah? 

- V tele hovädzieho dobytka je prie-
merne 54 % vody, oviec a koní 60 %,
ošípaných 58 % a hydiny 56 %. Jej obsah
je okrem druhovej príslušnosti významne
ovplyvňovaný výživným stavom zvierat.
Celkový obsah vody v tele hospodárskych
zvierat ovplyvňuje množstvo tuku a po-
dobne je to i u človeka. V organizme
zvierat nie je chemicky čistá voda, ale
obsahujúca rôzne látky, napr. koloidné
roztoky bielkovín, minerálne soli, cukry,
tukové čiastočky a pod. Zdrojom pre
zvieratá je pitná voda a voda obsiahnutá
v krmivách. Pri optimálnom 50-percentnom
obsahu sušiny v kŕmnej dávke zviera
uhradí 30 % dennej potreby vody krmivom
a 70 % pitím.

Aká je potreba vody pre zvieratá
a od čoho závisí? 

- Potreba vody záleží od druhu, ple-
mena, individuality, veku, fyziologického
stavu a úžitkovosti zvieraťa, ako aj od

trebuje ošípaná 7 - 8 kg vody, hovädzí
dobytok 4 - 6 kg a kôň, ovca i koza 2 - 3
kg. V našich klimatických podmienkach
sa odhaduje denná potreba vody pre
dojnice 45 – 11 litrov (na produkciu 1 l
mlieka treba asi 2 l vody), pre výkrmový
dobytok 30 – 60 l, pre kone 30 – 45 l, oší-
pané 10 – 30 l a pre ovce 5 - 15 l. 

Aj voda na napájanie zvierat zrejme
musí spĺňať určité kritériá, napr. mať
primeranú teplotu, byť čistá, číra... Aká
voda sa teda odporúča na napájanie? 

- Dôležité je, aby mala primeranú
teplotu 10 – 15 °C. Studená voda je
osviežujúcim, ale zároveň ochladzujúcim
faktorom, lebo na jej ohriatie na telesnú
teplotu sa spotrebuje významné množstvo
energie. Dojnica so živou hmotnosťou
600 kg a dojnosťou 20 kg spotrebuje na
zohriatie 45 l vody O °C teplej až 18,9 %
celkového produkovaného tepla, alebo
23,4 % energie kŕmnej dávky. Ďalším kri-
tériom je, že voda na napájanie hospo-
dárskych zvierat musí spĺňať hygienické
limity pitnej vody pre obyvateľstvo, musí
byť biologicky a chemicky bezchybná.
Podľa odborníkov maximálny obsah roz-
pustných solí vo vode, ktorú zvieratá pri-
jímajú bez nebezpečenstva, je 1,5 – 1,7
%. Taktiež musí byť čerstvá, číra, chutná,

bez vedľajších zápachov a atmosférického
vzduchu (prejavuje sa perlivosťou) a bez
výskytu usadením minerálneho pôvodu
alebo fyzických sedimentov. Pre napájanie
sa preto odporúča studničná, pramenitá
alebo potočná voda. 

Ako sa prejavuje dehydratácia or-
ganizmu zvierat a aké sú jej následky? 

- Nedostatok vody znáša organizmus
horšie ako hladovanie, pri ktorom môže
organizmus stratiť až 40 % svojej hmot-
nosti. Voda sa z organizmu zvierat vylučuje
močom, vydychovaním a výkalmi, aj vtedy,
keď sa prívod pitnej vody zníži alebo za-
staví. Strata minimálneho množstva vody,

2 až 5 % z celkovej
vody v tele, je nutná
na zabezpečenie pro-
cesu dýchania a vylu-
čovania produktov me-
tabolizmu močom. Ne-
pravidelné podávanie
vody zvieratám, najmä
mladým, sa prejavuje
poruchami rastu a vý-
vinu. Pri nedostatoč-
nom príjme vody do-
chádza k zníženiu príj -
mu krmív, a tým klesá
ich živá hmotnosť. Pri
znížení hmotnosti zvie-
raťa o 4 až 5 % sa po-
zoruje nepokoj a od-
mietanie krmiva, pri zní-
žení hmotnosti o 6 – 8
% sa objavujú príznaky
takzvanej dehydratač-
nej vyčerpanosti, ktorá
sa prejavuje poruchami

funkcií centrálnej nervovej sústavy a pri
strate 15 - 20 % živej hmotnosti v dôsledku
dehydratácie nastáva úhyn zvieraťa.

V čom spočíva liečba dehydratácie? 
- V odstránení dehydratácie, to zna-

mená v rehydratácii, opätovnom nahradení
stratenej vody, elektrolytov a obnovení
normálnej funkcii buniek. Obnova chý-
bajúcej vody v tele zvierat vplyvom ne-
dostatku pitnej a vegetačnej vody sa
uskutočňuje veľmi rýchlo. Napríklad doj-
nica vypije za 30 minút také množstvo
vody, ktoré zodpovedá 15 % jej živej
hmotnosti. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

faktorov prostredia – teploty, vlhkosti,
typu a zloženia kŕmnej dávky i spôsobu
chovu a ustajnenia. Veľmi dôležitý činiteľ
pri spotrebe vody je intenzita jej vylučo-
vania z tela. Okrem uvedených faktorov
na ňu významne vplýva obsah sušiny 
v kŕmnej dávke. Podľa odborníkov na ži-
vočíšnu výrobu na kilogram sušiny po-

www.uniag.sk2

Počas dňa otvorených dverí 
na VPP „pokrstili“ žriebätko
kovnicu bažantej zveri, kde ročne od-
chovajú do tritisíc bažantov. Slúži na
praktickú výučbu študentov predmetu
poľovníctvo I., II. a farmový chov zveri.
Gestor, doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.,
sa vyjadril, že ju plánujú rozšíriť, keďže
vzrastá dopyt po dospelých jedincoch.
SPU je jedna z troch univerzít na Slo-
vensku, ktorá zo zákona o poľovníctve
môže vychovávať poľovníkov. 

Poslednou zastávkou boli Kolíňany,
kde sa konala prehliadka demonštračnej
bioplynovej stanice, vzorkovnice hydiny
a chovu koní. Pri tejto príležitosti bolo
„pokrstené“ jednodňové žriebätko po
žrebcovi Silver Stone, ktoré dostalo me-
no Silver. Gestor vzorkovnice chovu

koní, doc. Ing. Marko Halo, PhD., kon-
štatoval, že ročne sa tu vystrieda okolo
450 až 500 študentov, ktorí majú mož-
nosť spoznať rôzne systémy chovu koní
a plemenné rozdiely.

Riaditeľ P. Brezovský na záver infor-
moval hostí o perspektívach rozvoja
podniku. Rektor P. Bielik sa vyjadril 
k aktuálnym otázkam ďalšieho smero-
vania VPP. Vyzval dekanov, aby sa za-
mysleli nad spôsobmi aktívneho pre-
pojenia odborných katedier a pracovísk
so školským podnikom. Zároveň zdô-
raznil, že akokoľvek budeme hodnotiť
prácu VPP, vždy musíme vychádzať 
z potrieb praxe pre našich študentov 
a výskumných úloh doktorandov.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Čo je nové v projekte LUZK?
Už je to takmer rok, čo sa na našej univerzite realizuje projekt vzdelávania

zamestnancov spolufinancovaný z operačného programu Vzdelávanie s ná-
zvom Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (LUZK).
Radi by sme vás oboznámili s doterajšími aktivitami a ich priebehom. 

Aktivita 1.1 - Zvýšenie kvality ria-
denia a komunikácie manažmentu
univerzity 

Pracovná skupina pod vedením prof.
Ľudmily Nagyovej z FEM spracovala
prvú metodickú príručku Manažérske
zručnosti a riadenie kvality, ktorá bude
slúžiť ako študijný materiál pre interak-
tívne workshopy Manažérskych zručností
a riadenia kvality. 

Aktivita 1.2 - Vytvorenie vnútorného
modelu systému manažérstva kvality
na SPU v Nitre 

Pracovná skupina pod vedením prof.
Jozefa Hrubca z TF pracuje na adaptácii
metodiky hodnotenia kvality CAF 2006
pre potreby zavedenia systému samo-
hodnotenia na SPU. Vybraní zástupcovia
fakúlt a univerzitných pracovísk doteraz
absolvovali šesť odborných seminárov
zameraných na teóriu kvality a systém
jej riadenia v podmienkach VŠ. Cenné
rady a skúsenosti s realizáciou hodno-
tenia kvality v praxi predstavil Dr. Thomas
Guggenberger z BOKU univerzity vo
Viedni. 

Aktivita 2.1 - Rozvoj a prehĺbenie
cudzojazyčných kompetencií 

V spolupráci s Jazykovou školou Na-
dácie Aspekt prebiehajú od začiatku
letného semestra 2010/11 kurzy anglic-
kého jazyka Callanovou metódou pre
zamestnancov SPU, zamerané na od-
stránenie komunikačných zábran. Lek-
torky Katedry odborného jazykového
vzdelávania pod vedením koordinátorky
PaedDr. Ľubomíry Moravcovej z FEM
pripravujú elektronické cvičebnice pre
výučbu všeobecného a odborného an-
glického a nemeckého jazyka a meto-
dické príručky k cvičebniciam. Trojse-
mestrálne kurzy AJ a NJ (začiatočníci,
mierne pokročilí a pokročilí) pre za-
mestnancov SPU začnú od septembra
2011.

Aktivita 2.2 - Zvyšovanie informač-
nej gramotnosti 

Pracovné tímy pod vedením koordi-

nátorky RNDr. Dariny Tóthovej z FEM
spracovali prvé dve metodické príručky
– Získanie Európskeho certifikátu na
počítač (ECDL) a Základy E-publiko-
vania. Slúžia ako študijný materiál k in-
tenzívnym kurzom ECDL a E-publiko-
vanie, ktoré začali od polovice mája
2011. 

Aktivita 2.3 - Vzdelávanie v projek-
tovej činnosti

V zimnom semestri 2010/11 mali za-
mestnanci SPU možnosť dozvedieť sa
viac o tom, ako písať a implementovať
vedecké a vzdelávacie projekty. Od
septembra prebiehal cyklus interaktív-
nych workshopov, zameraných na pro-
jekty 7 RP. V decembri začali školenia
orientované na projekty v rámci Pro-
gramu celoživotného vzdelávania (LLP)
a jeho podprogramov Leonardo da
Vinci, Grundtvig a Erasmus. Druhá séria
školení sa bude realizovať k aktuálnej
výzve na rok 2012, ktorá bude vyhlásená
v októbri 2011. Projektové tímy fakúlt
FAPZ, FBP a FZKI v januári t.r. absolvo-
vali pracovné semináre o tvorbe pro-
jektov v rámci štrukturálnych fondov. 
V prípade schválenia projektu budú
pokračovať školenia orientované na im-
plementáciu projektov štrukturálnych
fondov. 

Aktivita 2.4 - Zvyšovanie odbornosti
v oblasti prípravy a vyhodnocovania
vedeckých experimentov

Pracovná skupina pod vedením Ing.
Jána Gaža z FAPZ pracuje na elektro-
nickej učebnici zameranej na navrho-
vanie poľných a laboratórnych pokusov
a analýzu dát bioštatistickými metódami.
Jej súčasťou bude aj terminologický
slovník a prípadové štúdie neštandard-
ných agrolesníckych pokusov.

Viac informácií o projekte ako aj ak-
tuálne oznamy o možnostiach účasti
na kurzoch a školeniach nájdete na
stránke http://luzk.uniag.sk. 

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
manažérka publicity projektu

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že 28. júna 2011 o 13.30 h
v zasadačke D-TF (4. poschodie, KKS)
bude Ing. Daniela Müllerová, dok -
torandka na Katedre dopravy a mani-
pulácie, obhajovať dizertačnú prácu
na tému Výskum vplyvu alternatívnych
palív získaných z poľnohospodárskych
produktov na prevádzkové vlastnosti
spaľovacieho motora a životné pro-
stredie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

(Dokončenie z 1. str.)

OZNAMUJEME

Význam pastierskych strážnych psov 
Úloha pastierskych strážnych psov 

v dnešných časoch nadobudla nový roz-
mer. Okrem tradičnej ochrany hospodár-
skych zvierat, sa dobré strážne psy ne-
priamo podieľajú aj na zachovaní našich
vzácnych šeliem, vlka, medveďa a rysa.
Správne vychované a používané psy do-
kážu účinne zabrániť prístupu divej zveri
k statku. Tým sa otvára možnosť lepšieho
spolunažívania človeka a šeliem,
ktorých početnosť netreba re-
gulovať lovom. Psy chránia
domáce zvieratá zastrašo-
vaním šelmy výhražnými
prejavmi a postojmi, čím
jej narúšajú postupnosť
jednotlivých fáz lovu.
Väčšina šeliem, vyruše-
ných pri útoku, sa vzdá-
va ďalšieho úsilia o zís -
kanie koristi. Skutočný
boj medzi psom a šel-
mou je zriedkavosťou,
šelma sa pri stretnutí so
psom inštinktívne vyhýba
riziku poranenia a neusiluje sa
uloviť korisť za každú cenu.

Povahové vlastnosti čuvača
Na svojom zverenom území je veľmi

ostražitý, bdelý, neohrozený, ostrý, možno
povedať, výborný strážca. Má veľkú vnú-
tornú disciplínu a stráženie zvereného
majetku berie veľmi vážne. Nervózne,

vretej po-
vahy, ktoré je stá-

le v strehu. Výchova slo-
venského čuvača musí byť
dôsledná, ale zároveň vy-
vážená a cielená. Nerád robí

niečo, čo sa mu zdá zby-
točné, neúčelné. Je to sa-

mostatný a veľmi vnímavý
pes. Aby sa nestal príliš samostat-
ným, čo mnohým majiteľom nevyhovuje,
treba sa mu intenzívnejšie venovať najmä
v ranom veku. Dôležité je zamerať sa na
socializáciu a výchovu. V opačnom prí -

pade si sám vytvorí pravidlá a „názor na
vec“, čo môže značne skomplikovať jeho
nasledujúci výcvik k poslušnosti, resp.
ovládateľnosti. Je to pes bystrý, pracovitý,
s mimoriadne dobrou pamäťou, ale aj
pomerne tvrdohlavý, s neustálou potrebou
sám sa rozhodovať. Potrebuje rozhodného

majiteľa, s „pevnou rukou“,
ktorý vie, ako šteňaťu
správne vštepovať jeho
miesto v hierarchii. Aj
keď výchova slovenské-
ho čuvača nie je jed-
noduchá, čas a trpezli-

vosť za to stoja. Vycviče-
ný čuvač je vyrovnanej

povahy a určite si ho obľúbi celá
rodina. Väčšinou si dobre rozumie

s deťmi, má rád spoločnosť. Pri dobrej
výchove je z neho veľmi dobrý rodinný

pes, ktorý však veľmi ťažko znáša zmenu
majiteľa. Feny sú väčšinou jemnejšie, prí-
tulnejšie a bezproblémovejšie. Doma i 
v záhrade je čuvač pokojný, ale na pre-
chádzke dokáže byť aktívny, veselý a
po merne temperamentný. Je pohyblivejší,
ako by ste od neho očakávali. Rýchlo sa
pohybuje v každom teréne. Rozhodne
nie je pohodlný. Problém mu nerobí sneh,
voda, ani hladký ľad. Je vhodný tiež ako
záchranársky pes, trebárs ako lavínový.
Nevýhodou je hádam iba jeho biele sfar-
benie, čím sa ťažšie odlíši od snehu. 

Ing. SLAVOMÍR MINDEK, PhD., 
MARIÁN MALEC

bojazlivé, ale ani príliš agresívne jedince
sa v chove netrpia. K cudzím ľuďom sa
spočiatku chová nedôverčivo, uvážlivo 
a so značnou rezervou. Že ide o psa do-
statočne sebavedomého, rýchlych a roz-
hodných reakcií, sa prejaví v momente,
keď je jeho majiteľ alebo on sám napad-
nutý. Pokiaľ sa však majiteľ chová v spo-
ločnosti ľudí pokojne a priateľsky, po-
dobne sa chová i pes. Ide skôr 

o plemeno uza-

Ilustračné foto: TOMÁŠ POTOK

Účastníci dňa otvorených dverí si na farme v Oponiciach prezreli moderné 
a výkonné poľnohospodárske stroje. Foto: rch



Petr Blížkovský vo svojej prednáške priblížil študentom problémy súvisiace s vývojom cien na svetových trhoch a predostrel
možné spôsoby ich riešenia. Foto: TOMÁŠ POLÁČIK

Práca v skupine a v tíme - efektívna, či frustrujúca?

ností a prispôsobovanie sa patria k zá-
kladným pravidlám zachovania sociál-
nych štruktúr. S týmito javmi sa stretávame
všade tam, kde rozsah činností prekračuje
možnosti jednotlivca. Deľba práce medzi
jednotlivcami však sama o sebe ešte
nevedie k tímovej práci. Niektorí pociťujú
vnútornú neistotu, iní nie sú ochotní
 prispôsobovať sa pracovnému tempu 
a spôsobu práce iných, alebo sa podieľať
na spoločných výsledkoch a zodpoved-
nosti. Niekedy sa jednotlivci pod vplyvom
sociálneho tlaku (skupinového myslenia)
stretávajú s potláčaním ich nesúhlasných
názorov. S cieľom zachovať skupinovú
zhodu, dochádza k preferovaniu kon-
senzu na úkor najlepších riešení. Jed-
notlivec je vedený ku konformite napriek
tomu, že kolektívne rozhodnutie nemusí
byť vždy to najlepšie. 

Práca v tíme môže byť veľmi inšpi-
ratívna, pokiaľ je dobre vedená 
a usmerňovaná. Aký význam má teda
motivácia k tímovej práci na praco-
visku?

- Motiváciu k tímovej práci možno sku-
točne považovať za jednu z najdôleži-
tejších súčastí manažmentu. Členov tímu
musí spájať viera v kvalitu výsledkov
produktu činnosti. Aby tímová práca fun-
govala, treba vytvoriť určité podmienky
na pracovisku. Platí to i pre akademickú
pôdu. Mám na mysli taký typ kultúry na
akademickej pôde, ktorý podporuje se-
bavnímanie tímu a jeho členov. Tímy by
sa mali venovať riešeniu problémov,
miesto toho, aby sa doprosovali potrebnej
súčinnosti, zdrojov a komunikačných prí-
ležitostí. 

Ako sa tím vyvíja, vo veľkej miere
závisí od jeho vedúceho...

- K hlavnej súčasti jeho práce patrí
starať sa o spomínanú motiváciu členov
tímu. Keď chce dobre motivovať jedno-
tlivca, musí poznať jeho potreby a umožniť
mu za jeho dobrý pracovný výkon ich
naplnenie. Ani pozitívna motivácia však
nie je „všespásna“. Samotný pracovník
musí mať vôľu pracovať a ani najlepší
vedúci nevôľu neprelomí.

Existujú univerzálne rady, ako byť
dobrým vedúcim tímu?

- Áno, ale v konkrétnych situáciách
by som odporučila, byť čo najviac otvo-
rený ľuďom a situáciám, hľadať potenciál
pre zmenu a rozvoj silných stránok jed-
notlivých členov kolektívu a u seba sa-
mého rozvíjať sociálne zručnosti, empatiu,
asertivitu a odborné kompetencie. Do-

siahnuť zmenu pracovnej skupiny na tím
je veľmi prácne a náročné. Vyžaduje si
to od vedúceho pracovnej skupiny veľa
trpezlivosti, dobrý situačný odhad, osob-
nostné predpoklady a schopnosti.

V úvode rozhovoru ste spomenuli,
že nesmie dochádzať k podceňovaniu
tímovej práce. Môžete podrobnejšie
opísať tento aspekt? 

- Odborníci dnes venujú veľkú pozor-
nosť skúmaniu úspešných pracovných
skupín, ktoré sú základom kvality činností
a prosperity každej organizácie. Najmä
tých, v ktorých sa rozvíjajú pozitívne
medziľudské vzťahy, kvalitatívne odlišné
ako v klasických pracovných skupinách.
Myslím si, že významnú úlohu v tomto
procese zohráva schopnosť vedúceho

pracovnej skupiny koordinovať a riadiť
prácu tak, aby jej členovia necítili, že sú
zoskupovaní z administratívnych príčin,
ich práca sa nekrížila a nedochádzalo
medzi nimi k bojom o pozície. Niekedy
sa pracovníci v pracovných skupinách
cítia ako „prenajatá pracovná sila“, lebo
sa málo alebo vôbec nepodieľajú na
plánovaní cieľov pracovnej skupiny. Nie -
ktorí majú dokonca sklon venovať sa
hlavne svojim osobným cieľom. Príčinou
môže byť i to, že im stále niekto prikazuje,
čo majú robiť. Je tu ešte jeden významný
faktor, ktorý bráni porozumeniu v pra-
covných skupinách. V predstieranej ko-
munikácii sa neskúsený pracovník, aj
keď talentovaný a kompetentný, môže
ľahko zamotať. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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S ekonomickým oživením sa vracia
dlhodobý trend rastu cien

Prakticky celý život sa učíme byť súčasťou pracovných
kolektívov, a to bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali.
Pre každého je dôležité zaradiť sa do niektorej zo skupín a
zaujať v nej určité postavenie. O práci v tíme, jej efektívnosti,
ale aj o tom, že skupinová práca nemusí byť vždy len inšpi-
ratívna, sme sa rozprávali s Mgr. DRAHOMÍROU KUČÍRKOVOU,
CSc., vedúcou Katedry pedagogiky a psychológie FEM.

jín EÚ prijať, aby nedochádzalo k ďal-
šiemu rastu cien potravín? Aké opa-
trenia urobila Európska únia?

- Vysoké ceny potravin mají ze sociál-
ního hlediska asymetrický dopad. Protože
se jedná o statky s nízkou úrovní elasticity,
tedy možnosti náhrady jiným statkem.
Obyvatelé s nižší příjmovou hladinou tak
dopady cen potravin pocítí silněji. Opa-
tření jsou v zásadě možná dvojí. Obě
mají nepřímý charakter, neboť ceny zboží
jsou obecně tvořeny na trhu. První opa-
tření je posílit regulaci na trhu zeměděl-
ských komodit. O to EU usiluje na globální
úrovni, neboť toto opatření může být
efektivní zvláště tehdy, bude-li uplatněno
globálně. Druhý typ opatření je v oblasti
kompetence národních států a má cha-
rakter daňové zátěže potravin nebo so-
ciálních dávek. Tato opatření jsou obtížněji
proveditelná v období krize, nebo když
se ekonomika z krize zotavuje. 

Aké zmeny pravidiel možno urobiť
z hľadiska princípov WTO na svetovom

Aký vplyv môžu mať vysoké ceny
komodít a ropy na ekonomiku štátov 
z dlhodobého hľadiska? 

- Významný. Světová ekonomika je zá-
vislá na fosilních palivech a surovinách,
přičemž oba zdroje jsou omezené. Efekt
je v zásadě dvojí. První v oblasti konku-
renceschopnosti a druhý v oblasti makro -
ekonomické. Konkuren ce schop nost zej-
ména průmyslu je ovlivněna cenami vstu-
pů. Ekonomiky, které jsou materiálově 
a energeticky efektivní získávají výhodu. 
V makroekonomické oblasti růst cen vstu-
pů do výroby zvyšuje inflaci. To následně
ovlivňuje monetární politiku státu. Centrální
banky světa jsou pak nuceny zvýšit cenu
peněz. Důsled kem je přibrzdění ekono-
mického růstu. 

Podľa štatistík Svetovej banky vy-
soké ceny potravín spôsobili, že pod
hranicu chudoby sa dostalo ďalších
37 miliónov ľudí. Ako vnímate budúci
vývoj svetových cien potravín? Aké
opatrenie by mali vlády členských kra-

trhu potravín, aby nastala stabilizácia
súčasnej situácie?

- Jedno opatření má zásadní charakter.
Je jím liberalizace cen zemědělských
komodit. Odstraněním překážek na trhu
může dojít k efektivnější alokaci produkce
ve světě. To současně může posílit životní
úroveň nejchudších regionů světa. Eko-
nomicky nejvýznamnější státy světa,
sdružené v G20, pracují v současné
době pod francouzským předsednictvím
na posílení transparence na světovém
trhu komodit a případném posílení re-
gulace v této oblasti. 

Smyslem těchto opatření je zvýšit
předvídatelnost chovaní trhu a případně
zamezení nadměrných spekulací na trhu.
První rozhodnutí G20 v této oblasti se
očekávají v letošním roce. EU a evropské
státy G20 jsou klíčovými hráči v těchto
negociacích.

Ďakujem za rozhovor.
Ing. ZUZANA KAPSDORFEROVÁ, PhD.,

prodekanka FEM

Začiatkom apríla navštívil Fakultu ekonomiky a manažmentu riaditeľ Odboru
pre ekonomiku a regionálnu politiku sekretariátu Rady EÚ, Ing. PETR
BLÍŽKOVSKÝ, PhD. V prednáške na tému Kolísavosť svetových cien potravín, 
s ktorou vystúpil v posluchárni S-01, zdôraznil aktuálne problémy súvisiace so
súčasným vývojom cien na svetových trhoch potravín a naznačil možné spô-
soby ich riešenia v budúcnosti.

V poslednom období sme svedkami
trvalého rastu cien potravín na sveto-
vom trhu, ktorý sprevádza aj čoraz
drahšia ropa. Len za posledný rok zdra-
želo 55 potravín, ktoré sú zaradené do
indexu potravinárskych komodít. Aké
sú príčiny tohto vývoja? 

- Osobně vidím dvě základní příčiny
růstu cen potravin. První je na nabídkové
straně. Tou je rostoucí koncentrace výroby
zemědělských surovin ve specifických re-
gionech světa. Například výroba obilí je
soustředěna v Kanadě a v Rusku, hovězí
maso v Latinské Americe, sojové boby 
v Brazílii a podobně. Tato koncen trace
výroby však zvyšuje rizikovost výpadku
produkce v případě výkyvu počasí v da-
ném regionu. Tím může být sucho, záplavy,
chlad a podobně. Tento faktor je znásoben
volatilitou klimatického faktoru. Druhý faktor
vidím na straně nabídky. Důvodem zde je
zvyšování životní úrovně populace asij-
ských států, jako je Čína a Indie. Vyšší ži-
votní úroveň obyvatel ústí do vyšší spotřeby
například masa, což vytváří zpětně tlak
na rostlinnou výrobu neboť konverzní faktor
je kolem 4. Tedy na výrobu energetického
ekvivalentu masa je zapotřebí zhruba čtyř
ekvivalentů obilovin. To dále zvyšuje tlak
na poptávkové straně.

Do akej miery biopalivá ovplyvnili
ceny potravín?

- Biopaliva mohou ovlivňovat ceny po-
travin směrem nahoru v případě převisu
poptávky nad nabídkou. Důležité je však
rozlišovat, jaká biopaliva máme na mysli.
Biopaliva na bázi biologického odpadu,
jako je například sláma mohou mít efekt
zprostředkovaný prostřednictvím úrodnosti
půdy či potřeby pěstovaní zeleného hno-
jení. Biopaliva na bázi produktu, které
přímo konkurují vstupům do potravinářství,
jako je například obilí nebo řepkové se-
meno, mohou ovlivnit ceny potravin zá-
sadněji a přímo. 

Ceny potravín výrazne vyskočili aj 
v roku 2008. Potom nasledovali dve
sezóny, keď boli lacnejšie a v súčasnosti
sú opäť blízko cenových stropov. Vidíte
isté rozdiely medzi týmito obdobiami
prudkého zdražovania potravín?

- U zemědělských komodit, podobně
jako u komodit obecně, tedy včetně ener-
getických surovin a nerostných surovin,
jsme svědky dvou jevů. První je růst cen
a druhý je volatilita cen. Růst cen souvisí
s dlouhodobým trendem, zatímco volatilita
reaguje na krátkodobé faktory. Po roce
2008 poklesly ceny řady komodit, včetně
zemědělských, v souvislosti s ekonomickou
krizí. Jednalo se tedy v zásadě o externí
šok na straně poptávkové. S ekonomickým
oživením v posledních měsících se opět
navrací dlouhodobý trend růstu cen.

Schopnosť pra-
covať v kolektí-
voch nadobúda

každý jednotlivec učením v procese
socializácie, formovania svojej osob-
nosti. Aký je rozdiel medzi pracovnou
skupinou a tímom?

- Pracovné skupiny sa vytvárajú na
základe hierarchického členenia. Často
fungujú podľa princípu „s niekým a proti
niekomu“. Riešenie problému v nej často
ustupuje sebaprezentácii jednotlivcov 
a hájeniu vlastných záujmov. V tíme, na-
opak, musia byť jednotlivci schopní 
v záujme výsledku potlačiť svoje kom-
petenčné nároky alebo názory. Rozdiel
medzi pracovnou skupinou a tímom vidno 
i v spôsobe, akým riešia osobné konflikty.
Tímy ich riešia otvorene, poctivou ko-
munikáciou, nesnažia sa ich posunúť do
inej „bojovej arény“. Práve v tom spočíva
veľký motivačný potenciál tímovej práce. 

Čo jej prospieva? 
- Medzi základné pravidlá patrí, že

nesmie dochádzať k podceňovaniu tí-
movej práce. Ako tím sa zvyčajne ozna-
čuje skupina ľudí, ktorí sa navzájom do-
pĺňajú svojimi spôsobilosťami a uvedo-
mujú si svoju spolupatričnosť. K úspechu
organizácie prispievajú svojím jedineč-
ným talentom a poznatkami, pracujú 
v atmosfére dôvery, ktorá umožňuje otvo-
rené vyjadrovanie názorov, nápadov, ne-
súhlasu, ako aj iných pocitov. S prácou 
a pracovnou skupinou sa stotožňujú,
lebo sú oddaní cieľom, ktoré sami po-
máhali vytvoriť.

Existujú však ľudia, ktorí majú ne-
chuť k takémuto spôsobu práce. Čím
je to spôsobené?

- Vzájomná pomoc, koordinácia čin-

Veľká história sa skladá z množstva malých. Ľudia, udalosti,
predmety, to všetko sú čriepky, z ktorých je pozliepaná.
Niektoré sú známejšie, iné zavial čas a dozvieme sa o nich
iba sporadicky. Tak napríklad – o fajkách. Patrili aj patria
k osobitému životnému štýlu, osobností sveta, i tých nezná-
mych, ktorí si bez bafkania nevedia či nevedeli predstaviť
svoj život, chvíľu pohody. Veľký Bill Crosby, Mark Twain,
Georg Simenon, ale možno aj váš dedko...

Málokto vie, že na území dnešného
Slovenska sa fajky vyrábali už koncom
16. storočia. Vyrábali ich hrnčiari, popri
svojom bežnom sortimente. Koncom
18. a začiatkom 19. storočia sa centrum
výroby, vďaka bohatému výskytu vhod-
ných keramických surovín, prenieslo
do Banskej Štiavnice. Krajina vtedy pa-
trila medzi významných producentov
hlinených fajok v Európe. Niektoré podľa
toho dostali svoje pomenovanie, štiav-
ničky, šemničky, a preslávili sa nielen
v Rakúsko-Uhorsku, ale aj vo svete.
Slovenským vynálezom bolo aj origi-
nálne zapaľovanie tabaku vo fajkách
tzv. zapekaním, od čoho názov zape-
kačky. S Ban skou Štiavnicou sa, žiaľ,
spája aj zánik fajkárskeho remesla, pre-
tože tu v polovici 20. storočia zanikla
posledná takáto dielňa. 

Zaujala vás táto téma? Alebo by ste
sa radi dozvedeli niečo viac o pestovaní
tabaku, jeho spracovaní a súčasnej vý-
robe fajok? Zúčastnite sa na 1. konferencii
s názvom História výroby fajok a ar-
cheologické nálezy na Slovensku, ktorú
na 29. a 30. septembra 2011 pripravuje
Tekovské múzeum v Leviciach v spolu-
práci s Klubom historických fajok, o.z.,
Nitra a Slovenským banským múzeom
v Banskej Štiavnici. Podujatie bude v Te-

Ing. PETR BLÍŽKOVSKÝ, PhD., (*1963 v Brne)
pôsobil v deväťdesiatych rokoch na českom
ministerstve poľnohospodárstva, neskôr na mi-
nisterstve zahraničných vecí, kde sa podieľal
na príprave vstupu Českej republiky do Európ-
skej únie. Od roku 2004 pracuje vo funkcii ria-
diteľa Odboru pre ekonomiku a regionálnu po-
litiku na Generálnom sekretariáte Rady EÚ. Pô-
sobí aj ako lektor na univerzite Vrije v Bruseli 
a na Mendelovej univerzite v Brne.

Všeličo
o fajkách

Fajky z dielne K. Zachara 

S ekonomickým oživením sa vracia
dlhodobý trend rastu cien

kovskom múzeu v Leviciach, no jeho
súčasťou je aj exkurzia do B. Štiav nice. 

Bližšie informácie získate na e-mailo -
vých adresách: margareta.polhos@
muzeumlevice.sk, escher@escher.sk,
strazanec @gmail.com Veľa zaujímavostí
ukrýva aj webová stránka www.
pipeclubjim.sk KP

PROBLEMATIKA VÝVOJA CIEN NA SVETOVÝCH TRHOCH POTRAVÍN
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Z teórie do praxe je veľký krok
V nitrianskom hoteli Olympia sa

14. a 15. apríla uskutočnil druhý
plánovaný medzinárodný seminár
s partnermi projektu V4 Virtuálne
vzdelávanie pre samosprávu, pod-
poreného z prostriedkov Medziná-
rodného vyšehradského fondu. Or-
ganizátormi boli členovia Katedry
verejnej správy FEŠRR na čele 
s vedúcou Ing. E. Ba lážovou, PhD.,
a prof. Ing. D. Hús kom, PhD. 

Cieľom bolo podať partnerom in-
formácie o projekte, oboznámiť ich so
sys témom fungovania samosprávy 

Energetika budúcnosti zaujíma, ba čo viac, musí zaujímať nás všetkých!
Foto: CHARLOTTA ASPLUND

O samospráve
na úrovni V4

Za pestovaním zeleniny v Poľsku

Každý sa chce zapojiť!

ktoré nastolila. Prízvukovala, že chce
urobiť z Lučenca transparentné a dôs -
toj né mesto pre život jeho obyvateľov.
Ing. Eva Balážová PhD., peda gogička
FEŠRR a poslankyňa mestského zastu-
piteľstva v Lučenci, pozvala študentov
na prehliadku krásneho mestského parku,
kde skutočne zrelaxovali a zasvätene
diskutovali o aktivitách mesta.

V mene všetkých študentov by som
rád poďakoval Ing. Eve Balážovej PhD.,
ktorá v spolupráci s Ing. Marošom Vala-
chom a Ing. Danielom Madarászom zor-
ganizovala našu exkurziu. Ďakujeme aj
pracovníkom obecných úradov v Hrušove
a Dolnej Strehovej, ako aj Mestského
úradu v Lučenci a prajeme im veľa síl pri
prekonávaní ťažkých krokov, s ktorými
sa samosprávy stretávajú. Pre každého
z nás bola exkurzia veľkým prínosom 
a zistili sme, že z teórie musíme do praxe
spraviť ešte niekoľko veľkých krokov. 

Bc. ĽUBOSLAV DOBROCKÝ

Hydroponické pestovanie chryzantém. Foto: archív autora

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia Fakulty európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja v študijnom programe Manažment rozvo-
ja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu absolvovali 18. a 19. apríla
v rámci predmetu ekonomika a financovanie územných samospráv
exkurziu za poznaním života samospráv.

Chceli sa oboznámiť s pro-
blémami, realizovanými roz-

vojovými programami a projektmi miest-
nych samospráv a možnosťami ich fi-
nancovania. Prvé kroky smerovali do ma-
lebnej obce Hrušov, ktorú by sme vďaka
jej lokalizácii mohli označiť aj za stratenú,
nakoľko leží na západnom okraji okresu
Veľký Krtíš. Už štvrté volebné obdobie tu
pracuje starosta, ktorý sa snaží obec zvi-
diteľňovať, a to hlavne cez folklórny festival
Hontianska paráda. Po prezentácii obce,
zameranej na históriu a súčasné rozvojové
projekty, prešli spolu so starostom dedinou
a zistili, že napriek nízkemu počtu oby-
vateľov (880) obec skutočne pracuje na-
plno a vidno tu veľké zmeny. Práve tu si

študenti uvedomili, že napriek chýbajúcim
financiám, tým najdôležitejším faktorom
rozvoja je práve dobre fungujúci sociálny
kapitál, teda prístup občanov k svojej
obci. Ľudia tu žijú ako jedna rodina, na-
vzájom si pomáhajú a spolupracujú aj 
s obecným úradom. Len pri príprave tra-
dičného folklórneho festivalu, s návštev-
nosťou až 15-tisíc osôb, sa do organizácie
aktívne zapája vyše 400 obyvateľov obce,
a to skutočne za veľmi malú odmenu.
Ako nám povedala pani Augus tí nová,
pracovníčka obecného úradu a zá roveň
študentka externej formy štúdia na FEŠRR,
občania s radosťou pristupujú k organi-
zácii a tešia sa z veľkého záujmu obyva-
teľov Slovenska o ich obec. V roku 2003

získali národné ocenenie Dedina roka 
a aj ďalšie medzinárodné uznania.

Popoludní program pokračoval v Dol -
nej Strehovej. Je to obec na juhu stred-
ného Slovenska, na rozhraní regiónov
Hont a Novohrad. Je známa vďaka prí-
rodnému potenciálu - termálnemu pra-
meňu. Starosta Ing. Dušan Mališ pútavou
formou hovoril o obci a činnosti jej orgá-
nov. Aj tu sa pracuje na mnohých projek-
toch, ktoré zabezpečujú rozvoj. Otvorene
porozprával o manažmente, ale aj o pro-
blémoch termálneho kúpaliska, ktoré sa
v súčasnosti, aj za spolufinancovania z
fondov EÚ, rekonštruuje a už v júni 2011
ho otvoria ako Aquapark Prameň.

Na druhý deň pokračoval program 
v okresnom meste Lučenec, kde štu-
dentov vskutku dôstojne, hudobným pro-
gramom, privítali v obradnej sieni mest-
ského úradu. Novozvolená primátorka
PhDr. Alexandra Pivková už po štyroch
mesiacoch vo funkcii priblížila zmeny,

Tridsaťšesť študentov dennej a externej formy štúdia odboru záhradníctvo sa
8. a 9. apríla spoločne s pedagógmi a kolegami z botanickej záhrady zúčastnilo
na odbornej exkurzii v Poľsku.

Navštívili firmu KRASOŃ, ktorá sa za-
oberá výrobou a distribúciou priesad ze-
leniny a patrí medzi najväčších produ-
centov v Európe. Pestujú priesady všet-
kých skupín zeleniny a prispôsobujú sa
požiadavkám zákazníkov. Pestujú predo-
všetkým priesady brokolice a kapusty
(približne 50-60% z celkovej produkcie),
uhoriek, zeleru, rajčiakov, papriky či póru.
Zakryté priestory firmy (skleníky) majú
celkovú výmeru 4,5 ha a v budúcnosti
plánujú výrobu znovu rozšíriť. Počas celého
roku sú schopní vyprodukovať až 180 mi-
liónov priesad zeleniny. Návšteva firmy
bola veľmi zaujímavá a študentov zaujala
najmä technológia a efektívnosť výroby
priesad, ktoré sa expedujú do pobaltských
krajín, Srbska, Slovenska a do iných krajín
EÚ. Mali možnosť vidieť kompletnú linku
na prípravu výsevných kociek, výsev se-
mien a presádzanie priesad zeleniny, na-
koľko výroba je v prevažnej miere me-
chanizovaná.

Skupina navštívila aj firmu TURCSY,
ktorá sa zaoberá hydroponickým pesto-
vaním až 400 odrôd chryzantém. Okrem

toho produkuje aj široký sortiment črep-
níkových kvetov – veľké množstvo typov
a odrôd muškátov, hortenzií a iných druhov
kvetov. Študenti boli milo prekvapení ši-
rokou škálou jednotlivých druhov kvetov,
pričom najväčší úspech zožali hortenzie. 

Obe firmy sídlia v blízkosti mesta Lodž,
jednom z najväčších v Poľsku. Tu si naši
záhradníci pozreli botanickú záhradu.
Okrem odborného programu spoznali aj
dve zaujímavé a turisticky veľmi obľúbené
miesta v Poľsku, na ktoré sú miestni prá-
vom veľmi hrdí. Počas návratu navštívili
soľnú baňu vo Wieliczke, kde sa dozvedeli
o živote miestnych ľudí v minulosti, ich
zvykoch, aj o namáhavom procese zís -
kavania soli. Na záver sa zastavili v Kra-
kove, kde spoznali prekrásne centrum
mesta s jeho dominantou, kráľovským
hradom Wawel.

Touto cestou sa účastníci exkurzie
chcú dodatočne poďakovať doc. J. Kóňovi
za zor ganizovanie exkurzie.

Ing. MIROSLAV ŠLOSÁR, 
Katedra zeleninárstva FZKI

Pätnástykrát na terénnom 
cvičení v Račkovej doline

Aj tento letný semester sa konalo geologicko-pedologicko-botanické terén-
ne cvičenie v Račkovej doline, organizované Katedrou pedológie a geológie 
v spolupráci s Katedrou botaniky. Program bol ako vždy zaujímavý a organi-
začné zabezpečenie skvelé.

Pre stále narastajúci zá-
ujem študentov sme sa
museli zmestiť do dvoch
autobusov. Naše rady do-
plnili aj spolužiaci a kole-
govia z Maďarska a Čiech.
Štvrtkové ráno sa nieslo v
znamení vzájomných stret-
nutí a vznikania nových
priateľstiev s prvákmi, kto-
rých sa tento semester
prihlásilo naozaj veľa. 

Prvou zastávkou boli
Donovaly, známe viac ako
lyžiarske stredisko. Pre
väčšinu z nás sa však stali
východiskom na Zvolen
(1402 m), jeden z význam-
ných vrcholov Veľkej Fatry.
Cesta k vrcholu skupinu
rozdelila. Rýchlejší si mohli
na vrchole skrátiť čas obdivovaním
Veľkej Fatry a možno aj spomínaním na
minulý rok, keď sme boli na Borišove.
Na druhej strane sa otvárali končiare
Nízkych Tatier. Po výstupe všetkých
účastníkov nechýbal odborný výklad 
z geológie v podaní docenta Chlpíka.
Pri pedológii sa slova ujal profesor Juráni
a botaniku doplnil doktor Štrba. Zo Zvo-
lena sme sa klesaním po žltej značke
dostali až do dedinky Nižná Revúca.
Druhá skupina pod vedením doktora
Nádašského a profesora Baranca auto -

busom navštívila bývalé kúpele Korytnica,
odľahlú dedinku Stredná Revúca s výhľa -
dom na Čierny kameň, travertíny v Be-
šeňovej a vodopád v obci Lúčky. 

Azda najväčším lákadlom bol piatok,
pekné počasie a Vrátna dolina. Možností
na túry je v tejto doline veľmi veľa. Prvou
zastávkou bol hotel Biely Potok, ktorý je
zároveň východiskom na prechod cez
Jánošíkové diery. Skupina pod vedením
doc. Repiského a autora tohto príspevku
sa cez Dolné a Horné diery dostala až
do sedla Medzirozsutce a na Malý Roz-

sutec (1344). Popod Veľký Rozsutec
prešli do sedla Medziholie a končili 
v turistickej osade Štefanová. Druhá
skupina s docentom Chlpíkom a profe-
sorom Juránim sa vyviezla do Snilov-
ského sedla, odkiaľ pokračovala na
Veľký Kriváň (1709). Po krátkej prestávke
a výklade pokračovali hrebeňom Malej
Fatry až na Poludňový Grúň (1460) 
a chatu na Grúni. Tretia skupina pod

vedením doktora Nádaš -
ského a profesora Baran-
ca navštívila Snilovské
sedlo, Veľký Kriváň a obec
Terchovú. 

Sobota sa napriek všet-
kým hrozbám meteoroló-
gov vydarila a my sme sa
mohli pokojne pohybovať
v prostredí slnkom zaliatej
Prosieckej doliny, pova-
žovanej za jednu z naj-
krajších na Slovensku. Ne-
náročnou prechádzkou vy-
schnutým potokom v zajatí
vápencových stien sme
sa dostali až do dedinky
Veľké Borové. Hriechom
by bolo neukázať študen-
tom i Kvačiansku dolinu
so zachovalým vodným
mlynom v lokalite Oblazy,

kde sa, mimochodom, natáčal slovenský
film Plavčík a Vratko. Po relaxe v roz-
právkovom prostredí sa celá skupina
pobrala do dedinky Huty. 

Nepriaznivé počasie nás dostihlo až
v nedeľu, a tak sme do Nitry prišli 
v spoločnosti intenzívneho dažďa, ktorý
nám zabránil i v rozlúčke s kamarátmi,
ktorých zase dlho neuvidíme. Zostáva
nám len tešiť sa a veriť, že sa opäť na
jeseň všetci stretneme a zažijeme niečo
nové a zaujímavé. 

Ing. JIRKO HECZKO, KPG

Terénne cvičenie v Račkovej doline sa už stalo pojmom. Záujem oň
z roka na rok rastie. Foto: archív autora

Partneri z V4 rokovali o vzdelávaní
členov samospráv.

Foto: MONIKA GUBÁŇOVÁ
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Zúčastnili sa na nej študenti z Bielo-
rus ka, Dánska, Estónska, Fínska, Litvy,
Lo tyšska, Poľska, Ruska, Švédska a Ukra-
jiny. Slovensko a zároveň našu univerzitu
reprezentovalo sedem študentov z Fakulty
európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Hostiteľkou podujatia bola Technická
univerzita v Łodzi, ktorá v kooperácii
s Baltickou univerzitou v Uppsale pripravila
bohatý program o udržateľnej energetickej
budúcnosti v Baltickom regióne.

Ako účastníci sme si zahrali hru Chan-
ging the Game (Zmena pravidiel hry),
ktorú na konferencii COP15 vytvorili čle-
novia Energy Crossroads (Energetické
križovatky) z Dánska, a ktorá modelovala
systém využívania zdrojov energií v Bal-
tickom regióne. Zástupca hnutia o klima-
tickej bezpečnosti sveta 350.org a za-
kladateľ združenia Wake-Up Call (Zobuď
sa!) Oleg Izyumenko viedol workshopy
Pretvor svet; Od inšpirácie k činu. Oxfords-
ká debata sa uskutočnila na pôde Tech-
nickej univerzity v Łodzi na tému úlohy
uhlia, ropy a zemného plynu počas pre-
chodu k trvalo udržateľnej spoločnosti.
Okrem toho sa konalo množstvo predná-
šok, workshopov, negociácií a rozhovorov.
Aj počas večerov sa živo diskutovalo
o nelichotivej budúcnosti, ktorá nás čaká,
ak nezačneme konať.

Viac informácií o programe Baltickej
univerzity a o prebiehajúcich akciách
na webovej stránke Fakulty európskych
štúdií a regionálneho rozvoja. 

MARTINA MACZALOVÁ, FEŠRR

INŠPIRATÍVNA KONFERENCIA V POĽSKU

v krajinách V4 a identifikovať okruhy
problémov pri výkone kompetencií.
Dôležitou úlohou bolo tiež sprostred-
kovať spoluprácu na tvorbe dotazníka
pre audit vzdelávacích potrieb pred-
staviteľov samospráv a zjednotenie
metodiky na realizáciu ďalších krokov
projektu. Výsledky auditu budú slúžiť
ako podklad pre tvorbu vzdelávacích
materiálov pre predstaviteľov miestnej
územnej samosprávy. 

Na seminári sa zúčastnili aj zástup-
covia Západomaďarskej univerzity 
v Šo proni a Panónskej univerzity vo
Veszpréme, Dr. G. Bánhegyi a Dr. H.
Mihály, ktorí spoločnou prezentáciou
fungovania verejnej samosprávy v Ma-
ďarsku a následnou diskusiou prispeli
k zdokonaleniu a doplneniu dotazníka.
K diskusii sa pripojili aj niektorí pozvaní
starostovia Nitrianskeho a Zlatomo-
raveckého regiónu. Ďalším partnerom
projektu je Poľnohospodárska univer-
zita v Krakove, Česká poľnohospo-
dárska univerzita v Prahe a Juhočeská
univerzita v Českých Budějoviciach.

Ing. MICHAL CIFRANIČ, FEŠRR

V poľskom mestečku Rogow, ležiacom neďaleko Łodze, sa 13. apríla začala v
poradí už trinásta medzinárodná študentská konferencia s názvom Budúcnosť
energií – zmeny v životnom štýle, politike, bezpečnosti a technológiách.

Zvučné mená spolupracujúcich in -
štitúcií, experti na energie z Poľska 
a Švédska, aktívni študenti, tvorivé ná-
pady, vzájomná podpora a inšpirujúce
prírodné prostredie okolo Rogowa pri-
niesli svoje ovocie: vzniknuté projekty
sa študenti v súčasnosti snažia aplikovať
vo svojich krajinách. Spomeniem aspoň
niektoré: Letný tábor našej planéty –
pre deti a mládež od 7 do 15 rokov 
s cieľom environmentálne ich vzdelávať;
BUP letný kemp v prírode – stanovanie
v divokej prírode pod holým nebom 
v Nemecku – prežiješ?; Týždeň v ekolo-
gickej obci – týždenný hippie festival;
Relácie na Youtube – krátke filmy od
ľudí Baltického regiónu so vzdelávacím
podtextom; Koncept nového zdravia –
odborná poradňa o zdraví a udržateľnom
životnom štýle v mieste vášho bydliska;
Osobné stromy – sadenie stromu pre
každé novonarodené dieťa a veľa iných...

V rámci sociálneho programu nám
poľskí študentskí kolegovia zabezpečili
prehliadku arboréta, ktoré bolo súčasťou
areálu miesta nášho pobytu. V iný deň
sme si počas dvojhodinovej prechádzky
prezreli mesto Łodz. Konferencia pre-
biehala v priateľskej atmosfére „open-
mind“ (t. j. bez predsudkov), dokonca
sme po úvodnom spoznávaní sa začali

vytvárať nové medzinárodné spojenectvá
☺. V mene našej delegácie ďakujem
všetkým členom organizačného tímu za
starostlivosť počas piatich dní konfe -
rencie.
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Mgr. Elena Kováčiková 
Pracovná pozícia:
učiteľka anglického
jazyka na Katedre
odborného jazykové-
ho vzdelávania FEM

Miesto narodenia:
Bojnice

Vek: 33 rokov

Zoboristi na Holosivskej Vesne

Predstavili výsledky svojho bádania
Študentská vedecká činnosť je jeden z nástrojov prípravy študentov pre samostatnú

vedeckú prácu. Jej význam spočíva v tom, že predstavuje ideálnu kombináciu
verbálnej a neverbálnej prezentácie výsledkov pred verejnosťou, možnosť konfrontovať
ich s kolegami, ako aj komunikovať s úzkou vedeckou komunitou v danej oblasti. 

Tento rok prebehli študentské vedecké konferencie (ŠVK) na našej univerzite 4.
mája, a to formou súťažnej prezentácie prác. Odborné komisie na fakultách hodnotili
cieľ, aktuálnosť a spôsob spracovania riešenej problematiky, metodiku, úroveň for-
málneho spracovania a verbálnej prezentácie, splnenie vedeckého cieľa, význam
príspevku pre vedu a prax. Cieľom stretnutia bolo aj nadviazanie pracovných
kontaktov a priateľských vzťahov so študentmi z partnerských vysokých škôl.

Vystúpenie členov FS Zobor obohatilo ukrajinský akademický festival. 
Foto: archív autora

Na Fakulte agrobiológie a po-
travinových zdrojov sa konal
12. ročník ŠVK s medzinárodnou
účasťou. V úvode vyzdvihol pro-
dekan, doc. Ing. Kamil Hudec,
PhD., kľúčový význam vedeckej
práce. Prezentovaných bolo 94
prác v 9 sekciách - Špeciálna ži-
vočíšna produkcia, Výživa zvierat
a krmivárstvo, Špeciálne chova-
teľské odvetvia, Špeciálna rastlin-
ná produkcia, Fyziológia rastlín
a botanika, Výživa a ochrana ra-
stlín a pôdoznalectvo, Genetické
technológie a veterinárske dis-
ciplíny, Udržateľné poľnohospo-
dárstvo a environmentalistika, Vý-
živa ľudí. Už tradične sa na kon-
ferencii zúčastnili aj študenti 
z partnerských slovenských 
a čes kých univerzít.

Fakulta biotechnológie a po-
travinárstva usporiadala 9. ročník
ŠVK s medzinárodnou účasťou.
Účastníkov privítal dekan, prof.
Ing. Ján Tomáš, CSc., a pro de -
kan ka, doc. RNDr. Dana Urmin -
ská, CSc. Prihlásených bolo 48 prác v
štyroch sekciách - Kvalita a spracovanie
surovín a potravín rastlinného pôvodu,
Kvalita a spracovanie surovín a potravín
živočíšneho pôvodu, Kontrola a bez-
pečnosť potravového reťazca, Aplikovaná
biológia a biotechnológie. Dve práce
prezentovali študenti z partnerských slo-
venských pracovísk (Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, ÚMB SAV Bratislava)
a tri zo zahraničných univerzít (URK
Rzeszów, FVHE VFU Brno). 

Siedmu ŠVK na Fakulte európskych
štúdií a regionálneho rozvoja otvoril
prodekan doc. Ing. Pavol Schwarcz,
PhD. Prihlásených bolo 29 študentov 1.
a 2. stupňa štúdia, rozdelení boli do
štyroch sekcií - Európske rozvojové pro-
gramy a právo, Regionálny a miestny
rozvoj, Životné prostredie a udržateľný
rozvoj, Cestovný ruch. 

Tradičnú ŠVK na Fakulte záhradníctva
a krajinného inžinierstva otvorila pro-
dekanka, doc. Ing. arch. Roberta Ště-
pánková, PhD. Prihlásených bolo 30 štu-
dentov 2. a 3. stupňa štúdia, na rozdiel
od minulých rokov sa na konferenciu
prihlásili aj 6 študenti 1. stupňa štúdia.
Účastníci boli rozdelení do troch sekcií 
v súlade so študijnými odbormi fakulty -
Záhradníctvo, Krajinárstvo, Krajinná 
a záhradná architektúra. 

Tento rok sa na Technickej fakulte
konala ŠVK pod názvom Najnovšie tren-
dy v poľnohospodárstve, v strojárstve a 
v odpadovom hospodárstve. Podujatie
otvoril dekan, prof. Ing. Zdenko Tkáč,
PhD. O čo najlepšie umiestnenie sa 
v štyroch sekciách (Využitie techniky 
v poľnohospodárstve a v potravinárstve,
Kvalita produkcie a bezpečnosť techniky,
Informatika a automatizácia technolo-
gických procesov, Motorové vozidlá 
a environmentálna technika) uchádzalo

38 prác, medzi nimi aj zo zahraničných
univerzít - zo Srbska, Maďarska a z ČR.
Podujatie už tradične podporila spoloč-
nosť Visteon Interiors Slovakia, s.r.o.,
ktorá patrí medzi najväčších výrobcov
komponentov pre automobilový prie -
mysel. 

do troch sekcií - Ekonomika, financie, in-
formačné systémy, účtovníctvo a operačný
výskum, Marketing a obchod, Economics
and management – international section. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Výsledky ŠVK na SPU nájdete na 
www.polnohospodar.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu
zorganizovala ŠVK pre študentov 1. a 2.
stupňa štúdia na FEM SPU, ale aj z part-
nerských slovenských a zahraničných
ekonomických a technických univerzít.
Konferenciu otvorila dekanka, doc. Ing.
Iveta Zentková, CSc., a prodekan, doc.
Ing. Jozef Repiský, CSc. Prihlásených
bolo 38 študentov, z toho dvaja z Univer-
zity sv. Štefana v Gödöllő. Rozdelení boli

Dobré meno našej univerzity sa šíri do mnohých krajín sveta nielen prostred-
níctvom vedeckých výsledkov či študentských mobilít, ale aj zásluhou folklórne-
ho súboru Zobor, ktorý počas svojej 55-ročnej existencie absolvoval stovky vy-
stúpení doma aj v zahraničí. Na prelome marca a apríla sa predstavil na festivale
akademických umeleckých telies Holosivska Vesna v metropole Ukrajiny, Kyjeve.

Cesta vlakom z Bratislavy do Kyjeva
trvala asi tridsať hodín, čo bolo síce ná-
ročné, zároveň však zaujímavé a vzrušu-
júce. Napríklad, prekládka vozňov
z úzkych podvozkov na podvozky pre
širokorozchodnú železnicu, ktorá je štan-
dardom na východ od našich hraníc.
Z okna vlaku sme mohli pozorovať šíru
krajinu, úrodnú, ale takmer neobrábanú
rovinu černozeme, biedne dedinky a po-
maly sa rozvíjajúce mestá. Cesta ubiehala
rýchlejšie, keď naši muzikanti vytiahli ná-
stroje a začali zabávať hostí v reštaurač-
nom vozni. 

Po príchode do ukrajinskej metropoly
nás čakal zaujímavý program a prehliadka
historických skvostov hlavného mesta.
Obdivovali sme Michajlovský chrám, Ky-
jevskú národnú univerzitu Tarasa Šev-
čenka, budovy, v ktorých sídli vláda, par-
lament, prezident, architektúru Námestia
nezávislosti (známe ako námestie „oran-
žovej revolúcie“), dom s obludami a mno-
hé ďalšie dominanty. Samozrejme, ne-
možno zabudnúť na Národnú univerzitu
prírodných vied a životného prostredia
Ukrajiny, ktorá svojou 113-ročnou históriou
vzbudzuje rešpekt. Navštívili sme uni-
verzitné múzeum, dozvedeli sa, že jej
absolventi pochádzajú z vyše stovky

krajín a svoje pobočky má nielen na
Ukrajine, ale aj v zahraničí. Zaujímavá
bola aj návšteva katedier včelárstva 
a morfológie zvierat, ktoré sídlia vo vý-
tvarne upravených priestoroch pripomí-
najúcich stánok kultúry a umenia. 

Vystúpenie FS Zobor na festivale bolo
vyvrcholením návštevy. Príjemne spestrilo
bohatý kultúrny program a diváci náš
kolektív ocenili mohutným aplauzom. Rek-
tor univerzity na záver vystúpenia odo-
vzdal riaditeľke FS Zobor PhDr. Daniele
Wolfovej ocenenie a ďakovný list. 

Festival bol veľmi dobre zorganizovaný
a možno smelo povedať, že ním žila celá
univerzita. Na spoločnom posedení 
s prorektorom univerzity a organizátormi
festivalu rezonovali najmä slová o blízkosti
našich kultúr, slovanskej vzájomnosti. Ho-
vorilo sa tiež o budúcej spolupráci, a to
nielen v oblasti folklóru, ale aj v ďalších
sférach. 

Záverečný večer, ktorý naši reprezen-
tanti strávili na univerzitných rybníkoch
neďaleko Kyjeva, bol rozlúčkou nielen 
s hlavným mestom, ale aj s našimi skvelými
sprievodcami, ktorí nám boli k dispozícii
dvadsaťštyri hodín denne a zabezpečili
nám komfortný pobyt na Ukrajine. 

Ing. MARTIN KARAŠ, FEM

Do vašej pozornosti, zoboristi!
Pri príležitosti osláv 55. výročia založenia nášho folklórneho súboru Zobor vás čo

najsrdečnejšie pozývame na slávnostnú premiéru programu „Zo Zoborom pod
Zoborom a všeligďe inďe“, ktorý sa bude konať 2. júla 2011 o 17:30 h v Divadle
Andreja Bagara v Nitre a na následné spoločenské stretnutie bývalých a súčasných
členov i pozvaných hostí v spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť.

Zároveň vás prosíme, aby ste v rámci svojich možností informovali o tomto
stretnutí ďalších bývalých členov, s ktorými ste v kontakte, pretože napriek veľkej
snahe sa nám nepodarilo zistiť všetky adresy a neradi by sme na niekoho zabudli!
Uvítame, ak navštívite našu internetovú stránku www.uniag.sk/fszobor a zapíšete
sa do kroniky bývalých členov. 

V prípade záujmu zašlite vyplnenú návratku, ktorú nájdete na našej webovej
stránke, spolu s dokladom o zaplatení sumy 20 eur/osoba (ak máte záujem o nové
CD + 10 eur) na číslo účtu: 2662290034/1100 Tatrabanka, a. s., pobočka Nitra, naj-
neskôr do 15. júna 2011. V sume je zahrnuté vstupné na premiérové vystúpenie 
v DAB a vložné na stretnutie členov FS Zobor. Lístky budú k dispozícii aj pred vy-
stúpením, od 16:00 h vo vestibule DAB. V prípade záujmu o ubytovanie, kontaktujte
ŠD A. Bernoláka na telefónnych číslach: +421 37 6508877 alebo +421 37 6529206.
Kontaktná osoba: Jana Rybianska.

Adresa: FS Zobor, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, alebo: Štúrova 3, 949 01 Nit -
ra. Tel. č.: 037/6414746 alebo 0903 240 974 (D. Klačková), 0905 466 804 (D. Wol -
fová), e-mail: 55.zobor@uniag.sk, www.uniag.sk/fszobor

Tešíme sa na stretnutie! Organizačný výbor osláv

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Keď som bola malá, istý čas som

chcela byť herečkou, ale v podstate
vždy som túžila stať sa učiteľkou. 
A keď sa tak nad tým zamyslím, učiteľ-
stvo má v sebe veľký kus herectva,
takže sa mi to vlastne splnilo. Čím som
staršia, tým viac som presvedčená,
že som si vybrala správne. Ale neviem,
či si to myslia aj moji študenti. ☺

S kým by ste sa chceli stretnúť 
a porozprávať? 

- Pri tejto otázke mi napadnú ľudia,
s ktorými sa už nemám šancu stretnúť
na tomto svete a hlavne tí, s ktorými
by som si ešte „dovysvetľovala“ niektoré
veci, ako napríklad moja stará mama.
Z tých známejších ľudí by som sa rada
osobne porozprávala s pánom Satin-
ským, Jarom Filipom alebo Zuzkou Na-
varovou z kapely Nerez. Vždy som ob-
divovala ich pohľad na svet, humor 
a umeleckú invenciu.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť? 

- Tak to viem úplne presne. Potešili
ma dve veci - prvá, že Česi získali na
majstrovstvách v hokeji bronz a druhá,
že konečne vyšlo slniečko a svet je
hneď farebnejší a veselší.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Myslenie niektorých ľudí - zrušila

by som vojny, hlad a zabíjanie. Ostatné
by už bolo iba na nás. Ale obávam sa,
že meniť iných sa nedá, meniť môžeme
iba seba. Snažím si to vtĺkať do hlavy.

Čo rada čítate (počúvate)? 
- Naposledy som čítala Zdenu Frý-

bovú - Robina, ale to bolo dosť dávno.
V pos lednom čase čítam to, čo musím,
a teším sa, keď si znovu vezmem do
ruky nejakú dobrú knihu. 

Okrem angličtiny som študovala aj
hudbu, a keďže učím angličtinu, hudba
zostala mojím koníčkom. To, čo počú-
vam, dosť odráža moju náladu. Ale
zaručene mi ju vylepší napríklad jazzová
speváčka a klaviristka Diana Krall.

Ako si dobíjate energiu? 
- V Novej Bani máme chalúpku, je

tam fantastická energia a je to môj „raj
na Zemi“. Pred domom je potok, za
domom obrovská lúka s jabloňami, vo-
ňavými lesnými jahodami a „božský
kľud“. Tam „sa dobíjam“, kedykoľvek
je to možné. 

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- Ako typický blíženec začnem naraz
milión vecí a dokončím iba niektoré.
Niekedy mám problém poriadne sa
sústrediť na jednu vec, ale pracujem
na tom.☺

Aké máte koníčky?
Je to moja rodina, pes, chata, hudba,

učenie, lyžovanie, plávanie... 

Máte nejaký obľúbený citát? 
„Formuje a tvorí nás to, čo milujeme“.

Goethe
Ale životné krédo je, že skúsenosť

je vec neprenosná a každý sa musí
učiť na vlastných chybách. -rch-

Naši študenti 
reprezentovali 
v Taliansku

Dvojtýždňový intenzívny program
Erasmus s názvom Pozícia poľno-
hospodárstva vzhľadom k územnej
identite a konkurencieschopnosti
vidieckych oblastí (The role of agri-
culture in teritorial identity and com-
petetiveness of rural areas) sa tento
rok konal v Taliansku. Slovensko v
ňom úspešne reprezentovali študenti
Fakulty ekonomiky a manažmentu.

Garantom projektu je doc. Ing. Iveta
Zentková, PhD., dekanka FEM. Slo-
venskú delegáciu tvorili traja študenti,
Alena Gabašová, Katarína Gurčíková a
Andrej Rakovský, pod vedením autorky
tohto príspevku. Intenzívny program sa
konal v provincii Belluno na severe Ta-
lianska od 3. do 16. apríla. Okrem
našich tam boli študenti a ich tútori z
ďalších dvanástich krajín Európy vrátane
Talianska. Účastníci naberali nové ve-
domosti na odborných prednáškach
týkajúcich sa poľnohospodárstva, tu-
rizmu, lesného hospodárstva a rozvoja
vidieka. Súčasťou programu boli aj od-
borné exkurzie v regiónoch provincie

Belluno. Navštívili múzeá, turisticky vy-
hľadávané mesto Cortina, aj národný
park Dolomity s jeho atrakciami. Veľký
úspech mala aj tzv. Syrová cesta (Chee-
se way), t. j. sieť farmárov a producentov
tradičných obľúbených syrových pro-
duktov. Okrem ochutnávky mali študenti
možnosť porovnať aj sortiment piva v
pivovare. Večerný program spestrili ná-
rodné prezentácie jednotlivých krajín.
Slováci sa prezentovali bryn dzou, sy-
rovými korbáčikmi, oravskou slaninou
a inými pochutinami vrátane tradičnej
slovenskej pálenky a vína. 

Študenti odviedli kvalitnú tímovú prá-
cu. Zdokonalili sa nielen v tvorbe prí-
padových štúdií podľa stanovenej me-
todiky, ale aj v anglickom jazyku. Še-
sťdesiat študentov a dvadsať tútorov
si okrem suvenírov z exkurzií a nových
zážitkov či skúseností odnieslo aj cer-
tifikát z intenzívneho programu. Študenti
po úspešnej finálnej prezentácii záve-
rečných prípadových štúdií získali aj
ECTS kredity. 

Deviaty ročník dvojtýždňového pro-
gramu v Taliansku nadväzoval na mi-
nuloročný intenzívny program na Slo-
vensku. Na budúci rok budú študenti
SPU reprezentovať Slovensko v Litve. 

Ing. EVA CVENGROŠOVÁ, FEM

Kulinárium - jedna z možností, ako
sa predstaviť!

Foto: archív autorky

Propagácia ŠVK 
v odborných časopisoch

„V rámci projektu Mladí v AGRO-
BIZNISe, ktorého cieľom je motivovať
mladých ľudí pre prácu v poľnohospo-
dárstve a život na vidieku, chcú vyda-
vatelia časopisov AGROMAGAZÍN,
Slovenský CHOV, Naše pole, Moderná
mechanizácia v poľnohospodárstve,
Sady a vinice a VINOTÉKA spropagovať
študentské vedecké konferencie jed-
notlivých fakúlt SPU v Nitre. Publikované
budú zoznamy najlepších prác podľa
sekcií a následne aj vybraté najlepšie
práce riešiace problematiku daného
odborného titulu. Ich autori získajú od
nášho vydavateľstva ročné predplatné
príslušného periodika. Veríme, že táto
propagácia prispeje k motivácii pre
účasť v ŠVK a zviditeľneniu najúspeš-
nejších študentov medzi  manažérmi
agrárneho stavu.“

Ing. JÁN HUBA, PhD., vydavateľ

Do súťažnej prehliadky študentských vedeckých prác sa tento rok zapojilo vyše 280 štu -
dentov. Foto: za
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Sen o titule majstra Slovenska 
sa rozplynul v poslednej chvíli

Z víťazstva sa tento rok radovalo mužstvo SPU. Foto: LUKÁŠ BEDNÁR

Florbalistky ŠK Slávia SPU DFA Nitra získali vo svojej štvrtej extraligovej
sezóne bronz. Po skvelom štarte do sezóny doplatili v závere na celkové
umiestnenie po základnej časti. V play off sa dokázali dostať až do semifinále,
kde ich vyradil celok CVČ UNIHOC Žirafa Žilina, neskorší víťaz ženskej florbalovej
extraligy na Slovensku. Nitrianky sa v konečnom zúčtovaní tešili z tretieho miesta,
ktoré je zároveň doteraz najväčším klubovým úspechom. Text a foto: L.B.

Basketbalisti BK SPU Nitra majú za
sebou jednu z najdlhších sezón. Po zá-
kladnej časti obsadili prvú priečku v ta-
buľke a vďaka tejto výhode mohli sériu
bojov o titul odštartovať na domácej pa-
lubovke. Po odstúpení Pezinka zo súťaže
mali už len tie najvyššie ciele. V štvrťfinále
si poradili po päťzápasovej bitke s Ban -
skou Bystricou, nasledovalo semifinále
proti Žiline s piatimi zápasmi a víťazným
koncom a na našich basketbalistov čakalo
finále a zároveň krajské derby. Levice
boli vyrovnaným súperom. Nitra sa ujala
vedenia v sérii po víťazstve na domácej
palubovke. V Leviciach mala na dosah
ruky aj druhé víťazstvo, to jej však napo-

kon v závere ušlo o jediný bodík. Domáca
neporaziteľnosť vysokoškolákov sa po-
tvrdila aj v treťom finálovom meraní síl.
Mečbal vo štvrtom zápase dokázali Le-
vice odvrátiť a o víťazovi sa rozhodovalo
až v piatom súboji série v hale SPU.
Nitra mala dobrý nástup, s pribúdajúcim
časom však strácala istotu i pôdu pod
nohami a napokon podľahla 58:70. BK
Astrum Levice sa stal historicky prvýkrát
majstrom Slovenska. Nitra po roku opäť
sklonila hlavu pred svojím finálovým sú-
perom. Oba celky podali skvelé výkony
a množstvo fanúšikov vytvorilo nezabud-
nuteľnú finálovú atmosféru. 

Ľubomír Urban, tréner Nitry: „Myslím
si, že titul je v správnych rukách.
Bolo to korektné finále a v takom
sa ukáže spravodlivosť. Keď sa
pozriem objektívne na všetky
stretnutia, Levice boli veľakrát 
o kúsok pred nami a dnes to
potvrdili najmä v druhom polča-
se. Nevedeli sme zužitkovať naše
dobré fázy v jednotlivých zápa-
soch a mali sme v nich príliš
veľké výkyvy. Keď chce človek
pomý šľať na vysoké méty, ne-
malo by sa stávať to, čo sa nám
prihodilo dnes.”

Zostava BK SPU Nitra: Bra -
nislav Tomek, Duane Erwin, Fi-
lip Lehman, J. J. Mont gomery,
Juraj Hašan, Marek Jašš, Milan
Žiak, Miroslav Kráľ, Pavel Bo-
sák, Peter Terlanda, Raitis
Grafs, Roman Vido, Ronald
Moore, Stanislav Votroubek
Tréner: PaedDr. Ľubomír Urban

LUKÁŠ BEDNÁR

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 131/
2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výberové konanie na obsadenie:

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
biochémie a biotechnológie FBP,

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
mikrobiológie FBP, 

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
skladovania a spracovania rastlinných produktov
FBP,

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
hygieny a bezpečnosti potravín FBP,

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
chémie FBP.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie, akademický titul PhD., resp. vedecká

hodnosť CSc.,
- pedagogická prax aspoň 5 rokov,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového ja-

zyka,
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť,
- vypracovanie a predloženie koncepcie rozvoja

katedry na obdobie rokov 2011 - 2015 ,
- komunikačné schopnosti,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
dopravy a manipulácie TF.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- vedecko-pedagogický titul prof., doc. alebo aka-

demický titul PhD.,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s IKT,
- predloženie koncepcie ďalšieho rozvoja a smero-

vania katedry,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

Uzávierka výberových konaní je 3. 6. 2011. Svoje

l VÝBEROVÉ KONANIE             l VÝBEROVÉ KONANIE             l
prihlášky posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar persona-
listiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. K prihláške treba
doložiť písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, prehľad pedagogickej,
vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za posled-
ných 5 rokov, prehľad doterajšej praxe a iné požado-
vané dokumenty. 

l    l    l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 131/
2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výberové konanie na obsadenie: 

n miesta vedúceho zamestnanca Útvaru uni-
verzitných služieb Rektorátu SPU v Nitre.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa,
- samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, komuni-

kačné a organizačné schopnosti, schopnosť riadiť
kolektív,

- odborné znalosti a prax z oblasti rozpočtovania
a financovania podnikateľských aktivít,

- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office a inter-
net,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vedúceho zamestnanca Útvaru štruk-
turálnych fondov Rektorátu SPU v Nitre.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamera-

nia,
- prax v oblasti tvorby a implementácie projektov

podporených z prostriedkov EÚ,
- schopnosť orientovať sa v oblasti štrukturálnych

fondov EÚ, prax s cieľovými skupinami, monitoro-
vaním projektov, tvorbou rozpočtov investičných

a neinvestičných projektov, prezentačné zručnosti,
samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, komuni-
kačné a organizačné schopnosti,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office a inter-

net,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vedúceho zamestnanca Útvaru per-
sonalistiky Rektorátu SPU v Nitre.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore právo,
- prax v riadení kolektívu minimálne 4 roky,
- samostatnosť, zodpovednosť, asertívne vystupo-

vanie, flexibilita, komunikačné a organizačné
schopnosti, 

- znalosť právnych predpisov z oblasti pracovného
a občianskeho práva a právnych predpisov súvi-
siacich s výkonom práce vo verejnom záujme,

- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office a inter-
net,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vedúceho zamestnanca Útvaru správy
majetku Rektorátu SPU v Nitre.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo práv-

nického zamerania,
- samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, komuni-

kačné a organizačné schopnosti, schopnosť riadiť
kolektív,

- odborné znalosti a prax v oblasti majetkovopráv-
neho vysporiadania nehnuteľností a správy majetku
právnických osôb,

- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office a inter-
net,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vedúceho zamestnanca Útvaru krí-
zového riadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany
Rektorátu SPU v Nitre.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa,
- prax v riadení kolektívu minimálne 4 roky,
- samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, komuni-

kačné a organizačné schopnosti,
- znalosť právnych predpisov z oblasti civilnej ochra-

ny, BOZP, ochrany pred požiarmi, vlastnej ochrany
a Zákonníka práce,

- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office a inter-
net,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

Uzávierka výberových konaní je 3. 6. 2011. Svoje
prihlášky posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar persona-
listiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. K prihláške treba
doložiť písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní,
profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zák. č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. 

l    l    l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vypisuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/
2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výberové konanie na obsadenie: 

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre dopravy a manipulácie pre
výučbu predmetov: dopravná a manipulačná tech-
nika I., dopravná a manipulačná technika II.

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

dagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, 
- prax v odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre verejnej správy FEŠRR pre
výučbu predmetov: ekonomika a financovanie
územných samospráv, manažment a marketing
územných samospráv.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- akademický titul PhD., resp. v procese prípravy

na jeho získanie,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového

jazyka – preukázať vysvedčením o štátnej jazykovej
skúške alebo pohovorom,

- práca s PC na užívateľskej úrovni – preukázať
certifikátom alebo pohovorom,

- pedagogická prax vo výučbe uvedených pred-
metov min. 1 rok,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre informačných systémov FEM
na 0,50 % úväzok pre výučbu predmetov: dane
podnikateľských subjektov, verejné financie (an-
glický jazyk).

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť anglického jazyka, 
- ovládanie práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka výberových konaní je 3. 6. 2011. Svoje
prihlášky posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar persona-
listiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. K prihláške treba
doložiť profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zák. č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a iné požadované do-
kumenty.

S PIETOU

Katedra environmentalistiky a zoológie
FAPZ s hlbokým zármutkom oznamuje,
že 13. 5. 2011 nás vo veku 76 rokov
náhle opustila naša dlhoročná spolupra-
covníčka

doc. Ing. Valentína Gunárová, CSc.
Narodila sa 10. 4. 1935 v ukrajinskej

obci Čenigovo. V roku 1958 ukončila štú-
dium na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Odese. Od roku 1959 pôsobila na VŠP
v Nitre ako pedagogička na Katedre zoo-
lógie. Kandidátsku dizertačnú prácu v
odbore entomológia obhájila v roku 1982
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
v r. 1992 bola vymenovaná za docentku.
Jej výskumná práca bola zameraná hlavne
na čeľaď Tabanidae (Diptera). V tejto ob-
lasti výskumu patrila medzi uznávaných
odborníkov doma a v zahraničí. Bola au-
torkou viacerých pôvodných vedeckých
a odborných prác, školiteľkou mnohých
diplomantov. 

Česť jej pamiatke !
Kolektív pracovníkov KEZ

Dekanát Fakulty agro-
biológie a potravinových
zdrojov SPU s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že 9.
mája 2011 vo veku 23 rokov
tragicky zahynula 

Bc. Simona Kodajová,
študentka 4. ročníka študijného programu

udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vi-
dieka. Na poslednej ceste sme ju odpre-
vadili 12. 5. 2011 v Mojmírovciach.

Česť jej pamiatke!
Učitelia a spolužiaci

Posledné vyznanie
V živote človeka sú veci dobré aj zlé. Nad

ktorými sa smejeme, ale aj plačeme. Keď
stratíte blízku osobu, priateľa, ktorý vám bol
vždy ochotný pomôcť, ktorého usmiata tvár
vám dodala pri každom stretnutí energiu do
života, vypadne z oka nejedna slza.

Plameň na svieci života Simonky Kodajovej
zhasol veľmi skoro. V čase, keď bola plná ži-
votného elánu, keď mala veľa cieľov a plánov
do budúcnosti. Po skončení 2. stupňa štúdia
na SPU v Nitre chcela pokračovať v dokto-
randskom štúdiu. Rada sa učila cudzie jazyky,
čo je základom toho, aby bol človek v dnešnej
dobe úspešný. Neustále sa chcela vzdelávať
a získavať nové poznatky. Som presvedčený,
a tí, čo ju poznali a učili, to potvrdia, že v bu-
dúcnosti by bola prínosom nielen pre slo-
venské poľnohospodárstvo, ale pre celú kra-
jinu. Len deň pred tragickou automobilovou
nehodou, na 17. vedeckej konferencii štu-
dentov FAPZ, skončila na peknom treťom
mieste vo svojej sekcii. Napriek tomu mi po-
vedala, že so sebou nie je spokojná. Taká
bola – skromná a zároveň prísna voči sebe.

Mal som pre ňu pripravené nové vtipy,
ktoré tak rada počúvala, ale vedela ich aj
sama dobre podať. Osud to však zariadil
inak. Simonka odišla do lepšieho sveta, ako
je tento. My, ktorí sme ju poznali, zoberme si
príklad z jej životných hodnôt a prispejme
svojou troškou k tomu, aby život na tomto
pozemskom svete bol o niečo lepší a krajší.

Simonka, bolo mi cťou poznať ťa!
Branislav Rusiňák, 4. FAPZ

Putovný pohár rektorov 
opäť v našich rukách

Naši študenti sa pustili do svojho súpera
už od začiatku s vervou. Tréner Mgr. Ro-
man Hrnčár im tentoraz naordinoval opa-
trnejšiu, ako sa však ukázalo, účinnú tak-
tiku. Z českého „zanďoura“ vyrážali do
nebezpečných protiútokov a už na za-
čiatku prvého polčasu sme viedli 2 : 0!
Po miernom zaváhaní v našej obrane
síce súper strelil kontaktný gól, polčas
sme však nakoniec vyhrali 3 : 1. 

Začiatok druhého polčasu nás zastihol
v nečakanom útlme. V priebehu desiatich
minút študenti UKF
nielen vyrovnali, ale
sa aj ujali vedenia 
3 : 4. Na tribúne sa
už „oprašovalo“ mies-
to pre pohár na rekto-
ráte UKF... V závere
zápasu sa však uká-
zala morálna sila na-
šich hráčov. Vyvinuli
taký tlak na súpera,
že si hráči UKF dali
nielen vlastný gól, ale
do ich brány padli aj
ďalšie dva z našich
kopačiek. Zrejme po-
mohla aj morálna pod-
pora nášho španiel-
skeho hráča (mimo-
chodom, ako jediný 
z aktérov nie je aktív-
nym futbalistom). 

Zápas sme vyhrali

v pomere 6 : 4, a tak sme sa v sérii devia-
tich ročníkov ujali vedenia 5 : 4.

Góly za SPU: Feješ - 3, Fiala, Sailer,
Charizopulos.

Zostava SPU: Stránsky (FEM), Ábe-
lovský (FAPZ), Fiala (FEŠRR), Gajdoš
(FEŠRR), Varga (FEŠRR), Moravčík (FZKI),
Feješ (FBP), Halaji (TF), Sailer (FEM),
Far kaš (FAPZ), Braun (FAPZ), Charizo-
pulos (FEŠRR), Nacho (ERASMUS).

Tréner: Mgr. Roman Hrnčár -Rj-

V netradičnom termíne, 18. mája, takmer dva týždne po oficiálnom ukončení
Nitrianskych univerzitných dní, sa uskutočnil deviaty ročník futbalového
stretnutia o Putovný pohár rektorov SPU a UKF v Nitre. Zápas sa hral na hlavnej
hracej ploche FC Nitra pred diváckou kulisou, v ktorej dominovali pedagógovia
a akademickí funkcionári oboch univerzít. Konkurovali im len zahraniční študenti
z SPU, povzbudzujúci svojho španielskeho kolegu Nacha, ktorý je u nás v rámci
študijného programu ERASMUS.

�

V rozhodujúcom zápase finálovej série podľa-
hol náš tím Leviciam, a tak opäť získal extra li go -
vé striebro. Foto: L.B.


