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Z PRANOSTÍK
Keì e‰te hrom bije okolo
Michala, nebude do Vianoc
Ïiadna zima stála.
Ak je október zelen˘, bude január studen˘.

DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

STΩPâEK
Dnes ‰peciálne urãen˘ na‰im
prvákom. Ak ‰tatistika neklame,
je vás bezmála 1500! Od prvého
dÀa si hºadáte svoje miesto v ‰tudentskej obci na‰ej univerzity. Na
vlastnej koÏi spoznávate nové
prostredie, v ktorom preÏijete ìal‰ie roky. DrÏíme vám palce, aby
boli úspe‰né, ale aj príjemné!
Pravda, prvé dotyky s nov˘m
prostredím urãite nie sú jednoduché. MoÏno ste aj sklamaní, Ïe to
nie je tak, ako vás presviedãali
star‰í kamaráti, známi, keì vám
rozprávali, Ïe vysoko‰kolsk˘ Ïivot je super, samá sranda a voºnosÈ. No, ‰tudentsk˘ Ïivot je síce
krásny a nenapodobiteºn˘ úsek
Ïivota mladého ãloveka, ale v prvom rade je to tvrdá práca. Presviedãate sa o tom uÏ sami kaÏd˘ deÀ, keì do va‰ich blokov pribúdajú nové zápisky z prv˘ch
predná‰ok, cviãení, zoznamy odporúãanej literatúry a ãojaviemão. Nesedíte v triede, kde za vami príde uãiteº a vysvetlí uãivo.
Ocitli ste sa v labyrinte posluchární, cviãební v na‰om neustále sa rozrastajúcom kampuse.
(Kto vie, kde je pavilón ZM ???)
Spôsob ‰túdia je in˘, ako to bolo
doteraz. Okrem toho si treba
zvyknúÈ aj na inú posteº a nie
maminu kuchyÀu!
Suma sumárum, zaãínate nov˘ úsek Ïivota, podãiarknime, uÏ
samostatného Ïivota, kde si budete musieÈ daÈ rady s mnoh˘mi
vecami. Verte, Ïe vás nenecháme v ‰tichu! Ani va‰i pedagógovia, ktorí urãite priÏmúria oko,
keì prídete o minútku neskôr na
predná‰ku, lebo ste tú poslucháreÀ na prv˘krát hneì nena‰li...
ani ostatní zamestnanci univerzity, ktor˘ch poÏiadate o radu. To
uÏ nehovorím o va‰ich star‰ích
spoluÏiakoch, ktorí sú uÏ dnes síce frajeri, ale pred nedávnom
pre‰li tak˘m ist˘m krstom ako vy!
Tak sa dobre nad˘chnite, pozrite
do zrkadla a povedzte si, veì
som uÏ vysoko‰kolák! Vykroãte
správnou nohou. Urãite to vyjde!

UNIVERZITY

V

NITRE

Zelenú o Gále (16. októbra) kto má oziminu, od radosti môÏe spraviÈ si hostinu.

Nov˘ akademick˘ rok otvoren˘
 Na slávnostnom ceremoniáli otvorenia akademického
roka sa okrem ãlenov vedeck˘ch rád, správnej rady, senátov a predstaviteºov fakúlt, zamestnancov a ‰tudentov zúãastnili aj predstavitelia ‰tátnej správy, samosprávy, politického a
spoloãenského Ïivota, medzi
hosÈami sme privítali aj predsedu Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja doc. M. Belicu
a doc. MUDr. V. Îáka, riaditeºa
Fakultnej nemocnice v Nitre.

DesaÈ t˘ÏdÀov strávila v tuniskej poboãke AIESECu tretiaãka Beáta
Dvorská. Viac v reportáÏi na 3. strane...

Z KOLÉGIA REKTORA
âlenovia KR na zasadnutí konanom 27. septembra schválili v˘roãnú správu o ãinnosti SPU za
rok 2003 s kon‰tatovaním, Ïe
v‰etky jej súãasti, ako aj správa
ako celok boli prerokované a
schválené v zmysle zákona vo
v‰etk˘ch kolektívnych a akademick˘ch orgánoch univerzity. Ko-

UKF slávila v˘roãie
Medzinárodn˘m vedeck˘m
sympóziom Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslenia si
na‰a susedská univerzita pripomenula 45. v˘roãie svojho zaloÏenia. Zaãínala v roku 1959 ako
Pedagogick˘ in‰titút so ‰iestimi
katedrami a 316 poslucháãmi.
Dnes má takmer 12 tisíc ‰tudentov. Aj UKF sa hlási k tradiãn˘m
hodnotám univerzitného vzdelávania a k Bolonskej deklarácii.
Prajeme pedagógom, ‰tudentom a zamestnancom UKF veºa
úspechov do budúcnosti!

légium vzalo na vedomie správu o
úãasti SPU na Agrokomplexe a
vyslovilo poìakovanie v‰etk˘m
zamestnancom, ktorí sa do prípravy a prezentácie SPU zapojili.
Rektor I. Okenka informoval o finanãn˘ch zdrojoch z M· SR na
dofinancovanie v˘stavby MF a na
odstránenie havárie vykurovacieho systému v ·D Pribina. UloÏil
pripraviÈ personálne návrhy na obnovenie ãlenov do komisie VEGA
a predloÏiÈ ich na schválenie do
VR SPU, pripraviÈ návrh rie‰enia
technického pripojenia pracovísk
umiestnen˘ch mimo hlavného
areálu SPU na poãítaãovú sieÈ,
ako aj zreálniÈ rozvrhy hodín na fakultách na základe vykonan˘ch
zápisov a upresnenia poãtov ‰tudentov v ‰tudijn˘ch skupinách
a uskutoãnen˘ch priestorov˘ch
zmien v súvislosti s dislokáciou
niektor˘ch katedier. V bode rôzne
boli prerokované záleÏitosti súvisiace s priebehom vzdelávacieho
procesu a prevádzkou SPU. -r-

 Pri príleÏitosti otvorenia
akademického roka 2004/2005
odovzdal rektor I. Okenka dekrét dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva na
druhé funkãné obdobie prof. M.
Láteãkovi. Dekréty si v tento
deÀ prevzali aj novohabilitované
docentky, E. Horská, I. UbreÏio-

Rektor prof. I. Okenka odovzdal pri príleÏitosti 170. v˘roãia zaloÏenia nitrianskej nemocnice jej riaditeºovi doc. MUDr. V. Îákovi zlatú medailu
SPU ako symbol uznania a vyjadrenia vzájomnej spolupráce. V. Îák vo
svojom príhovore ocenil spoloãne dosiahnuté v˘sledky a vyznamenall
SPU pamätnou plaketou.
vá (obe z FEM) a V. Paganová
(FZKI). Gratulácia patrí aj J.
Ga‰paríkovi, ktor˘ bol menovan˘ za docenta na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene a M. UÏákovej, docentke Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave.

Prv˘ch sedemdesiat pracovníkov univerzity úspe‰ne absolvovalo
skú‰ky z oblasti informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií. DeväÈ z
nich na sto percent: D. âitáryová, M. Granátová, Z. Gyuriánová, Z.
Jaleczová, D. Jordanovová, V. Kováãová, M. Pribulová, P. Zaujecová a D. Baumanová. BlahoÏeláme!

 UÏ tradiãne pozdravil otvorenie ‰kolského roka ná‰ mediálny partner, Roºnícke noviny.
V tento deÀ vy‰lo aj prvé tohtoroãné ãíslo Poºnohospodára.
Program slávnosti prednesom
básne Správa z tlaãe zo zbierky
D. Dragulovej-Faktorovej Hºadám sa v sebe obohatila Mgr.
Ing. D. Moravãíková a Koncertom pre cimbal od Gézu Allagu
ãlenka FS Zobor Z. ·olopová,
‰tudentka 5. roãníka MF.

Slávnostné príhovory akademick˘ch funkcionárov nájdete
na: www.polnohospodar.sk

KATARÍNA POTOKOVÁ

Z VYSTÚPENIA PREDSEDU AKADEMICKÉHO SENÁTU SPU, PROF. ING. JAROSLAVA ANTALA, DrSc.
Cena rektora do âiech
Za úãasti tvorcov, producentov,
predstaviteºov politického a kultúrneho Ïivota a odbornej i laickej
verejnosti sa v piatok 1. októbra uskutoãnilo slávnostné udeºovanie
cien 21. roãníka medzinárodného
filmového festivalu AGROFILM.
Cenu rektora SPU v Nitre získal
videofilm ãeskej produkcie ¤eka
Úpa (réÏia, kamera, scenár: Hugo
Habrman). Prv˘ diel zo série dokumentov o ãesk˘ch riekach zachytáva Ïivot pod hladinou Úpy a
-zpribliÏuje krásy jej povodia.

NÁHRADNÉ
UBYTOVANIE
·tudenti, ktorí nedostali ubytovanie v ‰tudentsk˘ch domovoch na‰ej univerzity, majú moÏnosÈ poÏiadaÈ o ubytovanie v
Domove mládeÏe Stredného odborného uãili‰Èa potravinárskeho v Nitre, Cabajská ulica ã. 6. O
ubytovanie sa moÏno uchádzaÈ
priamo na správe Domova mládeÏe, informácie sú prístupné na
vrátnici DM, kde záujemca obdrÏí formulár ubytovacej zmluvy.
Posteº v ‰tvorposteºovej izbe
stojí 1130,50 Sk, v dvojposteºovej izbe 1309,00 Sk.
Slovenská poºnohospodárska
univerzita uhrádza za ‰tudentov
mesaãn˘ príspevok 200.- Sk. O
túto ãiastku sa nájomné zniÏuje.
Prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD.

DôleÏitá je vyváÏenosÈ mladosti a zrelej skúsenosti
V uplynulom akademickom roku
sa stalo to, v ão sme takto pred rokom iba dúfali. Dnes sme uÏ nielen
de facto, ale aj de jure integrálnou
súãasÈou európskeho vysoko‰kolského a v˘skumného priestoru, so
v‰etk˘mi z toho vypl˘vajúcimi v˘hodami, ale i nev˘hodami a povinnosÈami.
KaÏdá univerzita, na‰u nevynímajúc, je mimoriadne zloÏit˘ organizmus. KaÏdá jej súãasÈ je v princípe nezastupiteºná, ale myslím si,
Ïe najdôleÏitej‰í sú predsa len ºudia, zamestnanci a ‰tudenti univerzity. I keì kaÏd˘ ãlovek je nezameniteºnou individualitou, i keì aj
medzi ºuìmi sú veºké rozdiely, urãité skupiny ºudí majú aj mnoho
spoloãn˘ch charakteristík. Domnievam sa, Ïe ão do veku, Ïivotn˘ch skúseností, vzdelania a
schopností niet medzi na‰imi ‰tudentmi veºk˘ch rozdielov. Dovolím
si povedaÈ, Ïe z hºadiska schopností ani medzi na‰imi pedagógmi
nie sú. Îiaº, niet zatiaº medzi nami
géniov. Sme len viac alebo menej
pracovití, usilovní, cieºavedomí,
zodpovední, moÏno niektorí máme
viac ‰Èastia, vieme sa, ako sa hovorí, „lep‰ie predaÈ“. âo sa t˘ka Ïivotn˘ch skúseností, tam je situácia
iná. Sú medzi nami mladí, talentovaní, cieºavedomí, jazykovo dobre

pripravení mladí kolegovia, ktorí
majú nevídané, pre nás star‰ích v
ich veku nepredstaviteºné moÏnosti vedeckého, pedagogického i
osobnostného rastu v uÏ spomínanom európskom, ale i svetovom
vysoko‰kolskom ãi v˘skumnom
priestore. V prvom rade od nich
závisí, ako tieto moÏnosti vyuÏijú.
Máme tu aj strednú generáciu,
a, na‰Èastie, aj star‰iu ãi najstar‰iu
generáciu. Sám nie som uÏ najmlad‰í a predsa mojimi spolupracovníkmi, kolegami, sú aj moji uãitelia, ale uÏ aj moji Ïiaci. Hovorím
o tom preto, Ïe nijak˘ extrém, a
najmä na univerzitách, nie je dobr˘. Nebolo by dobre, keby medzi
uãiteºmi boli len vekom mladí, alebo len star‰í. Hoci skoro v‰etko sa
dá nauãiÈ, predsa len existujú
schopnosti, ktoré sa dajú získaÈ
len t˘m, Ïe ich preÏijeme. A pedagogické i poºnohospodárske majstrovstvo medzi takéto schopnosti
urãite patrí. DôleÏitá je preto vyváÏená symbióza mladosti a odvahy,
so skúsenosÈami a vedomosÈami
stredného a star‰ieho veku. Je
veºkou prednosÈou tejto univerzity,
Ïe ani rektor, ani dekani fakúlt sa
neboja daÈ príleÏitosÈ mlad˘m, menej skúsen˘m pedagógom. Som
rád, Ïe túto snahu podporujú aj
akademické senáty.

Pri tejto príleÏitosti si neodpustím nasledovné slová. Bolo by
vhodné, keby, podºa mÀa nedôstojn˘, dehonestujúci, pre v‰etky
zúãastnené strany nepríjemn˘ proces kaÏdoroãného uzatvárania
pracovného pomeru s vysoko‰kolsk˘mi uãiteºmi nad 65 rokov, keì
uÏ nemôÏe byÈ zru‰en˘, bol aspoÀ
na celej univerzite zjednoten˘, formálne zjednodu‰en˘, v kaÏdom
prípade v‰ak „citliv˘“.
V ‰kolstve, na univerzite, nebola, nie je a nikdy ani nebude jednoduchá situácia. V‰etky fakulty,
ich vedenia i senáty museli a aj budú musieÈ vynakladaÈ enormné
úsilie, aby si dosiahnutú úroveÀ
nielen udrÏali, ale ju v neustále silnejúcej konkurencii domácich a
zahraniãn˘ch vysok˘ch ‰kôl neustále zvy‰ovali.
Dovolím si vysloviÈ Ïelanie, aby
celá akademická obec, akademické senáty, celou váhou svojho
postavenia, podporovali t˘ch vedúcich zamestnancov, ktorí v‰etky
svoje osobné plány, potreby a ambície podriaìujú potrebám ‰tudentov a zamestnancov univerzity, potrebám univerzity ako takej. Malo
by asi pre kaÏdého ‰tudenta i zamestnanca platiÈ to kennedyovské,
parafrázujem „nep˘taj sa, ão ti
môÏe daÈ katedra, fakulta, univer-

zita, ale p˘taj sa, ão ty môÏe‰ daÈ,
ão ty dáva‰ katedre, fakulte a univerzite“. Aby podporovali t˘ch, ktorí chcú dosiahnuÈ stav (alebo sa k
nemu aspoÀ priblíÏiÈ), v ktorom by
sa ‰tudentom oplatilo ‰tudovaÈ,
pedagógom kvalitne uãiÈ, vzdelávaÈ sa, vedecky pracovaÈ, publikovaÈ a aj inak reprezentovaÈ na‰u
alma mater. Jednoducho, v ktorom
by sa nám v‰etk˘m oplatilo poctivo
pracovaÈ.
Treba, podºa môjho názoru,
podporovaÈ aj t˘ch, ktorí hºadajú
kaÏdú moÏnosÈ, ako odstrániÈ neustále sa prehlbujúcu priepasÈ medzi pracovníkmi, ale i medzi ‰tudentmi na‰ej univerzity. VyuÏiÈ najrôznej‰ie príleÏitosti na to, aby
sme sa vzájomne spoznávali.
DôleÏitá je aj informovanosÈ smerom von, pretoÏe si myslím, dokonca to viem, Ïe sa nemáme za
ão hanbiÈ. Naopak. Máme sa ãím
pochváliÈ. A preto odporúãam:
Chváºme sa! Dávajme o sebe vedieÈ. Dávajme vedieÈ o v˘znamn˘ch pracovníkoch na‰ej univerzity. Ani Zlaté kosáky z Agrokomplexu nie sú reklamou na zahodenie!
Nie je to len úloha pre kanceláriu
vzÈahu s verejnosÈou, je to úloha
pre kaÏdého z nás. Úlohou pre
kaÏdého z nás by malo byÈ aj to,
aby sme upozorÀovali na chyby v

na‰ej ãinnosti, vyuÏívali v‰etky
vnútorné moÏnosti na upozornenie
vedenia univerzity ãi vedenia fakúlt. MoÏno ste si v‰imli, moÏno
nie, Ïe pravideln˘m bodom rokovania AS SPU sa stal bod Otázky
ãlenov AS SPU vedeniu SPU.
Odporúãam vyuÏiÈ aj túto moÏnosÈ
na vyjadrenie svojich postojov k
dianiu na univerzite.
Som veºmi rád, Ïe aj tento rok
môÏem poìakovaÈ vedeniu univerzity, menovite jej rektorovi, prof. I.
Okenkovi, za jeho prácu v prospech na‰ej univerzity. Nie sú to len
mzdy. Je to celkov˘ dojem z na‰ej
alma mater, je to jej meno, ktoré
asi ako meno jedinej, alebo jednej
z mála slovensk˘ch univerzít rezonuje aj v súvislosti s t˘m, Ïe SPU
problémy s peniazmi nepociÈuje.
Veºkú zásluhu na tomto pozitívnom fakte má i na‰a kvestorka,
Ing. O. Roháãiková, PhD. Univerzita rastie nielen do ‰írky a v˘‰ky,
ale predov‰etk˘m do krásy.
Na záver svojho vystúpenia
chcem e‰te raz v‰etk˘m, spomenut˘m i nespomenut˘m pracovníkom a ‰tudentom poìakovaÈ za ich
prácu v minulom akademickom roku a zároveÀ nám v‰etk˘m zaÏelaÈ
na prahu toho nového veºa zdravia, spokojnosti a úspechov nielen
v práci, ale i v rodinnom Ïivote.
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EURÓPSKY VZDELÁVACÍ PRIESTOR

O programe Erasmus Mundus
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)- národná ‰truktúra programu Erasmus Mundus
– SLOVENSKO, zastúpená
PhDr. V. Farka‰ovou, CSc., a
PhDr. D. Filkornovou informovala 27. septembra na pôde na‰ej
univerzity úãastníkov z SPU a
UKF o nov˘ch vzdelávacích
programov˘ch v˘zvach Európskej únie a o postavení Slovenska v t˘chto programoch.
Patrí medzi ne vzdelávací
program EÚ Erasmus Mundus,
vyhlásen˘ 31. marca 2004, ktorého cieºom je otvoriÈ európsky
vzdelávací priestor ‰tudentom
(absolventom bakalárskeho ‰túdia) a vysoko‰kolsk˘m pracovníkom z „tretích krajín“ prostredníctvom spoloãn˘ch magistersk˘ch kurzov na vysok˘ch ‰kolách v krajinách EÚ.
Aktivita 1: Magisterské kurzy
(masters courses) - najbliÏ‰ia
v˘zva na predkladanie projektov je 31. október 2004.
Magisterské kurzy sú základn˘m prvkom programu. Sú to vysokokvalifikované ‰tudijné programy, ktoré ponúka konzorcium minimálne troch univerzít z
troch krajín Európskej únie.
·tudenti z tretích krajín ‰tudujú
v rámci programu najmenej na
dvoch univerzitách a na záver
‰túdia získajú spoloãn˘, resp.
minimálne dvojit˘ diplom. Jedna
z participujúcich univerzít je poverená koordináciou projektu.
Projekty sa predkladajú priamo
do Európskej komisie na základe vyhlásen˘ch termínov. Schválen˘ projekt predpokladá alokáciu 15 000 eur na rok trvania
programu (5000 eur na jednu
univerzitu, grant dostanú najviac
tri univerzity).
Aktivita 2: ·tipendiá
Táto aktivita vypl˘va z organizácie magistersk˘ch kurzov na
vybran˘ch vysok˘ch ‰kolách v
krajinách EÚ.
Presné poãty ‰tipendií pre
jednotlivé schválené kurzy sú
uvedené vo v˘zve na rok 2005.
V˘‰ka ‰tipendia na jedného ‰tudenta je 1600 eur na mesiac
(maximálne na obdobie 10 mesiacov). âlenovia konzorcia dostanú tieÏ príspevok na organizaãné v˘davky súvisiace s realizáciou ‰tudijn˘ch pobytov, pau-

‰álne sumu 5 000 eur na ‰tudenta, na úhradu poplatkov a
‰kolného.
Európska komisia kaÏdoroãne urãí poãet uãiteºov (vedeck˘ch pracovníkov) z tretích krajín v jednotliv˘ch schválen˘ch
projektoch (magistersk˘ch programoch), ktorí sa môÏu uchádzaÈ o ‰tipendium na obdobie
troch mesiacov vo v˘‰ke 4000
eur na mesiac a konzorcium dostane pau‰álnu sumu 1000 eur
na prichádzajúceho uãiteºa. Konzorcium okrem toho dostáva
pau‰álnu sumu na ostatné náklady vo v˘‰ke 15 000 eur, bez
ohºadu na poãet zúãastnen˘ch
univerzít, minimálne konzorcium
sú 3 univerzity.
Aktivita 3: Partnerstvá medzi
vysok˘mi ‰kolami EÚ a vysoko‰kolsk˘mi in‰titúciami krajín
"tretieho" sveta v rámci schválen˘ch magistersk˘ch kurzov ‰tudenti 700 eur na mesiac, uãitelia 4000 eur na mesiac, max.
na tri mesiace.
Prihlá‰ku na druhú a tretiu aktivitu podáva konzorcium k 31.
marcu 2005 do Európskej komisie s kópiou pre národnú ‰truktúru. Predkladá ju koordinátor
uÏ schváleného konzorcia magisterského kurzu.
Aktivita 4: Zvy‰ovanie atraktivity európskeho vysoko‰kolského vzdelávania – projekty sa
budú predkladaÈ v máji kaÏdého
roka (s 25-percentn˘m podielom
pokrytia z vlastn˘ch zdrojov).
Program je centralizovan˘,
projekty hodnotí a vyberá Európska komisia.
Ing. KLÁRA OLAJO·OVÁ

Kontakty:
European Commission
DG Education and Culture
Unit: Education cooperation
with non-EU countries
europa.eu.int/comm/education/
programmes/mundus/
Národn˘m informaãn˘m a
konzultaãn˘m kontaktn˘m bodom je národná ‰truktúra programu, ktorú nájdete na adrese:
ERASMUS MUNDUS, Slovenská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu
(SAAIC), Staré grunty 52, 842 44
Bratislava, tel.: 02/654 12 335,
e-mail: mundus@saaic.sk
www.saaic.sk/erasmusmundus/

SYMPÓZIUM O V·ESTRANNEJ RASTLINE

Znovuobjavená pohánka
pre zdravie aj krásu
Najmlad‰ie obilniny - pohánka obyãajná a pohánka tatárska sú v súãasnosti obºúbené v jedálnom lístku kvôli chuti, rôznorodosti pouÏitia v menu, tradícii a v neposlednom rade aj pozitívnym úãinkom na ºudsk˘ organizmus.
Pohánka obsahuje vlákninu,
bielkoviny, minerálne látky,
‰krob, vitamíny, rutín a iné polyfenoly, ktoré majú antikarcinogénny úãinok, hlavne proti rakovine kolónu. Rutín sa nachádza
v zelen˘ch ãastiach rastlín, ale
aj v kvetoch. Známe sú aj informácie japonsk˘ch autorov o
úãinkoch pohánky pri ischémii
srdca, diabete, reperfúznych po‰kodeniach a podobne. Táto jedineãná rastlina sa dá okrem toho vyuÏiÈ aj pri v˘robe octu, vína
a rôznych in˘ch nápojov, ale aj
kozmetick˘ch v˘robkov. Napríklad v âíne sú známe kondicionéry na vlasy, zubné pasty, telové mlieka vyrobené z pohánkov˘ch extraktov. Nie sú neznáme
ani pohánkové Ïuvaãky.
V stoveÏatej Prahe sa v
dÀoch 18. - 22. augusta konalo
uÏ 9. medzinárodné pohánkové
sympózium (ISB), na ktorom si
ºudia z rôznych ‰tátov vymenili
poznatky a v˘sledky z v˘skumu
pohánky obyãajnej. Vìaka Katedre chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva som mala
moÏnosÈ participovaÈ na podujatí, konajúcom sa kaÏd˘ tretí rok.
Ako budúca doktorandka som

v Kongresovom centre âeskej
poºnohospodárskej univerzity v
anglickom jazyku prezentovala
v˘sledky experimentov realizovan˘ch na tejto katedre. T˘kali
sa zmien pôdnych vlastností na
mobilitu ÈaÏk˘ch kovov a inputu
vybran˘ch ÈaÏk˘ch kovov do
rastlín pohánky obyãajnej. Sledoval sa aj vplyv rôznych imobilizaãn˘ch zásahov vrátane zeolitov, Kaustiku, Ekofertu a mletej
magnezitovej horniny na minimalizáciu inputu rizikov˘ch prvkov do pohánky.
Podobná problematika sa
prerokúvala aj v Ostrave, na 56.
zjazde chemick˘ch spoloãností,
konanom 6. aÏ 9. septembra.
I tu som prezentovala postery,
vyhotovené na Katedre chémie.
Po slávnostnom otvorení zjazdu, ktorého hlavnou témou bola
Chémia uhlia a uhlíkov˘ch materiálov pre 21. storoãie, nasledovali kºúãové predná‰ky zoradené do sekcií. Prezentované
postery z rôznych v˘skumov sa
t˘kali hlavne monitoringu imisií
síry a dusíka v lokalitách Slovenska, kumulácie ÈaÏk˘ch kovov plodinami a podobne.
Ing. SILVIA MELICHÁâOVÁ

BUDEME NA SLOVENSKU PESTOVAË HªUZOVKU LETNÚ?

Viete, ão je „diamant kuchyne“?
Je to huba zvaná hºuzovka a t˘mto poetick˘m názvom ju poctil legendárny klasik gastronómie A. Brillat – Savarin. Hubová lahôdka, ktorú pre jedineãnú chuÈ ospevujú labuÏníci a vysoko si váÏia kuchári.
Hºuzovky (Tuber spp.) sú vreckaté hypogeické huby, to znamená, Ïe vytvárajú zrelé plodnice pod
povrchom pôdy. Askospóry sa nachádzajú vo vnútri plodníc, spóry
hºuzoviek sa preto nemôÏu roz‰irovaÈ vetrom ako pri in˘ch druhoch
húb. Plodnica na seba upozorÀuje
v˘raznou vôÀou, ktorá láka Ïivoãíchov, a t˘m sa zabezpeãuje jej roz‰irovanie v prírodnom prostredí.
Hºuzovka je vìaka v˘razn˘m aromatick˘m vlastnostiam mimoriadne cenená na svetov˘ch trhoch a
má vysokú komerãnú hodnotu. Na
gastronomické úãely sa vo väã‰ej
miere vyuÏívajú hlavne dva druhy
– Tuber magnatum Pico a Tuber
melanosporum Vitt., priãom ich v˘skyt je obmedzen˘ na vybrané oblasti Stredomoria. ëal‰ie druhy,
hºuzovka letná (Tuber aestivum
Vitt.) a hºuzovka zimná (Tuber brumale Vitt.) majú podobnú morfológiu a ekológiu a vyskytujú sa na
celom území Európy. Îijú mykoriticky s rozliãn˘mi druhmi drevín.
Z histórie
Hºuzovka letná má na Slovensku svoju históriu a v minulosti bola aj ekonomicky v˘znamná. Najviac údajov o jej v˘skyte je z obdobia na prelome 19. a 20. storoãia,
a to vìaka práci Dr. Hollósa z roku
1911. Podºa nej sa hºuzovky zbierali a obchodníci ich dodávali do
Viedne a Budape‰ti. Najznámej‰ím centrom zberu bola oblasÈ
okolo Moravského Lieskového kde
„hubkári“ (zberaãi hºuzoviek) pomocou cviãen˘ch psov vyhºadávali
plodnice a pomocou ‰peciálnej
motyãky vyberali hºuzovky zo zeme. V publikácii sa uvádza, Ïe obchodník Alajos Wünschbach z
Nového Mesta n/Váhom vykúpil v
rokoch 1895 aÏ 1909 aÏ 4 247 kg
hºuzoviek. Je zaujímavé, Ïe po prvej svetovej vojne sú údaje o v˘skyte hºuzoviek na Slovensku uÏ
zriedkavé, aj keì e‰te v roku 1929
mykológ R. Vesel˘ napísal: „Slovensko hostí jich tolik, Ïe jsou i trÏní houbou“.
O roz‰írení hºuzoviek a ich popularite medzi ºuìmi svedãia dochované ºudové názvy – jelenia

huba, jelienka, ãierna jelienka, trifºa, trifeº. BeÏné vyuÏívanie a obºúbenosÈ potvrdzuje mnoÏstvo dobov˘ch receptov na ich prípravu. AÏ
donedávna sa na Slovensku hºuzovka letná povaÏovala za vyhynut˘ druh, pretoÏe 50 rokov nebola
nájdená ani jediná plodnica. V roku
1995 boli nájdené tri a na základe
toho bola zaradená medzi druhy
chránené zákonom, do âervenej
knihy, so spoloãenskou hodnotou
2 tisíc Sk.
PestovaÈ? PestovaÈ!
Spoãiatku sa plodnice hºuzoviek
zbierali iba vo voºnej prírode.

National de la Recherche Agronomique) a CTIFL (Centre Technique
Interprofessionnel des Fruits et Légumes). Od roku 1972 do roku
1998 takto kontrolovala INRA viac
neÏ 150 tisíc a CTIFL 300 tisíc
stromãekov. To naznaãuje, ak˘
rozmach nadobúda pestovanie
hºuzoviek vo Francúzsku. ëal‰ími
oblasÈami pestovania sú ·panielsko a Taliansko. Hlavn˘m dôvodom roz‰irovania pestovania je
stále rastúci dopyt po hºuzovkách
vo svete, ako aj klesajúca produkcia pochádzajúca zo zberov vo
voºnej prírode.
V súãasnosti sa v Európe vyuÏívajú 3 základné technológie pestovania hºuzoviek – tradiãná metóda,
Pallierova metóda a metóda Tan-

Hºuzovka letná (Tuber aestivum Vitt.)
Z hºadiska poºnohospodárskeho
sa hºuzovka stáva zaujímavou
vìaka moÏnosti jej pestovania v
‰pecializovan˘ch v˘sadbách. Od
19. storoãia sa vyuÏíval primitívny
spôsob zakladania v˘sadieb, bez
hlb‰ích znalostí biológie druhu. AÏ
zaãiatkom 70. rokov 20. storoãia
sa vyrie‰ilo kontrolované oãkovanie hostiteºsk˘ch rastlín hºuzovkami. Prvé hºuzovky z takto oãkovan˘ch stromov boli získané v roku
1977. Vo Francúzsku a Taliansku
sa komerãne vyuÏívajú postupy
oãkovania hostiteºsk˘ch rastlín viacer˘mi druhmi hºuzoviek. Kontrolu
sadeníc vykonáva INRA (Institut

Foto: archív autorov

guy. PlantáÏe sa zakladajú na jeseÀ, prípadne na jar v hustote od
600 do 1000 stromov na hektár podºa pôdnej úrodnosti a ekologick˘ch podmienok. V optimálnych
podmienkach sad zaãne rodiÈ po 4
rokoch od zaloÏenia. ·tandardné
úrody sa v Európe pohybujú od 2040 kg.ha-1, ale sú zaznamenané prípady úrod vy‰‰ích ako 100 kg.ha-1.
Najvy‰‰ie úrody sa dosahujú o 20
rokov po v˘sadbe.
V posledn˘ch rokoch sa záujem
o pestovateºské systémy hºuzoviek
roz‰íril aj na oblasÈ strednej Európy (Maìarsko, Rumunsko, Bulharsko). Jej pôdno-ekologické pod-

mienky, adaptabilita a dopyt po
hºuzovke letnej ju predurãujú na
hospodárske vyuÏitie. Práve pestovateºské technológie predstavujú
stabilizujúci prvok, zabezpeãujúci
aj ochranu biologickej diverzity
druhu.
Spolupráca medzinárodne
V dÀoch 7.-10. septembra 2004
sa na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín uskutoãnilo trojstranné
medzinárodné pracovné stretnutie
pod názvom Hºuzovka letná a
moÏnosti jej pestovania na Slovensku, na ktorom sa zúãastnili zástupcovia z Francúzska, Maìarska
a Slovenska. Francúzsku stranu
zastupoval svetovo uznávan˘ odborník a autor viacer˘ch monografií o hºuzovkách, ako aj spoluautor
patentu inokulácie a mnoÏenia sadeníc Dr. Gérard Chevalier, vedúci
v˘skumného programu hºuzoviek a
pracovník INRA v Clermont-Ferrand. Z Maìarska pri‰li pracovníci
z Univerzity Lóránda Eötvösa z
Budape‰ti a Prvej maìarskej hºuzovkárskej asociácie pod vedením
Dr. Zoltána Brateka. Slovensko zastupovali pracovníci KG·R, zástupcovia Slovenskej agentúry Ïivotného prostredia, pracoviska v
Banskej ·tiavnici a ·tátnej ochrany prírody.
Cieºom stretnutia bolo hºadaÈ
moÏnosti zapojenia Slovenska do
uÏ existujúcej medzinárodnej spolupráce pri rie‰ení otázok t˘kajúcich sa roz‰irovania pestovateºsk˘ch systémov hºuzovky letnej.
Konalo sa za podpory Grantovej agentúry SPU v Nitre (grant ã.
711/02160) pre podporu mlad˘ch
vedeck˘ch pracovníkov, spoluorganizátora SAÎP a sponzorov.
Pracovné stretnutie poskytlo cel˘ rad nov˘ch informácií a poznatkov t˘kajúcich sa v˘skumu, roz‰írenia a pestovateºsk˘ch technológií hºuzovky letnej v Európe. Pre
Slovensko sú v˘znamn˘m prínosom ponuky na spoluprácu najmä
v oblasti v˘skumu roz‰írenia druhu
na na‰om území, ale predov‰etk˘m ponuka na overovanie vplyvov limitujúcich faktorov produkcie
hºuzoviek na poskytnutom biologickom materiáli z Francúzska.
Ing. JÁN GAÎO, PhD.,
Ing. MARIÁN MIKO, CSc.

NEMECKÁ VYSOKO·KOLSKÁ POLITIKA PODPORUJE CELOÎIVOTNÉ VZDELÁVANIE

V centre pre di‰tanãné ‰túdium v Brémach
V rámci krátkodobého ‰tudijného pobytu v starobylom hanzovom
meste na severe Nemecka, v Brémach, som v auguste tohto roku
mala moÏnosÈ na tamoj‰ej univerzite nav‰tíviÈ Centrum pre di‰tanãné ‰túdium (CD·) a oboznámiÈ sa s jeho úlohami a poslaním.
Centrum vzniklo v roku 1977 ako Bacholer of Arts, Bacholer of Scienjedno zo súãasn˘ch 72 lokálnych ce, alebo certifikáty ãi osvedãenia o
centier FernUniversität Hagen, jedi- absolvovaní kurzov. Jedn˘m z anej spolkovej univerzity, ktorá vzde- traktívnych diplomov je European
láva svojich ‰tudentov v˘luãne for- Master of Business Administration
mou di‰tanãného ‰túdia. Je organi- (Euro*MBA), ktor˘ moÏno získaÈ po
zaãne priãlenené k Centru pre ìal- absolvovaní medzinárodne oriento‰ie vzdelávanie Univerzity v Bré- vaného ‰túdia manaÏmentu. Toto
mach a jeho hlavn˘m poslaním je ‰tudijné zameranie je urãené vysootváraÈ moÏnosti ‰túdia a ìal‰ieho
vzdelávania predov‰etk˘m záujemcom z regiónov Brémy a Bremerhaven. ZaujímavosÈou je, Ïe v súãasnosti pôsobí v zahraniãí 15 centier
di‰tanãného ‰túdia FernUniversität
Hagen, väã‰inou v západnej Európe, najbliÏ‰ie k nám v Budape‰ti
a vo Viedni.
V roku 2003 ‰tudovalo na Univerzite v Brémach di‰tanãnou formou 645 ‰tudentov, z toho viac ako
80 percent bolo zamestnan˘ch.
FernUniversität Hagen ponúka ‰túdium v odboroch elektrotechnika,
informatika, matematika, ekonomika, právo a kultúrne a sociálne vedy. DæÏka ‰túdia závisí od zvolenej Jedn˘m zo symbolov mesta sú aj
formy di‰tanãného ‰túdia a druhu „brémski muzikanti“ z rozprávky
jeho ukonãenia. Najãastej‰ou zo bratov Grimmovcov.
‰tyroch foriem ‰túdia je tzv. Teilzeitstudium, t.j. ‰túdium na ãiastkovú dobu, ktorú si volia záujemcovia
o ‰túdium popri zamestnaní. Doba
‰túdia sa predæÏi asi o polovicu v
porovnaní so ‰tudentmi, ktorí ‰tudujú na „pln˘ úväzok“, keì je hlavnou náplÀou ‰túdium samotné.
·tudenti FernUniversität Hagen
majú moÏnosÈ získaÈ medzinárodne
uznávané diplomy, ako Diplom Ingenieur, Magister Atrium, Master,

ko‰kolsk˘m absolventom pôsobiacim v stredn˘ch a vysok˘ch vedúcich pozíciách a má za úlohu pripraviÈ ich na úspe‰né pôsobenie v
podnikoch a firmách s medzinárodn˘m zastúpením.
KeìÏe úspech di‰tanãného
vzdelávania vyÏaduje v prvom rade
mimoriadnu dávku samostatnosti a
zodpovedného prístupu k ‰túdiu,
kladie sa veºk˘ dôraz na jeho pod-

porné prvky. V rámci rozhovorov s
mentormi a ostatn˘mi pracovníkmi
CD·, ktorí ma milo prekvapili svojou ústretovosÈou a ochotou podeliÈ sa s vlastn˘mi skúsenosÈami a
poznatkami, ma preto okrem iného
zaujímala aj organizaãná stránka
kurzov a pouÏívané ‰tudijné materiály. V‰etky kurzy a semináre
majú prednostne podporn˘ charakter. Ide predov‰etk˘m o tzv. pilotné cviãenia ku kurzom, ktoré sa
uskutoãÀujú spravidla raz za t˘ÏdeÀ, resp. raz za dva t˘Ïdne vo veãern˘ch hodinách a ktor˘ch náplÀou je vypracovávanie ‰tudijn˘ch
listov a úloh urãen˘ch na zaslanie.
Cviãenia vedú erudovaní a skúsení mentori centra. V akademickom
roku 2003/2004 pôsobilo v CD· 18
intern˘ch mentorov, rozsah ich t˘Ïdennej kontaktnej v˘uãby predstavoval v priemere 3,27 hodiny. Pre
zaujímavosÈ, najviac hodín kontaktnej v˘uãby bolo oduãen˘ch v
rámci kurzov ekonomiky (26) a najmenej v kurzoch matematiky, informatiky a elektrotechniky (9). K
ìal‰ím podujatiam patria tzv. ‰tudijné dni a víkendové semináre,
zamerané na opakovanie a prehæbenie uãebnej látky väã‰ích tematick˘ch celkov, cielenú prípravu
na testy a ústne skú‰ky a ‰ir‰iu
diskusiu s mentormi a ostatn˘mi
‰tudentmi. ·tudenti, zapísaní na
FernUniversität Hagen, majú právo poÏiadaÈ svojho zamestnávateºa o ‰tudijné voºno, v rámci ktorého
sa môÏu zúãastniÈ na seminároch,
koncipovan˘ch a zameran˘ch podobne ako víkendové semináre.
Podºa vyjadrenia Dr. Ratersa, riaditeºa CD·, rastie z roka na rok záujem práve o víkendové semináre
a semináre organizované v rámci

‰tudijného voºna. Táto forma seminárov poskytuje ‰tudentom moÏnosÈ venovaÈ sa ‰tudijn˘m povinnostiam bez pocitu nadmerného
stresu ãi nátlaku tak zo strany zamestnávateºa, ako i rodiny.
Nosn˘m ‰tudijn˘m materiálom
sú tzv. ‰tudijné listy, ktoré sa ‰tudentom zasielajú domov po‰tou,
spravidla raz za 14 dní. KaÏd˘ z listov sa zaoberá jedn˘m z tematick˘ch okruhov daného kurzu (predmetu) a jeho súãasÈou sú okrem didakticky spracovan˘ch textov i úlohy a ich vzorové rie‰enia, ako aj úlohy urãené na samostatné vypracovanie a zaslanie, resp. posúdenie mentorom. Neoddeliteºnou súãasÈou ‰tudijn˘ch materiálov sú videonahrávky, diskety, CD-nosiãe
a, samozrejme, i moÏnosÈ pripojenia na sieÈ a prístup k virtuálnym
kurzom FernUniversität Hagen.
CD· plní dve základné funkcie.
Okrem organizovania a mentorského zabezpeãenia sprievodn˘ch
prezenãn˘ch podujatí k di‰tanãn˘m
kurzom FernUniversität Hagen, vyvíja poradenskú ãinnosÈ v otázkach
organizácie a financovania di‰tanãného ‰túdia. Svojimi aktivitami sa
tak v súlade s v˘vojom vysoko‰kolskej politiky v Nemecku úspe‰ne
podieºa na demokratizácii a podpore celoÏivotného vzdelávania.
A ão dodaÈ na záver? Ak ste e‰te nezavítali do Brém, urãite tak
raz urobte, neoºutujete. Je to mesto, ktoré vás osloví svojou jedineãnou severskou scenériou, pretkanou vôÀou blízkeho mora a atmosférou naplnenou nefal‰ovan˘mi
tradíciami námorníctva a obchodu. TakÏe moin, moin, nabudúce v
Brémach!
PaedDr. OªGA WREDE, KOJV
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PREDSTAVENIE S PREKVAPENÍM

Arabsk˘ svet pln˘ prekvapení
Tunisko, krajina vych˘rená exotick˘mi pláÏami a turistick˘mi
centrami, krajina v ktorej som poãas tohto leta preÏila dva a pol
mesiaca. Mala som v˘nimoãnú ‰ancu spoznávaÈ ju z úplne iného
pohºadu a postupne objavovaÈ arabsk˘ svet, pln˘ neãakan˘ch
prekvapení.

V slovenskom kroji
s ma‰ºami
B˘vala som v priemyselnom
srdci Tuniska, v meste Sfax, kde
sa okrem Francúzov nachádzalo
len málo cudzincov. Prv˘ mesiac som bola ubytovaná v rodinách, ktoré som striedala zhruba kaÏd˘ch 5-7 dní. Mala som
moÏnosÈ ÏiÈ v prostredí, z ktorého títo Ïiví a dynamickí ºudia pochádzajú a vìaka tomu som mohla pochopiÈ, preão sú takí, akí
sú. Pracovala som v oblasti rozvoja ºudsk˘ch zdrojov, kde som
v rámci slovensko-srílansko-tuniského medzinárodného tímu
vytvorila a zrealizovala dva tréningové letné workshopy. Spoãiatku som mala veºké problémy
s integráciou, hlavne pokiaº ide
o tempo a spôsob myslenia a
práce. Bola som asi desaÈkrát
r˘chlej‰ia ako oni a nechápala
som, na ão stále ãakáme... Poãas veãerov, na ktoré som bola
pozvaná, som prezentovala slovenskú kultúru obleãená v kroji,
s ãerven˘mi ma‰ºami vo vlasoch
a „v˘chodÀárskou“ pesniãkou na
perách. Rozdávala som prospekty o Slovensku a vysvetºovala, Ïe uÏ nie sme âeskoslovensko J Nikdy v Ïivote som sa necítila byÈ viac Slovenkou ako
práve tam. ªudia boli otvorení,
doslova prahli po vedomostiach,
in˘ch pohºadoch na Ïivot a aj
napriek jazykovej bariére sme
sa vzájomne obohacovali o
mnoho poznatkov.
Svadby, svadby, svadby...
Hneì po prílete do hlavného
mesta som zaãala prenikaÈ do
tuniskej reality, keì mi oznámili,
Ïe mám päÈ minút na to, aby
som sa prezliekla, pretoÏe musíme prísÈ vãas na svadbu. Ocitla
som sa teda v kruhu neznámych
ºudí s usmievav˘mi tvárami.
Háãik bol v tom, Ïe podaktoré
Ïenské tváre vykúkali spod rôznofarebn˘ch ‰atiek a napriek tomu, Ïe som sa tvárila akoby niã,
vnútri som pociÈovala isté nedefinovateºné pocity strachu, Ïe aj
mÀa do nich zabalia. V‰etko sa
v‰ak obrátilo o 180 stupÀov, keì
na mÀa pozreli so Ïartovn˘m
pohºadom v oãiach a dvakrát ma
vybozkávali na obe líca. Samozrejme, nezaobi‰lo sa to bez
príslu‰nej dávky nad‰enia, v˘skotu a rapotania v arab‰tine,
ktorej som ani za mak nerozumela. Poãas celého pobytu som
bola pozvaná na ‰esÈ svadieb,

pretoÏe Tunisania sa sobá‰ia
len poãas letnej sezóny. Z kaÏdej strany sa neustále oz˘vali
rytmické tóny arabsk˘ch melódií, vzduch voÀal jazmínom a
poãas horúcich nocí som obdivovala nekoneãné nebo plné tisícok hviezd.
Európania versus Arabi
V jeden veãer som sedela na
schodoch pred domom, kde si
ku mne prisadla 14-roãná sestra
mojej priateºky, u ktorej som v
tom ãase b˘vala. Celá ‰Èastná,
Ïe jej venujem pozornosÈ, mi
francúzsko-anglickou zmie‰aninou zaãala vykladaÈ svoj Ïivotn˘
sen. S nádejou v oãiach mi rozprávala o tom, ako si Ïelá, aby
Európa a v‰etky arabské krajiny
boli ako brat a sestra, ako jedna
rodina. Sedela som tam, hºadela
do jej mladuãkej nevinnej tváre a
prv˘krát v Ïivote som úplne stratila reã. âo ako som sa pokú‰ala, nenapadala mi nijaká logická

Sfax – druhé najväã‰ie mesto Tuniska nepatrí medzi turistické lokality
a cudzinca tu stretnete iba zriedka.
Snímky: autorka

odpoveì a pri predstave toho,
ão si Európania myslia o Araboch som sa cítila úplne bezmocná. Pochválila som ju za takú vzne‰enú víziu a obratne sa
vyhla ìal‰iemu rozvoju tejto témy, tak ako aj mnohokrát neskôr. Necítila som sa kompetentná rozoberaÈ rôzne politické,

denn˘m problémom, nevidela
toºko ‰Èastn˘ch Ïien pokope. To,
preão som sa zaºúbila do Tuniska, nie sú päÈkilometrové pláÏe
a pekní chlapci, sú to ªUDIA.
ªudia s veºk˘m ª, ktorí svojou
dobrosrdeãnosÈou a láskavosÈou
zmenili môj pohºad na Ïivot,
zmenili moje správanie a nauãili
ma, ako druh˘ch urobiÈ ‰Èastn˘mi. A to je ten najväã‰í dar, ak˘
som popri in˘ch od nich dostala.
Dar, ktor˘ sa nedá zhmotniÈ, ani
vyãísliÈ. Dá sa len preÏiÈ a navÏdy uchovaÈ vo svojom srdci.
✸ ✸ ✸

S príchodom leta sa v Tunisku zaãína sezóna svadieb. Mne sa ich podarilo „absolvovaÈ“ ‰esÈ.

národnostné ãi rasové témy.
Namiesto toho som objavovala
ich zlaté srdcia, priateºské du‰e,
jednoduchosÈ myslenia a nezi‰tnosÈ ich pohostinnosti.

S Iskandarom, kolegom z tuniského AIESECu, som “zviditeºÀovala”
Slovensko na prezentaãnej v˘stave vzdelávacích in‰titúcií v Sfaxe.

Rodina a priatelia na prvom
mieste
SnaÏila som sa preniknúÈ do
chápania arabského spôsobu Ïivota, re‰pektovaÈ a oceÀovaÈ veci napriek tomu, Ïe som ich spoãiatku nechápala. Po dvoch mesiacoch sa mi uÏ nezdalo ãudné,
Ïe kaviarne sú plné muÏov popíjajúcich káviãku alebo ãaj s príchuÈou vodnej fajky, ktorú si popri tom vychutnávali. Dôvod bol
prost˘, Ïeny necítili potrebu ísÈ
si niekam veãer sadnúÈ do kaviarne. Ony boli ‰Èastné aj bez
toho. Uspokojovali ich diametrálne odli‰né aktivity, ktoré by sa
európskym Ïenám zdali urãite
banálne, alebo dokonca smie‰ne. Av‰ak Ïivot tam je o nieãom
inom. Tunisania investujú ãas
do vzájomn˘ch rodinn˘ch a medziºudsk˘ch vzÈahov, venujú a
preukazujú svoju pozornosÈ priateºom. S istotou môÏem prehlásiÈ, Ïe hoci som precestovala
Európu od Barcelony, cez ParíÏ
a Îenevu aÏ po Srbsko a âiernu
Horu, nikde som, napriek kaÏdo-

NEPREHLIADNITE
UpozorÀujeme záujemcov o
úãinkovanie v hudobnej, taneãnej alebo speváckej zloÏke folklórneho súboru Zobor, Ïe konkurzy sa uskutoãnia v t˘Ïdni od
11. do 15. októbra 2004. Presné termíny nájdete na na‰ej informaãnej tabuli (v ·D MladosÈ
pri vchode do jedálne), alebo
na 2. poschodí ·D MladosÈ,
kde máme sídlo.
Te‰íme sa na Vás!
Rodinné väzby sú v arabsk˘ch krajinách veºmi silné.

ZOBORISTI

Chcem sa poìakovaÈ AIESECu,
za to, ak˘m spôsobom organizuje v˘menn˘ program, pretoÏe
práve vìaka tomu som nebola
len obyãajná turistka ãi lacná pracovná sila. Bola som ãlovek, ktor˘ postupne získaval ‰irokospektrálne skúsenosti. Po príchode
domov na Slovensko sa cítim ako
balíãek s dvojnásobnou hodnotou, hodnotou, ktorú plánujem vyuÏiÈ k rozvoju svojho okolia a rodnej krajiny, ktorú milujem.
BEÁTA DVORSKÁ
3. FEM
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Príslovia netradiãne
Správna odpoveì na súÈaÏnú otázku z predchádzajúceho
ãísla znie: JABLKO NEPADÁ
ëALEKO OD STROMU. Spomedzi úspe‰n˘ch rie‰iteºov
sme vyÏrebovali Tomá‰a Ferenãuchu (5. FZKI). Získava mil˘ darãek z redakcie Poºnohospodár a prvú slovenskú uãebnicu biometeorológie, ktorú
venoval kolektív Katedry biometeorológie a hydrológie. Ceny si môÏe prevziaÈ v redakcii.
SúÈaÏ pokraãuje v budúcom
ãísle!
-r-

·TUDENTI, POZOR !
Redakcia dvojt˘Ïdenníka
Poºnohospodár vás uÏ po druh˘krát poz˘va do umeleckej
dielne, pohraÈ sa so slovom a
my‰lienkou, ceruzkou ãi ‰tetcom, vyjadriÈ svoje úvahy,
predstavy, stvárniÈ veselé i
váÏne momenty z univerzitného a kaÏdodenného Ïivota.
Urãite mnohí z vás majú literárne ãi v˘tvarné bunky, ale doposiaº nena‰li odvahu... alebo vydavateºa? My vám túto ‰ancu
ponúkame. Zapojte sa do na‰ej celoroãnej súÈaÏe! Îánru
a rozsahu sa medze nekladú,
príbehy, poviedky, poézia ãi
próza, vtipná kresba, ilustrácia ãi karikatúra, na papieri ãi
na diskete, slimaãou po‰tou a
ãi e-mailom, v‰etko je vítané!
Va‰e dielka a diela zvedavo
oãakávame na adrese:
redakcia@polnohospodar.sk
alebo v redakcii (pavilón E, 3.
poschodie, ã. dv. 307). UÏ sa
na to te‰íme!
Va‰a redakcia

Ako sme logo krstili...
Keì som vás v apríli minulého
semestra poz˘val na na‰e predstavenie (VraÏda v salónnom
coupé), bolo to aj kvôli krstu
ná‰ho divadelného loga. ZároveÀ som sºúbil, Ïe vás o tejto akcii budem informovaÈ. Sºuby sa
majú plniÈ, preto som sa cez
prázdniny trocha ãinil.
V‰etko sa to
zomlelo v stredu 21. apríla
tohto roku. KeìÏe nemáme radi tradiãné veci, rozhodli sme
sa cel˘ krst zorganizovaÈ netradiãne. V hºadisku sedel krstn˘ otec Slavo,
ktor˘ niã netu‰il, aÏ k˘m sme ho
nevyzvali, aby odhalil logo
Divadla KríÏom-KráÏom. Prekvapení boli aj diváci, ktor˘ch
potlesk zmrazil veºk˘, ãist˘, biely papier. To bolo na‰e druhé
prekvapenie. Na bielom papieri
bola nenápadne umiestnená ‰ablóna loga, krstn˘ vyfasoval
spray a mohlo sa krstiÈ. Slavo sa
nebojácne zhostil novej úlohy,
ktorá sa mu v jeho sºubne sa
rozbiehajúcej kariére postavila
do cesty. Od zaãiatku bolo vid-

no, Ïe nádobku s farbou (samozrejme bez freónov) chytil do
ruky profesionál. Pod presne
mieren˘mi dávkami a za búrlivého povzbudzovania divákov sa
pomaly, ale isto, zaãala ãrtaÈ veºká machuºa. Îeby Slavo po nociach tajne trénoval v centre Nitry? Veºk˘ oblak farby sa vzná‰al
nad
hlavami
publika, ktoré plné oãakávania
ani ned˘chalo.
Po zrode fºaku
pri‰iel ãas druhého odhalenia.
To uÏ vzali do
rúk ãlenovia D
K-K a obratne
strhli ‰ablónu. Tak sa svetu po
prv˘krát naskytol pohºad na to,
ão nás od t˘ch chvíº reprezentuje, ãiÏe na‰e logo.
Chcem sa poìakovaÈ v‰etk˘m, ktor˘ sa priãinili o to, aby
sa z my‰lienky stala skutoãnosÈ,
ktorá tu ostane aj po nás. ëakujem Ing. Slavomírovi Mindekovi, PhD., ktor˘ hrdo nesie údel
krstného otca a osobitne sa
chcem poìakovaÈ Tomá‰kovi
Knotekovi (5. KZA), ktor˘ nám
logo vymyslel a nakreslil.
Za DK-K IGOR ·TVARTÁK

ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Vivat academia!
V prvej polovici 14. storoãia
sa Európa p˘‰ila 31 univerzitami, av‰ak
márne by sme
niektorú z nich hºadali na mape
strednej, severnej ãi dokonca v˘chodnej ãasti svetadielu. Nádejní
adepti vysoko‰kolského ‰túdia
museli putovaÈ za vzdelaním do
Talianska, ·panielska, Francúzska alebo Anglicka. Zmenilo sa to
aÏ dekrétom ãeského panovníka
Karla IV., ktor˘ svoj úmysel, zriadiÈ v Prahe univerzitu, zdôvodnil
naozaj vzletne: „aby verní obyvatelia kráºovstva, neustále laãní po
plodoch vied, nemuseli sa v cudzine doprosovaÈ almuÏnej“. Zrod
Karlovej univerzity pochopiteºne
sprevádzal rad ÈaÏkostí. Ch˘bali
uãebne, predná‰alo sa v klá‰toroch, ale ãastokrát aj v súkromn˘ch bytoch majstrov. O tom, nakoºko demokratické bolo spoloãenstvo ‰tudentov, bakalárov a
magistrov, asi najlep‰ie vypovedá regula: hlavou univerzity sa
mohol staÈ aj ‰tudent. A skutoãne, prv˘m rektorom Karlovej univerzity, ktorého meno sa nám zachovalo, bol ak˘si Henricus de
Etwat, poslucháã právnickej fakulty. ÚroveÀ fakúlt bola rôzna:
najvy‰‰í kurz v cudzine mala teológia, o nieão menej sa cenilo
právo a popolu‰kou bola medicína. Fakulta slobodn˘ch umení s
názvom artistická, ktorú nav‰tevovalo najviac ‰tudentov, plnila
úlohu „prípravky“.

❁

A ak˘ bol systém ‰túdia? Napríklad na artistickej fakulte sa
‰tudent stal bakalárom uÏ po roku a pol ‰túdia. Jeho povinnosÈou bolo ìalej ‰tudovaÈ a súãasne predná‰aÈ kolegom z niÏ‰ích
roãníkov. Po ìal‰ích troch rokoch usilovného ‰túdia dosiahol
hodnosÈ magistra a cez bakalársky plá‰È si mohol prehodiÈ krátku koÏu‰inovú pelerínu. Oveºa
zloÏitej‰ie a najmä nekoneãne
dlhé bolo ‰túdium na teologickej
fakulte. Na získanie bakalárskeho stupÀa tu poslucháã ãakal
‰esÈ rokov a k doktorátu sa prepracoval najskôr za ìal‰ích
‰esÈ. Niet sa ão diviÈ, Ïe vydrÏal
len málokto. Prijímacie skú‰ky,
ako ich poznáme dnes, neexistovali, podstatné bolo, aby uchádzaã slu‰ne ovládal latinãinu, zaplatil poplatky a pri imatrikulácii
zloÏil prísahu vernosti. Vedomosti sa odovzdávali najmä ãítaním schválen˘ch spisov, takÏe
predná‰ky pripomínali skôr latinsk˘ diktát.
Vysoko‰kolské ‰túdium bolo i
znaãne nákladné. Za úãasÈ na
kaÏdej predná‰ke a cviãení poslucháãi platili, rovnako aj za
skú‰ky a promócie. ·tyri roky
‰túdia na artistickej fakulte vy‰li
minimálne na 24 kôp gro‰ov.
Koºko to bolo? NuÏ, trebárs zárobok vtedaj‰ieho nádenníka za
päÈ-‰esÈ rokov...
Univerzita Karlova v Prahe
www.cuni.cz

Nerozprávkové
rozprávky

❁

O cibuli
Posledné t˘Ïdne augusta venovali cibuli. Dlh˘ rad dievãat rozvinuje sa po celej dæÏke cibuºovej plantáÏe a krok za krokom, pekne rúãe vykopáva tú boÏiu cibuºku, hádÏuc jej ãistuãké voÀavé
hlaviãky do ozrutn˘ch ko‰ov.
VôÀa cibule zvádza k hriechu. Vôni cibuºky neodolá ani tá najcnostnej‰ia dievãina. Okopáva, vyhrabuje, potom sa len potmehúdsky obzrie a ani sa nenazdá, uÏ aj zmizne niekoºko cibuliek v
kapsiãkách spodného sukÀového labyrintu. Nie je to krádeÏ. Je to
len láska k zemi a jej vonnému plodu, cibuli. Kto e‰te neskúsil, neveril by, ak˘ to pôÏitok po ÈaÏkej práci, na poludnie ãi pred veãerom, pri zurãivom topoºníckom potôãiku, v tráve leÏiac, ãierny
chlebík prikusujúc, vodu bachrúc – ÏuvaÈ svieÏu, osolenú cibuºku.
Îe páchne‰ od nej? Ej, veì choìÏe aj s tak˘mito degenerovan˘mi úsudkami. A ãoÏe na tom? Napokon, st˘kaj sa a bozkávaj iba
s ºuìmi prirodzen˘mi a na rozmaznanú panskú ãvargu sa vyka‰li!
Gejza Vámo‰: Odlomená haluz
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EXTRALIGOVÁ PREMIÉRA DNES V BRATISLAVE

SPEKTRUM
POZ¯VAME
Dnes dopoludnia sa v priestoroch Botanickej záhrady SPU
zaãala v˘stava ovocia a zeleniny, spojená s degustáciou a súÈaÏou o znaãku „NAJ“ – najkraj‰í a najchutnej‰í plod. SúÈaÏí sa
v ‰tyroch kategóriách: NAJ-jablko, NAJ-hrozno, NAJ-paprika a
NAJ -tekvica. SúãasÈou vyhlasovania v˘sledkov bude aj losovanie hlasovacích lístkov. ·Èastn˘
v˘herca môÏe získaÈ 15 kg jesenn˘ch plodov podºa vlastného
v˘beru. V sobotu od 9.00 do
16.00 h si náv‰tevníci budú
môcÈ pozrieÈ expozície a vzorkovnice botanickej záhrady, kúpiÈ alebo objednaÈ v˘pestky
ovocn˘ch a okrasn˘ch drevín,
ovocia a zeleniny, ãi poradiÈ sa s
odborníkmi o tom, ako dopestovaÈ kvalitné produkty. Vstupné:
20 Sk.

OZNAMUJEME
Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU
oznamuje, Ïe 19. novembra 2004
o 10.00 h v kniÏnici Katedry botaniky (pavilón Z. 4. poschodie)
bude Ing. PAVOL ELIÁ·, extern˘ doktorand na KB, obhajovaÈ
dizertaãnú prácu na tému Populaãná a reprodukãná biológia

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe
➤ 27. októbra 2004 o 9.00 h v
zasadaãke dekanátu MF prednesie doc. Ing. JURAJ RUSNÁK,
PhD., vysoko‰kolsk˘ uãiteº na
Katedre mechaniky a strojníctva,
habilitaãnú predná‰ku na tému
·túdium tribologick˘ch vlastností materiálov nanesen˘ch na
povrch nekonvenãn˘mi technológiami. Po predná‰ke bude nasledovaÈ obhajoba jeho habilitaãnej práce s názvom ·túdium
tribologick˘ch vlastností materiálov nanesen˘ch na povrch nekonvenãn˘mi technológiami;
➤ 27. októbra 2004 o 11.00 h
v zasadaãke dekanátu MF prednesie Ing. MAREK ANGELOVIâ,
CSc., vysoko‰kolsk˘ uãiteº na
Katedre strojov a v˘robn˘ch
systémov MF, habilitaãnú predná‰ku na tému Technicko-technologické predpoklady zberu a
pozberového spracovania osivovej kukurice. Po predná‰ke
sa uskutoãní obhajoba jeho diplomovej práce s názvom Úãinky technologick˘ch a technick˘ch faktorov na kvalitu produktu pri zbere a pozberov˘ch spracovaní kukurice na zrno.

A tento e-ãasopis poznáte?
Pod t˘mto názvom vám budeme predstavovaÈ zaujímavé odborné
tituly domácich a zahraniãn˘ch elektronick˘ch ãasopisov, dostupn˘ch v plnotextovej forme na webe. Privítame v‰etky va‰e námety a
podnety, pretoÏe predpokladáme, Ïe v rámci svojej odbornej profilácie máte zmapované informaãné zdroje, ktoré by mohli byÈ nápomocné v práci ìal‰ím kolegom, ako aj ‰tudentom. Skúsme spoloãne
spriadaÈ nitky poznania v pomyselnej globálnej informaãnej sieti!

Potravináﬁské aktuality, Zemûdûlské aktuality
Od roku 2003 sú obe periodiká
publikované priamo na web
stránke Ústavu zemûdûlsk˘ch a
potravináﬁsk˘ch informácí Praha(http://www.agronavigator.cz)
v podobe denne aktualizovan˘ch
informaãn˘ch zdrojov tvoriacich
samostatné sekcie. Vydavateº sa
rozhodol pre tento krok na základe priebeÏne realizovan˘ch prieskumov trhu, ktoré signalizovali
poÏiadavku spojenia tradiãn˘ch
vydavateºsk˘ch produktov poskytujúcich vecne a odborovo selektované a triedené aktuálne informácie s v˘hodami ìal‰ích sluÏieb, které ponúka elektronické
prostredie a web. Potravináﬁské

aktuality sú v sekcii Potravinárstvo, Zemûdûlské aktuality v sekcii Poºnohospodárstvo. PouÏívatelia s pln˘m prístupom (registrovaní), medzi ktor˘ch patrí aj SPU
v Nitre, môÏu denne pracovaÈ s
informáciami do úrovne pln˘ch
textov. Texty moÏno odoslaÈ emailom alebo priamo vytlaãiÈ. Po
ukonãení práce sa treba odhlásiÈ.
Prístup k Potravináﬁsk˘m a
Zemûdûlsk˘m aktualitám je zabezpeãen˘ pouÏívateºsk˘m menom a heslom, ktoré môÏu záujemcovia z SPU získaÈ prostredníctvom e-mailu na adrese:
slpk@uniag.sk.
PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

ãtina emãina
Angli
N

➢ 2-SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, FJ, ·J pre ‰tudentov univerzít
( rozsah v˘uãby 108 hod. = 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ )

➢ NOVINKA ! INTERAKTÍVNE JAZYKOVÉ KURZY (samo‰túdium CD+PC+ 1/3 pedagóg)
➢ INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
ZÁPISY pre Nitru ➯ do 30.10.2004 v pracovn˘ch dÀoch od 8,00-17,30 hod.

ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov
Nadácia ASPEKT, Akademická 4 (Agroin‰titút), Nitra,
aspekt@agroinst.sk

☎ 037/ 73 362 32; 73 322 18

AKREDITOVANÉ ZARIADENIE M· SR

www.aspektnd.sk

RECENZIA
Prvá slovenská uãebnica biometeorológie
Poãasie, zhodne ako priestor
a ãas, je kategóriou ná‰ho bytia,
bolo, je a bude, nemoÏno ho zastaviÈ, zru‰iÈ, ignorovaÈ, moÏno
ho v‰ak pozorovaÈ, skúmaÈ, poznávaÈ a vyuÏívaÈ jeho pozitívne
a obmedzovaÈ negatívne úãinky
na ná‰ svet, Ïivot a na‰e snaÏenie. Vedn˘ odbor o vzÈahu poãasia k Ïivotu - biometeorológia uÏ má aj na Slovensku svoju
históriu.
Jej zaãiatky sa viaÏu k vzniku
vysokého uãenia poºnohospodárskeho na Slovensku v roku
1941, ale jej formovanie bolo
tesne prepojené s budovaním
V·P, neskôr SPU. Tu sa pôvodne vyuãovala na v‰etk˘ch ‰tudijn˘ch odboroch. Îiaº, teraz uÏ
moÏno povedaÈ, Ïe nie naj‰Èastnej‰ími prestavbami, napr. redukciou ‰túdia na 4 roky, sa biometeorológia v niektor˘ch ‰tudijn˘ch odboroch zredukovala aÏ

Volejbalisti do novej sezóny

vybran˘ch ohrozen˘ch druhov
flóry Slovenska.

úplne vyradila z v˘uãby. Napriek
mnoh˘m problémom a ÈaÏkostiam preÏila, rástla aÏ dozrela do
plnohodnotného predmetu zapadajúceho do centra systému
biologick˘ch a poºnohospodárskych vied.
Svedãí o tom aj krst prvej
slovenskej uãebnice Biometeorológia kolektívu autorov
F. ·pánik, – B. ·i‰ka, – J. Antal
– J. Tomlain – J. ·kvarenina –
·. Repa, ktor˘ sa konal zaãiatkom septembra 2004. Krstn˘m
otcom bol v zastúpení rektora
prof. Imricha Okenku prorektor
pre rozvoj univerzity, prof. Du‰an Húska. Prof. Franti‰ek ·pánik v mene autorského kolektívu poìakoval vedeniu SPU,
resp. FZKI, kolektívu VES a
spolupracovníkom z KBH za
porozumenie a hlavne pomoc
pri tvorbe tohto diela. Úspe‰nú
F.·.
cestu!

poºnohospodár

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. Pani Eva Hyãková, Margita ·vecová, Ing. Mária Valachová a Ing. Alena Zemanová sa vo v‰eobecnej uãtárni deÀ ão deÀ zam˘‰ºajú nad problémami, ktoré priná‰a nov˘
systém zvan˘ ·tátna pokladnica. Stav a pohyb majetku, podnikateºská ãinnosÈ, evidencia faktúr, bankové úhrady, kapitálové a zahraniãné úãty, fondy, to je ich kaÏdodenn˘ chlebík...

Na ‰portoviskách po novom
KeìÏe jedn˘m zo zdrojov moÏn˘ch príjmov pre univerzitu sú i telov˘chovné a ‰portové objekty, mení sa od 1. septembra 2004 systém
ich prevádzkovania a vyuÏívania. Zamestnanci SPU budú môcÈ bez
osobnej finanãnej úhrady vyuÏívaÈ nasledujúce ‰portoviská:
➤ ‰portová hala – futbal (kaÏd˘ utorok od 16.00 do 17.00 h, vstup
na zamestnaneck˘ preukaz);
➤ bazén SPU – plávanie (kaÏd˘ utorok od 16.30 do 17.30 h a v sobotu od 10.00 do 11.00 h, vstup na zamestnaneck˘ preukaz). UpozorÀujeme náv‰tevníkov, Ïe kapacita bazéna je 40 plavcov poãas jednej hodiny a túto normu sme povinní dodrÏaÈ aj v prípade voºného
plávania zamestnancov.
Za zv˘hodnenú úhradu 20 Sk na hodinu (deti do 14 rokov - 10 Sk)
môÏu zamestnanci SPU nav‰tevovaÈ plaváreÀ aj v nasledujúcich termínoch:
Po:
Str-Pia:
So:

6.00 – 7.00
11.00 – 12.00

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30

20.00 – 21.00
20.00 – 21.00

Po posledn˘ch dvoch sezónach, v ktor˘ch druÏstvo seniorov VK Ekonóm SPU Nitra úãinkovalo v 1. lige muÏov a skonãilo
vÏdy tesne pred dverami extraligy, bude tento rok hraÈ v najvy‰‰ej súÈaÏi! Na poste hlavného
trénera bude pôsobiÈ Mgr. A.
Ferulík (minulú sezónu pôsobil v
najvy‰‰ej súÈaÏi v Holandsku) a
jeho asistentmi budú Mgr. ª.
Pa‰ka a Ing. I. Bystrick˘. Ing.
J. Hukel pre‰iel do druÏstva juniorov, kde bude hlavn˘m trénerom. Jeho úlohou je odovzdávaÈ
skúsenosti perspektívnemu kádru juniorov, hrajúcich 1. dorasteneckú ligu na Slovensku.
Zmeny nastali aj v samotnom tíme – posilnil sa post smeãiara,
nahrávaãa a blokára. Prv˘m z trojice hráãov, ktorí pri‰li pomôcÈ, je
I. Valent, ktor˘ v predchádzajúcich dvoch sezónach obliekal dres
Trenãína a slovenskej juniorskej
reprezentácie. Nahrávaã P. Szöke, je taktieÏ hráãom Trenãína a
slovenskej juniorskej reprezentácie. Tretím je blokár M. Kelto‰,
ktor˘ hral za extraligovú Îilinu.
Letná príprava, ktorú druÏstvo
od‰tartovalo 1. augusta v domácich podmienkach, pokraãovala
dvojfázov˘mi tréningami v priestoroch ·H SPU Nitra a na antukovom ihrisku pod Kalváriou.

Chceme sa poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí v tejto neºahkej finanãnej situácii podporujú volejbal a
snaÏia sa udrÏaÈ tradíciu tohto
‰portu v meste pod Zoborom,
najmä vedeniu SPU na ãele s
rektorom I. Okenkom, ìalej sponzorom, ako aj celému vedeniu
volejbalového klubu.
Veºmi dôleÏitá je zároveÀ aj
pomoc zo strany fanú‰ikov volejbalu, ktor˘ch touto cestou poz˘vame na v‰etky zápasy druÏstva
muÏov.
Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

EXTRALIGOVÉ ZÁPASY
VK EKONÓM SPU NITRA
8.10.
9.10.
16.10.
22.10.
23.10.
29.10.
30.10.
5.11.
6.11.
19.11.
20.11.
27.11.
3.12.
4.12.
10.12.
11.12.

VKP Bratislava - Nitra 18.00 h
VK Malacky - Nitra
18.00 h
Nitra – Zvolen
18.00 h
Nitra - Nové Mesto n. V.18.00 h
Nitra - Púchov
15.00 h
Humenné - Nitra
18.00 h
Pre‰ov – Nitra
18.00 h
Nitra – Îilina
18.00 h
Nitra - Stará ªubovÀa 15.00 h
Nitra – VK Malacky
18.00 h
Nitra - VKP Bratislava 18.00 h
Zvolen - Nitra
18.00 h
Púchov - Nitra
18.00 h
Nové Mesto n. V. - Nitra 18.00 h
Nitra - Pre‰ov
18.00 h
Nitra - Humenné
18.00 h

V¯BEROVÉ KONANIE

(V t˘chto termínoch je prístupn˘ cel˘ bazén, alebo len niektoré vyhradené
dráhy podºa komerãného záujmu o objekt).

V uvedenom ãase je bazén prístupn˘ aj ‰irokej verejnosti (dospelí 30 Sk/hodina, deti do 14 rokov - 15 Sk/hodina).
Ostatné objekty (‰portová hala, vonkaj‰ie ihriská) sú prístupné na
základe objednávok (resp. zmlúv) za poplatok 600 Sk/hodina.
·portové kluby, ktoré nesú meno SPU, majú zºavnen˘ nájom 300 Sk
na hodinu. Rytmické ‰túdio (cviãenie kalanetiky a aeróbnej gymnastiky) bude prístupné po upresnení rozvrhu KTV· a po dohode s Mgr. M.
Orlíkovou.
Regeneraãné zariadenie SPU a FIT CLUB sú od 1. 4. 2004 v ekonomickom prenájme a univerzita nimi poãas trvania zmluvy nedisponuje.
Pre ‰tudentov SPU sú poãas vyuãovania povinnej a voliteºnej TV
v‰etky objekty prístupné bez akejkoºvek úhrady. V ostatn˘ch vyznaãen˘ch termínoch môÏu ‰portoviská vyuÏívaÈ za rovnakú úhradu ako
zamestnanci univerzity. Pri organizovaní ‰portov˘ch súÈaÏí je ‰portovisko prístupné bez úhrady len v prípade, ak je organizátorom súÈaÏe SPU (‰tudentské dni, turnaje pri príleÏitosti 17. novembra).
Prevádzkovateº si vyhradzuje právo upravovaÈ rozvrh hodín podºa
komerãného záujmu a záujmu ‰koly. Náv‰tevníci ‰portov˘ch objektov
budú o prípadn˘ch zmenách informovaní t˘ÏdeÀ vopred.
PhDr. IVAN JANKO, PhD., vedúci KTV·

eì sa na jar roku 2004 lasK
toviãky vrátili zo svojho ìalekého putovania za slnkom, tak
ako kaÏd˘ rok, aj do hniezda na
verande ná‰ho starého domu, e‰te som netu‰il, ak˘ nev‰edn˘ príbeh sa tu odohrá.
Obnova hniezd prebiehala neuveriteºn˘m tempom. Po znesení
vajíãok v‰ak zakrátko jedno hniezdo spadlo. Vajíãka sa rozbili zná‰ka a budovateºská práca vy‰li
navnivoã. Vo vedºaj‰om hniezde
v‰ak holíãatá veselo ‰vitorili a rodiãia sa patriãne ãinili, aby utí‰ili
ich takmer neutí‰iteºn˘ hlad. Obracali sa, ako sa patrí, veì uloviÈ
mu‰ku v letku je pre nich maliãkosÈ, hoci pre nás akrobatick˘ v˘kon. Snaha usilovn˘ch rodiãov bola ãoskoro korunovaná úspechom,
mláìatá vyleteli. Po urãitom ãase
hniezdo zostalo prázdne. No o
niekoºko metrov ìalej sa dialo nieão nové. Zaãala v˘stavba nového
hniezda a, samozrejme, nová
zná‰ka. Koncom augusta som
spozoroval nieão neobvyklé. Lastoviãí rodiãia nenalietavali s potravou smerom hore k hniezdu, ale
klesali dole, na verandu. Zlá predtucha ma vyhnala od raÀajok.
Utekal som k hniezdu v obave,
aby ná‰ miláãik pes Ross nevyuÏil
príleÏitosÈ k obohateniu svojho jedálniãka lastoviãou pochúÈkou.
Na‰Èastie som pribehol zavãasu.
Naskytol sa mi obraz ne‰Èastia:
spadnuté hniezdo, vedºa neho na
podlahe schúlené dve slabo operené mláìatá a tretie zúfalo sa drÏiace jedn˘m pazúrikom zvy‰ku
hniezda na stene domu. R˘chlo
som odbehol po rebrík prenasledovan˘ psíkom, ktor˘ vytu‰il, Ïe

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje
v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a
o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘uãbu predmetu
‰tatistika na Katedre ‰tatistiky a operaãného v˘skumu FEM.
Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru, resp. vzdelanie v odbore ‰tatistika,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v
III. stupni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- pedagogická prax v odbore vítaná,
- znalosÈ práce s PC vrátane práce s niektor˘mi ‰tatistick˘mi softvérmi – adekvátne preukázaÈ,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu
a potvrdením o praxi zasielajte do 22. 10. 2004 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Lastoviãí príbeh
sa nieão deje. Zatarasil som prístupovú cestu, aby nevyuÏil moju
zaneprázdnenosÈ a opatrne som
sÀal zo steny tretie mláìa, aby náhodou nespadlo nekontrolovane.
PoloÏil som ho k ostatn˘m a chvíºu som ich nechal tam, pre upokojenie rodiãov, ktorí okolo mÀa
vzru‰ene poletovali a pískali.
Sadol som si na drevené schody
vedúce na povalu a sledoval, ão
sa bude diaÈ.
R˘chlo nastalo upokojenie a do‰lo k zr˘chlenému prísunu potravy. Neviem odhadnúÈ, ãi by bola
nastala situácia, Ïe by odchovali
mláìatá za tak˘chto podmienok,
ale vyzeralo to celkom sºubne. V
mojej hlave sa v‰ak zrodil in˘ plán
a nádej na experiment. K slovu sa
dostala pílka na Ïelezo a pouÏil
som poloviãku kokosového orecha, ktor˘ sme mali na dekoráciu.
Prepílil som ho a tak získal ‰tvrtinku pripomínajúcu lastoviãie hniezdo. Pomocou klinãekov som pripevnil náhradné kokosové hniezdo na pôvodné miesto toho hlineného a odskú‰al jeho stabilitu.
V˘sledok sa mi pozdával, a tak
som do nového domova vloÏil mláìatká a zase pokraãoval v sledovaní behu udalostí. Bol som sklaman˘... rodiãom sa moja práca asi
nepozdávala a nechceli k hniezdu
s mláìatami nalietavaÈ. Ako sa
v‰ak neskôr ukázalo, bol som asi
netrpezliv˘, alebo som chcel dosiahnuÈ úspech príli‰ r˘chlo.
Poãas pozorovania som vymyslel

inú alternatívu záchranárskeho
príbehu. Znova som vyliezol na
rebrík, vybral mláìatá, preniesol o
pár metrov ìalej a vloÏil do prázdneho hniezda lastoviãích susedov.
Potom som uÏ len ãakal na rozuzlenie zamotaného príbehu. Rodiãia lietali a hºadali mláìatá, ktoré

Snímka: autor

boli najskôr celkom ticho, zrejme
vystra‰ené udalosÈami a cudzím
prostredím. Hlad v‰ak premohol
v‰etko ostatné a zaãali to dávaÈ
hlasne najavo. Keì sa jednému z
rodiãov pri hºadaní podarilo priletieÈ celkom blízko k novému domovu v hniezde susedov, zareagovali na ‰um krídel alebo na tieÀ
a vydali charakteristick˘ ‰tebot.
Reakcia bola veºmi r˘chla a sprevádzaná vzru‰en˘m ‰tebotaním.
Od tej chvíle i‰lo v‰etko ako po
masle a mláìatá mali zr˘chlen˘
prísun potravy. Neãakaná komplikácia nastala o krátku chvíºu.
Pôvodní majitelia hniezda a jeho
stavitelia totiÏ pri‰li skontrolovaÈ,
ão sa to deje v ich domove a nepáãilo sa im to. Zaãali nov˘ch ná-

jomníkov odháÀaÈ a bránili im v
k⁄mení. Potom v‰ak nastalo zmierenie a dokonca pôvodní majitelia
zaãali pomáhaÈ s k⁄mením. Ktovie, ãi vlastne neadoptovali nov˘ch mal˘ch nájomníkov, alebo ãi
ich neprijali ako krstní rodiãia.
V kaÏdom prípade sa v‰ak situácia ãoskoro upokojila. ëal‰í priebeh odchovu bol klasick˘... len obãas som kontroloval, ãi je v‰etko v
poriadku. Tretieho septembra ráno v‰ak nastala dlho oãakávaná
udalosÈ. Mláìatá sa odváÏili vyletieÈ z hniezda.
Nebol som priamo úãastníkom
celého procesu, sledoval som ich
uÏ len na streche domu a na opílenom pni hru‰ky, kde oddychovali a kde sa mi podarilo vyfotografovaÈ proces k⁄menia za letu. Prekvapenie v‰ak nastalo veãer. Oãakával som návrat mláìat do hniezda, z ktorého vyleteli, teda do
náhradného hniezda. Ale bol to
omyl- zrejme majú zakódovan˘ návrat do hniezda, kde sa vyliahli. A
to je to prekvapenie! Bol som moÏno netrpezliv˘, keì som zachraÀoval mláìatá a oãakával prir˘chlo,
Ïe ich rodiãia zaãnú k⁄miÈ v novom
náhradnom hniezde z kokosového
orecha. Mladé s t˘m problém nemali. Jednoducho som ich veãer
objavil sedieÈ v kokosovom orechu, ktor˘ zostal umiestnen˘ na
mieste pôvodného hniezda. Odvtedy tam nocovali stále aÏ do 13.
septembra, keì som ich naposledy videl. LenÏe leto pre mÀa skonãilo a vrátil som sa do mesta.
Ktovie, ãi ich tam uvidím o rok, pretoÏe 17. septembra odleteli. O rok
rád túto informáciu doplním.
Ing. JOZEF GARLÍK, PhD.
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