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STΩPâEK
Variácie na tému cisárove no-

vé ‰aty, napadlo mi, keì som v
regionálnych novinách ãítala,
ako sa nejakí ‰tudenti sÈaÏova-
li na svojich pedagógov, vraj ich
pre nevhodné obleãenie pri
skú‰kach „diskriminujú.“ Preão
práve táto rozprávka? Lebo vy-
povedá o mnohom. Napríklad o
samoºúbosti, ktorá vie zaslepiÈ
aj takého kráºa. Uverí vlastnej
dokonalosti a iba nevinné dieÈa
mu vykriãí pravdu do oãí. Ne-
správame sa aj my obãas po-
dobne? Nechceme za svoj v˘-
zor schovaÈ nieão, ão nám nie
je vlastné? Obleãenie je predsa
spôsob komunikácie s okolím a
ãasto si ani neuvedomujeme,
ako veºa o nás prezrádza. Veì
ãuduj sa svete, komunikovaÈ sa
dá aj bez slov.

VzÈahy s okolím podliehajú
spoloãensk˘m zvyklostiam, eti-
kete. âi chceme, ãi nechceme,
tvoria akési mantinely, v kto-
r˘ch sa pohybujeme. Aj keì si
(niekedy) myslíme, Ïe je to 
v protiklade s na‰imi právami –
v tomto prípade obliecÈ si ão
chceme a kedy chceme. 

KaÏdá príleÏitosÈ si vyÏaduje
svojské obleãenie, to je jasné.
Je to napokon aj prejav na‰ej
kultúrnej úrovne. V na‰om prí-
pade aj úcty. K tradícii, ktorú
evokuje akademická pôda. Na-
príklad taká skú‰ka. Pre ‰tu-
denta sa Àou uzatvára istá eta-
pa vysoko‰kolského ‰túdia. Pe-
dagóg sa pri nej takisto urãit˘m
spôsobom testuje: podarilo sa
mu vzbudiÈ záujem o svoj pred-
met, nasmeroval ‰tudenta správ-
ne? Nie je to teda beÏn˘ deÀ,
kaÏdodenná udalosÈ. Konãí
úºavou a zápisom do indexu.
No a index je, módnym Ïargó-
nom povedané, „doplnok“, ku
ktorému sa patrí náleÏite ob-
liecÈ. Pravda, neznamená to,
Ïe treba zvesiÈ z ve‰iaka nieão
ohavne solídne, sivé, nudné,
ba aÏ naftalínové. To urãite ne-
vyÏaduje nijak˘, ani ten najkon-
zervatívnej‰í pedagóg. MoÏno
bude namieste mal˘ kompro-
mis a v˘sledkom spokojnosÈ na
obidvoch stranách. Veì Móda
myslí na v‰etky príleÏitosti. Len
ju treba osloviÈ. 

KATARÍNA POTOKOVÁ

(Pokraãovanie na 2. str.)

NA·E SLOVO DO DISKUSIE O REFORME ·KOLSTVA

T¯ÎDE≈ VEDY EURÓPSKEJ ÚNIE

HOSTIA Z LUBLINU NA MECHANIZAâNEJ FAKULTE

Na svojom zasadnutí 28. ok-
tóbra 2004 schválila zmeny a
doplnky svojho rokovacieho po-
riadku, prepracovaného v zmys-
le vysoko‰kolského zákona. Na
základe pravidiel o habilitácii
docentov a vymenúvaní profe-
sorov predloÏil rektor Imrich
Okenka po doplnení inauguraã-
ného spisu vedeckej rade na‰ej
univerzity opätovne návrh na
vymenovanie doc. Dr. Ing. Bofii-
voja ·arapatku, CSc., z Univer-
zity Palackého v Olomouci za
profesora. VR SPU po preroko-
vaní podporn˘ch stanovísk väã-
‰inou hlasov súhlasila s meno-
vaním doc. ·arapatku za profe-
sora pre vedn˘ odbor 41-96-6
Krajinné inÏinierstvo. -r-

Preão je
17. november

Medzinárodn˘m
dÀom

‰tudentstva? 

âítajte v rubrike
Vivat academia 

na 3. strane!

rozumieÈ vede, ale aj vedci hovo-
rili reãou, zrozumiteºnou verej-
nosti. Aj na‰a univerzita pripravi-
la cel˘ rad podujatí, na ktor˘ch
prezentovala svoje vedeckov˘-
skumné aktivity. 

V t˘Ïdni vedy sa konal aj ôsmy
roãník akcie Vedec roka SR
2004, v rámci ktorej sa oceÀujú
osobnosti, ktoré sa zaslúÏili o
rozvoj vedy a technológií na Slo-
vensku a propaguje sa prínos ve-
deckého bádania, úspe‰né v˘s-
kumné práce, zavádzanie nov˘ch
technológií do praxe. âestn˘m
uznaním bol ocenen˘ aj prof. Ing.
Jozef Bulla, DrSc., dekan FBP,
za vypracovanie a realizáciu ori-
ginálnej teórie regulácie fenoge-
nézy úÏitkov˘ch vlastností a uplat-
nenie fyziologickej genetiky v
‰ºachtení hospodárskych zvierat.
BlahoÏeláme! -r-

Európska komisia vyhlásila ob-
dobie od 8. do 14. novembra
2004 za T˘ÏdeÀ vedy Európskej
únie. V ãlensk˘ch ‰tátoch únie sa
v tomto období intenzívnej‰ie ako
inokedy vytvára priestor pre dia-
lóg medzi vedeckou komunitou a
verejnosÈou. 

Slovenská republika sa ako
nová ãlenská krajina po prv˘krát
pod gesciou M· SR pripojila k
tejto iniciatíve, uvedomujúc si
dôleÏitosÈ strategického v˘znamu
vedy a techniky pre rozvoj ‰tátu a
spoloãnosti, ale aj zmysel pria-
meho vzÈahu medzi tvorbou ve-
domostí a ich roz‰irovaním do
povedomia verejnosti. Veda a
technika sa spoloãne so vzdelá-
vaním stanú základn˘mi nástroj-
mi ekonomického pokroku, rastu
zamestnanosti a sociálneho roz-
voja v 21. storoãí. Preto je veºmi
dôleÏité, aby sa verejnosÈ snaÏila

mi. „Ide o to, aby sa dalo zadosÈ
trom princípom: solidárnosti, do-
stupnosti vysoko‰kolského vzde-
lania pre v‰etk˘ch a spravodli-
vosti“, vysvetlil minister a dodal:
„Ak je celá na‰a spoloãnosÈ soli-
dárna a roãne dáva na vysoké
‰kolstvo takmer 10 miliárd korún
z rozpoãtu, bude solidárne, ak si
naÀ zaãnú prispievaÈ aj tí, ktorí z
vysoko‰kolského diplomu majú
najväã‰í úÏitok, teda ‰tudenti.
Inak by sa muselo zv˘‰iÈ daÀové
zaÈaÏenie v‰etk˘ch, i t˘ch naj-
chudobnej‰ích vrstiev obyvateº-
stva“. 

Minister Fronc v rámci odpo-
vedí na otázky ‰tudentov zdô-
raznil aj tú skutoãnosÈ, Ïe ãasÈ
prostriedkov zo ‰kolného sa vrá-
ti na vysoké ‰koly, ktoré z nich
budú poskytovaÈ prospechové
‰tipendiá a rozvíjaÈ infra‰truktú-
ru, priãom ‰tudentské rady budú
maÈ v senátoch kºúãové postave-
nie pri rozhodovaní o úãele ich
pouÏitia. 

Rektor I. Okenka ako príklad
uviedol na‰u univerzitu. Ak by sa
na ‰kolnom vybralo predpokla-
dan˘ch 32 mil. Sk, pouÏije sa
‰tvrtina, t.j. 8 mil. Sk na prospe-
chové ‰tipendiá a ostatok, 24
mil. korún, na rozvoj univerzity,
teda „na to, kde a ako sa uãíte“.
ZároveÀ ubezpeãil prítomn˘ch,
Ïe v˘‰ka ‰kolného na na‰ej uni-
verzite by sa po prijatí zákona
stanovila vo v˘‰ke 3200 Sk za
rok pre ‰tudentov prvého, druhé-
ho a ‰tvrtého roãníka a 3400 Sk
pre tretiakov a piatakov, tak, ako
to prisºúbil na diskusii so ‰tu-
dentmi na‰ej alma mater v marci
tohto roku. 

Pripomienky ‰tudentov, ktoré
tlmoãila predsedníãka ‰tudent-
skej rady Michaela Ladyková, sa
t˘kali najmä problematiky ‰kol-
ného v prípade vrstvy ‰tudentov
z rodín zo stredn˘mi príjmami,
záruk na úrokové sadzby pri pô-
Ïiãkách a obáv z odchodu ‰tu-
dentov do zahraniãia. 

K. POTOKOVÁ

„Navrhujeme tak˘ sociálny systém, ktor˘ otvorí ‰ir‰í priestor pre to, aby
ão najviac Slovákov mohlo získaÈ vysoko‰kolské vzdelanie“, vysvetºo-
val Martin Fronc. Snímky: (za)

V horskom hoteli Akademik v Raãkovej doline sa 26. a 27. októb-
ra za úãasti pozvan˘ch hostí, ministra ‰kolstva Martina Fronca, ge-
nerálneho riaditeºa sekcie V· M· SR Petra Mederlyho a predsedu
OZP·aV Jána Ga‰perána, konalo zasadnutie Klubu dekanov fakúlt
vysok˘ch ‰kôl SR. Na programe zasadnutia najvy‰‰ích akademic-
k˘ch predstaviteºov fakúlt boli aktuálne problémy vysok˘ch ‰kôl, naj-
mä oblasÈ akreditácie ‰tudijn˘ch programov, prideºovanie finanã-
n˘ch prostriedkov na ‰tipendiá novoprijat˘m doktorandom a spôso-
bilosÈ fakúlt vysok˘ch ‰kôl uskutoãÀovaÈ habilitaãné konanie a kona-
nie na vymenúvanie profesorov. Návrh uznesenia bol predloÏen˘
predstaviteºom rezortu, ktorí zaujali stanovisko a navrhli moÏnosti
rie‰enia naãrtnut˘ch problémov.

Do funkcie predsedu klubu bol na ìal‰ie dvojroãné obdobie opä-
tovne zvolen˘ dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva,
prof. Ing. Mikulá‰ Láteãka, PhD. V.K.

Zákon o ‰tudentsk˘ch pôÏiã-
kách je podºa ministra Fronca
bodkou za reformou vysokého
‰kolstva. V médiách i medzi ‰tu-
dentmi rezonuje najmä nepopu-
lárna otázka ãiastoãného spoplat-
nenia ‰túdia, menej sa uÏ hovorí
o podpornom systéme, ktor˘ by
umoÏnil prístup k vysoko‰kolské-
mu ‰túdiu ‰ir‰iemu okruhu záu-
jemcov. Zatiaº ão doteraz pobera-
lo sociálne ‰tipendiá iba minimum
‰tudentov, a to v maximálnej v˘‰-
ke 2000 Sk, podºa nového záko-
na by sa hranica nárokovateºnos-
ti podstatne zv˘‰ila aÏ na tridsaÈ
percent a maximálna v˘‰ka by sa
pohybovala okolo 6800 Sk, v zá-
vislosti od Ïivotného minima.

ZároveÀ by sa mohli poskytovaÈ
aj prospechové ‰tipendiá, ktoré
by motivovali na skvalitnenie ‰tu-
dijn˘ch v˘sledkov.

„Náklady na ‰túdium by nema-
li zaÈaÏovaÈ va‰u rodinu, mali by
byÈ va‰ou investíciou do budúc-
nosti“ zdôraznil minister. Podºa
návrhu M· SR by mal ‰tudent
nárok na pôÏiãku bez ruãiteºa vo
v˘‰ke poplatku na ‰túdium s t˘m,
Ïe splátky by absolvent splácal
po ukonãení ‰túdia, a to v závis-
losti od svojho príjmu. 

Minister zdôraznil, Ïe v rámci
diskusie s predstaviteºmi vyso-
k˘ch ‰kôl a ‰tudentov chce hºa-
daÈ kompromisy, aby návrhy boli
akceptovateºné v‰etk˘mi strana-

Spoplatnenie vysoko‰kolského ‰túdia, systém sociálneho zabezpeãenia, to sú otázky, ktoré sa dot˘kajú
kaÏdého ‰tudenta. VypoãuÈ si ich názory, hºadaÈ kompromisy a rie‰enia vyhovujúce v‰etk˘m, aj to bol 
cieº náv‰tevy ministra ‰kolstva na na‰ej alma mater.

Zi‰la sa
Vedecká
rada SPU

V dÀoch 29. a 30. októbra sa
pod gesciou In‰titútu agrofyziky
Poºskej akadémie vied v Lubline-
Dabrowici uskutoãnil medziná-
rodn˘ workshop pod názvom
Charakteristika zrnit˘ch poºno-
hospodárskych a sypk˘ch po-
travinárskych materiálov (Cha-
racterization of granular agro-
materials and food powders), na
ktorom s príspevkami vystúpili aj
pracovníci Katedry fyziky SPU,
RNDr. Z. Hlaváãová, CSc., RNDr.
ª. Kubík, PhD., RNDr. V. Vozá-
rová a pracovník Katedry strojov
a v˘robn˘ch systémov prof. Ing.
J. Jech, CSc. Na‰a delegácia na
ãele s dekanom MF prof. Ing. V.
Kroãkom, CSc., vyuÏila príleÏi-
tosÈ aj na rokovanie s riaditeºom

In‰titútu agrofyziky prof. R. Wal-
czakom a ìal‰ími pracovníkmi o
formách a obsahovej náplni ve-
deckej spolupráce. SúãasÈou od-
borného programu bola aj preh-
liadka poãetn˘ch a veºmi dobre
technicky vybaven˘ch pracovísk
in‰titútu a diskusia s jeho pra-
covníkmi.

Následne sa na pozvanie de-
kana MF v dÀoch 26. a 27. októb-
ra uskutoãnila náv‰teva predsta-
viteºov In‰titútu agrofyziky, prof.
Walczaka, prof. Grundasa, prof.
G∏inskeho a hab. doc. Skieruchu
na pôde SPU. Hostia si prezreli aj
pracoviská KF a poãas neformál-
nej diskusie sa ‰pecifikovali témy
so zámerom vytvoriÈ nielen spo-

·tátne imatrikulácie
Uplynul˘ t˘ÏdeÀ si v aule SPU

prváci slávnostne prevzali z rúk
svojich dekanov indexy. Na
‰iestich fakultách na‰ej univer-
zity sa v tomto ‰kolskom roku
zapísalo do prv˘ch roãníkov
1598 denn˘ch a 873 extern˘ch
‰tudentov. Najviac nováãikov
pribudlo na FAPZ – 684, na
FEM prijali 505 prvákov, na 
FE·RR 390, na MF 384, na 
FZKI 291 a na FBP 217. -r-

BLAHOÎELÁME
V utorok 9. novembra 2004 v

slávnostn˘ch priestoroch Bra-
tislavského hradu vymenoval
prezident SR I. Ga‰paroviã 58
nov˘ch vysoko‰kolsk˘ch profe-
sorov. Profesorkou v odbore zá-
hradníctvo sa stala Ing. Anna
Jakábová, CSc., vedúca Kated-
ry biotechniky zelene FZKI. 

Srdeãne blahoÏeláme! -r-

Dve strany mince zvanej
spoplatnenie ‰túdia

Minister ‰kolstva SR Martin Fronc zavítal 10. novembra popoludní
na na‰u univerzitu. Spolu s rektorom Imrichom Okenkom v preplne-
nej posluchárni CH dve hodiny diskutoval so ‰tudentmi a zamest-
nancami o nevyhnutnosti ãiastoãného spoplatnenia ‰túdia a na to
nadväzujúceho úãinného sociálneho podporného systému.



Spoloãné stravovanie ako 
v˘chova k zdravej v˘Ïive

S poºsk˘mi fyzikmi 
o európskych projektoch

Unikátne pracovisko na okraji mesta

Optická konferencia po prv˘krát v Nitre

(Dokonãenie z 1. str.)
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Z ktor˘ch ãiastkov˘ch projek-
tov pozostáva budúce unikátne
pracovisko?

Projekt sa skladá zo ‰tyroch
ãastí, etologickej, nad‰tandardnej
stanice v˘krmnosti a jatoãnej hod-
noty o‰ípan˘ch, stanice v˘kon-
nosti koní a fyziologického labora-
tória. Îiadali sme pôvodne 2,7 mi-
lióna korún, získali 1,26 milióna.
V budúcom roku by sme chceli
vybudovaÈ v na‰om areáli krytú
jazdiareÀ, tam, kde je teraz v˘beh
a kolotoã pre regulovan˘ pohyb
koní. Je to v˘borná poloha, desaÈ
minút cesty pe‰o z centra mesta,
zároveÀ aj na jeho okraji. Máme
pripravenú projektovú dokumen-
táciu, v‰etky povolenia s kladn˘m
stanoviskom, kon‰trukcia je uÏ
privezená a ãaká sa len na v˘ko-
pové práce a stavbu. Náklady na
tieto prípravné práce sú na úrovni
asi 350 – 400 tisíc Sk a univerzita
ich dostane darom. Celková hod-
nota krytej jazdiarne bude 1,8 mi-
lióna Sk. Na‰e jazdecké stredisko
sa uÏ dostáva do povedomia cho-
vateºskej jazdeckej verejnosti po-
dujatiami, ktoré sme organizovali.
Keì sa vybuduje krytá jazdiareÀ,
bude to skutoãne ‰piãkové praco-
visko na prevádzku poãas celého
roka. Verte, nie je to príjemné
pracovaÈ v jesennom poãasí von-
ku na daÏdi napríklad so zaãia-
toãníkmi. 

Urobili sme aj rekon‰trukciu
vnútorn˘ch priestorov, ktorú sme
pôvodne neplánovali. Z rozvojo-
vého projektu boli hradené iba
náklady na oplá‰tenie a strechu.
Ale keì sme videli, ako by to vy-
zeralo, zvonku nové a znútra
pôvodné, rozhodli sme sa zmobi-
lizovaÈ sily a daÈ dokopy nejaké
prostriedky, aby sme mohli zre-
kon‰truovaÈ aj tie. Oslovili sme fir-
my, sponzorov, poskytli nám ma-
teriál, ºudí na odborné práce. No
v‰etky ostatné pomocné pri mon-
táÏi robili na‰i ‰tudenti! T˘m pá-
dom nadobudnú k práci s koÀmi
in˘ vzÈah. Napríklad piataci, ktorí
uÏ nemajú tak˘ nabit˘ vyuãovací
program, nemusia byÈ kaÏd˘ deÀ
v ‰kole, majú tri dni voºno, k tomu
dva dni víkendu, mohli by ísÈ do-
mov. Ale nejdú, zostávajú tu, uÏ
skoro ráno pomáhajú o‰etrovate-
ºovi s k⁄mením. 

KôÀ je také u‰ºachtilé zviera,
Ïe by bolo moÏno lep‰ie hovoriÈ
o Ïivote s ním, ako o práci okolo
neho...

S koÀmi sa treba zaoberaÈ 24
hodín denne, nestaãí ich iba na-
k⁄miÈ. KôÀ sa musí pohybovaÈ
kaÏd˘ deÀ, za kaÏdého poãasia,
inak by nastávali rôzne zaÏívacie
problémy, a to je veºmi nepríjem-
né a komplikované. Pravda, na
jar je to príjemné, na jeseÀ a v zi-
me menej. Teraz sa blíÏia
Vianoce a u nás sa na ·tedr˘ deÀ
skôr ako o druhej popoludní ne-
konãí. Prídu vysoko‰koláci, deti
zamestnancov, ão chodia jazdiÈ,
prinesú koníkom jabæãka, oplátky,
upletú vence, zavesia na boxy.
TakÏe to nie je iba jazdenie. Stále
opakujem, Ïe pri koÀoch nemôÏe
pracovaÈ ãlovek, ktor˘ to vníma
ako svoju prácu. Tam neexistuje

gógov, ktorí by sa tomu venovali.
Vo väã‰ine prípadov je to tak, Ïe
‰tudenti sa prihlasujú uÏ v prvom
roãníku a jazdectvo je v porovna-
ní s in˘mi predmetmi nieão atrak-
tívne. Stáva sa, Ïe ‰tudenti ne-
chodia len v rámci vyuãovacieho
procesu, ale zúãastÀujú sa na ce-
lom kolobehu a Ïivote jazdeckého
strediska. A to nielen ‰tudenti na-
‰ej univerzity!

Verím, Ïe viacerí z nich ostanú
verní koníkom aj vo svojom pro-
fesionálnom Ïivote.

KaÏd˘ jeden ‰tudent, ktor˘ ab-
solvoval ‰túdium a zúãastÀoval sa
na Ïivote v jazdeckom stredisku,
skonãil po absolvovaní ‰túdia pri
koÀoch. Napríklad môj diplomant
Ing. Michal Urban pôsobí na mi-
nisterstve pôdohospodárstva ako
hlavn˘ radca pre chov koní, Ing.
Michal Horn˘, PhD., je riaditeºom
Národného Ïrebãína v Topoºãian-
kach, Ing. Emil Kovalãík, PhD.,
ná‰ doktorand, je ‰éfom ple-
mennej knihy na tom istom praco-
visku. V kaÏdom jednom v˘znam-
nom chove na Slovensku alebo v
nejakom chovateºskom zariadení,
stretnete ná‰ho absolventa. A nie-
len u nás, ale aj v âechách. 

Nedá mi neop˘taÈ sa, ako sa
vodí koníkovi, ktorého ste vlani
dostali do daru pri náv‰teve v
S˘rii?

V rámci náv‰tevy sme v jed-
nom z najväã‰ích tamoj‰ích cho-
vov dostali do daru Ïrebca arab-
ského plnokrvníka. Jeho otec sa
narodil v S˘rii, ako polroãn˘ bol
predan˘ do Francúzska, odtiaº ho
za 5 miliónov dolárov kúpil ‰ejk z
Dubaja a teraz pôsobí ako ple-
menník. UÏ má dva roky a zatiaº
sa oÀho starajú v domácej stajni,
lebo je problém s jeho prepravou.
Leteck˘ transport koní zabezpe-
ãuje iba jedno nemecké a jedno
holandské letisko. Po preprave
nasleduje karanténa, robia sa
anal˘zy a keì to zrátame, vyjde
to na peknú sumu peÀazí. Tie by
sme hádam nejak˘m spôsobom
zabezpeãili, ale my nechováme
arabského plnokrvníka, na chov
by sme ho nemohli vyuÏívaÈ, nie
je vhodn˘ na v˘cvik ‰tudentov
alebo zaãiatoãníkov z hºadiska
povahov˘ch vlastností. TakÏe to
e‰te musíme zváÏiÈ. 

ëakujem za rozhovor!
KATARÍNA POTOKOVÁ

Doposiaº sa konferencie konali v
horsk˘ch oblastiach, ale ekono-
mická situácia prinútila organizaã-
n˘ v˘bor vybraÈ iné miesto kona-
nia. Nitra je v‰ak malebné mesto s
bohatou históriou a dúfame, Ïe jej

okolie uspokojilo aj nároãn˘ch
znalcov prírody. Náv‰teva Arboré-
ta v MlyÀanoch o tom presvedãila
iste v‰etk˘ch úãastníkov. Naviac,
usporiadanie konferencie v univer-
zitn˘ch priestoroch, pre úãastníkov

finanãne menej nároãné, umoÏni-
lo, aby sa na podujatí zúãastnil re-
kordn˘ poãet (103) najmä mla-
d˘ch ºudí. V sekcii kvantovej a ne-
lineárnej optiky mala uÏ tradiãne
najväã‰ie zastúpenie ‰kola kvan-
tovej optiky prof. J. Pefiinu z UP v
Olomouci. V poãte úãastníkov ne-
zaostávala ani sekcia vlnovej opti-
ky, venovaná holografii a interfe-
rometrii a sekcia optické merania,
zariadenia a senzory. Okrem toho

pevná pracovná doba. KôÀ má
napríklad nejak˘ zdravotn˘ pro-
blém, alebo sa pripravuje na sú-
ÈaÏ, keì s ním treba viac praco-
vaÈ, to v‰etko si vyÏaduje ãas. 
S koÀmi môÏu pracovaÈ iba ºudia,
ktorí nepozerajú na hodinky, ãas-
to je to i na úkor rodiny. 

Máme tu osem koní, hovorím,
Ïe sedem a pol koníka, pretoÏe
ten ôsmy je shetlandsk˘ pony,
ná‰ miláãik. Stará sa o ne Mikulá‰
Krajão, zamestnanec VPP v Kolí-
Àanoch, ktor˘ je u nás ako na vy-
sunutom pracovisku. Sám by to
nestíhal, preto sú do ãinnosti za-
pojení aj na‰i ‰tudenti, denne aÏ
desiati, pätnásti. Nie je to len sa-
motné jazdenie. Naj-
skôr sa musia o kone
postaraÈ. To zname-
ná oãistiÈ, pripraviÈ
podmienky na to,
aby mohli s nimi jaz-
diÈ. Tak˘mto spôso-
bom sú vlastne za-
pájaní do manaÏova-
nia a systému orga-
nizácie práce v ta-
komto zariadení. Dos-
távajú tu vynikajúcu
‰kolu do Ïivota. Majú
moÏnosÈ v‰etko si
vyskú‰aÈ, organizuje-
me im minimálne raz
roãne jazdecké pre-
teky. V tomto roku to
bola Slovenská uni-
verziáda, keì sa po
prv˘krát podarilo me-
dzi akademické ‰por-
ty zaradiÈ aj jazdec-
tvo. V‰etko prebehlo
na v˘bornej úrovni,
vyhrala absolventka
na‰ej univerzity. Ta-
kéto podujatia sa na
jednej strane laikom
zdajú ako ‰port a zá-

bava, ale nie je to tak. Testova-
nie, úãasÈ na pretekoch a v˘sle-
dok z nich je jedin˘ hodnovern˘ a
relevantn˘ ukazovateº z hºadiska
urãenia hodnoty toho-ktorého ko-
Àa. Trhová a chovná hodnota ko-
Àa stúpa iba úãasÈou na prete-
koch alebo dostihoch. Na‰i ‰tu-
denti s t˘mto v‰etk˘m kaÏd˘ deÀ
pracujú, sú zapájaní priamo do
celého kolobehu. 

Z toho vypl˘va, Ïe sa ani ne-
musím p˘taÈ na to, ãi majú o ten-
to predmet záujem...

Záujem je veºk˘. Za posled-
n˘ch sedem rokov stúpol trojná-
sobne. Plus máme e‰te dva pred-

mety jazdectvo pre zaãiatoãníkov
a jazdectvo pre pokroãil˘ch. Tu je
poãet ‰tudentov dan˘ normou na
jedného cviãiteºa, vedúceho v˘-
cviku, v krúÏku môÏe byÈ 5 aÏ 8
ºudí. V˘uãba prebieha v letnom aj
zimnom semestri, jazdí sa kaÏd˘
deÀ v zime, v lete. Záujem je tak˘,
Ïe ho nedokáÏeme pokryÈ. âi uÏ z
hºadiska poãtu koní alebo peda-

Vo V˘skumnom ústave Ïivo-
ãí‰nej v˘roby sa 13. a 14. ok-
tóbra konal V. roãník vedeckej
konferencie s medzinárodnou ú-
ãasÈou V˘Ïiva a potraviny pre
tretie tisícroãie zameranej na
problematiku spoloãného stra-
vovania. Organizovala ju Kated-
ra v˘Ïivy ºudí v spolupráci s
V˘skumn˘m ústavom potravi-
nárskym, Biocentrom Modra a
Sp· potravinárskou v Nitre a jej
cieºom bolo prezentovaÈ súãas-
né poznatky a trendy zdravej v˘-
Ïivy v oblasti spoloãného stra-
vovania. Organizátori privítali 58
úãastníkov vrátane zahraniã-
n˘ch hostí z USA, ·vajãiarska,
Poºska a âeskej republiky. Prí-
nos konferencie ocenili aj ‰tu-
denti, predov‰etk˘m odboru v˘-
Ïiva ºudí na‰ej univerzity, ale aj
nitrianski stredo‰koláci. 

Prodekan Fakulty agrobioló-
gie a potravinov˘ch zdrojov
prof. Daniel Bíro v úvodnom slo-
ve okrem iného pripomenul aj
10. v˘roãie zaloÏenia odboru v˘-
Ïiva ºudí, o ktor˘ je medzi ‰tu-
dentmi neustále veºk˘ záujem. 

Problematike spoloãného stra-
vovania sa venovali nutricionisti,
dietológovia, lekári, hygienici,
potravinári, technológovia, v˘-
skumní pracovníci, psychológo-
via i pracovníci z oblasti peda-
gogiky. 

Spoloãné stravovanie má re-
prezentovaÈ racionálnu v˘Ïivu s
uplatnením v prevencii civilizaã-
n˘ch ochorení uÏ od detského
veku. Na konferencii sa zdôraz-
Àoval v˘znam psychologickej
stránky v problematike v˘Ïivy. V
súãasnosti sa dôraz kladie nie-
len na rozsiahle poznatky z ob-
lasti humánnej v˘Ïivy, ale pre-
dov‰etk˘m na moÏnosti ovplyv-
nenia nutriãného správania po-
pulácie. Veºmi závaÏná je správ-
na nutriãná edukácia detí a mlá-
deÏe, k ãomu môÏe v˘znamne
prispieÈ práve ‰kolské stravova-
nie. Súãasné podmienky u nás
si vyÏadujú modifikáciu ponúka-
ného sortimentu jedál v zariade-
niach spoloãného stravovania
otvoreného i uzatvoreného typu,
a to v súlade so správnou v˘Ïi-
vou. Ukazuje sa potreba v˘cho-
vy ão naj‰ir‰ej populácie v ob-
lasti v˘Ïivy, ktorú treba zaãaÈ uÏ
v detskom veku. Je nevyhnutné
hºadaÈ prostriedky a moÏnosti,
ako zv˘‰iÈ nutriãnú uvedomelosÈ
obyvateºstva s cieºom zníÏiÈ
chorobnosÈ a úmrtnosÈ na civili-
zaãné choroby ovplyvniteºné v˘-
Ïivou. Program konferencie do-
plnila i prezentácia a ochutnáv-
ka potravinárskych v˘robkov. Z
príspevkov konferencie bude
vydan˘ zborník.
Ing. KATARÍNA ·RAMKOVÁ, KVª

loãné publikácie, ale v ìal‰ej per-
spektíve vypracovaÈ aj návrh me-
dzinárodného, prípadne európ-
skeho projektu v oblasti agrofyzi-
kálneho v˘skumu.

In‰titút agrofyziky je renomo-
vané vedecké pracovisko s me-
dzinárodnou akceptáciou a so ‰i-
rok˘m odborn˘m záberom. Sved-
ãí o tom posúdenie vedeck˘ch
aktivít in‰titútu predstaviteºmi
Európskej komisie, ão viedlo k
priznaniu oznaãenia Centre of
Excellence for Applied Physics in
Sustainable Agriculture. Katedra
fyziky prejavila záujem o zapoje-
nie do rie‰enia v˘skumn˘ch úloh
vo viacer˘ch oblastiach, napr. ter-
mofyzikálnych a transportn˘ch
vlastností agromateriálov, elek-
trick˘ch vlastností pórovit˘ch a
sypk˘ch materiálov, mechanic-
k˘ch vlastností materiálov, hod-

JAZDECKÉ STREDISKO SPU V POVEDOMÍ VEREJNOSTIâO SA ZA MLADI NAUâÍ·…

Katedra ‰peciálnej zootechniky získala v tomto roku rozvojov˘
projekt na vybudovanie unikátneho pracoviska. V prvej etape sa u-
skutoãnila rekon‰trukcia etologickej ãasti, kde sú poãas roka ustaj-
nené kone, robia sa pokusy, alebo sa tu jazdí v rámci vyuãovacieho
procesu. V pondelok 8. novembra pracovníci katedry prezentovali
vedeniu fakulty a univerzity, ão doteraz vykonali a ako sa v práci bu-
de pokraãovaÈ. PretoÏe vybudovaÈ unikátne pracovisko, to za rok, za
dva nejde. Zhovárali sme sa s doc. Ing. MARKOM HALOM, PhD., kto-
r˘ má na starosti rie‰enie tohto rozvojového projektu.

Katedra optiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bra-
tislave a Katedra fyziky SPU boli spoluorganizátormi ‰trnástej slo-
vensko-ãesko-poºskej optickej konferencie Wave and Quantum
Aspects of Contemporary Optics. Slovenská optická obec privítala
kolegov z âiech, Moravy, Sliezska a Poºska uÏ tretí raz (1980 – Nízke
Tatry, 1998 – Stará Lesná).

Podºa odborníkov treba sortiment jedál v zariadeniach spoloãného
stravovania väã‰mi prispôsobiÈ zásadám správnej v˘Ïivy.

Záujem ‰tudentov o predmety chov koní a jazdectvo sa za posledné
roky strojnásobil. Foto: (za)

Hostí z In‰titútu agrofyziky v Lubline prof. G∏inskeho, prof. Walcza-
ka, prof. Grundasa a doc. Skieruchu prijal na pôde Mechanizaãnej
fakulty dekan prof. V. Kroãko.

boli prezentované odborné prís-
pevky v ìal‰ích troch sekciách: fy-
zika laserov, biomedicínska a en-
viromentálna optika a vlákna a na-
no‰truktúry.

Úãastníci konferencie poìako-
vali organizaãnému v˘boru, ve-
dúcim predstaviteºom Mechani-
zaãnej fakulty a SPU za príjemné
prostredie a vynikajúcu organizá-
ciu.

ZUZANA HLAVÁâOVÁ, 
ANTON ·TRBA

V sprievode vedúceho Katedry ‰peciálnej zootechniky prof. O. Debrecéniho a ges-
tora predmetu doc. M. Hala nav‰tívila zrekon‰truované ustajÀovacie priestory a jej
obyvateºov aj dekanka FAPZ prof. M. Lacko-Barto‰ová, prodekani prof. J. Janãoviã,
prof. D. Bíro, doc. J. Mlynek a prorektor SPU doc. V. Rataj.

notenia vlastností ovocia, okopa-
nín a pôdy pomocou fraktálnej
anal˘zy a spracovania obrazu,
prípadne v ìal‰ích oblastiach.

Treba podotknúÈ, Ïe spoluprá-
ca medzi SPU a In‰titútom agro-
fyziky má niekoºkoroãnú tradíciu
a doteraz bola realizovaná pre-
dov‰etk˘m v oblasti v˘skumu
mechanick˘ch vlastností zrnín v
procese pozberového spracova-
nia a reprezentovaná najmä prof.
J. Jechom a doc. V. Ratajom z
KSVS. Vzhºadom na to, Ïe v ob-
lasti vedeckého v˘skumu v In‰ti-
túte agrofyziky v Lubline existuje
priestor na realizáciu ‰ir‰ej spo-
lupráce, Katedra fyziky prejavila
záujem prispieÈ do nej a vyuÏiÈ
pritom existujúci tvoriv˘ potenciál
pracovníkov pre rozvoj agrofyzi-
kálneho v˘skumu v európskom
kontexte.

RNDr. VLASTA VOZÁROVÁ
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Práca a zábava
Z poverenia dekana

FZKI pri‰iel úãastníkov
privítaÈ prodekan fakul-
ty prof. Pavel Hrubík,
ktor˘ zároveÀ sláv-
nostne konferenciu ot-
voril. Po predná‰ke
prof. Petra Pásztora z
TU v Ko‰iciach s ná-
zvom Genius loci (duch
miesta) sme si spolu
so sprievodcami z
NISYSu prezreli histo-
rické jadro starého
mesta, katedrálu a sy-
nagógu. Po dopoludní
plnom informácií a
dobrom obede sme sa
vydali na miesta, ktoré
boli náplÀou worksho-
pov – na Kalváriu a k
dráÏovskému kostolí-
ku. Poãasie nám pria-
lo, a tak panoráma
mesta i v˘hºad do ‰irokého okolia
boli jedineãné. DeÀ sme zakonãi-
li odbornou exkurziou v Arboréte
MlyÀany, v sprievode profesora
Hrubíka a Ing. Petra Hupku. 

Gulá‰, ktor˘ pre nás uvarili pra-

covníci arboréta, nezostal dlho
nepov‰imnut˘ a keìÏe mlad˘ch
niã tak ºahko nepoloÏí, zábava tr-
vala aÏ do rána.

Nedeºu, aj keì je u nás dÀom
pokoja, sme mali naplnenú prá-
cou. Worhshop zaãal predná‰kou
prof. Jána Supuku, ktor˘ predsta-
vil Slovensko ako krajinu s veº-
k˘m prírodn˘m a kultúrnym bo-
hatstvom. V druhej ãasti rozobral
otázky t˘kajúce sa tvorby a o-
chrany zelene v urbanizovanom
prostredí. ëal‰í predná‰ajúci,
prof. Robert ·paãek z STU v Bra-
tislave, prezentoval potrebu tole-
rancie pri tvorbe mestsk˘ch pri-
estorov, a to k rôznym kategó-
riám obyvateºstva a ich handica-
pom. 

Po predná‰kach, ktoré mali byÈ
informaãnou základÀou pre
workshop, sme sa presunuli na
„miesta ãinu“. Nápady, ktoré vy-
tvorili skupinky 5-6 ‰tudentov, pri-
‰iel zhodnotiÈ Ing. Zoltán Balko z
oddelenia Ïivotného prostredia

súbor BORINKA a mládeÏnícky
súbor FURMANI, ktoré pôsobia
pri Nitrianskom centre voºného
ãasu DOMINO.

Viete, kde je stred Európy?
Po dvoch dÀoch poznávania,

zábavy i práce sme sa vybrali
ìalej – do Banskej ·tiavnice. Po
silne urbanizovanom prostredí
sme na‰im hosÈom predstavili
územie, v ktorom ãlovek svojou
ãinnosÈou v˘razne pozmenil
vzhºad krajiny. Nepochybne veº-
kou atrakciou bolo sfáranie do
‰tôlne Bartolomej, kúpanie v taj-
choch, ‰tiavnické pingy a odvod-
Àovacie jarky ãi prepady, alebo
zalesÀovanie uÏ nepotrebn˘ch
háld odpadu z baní. 

Veãer bol venovan˘ prezento-
vaniu kultúry a krajiny jednotli-
v˘ch európskych národov pros-
tredníctvom tradiãného jedla, ná-
poja, tanca a hudby.

ëal‰ie ráno bolo hádam naj-
ÈaÏ‰ie zo v‰etk˘ch. MoÏno si vie-
te Ïivo predstaviÈ, ak˘ nároãn˘

bol presun z Banskej ·tiavnice
do Kremnice po kºukat˘ch cestiã-
kách, ktoré spájajú tieto dve
mestá, po medzinárodnom veãe-
re a ochutnávke mnoh˘ch dobrôt

Tri podmienky úspe‰ného 
podujatia

V˘roãnú konferenciu organizo-
vala ELASA Slovakia, slovenská
ãasÈ celoeurópskej organizácie
‰tudentov záhradnej a krajinnej
architektúry spolu s ãeskou ná-
rodnou organizáciou ELASA CZ.
Podujatie bolo rozdelené na dve
ãasti, zaãínalo na Slovensku a
konãilo v âeskej republike.

Nosn˘mi piliermi, na ktor˘ch
stojí úspe‰n˘ priebeh tak˘chto
stretnutí sú: dostatok finanãn˘ch
prostriedkov, zaujímav˘ obsah a
dobr˘ organizaãn˘ tím. Na zaãiat-
ku sme nemali ani jeden z nich.
âakali nás nespoãetné hodiny
hºadania potenciálnych sponzo-
rov – organizácií, dotaãn˘ch
vládnych programov, fondov a
nadácií – spolu s hºadaním nos-
nej témy. Nakoniec sa ãas zav⁄‰il
a po dlh˘ch dÀoch a krátkych no-
ciach nastal deÀ „D“. 

Krajina versus ãlovek
Dvadsiateho siedmeho augus-

ta sa v Nitre zaãali schádzaÈ ‰tu-
denti a doktorandi záhradnej a
krajinnej architektúry zo ‰estnás-
tich krajín Európy: od Litvy cez
Loty‰sko, Poºsko, Nemecko, Ho-
landsko, Belgicko, Francúzsko,
Anglicko, ·panielsko, ·vajãiar-
sko, Maìarsko, Chorvátsko,
âiernu Horu, Bulharsko, Rumun-
sko aÏ po Turecko. Niektorí boli
takí nedoãkaví, Ïe dorazili uÏ o
tretej nad ránom. Spolu sme ich
hostili ‰tyridsaÈdeväÈ. 

Mnohí z participantov sa na ta-
komto celoeurópskom stretnutí
zúãastnili po prv˘krát a pre väã‰i-
nu z nich bola premiérou aj náv-
‰teva Slovenska.

Celé stretnutie sa nieslo v du-
chu KONTRASTOV. Kontrastov
medzi morfológiou krajiny a ãin-
nosÈou ãloveka v nej. Poãas jed-
ného t˘ÏdÀa sme pre‰li takmer
celé Slovensko: zaãínali sme v
Nitre, potom sme sa presunuli do
Banskej ·tiavnice, Kremnice a
ukonãenie slovenskej ãasti bolo
vo Vysok˘ch Tatrách.

Ako sme vám avizovali koncom minulého ‰kolského roka, na pre-
lome augusta a septembra 2004 sa na Slovensku konala medziná-
rodná konferencia ‰tudentov záhradnej a krajinnej architektúry. Je-
diná svojho druhu a neskromne budeme tvrdiÈ, Ïe aj jediná svojho
v˘znamu. Nebola náhoda, Ïe centrom záhradno-architektonického
diania sa na chvíºu stalo práve Slovensko. Rozhodli o tom na spo-
loãnom stretnutí pred rokom v Bulharsku kolegovia z ostatn˘ch
ãlensk˘ch krajín.

ním, Ïe trasu, ktorá normálne tr-
vá hodinu, zvládli na‰e autobusy
za 45 minút! Hoci niektorí vystú-
pili modro-zelení, v‰etci preÏili.

Vìaka ústretovosti pracovní-
kov múzea mincí a medailí i
kremnickej mincovne si mohli
úãastníci vyskú‰aÈ vlastnoruãné
razenie mincí. Po prehliadke mú-
zea, kde si odskú‰ali starodávnu
pokladÀu ako jednu z jeho atrak-
cií, nasledoval obed a zase prá-
ca.

Nav‰tívili sme ìal‰ie miesto
workshopu – Krahule. Je to jedi-
neãná lokalita s krásnou príro-
dou, ktorá je povaÏovaná za geo-
grafick˘ stred Európy. Poãasie
nám v‰ak zmarilo plány na work-
shop v prírode a nezostávalo niã
iné, len nastúpiÈ do autobusu a
presunúÈ sa do Vysok˘ch Tatier –
do Raãkovej doliny. 

Majestátne Tatry
Po príchode a ubytovaní v ho-

teli Akademik sme ná‰mu pôvod-
nému zámeru nezostali niã dlÏní
a v‰etci zaãali pracovaÈ. NáplÀou
druhého workshopu bolo vymys-
lieÈ a do hlinenej platne zobraziÈ
symbol stredu Európy. Vzniklo

(Pokraãovanie na 4. str.)

... zase mi ho na‰la! A zas mám
o jednu, aÏ nepríjemne oblú
známku viac. Tak ja nad t˘m
papieriskom nepodaren˘m strá-
vim tri hodiny a on si potom jed-
noducho dovolí ukázaÈ sa prof-
ke priamo pred oãami v plnej
svojej drobnopísmovej kráse a
mÀa nechaÈ v ‰tichu!

Pritom jeden mi uÏ zhabala.
TieÏ sa zjavil na svetlo neónové v
tej „najlep‰ej“ chvíli. Nakoniec
na‰Èastie skonãil len ako ìal‰í
úlovok „dozorcu“ a mne bola
udelená podmieneãná milosÈ.
(Vraj sa to stalo naposledy. No to
isto!) Super, lenÏe vôbec netu-
‰ím, ão budem robiÈ nasledu-
júcich 20 minút. Na mÀa zíza bie-
ly riadkovan˘ papier s nedokon-
ãenou chemickou reakciou a 6-
väzbov˘m uhlíkom. To je totiÏ
v‰etko, ão som tak z môjho malé-
ho veºkého pomocníka – podra-
záka dokázala vymámiÈ. Ostatné
potrebné informácie mi vÏdy skryl
na tú druhú stranu – a hádam
vám nemusím opisovaÈ, ako „jed-
noducho“ sa tie malé potvory otá-
ãajú; hlavne keì zorn˘ uhol pro-
fesorky je neuveriteºn˘ch 168°.

Blik! S úÏasne usmrkan˘m
v˘razom siaham do vrecka.
AkoÏe po vreckovku... ách...
áno, je to on... a uÏ drÏím v ruke
toho nedokonãeného súrodenca
zajatého väzÀa. Chcela som ho
veãer vyhodiÈ do ko‰a, lebo tes-
ne pred koncom sa mi ho poda-
rilo natrhnúÈ. Av‰ak moja dlho-
roãne pestovaná lenivosÈ mi za-
bránila vstaÈ z postele a presu-
núÈ svoju telesnú schránku o
nieão bliÏ‰ie k smetnému ko‰u.
Tak som ho strãila do vrecka.

Odpisujem dva vzorce a opra-

vujem aj uhlík do „normálneho“ sta-
vu. Otáãam papier. SpoluÏiakova
noha sa prudk˘m nárazom stretá s
mojou, ja skriãím „au!“ a Èahák mi
padá na zem... Ach, ten Èahák...
zase mi ho na‰la! ... pokraãovanie
viete.

Najlep‰ia bola nasledujúca ho-
dina. Dostávam svoju písomku. No
áno, ão iné som mohla ãakaÈ?...
diktujeme známky. „Katarína...“
„PäÈ.“ „PäÈ plus jedna jednotka za
Èahák.“ „Prosííím?!“ „Má‰ pätorku
za písomku a jednotku za Èahák.
Asi si nad ním strávila dosÈ ãasu a
bol naozaj bezchybn˘. Ale stalo sa
to fakt naposledy!“

No to ma podrÏte! Nechtiac som
teda vymyslela novú taktiku boja.
TakÏe, ak vám profka nájde Èahák,
neve‰ajte hlavu, moÏno... obe
strany sa aspoÀ skvele pobavia :-)

KATKA ·TVARTÁKOVÁ
3. roã. ZSU· Pre‰ov

Blízke stretnutie jediné svojho druhu

Vivat academia!
ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

ELASA ANNUAL MEETING 2004

Nie kaÏd˘ si
rád pripomína
historické uda-
losti, ale v prí-
pade oboch se-
demnás tych

novembrov – toho v roku 1939 i
v roku 1989 – vás urãite zaujme
ich ºudská hodnota. Net˘kali sa
totiÏ in‰titúcií, ale mlad˘ch ºudí,
vysoko‰kolákov, ktorí sa posta-
vili proti totalitnej moci. Po prv˘-
krát ju stelesÀoval nacizmus, o
pol storoãia neskôr komuniz-
mus. Koºko dne‰n˘ch ‰tudentov
vlastne vie, preão bol sedem-
násty november ich sviatkom? 

Koniec âeskoslovenskej re-
publiky a vznik nemeckého pro-
tektorátu v roku 1939 priniesol
jeho obyvateºom hlboké sklama-
nie. Reakciou na okupáciu bola
aj praÏská manifestácia z 28.
októbra. Nacisti sa na Àu dô-
kladne pripravili, v priebehu dÀa
zámerne stupÀovali napätie v
uliciach, vyvolávali roztrÏky a
pri‰lo aj k streºbe. Nezistilo sa,
kto strieºal, zahynul v‰ak jeden
ãlovek a trinásÈ ìal‰ích bolo zra-
nen˘ch. S ÈaÏk˘m zranením
previezli do nemocnice aj poslu-
cháãa lekárskej fakulty univerzi-
ty Karlovej Jana Opletala. Nie-
koºko dní zápasil o Ïivot, napo-

Nerozprávkové
rozprávky❁ ❁

O VÍNE
Odborníci na víno hovoria totiÏ o vínach ako o Ïiv˘ch bytos-

tiach, ba ako o ºuìoch, ãím sa tak trochu ocitajú v mojom odbore,
pretoÏe rôzne ºudské vlastnosti a hodnoty sú práve povolaním
spisovateºa. Teda veºkí profesionáli vedia hovoriÈ o vínach rázovi-
t˘ch a o vínach elegantn˘ch, poznajú vína plné Ïivosti, energické
a jadrné, alebo vína mäkké, plného tela, kypré a bohaté. Toto víno
je men‰ie, ale elegantné a milé, iné je jednoduché, ale Ïivé a prí-
jemné, tretie je teplé a mäkké, ‰tvrté harmonické, iné telnaté, za-
matové, iné zas guºaté alebo drsné. Sú vína v najlep‰om veku ale-
bo nedospelé, alebo také, ktoré prekroãili svoj vrchol a tak ìalej...
Sú vína Ïoviálne a vína melancholické, ale rád by som poznal na-
príklad víno letory flegmatickej, alebo víno povahy neÏnej, zasne-
nej a hæbavej. Sú vína elegantné a u‰ºachtilé, chcel by som sa
stretnúÈ s vínom jednoduch˘m, ale múdrym ako Sokrates…

Karel âapek
Nadarmo pije, kto sa v tom nekochá.

Rabelais: Îivot Gargantua a Pantagruela

Ach, ten Èahák...

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Závody na spra-
covanie obilia ria-
dené nebeskou
bytosÈou majú
nízku produktivi-
tu práce vyváÏe-

nú vysokou spoºahlivosÈou.
Spoznali ste príslovie? Va‰e

odpovede ãakáme do 26. no-
vembra na adrese: Redakcia
Poºnohospodár, Slovenská poº-
nohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk. 

Na jedného v˘hercu ãaká
ovocná bomba z botanickej zá-
hrady.

Príslovia netradiãne

Mestského úradu v Nitre. Jeho
pripomienky nezostali nepov‰im-
nuté a prerástli do Ïivej diskusie.

Pracovn˘ deÀ sme ukonãili slo-
vensk˘m veãerom v kolibe na v˘-
stavisku Agrokomplex. Sloven-
sk˘ temperament, tance, hudbu a
spev pri‰iel prezentovaÈ detsk˘

a nápojov... Na‰i ‰oféri sa snaÏili
dohnaÈ ãasov˘ sklz, pretoÏe v
Kremnici nás ãakala náv‰teva
múzea mincí a medailí a hradné-
ho komplexu, spolu s krátkym
predstavením slávneho kremnic-
kého organu. Ale vrátim sa k ces-
te a pre lep‰iu predstavu dopl-

Na Krahuliach sa vraj nachádza geografick˘ stred Európy. Predstavy
o jeho podobe stvárnili ‰tudenti aj vo svojich v˘tvarn˘ch prácach, kto-
r˘mi ilustrujeme túto stranu.

Pohºad na panorámu mesta z vrcholu nitrianskej Kalvárie ponúkol
úãastníkom workshopu bohatú in‰piráciu. 

kon v‰ak podºahol. Smútoãn˘
demon‰traãn˘ sprievod pri pre-
voze jeho ostatkov vyuÏili ne-
mecké bezpeãnostné jednotky
na brutálnu „Sonderaktion Prag
vom 17. November 1939“. Po-
ãas nej boli v‰etky ãeské vysoké
‰koly na obdobie troch rokov
uzatvorené, viac ako 1200 vyso-
ko‰kolákov a ich uãiteºov odvle-
ãen˘ch do koncentraãn˘ch tá-
borov a deväÈ - oficiálne ozna-
ãen˘ch za organizátorov proti-
nacistick˘ch nepokojov – bolo
popraven˘ch. PraÏské udalosti
oprávnene pobúrili demokratic-
k˘ svet a zdvihli vlnu spolupat-
riãnosti ‰tudentov. Na pamiatku
umuãen˘ch a popraven˘ch bol v
roku 1941 vo Veºkej Británii vy-
hlásen˘ 17. november za me-
dzinárodn˘ deÀ ‰tudentstva. 

O päÈdesiat rokov neskôr, se-
demnásteho novembra 1989,
vy‰li ‰tudenti opäÈ do ulíc. Po-
kojná svieãková manifestácia a
surov˘ zásah polície na Národ-
nej triede od‰tartovali vlnu ‰tu-
dentsk˘ch ‰trajkov a ìal‰ie uda-
losti, ktoré priniesli pád totalitné-
ho reÏimu vo vtedaj‰om âesko-
slovensku. Od roku 2000 je ten-
to deÀ ‰tátnym sviatkom a pri-
pomíname si ho ako DeÀ boja
za slobodu a demokraciu.

Budúcim záhradn˘m a krajinn˘m architektom sa najlep‰ie pracovalo a tvorilo v
prírode. Snímky: M. BIHÚ≈OVÁ, A. PRIEVALSKÁ
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Správy z AKADEMU

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

zátorov. Vedúcu súboru PhDr.
Danielu Wolfovú ako dlhoroãnú
kolegyÀu pozdravil aj doc. Dr.
József Orbán, ktor˘ zdôraznil, Ïe
je jednou z t˘ch, ktoré sa zaslú-
Ïili o takmer desaÈroãnú spolu-
prácu medzi oboma in‰titúciami.

VáÏen˘ pán rektor! V mene
na‰ej fakulty a organizátorov v˘-
stavy ìakujem kaÏdému ãlenovi
folklórneho súboru Zobor za vy-
nikajúce vystúpenie a bezchyb-
né správanie, za ochotu nad-
väzovaÈ nové kontakty. Verím,
Ïe vedenie Va‰ej in‰titúcie vyjde
aj v budúcnosti v ústrety ná‰mu
pozvaniu a vytvorí pre súbor
vhodné podmienky na reprezen-
táciu.

S úctou 
prof. Dr. Ördög Vince, dekan, 

Poºnohospodárska 
a potravinárska fakulta 

Západomaìarskej univerzity 
v Mosonmagyaróvári

� Katedra telesnej v˘chovy a
‰portu FZKI poriada od 23. do 28.
januára 2005 ZIMN¯ LYÎIAR-
SKY KURZ na Solisku – ·trb-
skom plese. V cene (max. 4500
Sk) je zahrnuté ubytovanie, stra-
vovanie, vlastn˘ autobus, 4x ly-
Ïovanie na Solisku. 

Informácie a prihlá‰ky – do 20.
novembra 2004 u PaedDr. D.
Danka, tel.: 0908 442 356.

� V ‰portovej hale SPU sa v
stredu 24. novembra uskutoãní
medzifakultná súÈaÏ v malom fut-
bale, na ktorej sa zúãastnia ‰tyri
druÏstvá. Záujemcovia-futbalisti
sa môÏu hlásiÈ u PaedDr. D.
Danka na KTV·.

RADI UVEREJ≈UJEME
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PodaÈ pomocnú ruku
ZDRUÎENIE ZAHRANIâN¯CH ·TUDENTOV V NITRE

(Dokonãenie z 3. str.)

VáÏen˘ pán rektor!
ëakujem, Ïe ste Vá‰mu folk-

lórnemu súboru Zobor umoÏnili
vystúpiÈ na Poºnohospodárskej a
potravinárskej v˘stave v Moson-
magyaróvári! Taneãníci a hu-
dobníci na vysokej profesionál-
nej úrovni predviedli i dnes Ïivé
tradície slovenskej ºudovej kultú-
ry. Svojím programom si získali
publikum a v neposlednom rade
aj obdiv vystavovateºov a organi-

Katedra udrÏateºného poºno-
hospodárstva a herbológie v spo-
lupráci s MP SR, Agroin‰titútom
Nitra a Sekciou záhradníctva pri
odbore RV SAPV organizuje 2. a
3. decembra 2004 jubilejn˘ desia-
ty odborn˘ seminár s medziná-
rodnou úãasÈou na tému Ekono-
mika a manaÏment pestovania,
spracovania a vyuÏitia lieãiv˘ch,
aromatick˘ch a koreninov˘ch
rastlín. SúãasÈou podujatia, ktoré
sa uskutoãní na pôde nitrianske-
ho Agroin‰titútu, bude aj otvore-
nie v˘stavy Lieãivé rastliny v ob-
razoch a slávnostné stretnutie
lieãivkárov a koreninárov.

AVIZUJEME

NEPREHLIADNITE

Podstatou AKADEMU je stretá-
vanie ‰tudentov z celého Sloven-
ska, vytváranie spoloãenstiev, v
ktor˘ch si môÏu navzájom vymie-
ÀaÈ svoje skúsenosti a pomáhaÈ pri
rie‰ení problémov, ktoré im priná-
‰a ‰tudentsk˘ Ïivot. KaÏd˘ rok sa
nesie v duchu inej témy. Na work-
shopoch predná‰ajú pozvaní hos-
tia a nech˘ba ani spoloãensk˘ pro-
gram, v ktorom sa predstavujú aj
mladé talenty z jednotliv˘ch uni-
verzitn˘ch miest. Tradiãné celoslo-
venské stretnutie akademickej
mládeÏe sa tento rok uskutoãnilo
22. – 24. októbra na Katolíckej uni-
verzite v RuÏomberku. A keìÏe sa
na Àom zi‰iel pekn˘ poãet – 45 -

vysoko‰kolákov z Nitry, priná‰ame
vám krátke „info‰ky“ z akcie. 

V piatok, po úvodnom vystúpení
Mons. Milana Chautura, sa na o-
tvorenej scéne v aule KU pred-
viedli ‰tudenti z kaÏdej univerzity
desaÈminútov˘mi originálnymi
vstupmi a predstavili to najlep‰ie z
rodn˘ch alma „materí“. Sobota -
predná‰ky na vychytené témy.
Diskutovalo sa o kultúre Ïivota, so-
ciálnej téme, ako je napríklad róm-
ska problematika, dozvedeli sme
sa zaujímavé veci o manipulácii v
médiách a o spoloãenstve. Veãer-
n˘m programom nás sprevádzali
KriÏiaci a Gabo s jeho partiou, kto-
r˘m sa podarilo poriadne roz‰antiÈ
celú aulu. 

Ktoré povolanie je pre nás naj-
dôleÏitej‰ie? Na to sme hºadali od-
poveì spolu s biskupom Galisom.
Zistili sme, Ïe „aj keì sa zobudíme
a bude hmlisto, aj keì si nás nikto
nev‰íma, vÏdy máme odpovedaÈ
Tomu, kto nás povoláva s láskou.
Príprava na kaÏdé povolanie je
spoloãná, priãom ani jedno nie je
nadradené druhému. V‰etky sú
navzájom rovnocenné.“ S tak˘mito
my‰lienkami v hlave sme sa vrátili
domov a te‰íme sa na budúci rok.

ALINA

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. „Koníky sú môj koníãek“, vyzná-
va sa pán JURAJ VÁCI, ktor˘ pracuje s t˘mito u‰ºachtil˘mi tvormi vo
Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom podniku v KolíÀanoch uÏ tri ro-
ky. Okrem chutného krmiva, ãistej stajne, dostatku pohybu koník oce-
ní aj priateºské pohladenie svojho pána. Snímka: I. ·TVARTÁK

·tudentská kvapka krvi
Jednou z akcií tohtoroãn˘ch ‰tudentsk˘ch dní bol odber krvi mobilnou

jednotkou. V ·D MladosÈ sa na improvizovan˘ch nemocniãn˘ch lôÏkach
vystriedalo 84 ‰tudentov, z nich takmer tretina prvodarcov. Podºa slov
Márie KmeÈovej, manaÏérky bratislavského územného spolku SâK pre
bezpríspevkové darcovstvo krvi, v nemocniciach Bratislavy je v súãas-
nosti veºk˘ nedostatok krvi. Nachádzajú sa tu pacienti z celého
Slovenska a darcovia z hlavného mesta nestaãia pokryÈ celú potrebu.
Organizátori ‰tudentskej kvapky krvi - Slovensk˘ ãerven˘ kríÏ a Národ-
ná transfúzna stanica RuÏinov preto srdeãne ìakujú v‰etk˘m vysoko-
‰kolákom, ktorí sa na novembrovom odbere zúãastnili. (za)

Angliãtina
Nemãina

➢ 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

ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov 
Nadácia ASPEKT, Akademická 4 (Agroin‰titút), Nitra,  � 037/ 73 362 32; 73 322 18
aspekt@agroinst.sk AKREDITOVANÉ ZARIADENIE M· SR www.aspektnd.sk

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva oznamu-
je, Ïe 24. novembra 2004 v Pavi-
lóne záhradnej architektúry (po-
slucháreÀ D-02) prednesú habili-
taãné predná‰ky:

o 11.00 h Ing. ªUBICA FERIAN-
COVÁ, PhD., na tému Arboréta
ako genofondov˘ zdroj pre zá-
hradnú a krajinnú architektúru a

o 13.30 h Ing. JÁN KÓ≈A, PhD.,
na tému Vplyv rizikov˘ch fakto-
rov na úrodu a kvalitu vybran˘ch
druhov zelenín.

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov ozna-
muje, Ïe 
➤ 15. decembra 2004 o 10.00 h
na Katedre ochrany rastlín (pavi-
lón A, 5. poschodie, cviãebÀa
AA-52) bude Ing. MAREK BAR-
TO, doktorand na KOR, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému
Patogénne huby z radu Entomo-
phthorales infikujúce vo‰ky v
podmienkach Slovenska;
➤ 17. decembra 2004 o 9.00 h v
zasadaãke Katedry genetiky a
plemenárskej biológie (pavilón
T, 1. posch.) bude Ing. RADO-
SLAV ÎIDEK, doktorand na
KGaPB, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Biodiverzita v po-
pulácii prepelice japonskej hod-
notená metódou RAPD.

V˘znamného Ïivotného jubi-
lea - 50. rokov – sa 26. októbra
2004 doÏíva odborn˘ asistent
Katedry udrÏateºného poºno-
hospodárstva a herbológie Ing.
JOZEF SMATANA, PhD. Kolek-
tív spolupracovníkov mu pri tej-
to príleÏitosti blahoÏelá a praje
pevné zdravie, veºa spokojnosti,
osobn˘ch i pracovn˘ch úspe-
chov.
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Ako bodka za príspevkom - úryvok z jedného z listov, ktoré do-
stali organizátori slovenskej ãasti v˘roãného mítingu ELASA po
skonãení stretnutia.

Ahoj, organizátori,
chcel by som sa vám poìakovaÈ (myslím, Ïe hovorím za v‰etk˘ch)
za nádhern˘ ãas, ktor˘ ste nám pripravili. Bolo to nieão nezabud-
nuteºné. Ukázali ste nám nielen „genius loci“ va‰ej krajiny, ale i
„genius loci“ ºudí Ïijúcich v nej. Nemal som tu‰enie, ako to u vás
vyzerá, ale môÏem povedaÈ, Ïe by ste mali byÈ hrdí a ‰Èastní, Ïe
Ïijete v takej nádhernej krajine, ktorá je jedineãná a ºudia takí pria-
teºskí! Kenny, Belgicko

pe‰ne zorganizovaÈ túto medzi-
národnú konferenciu, ãím záro-
veÀ prispeli k dôstojnej prezentá-
cii nielen na‰ej univerzity, ale ce-
lého Slovenska.

Ing. MÁRIA BIHÚ≈OVÁ
ANDREA PRIEVALSKÁ

transk˘ch lúk poãnúc minulosÈou
aÏ po súãasné projekty z EÚ.

✸  ✸  ✸

Na záver by sme sa chceli
úprimne poìakovaÈ v‰etk˘m,
ktorí svojou ochotou, radami,
materiálne ãi fyzicky pomohli ús-

Niet poch˘b, Ïe táto ãasÈ na‰ej
krajiny na hostí zapôsobila naj-
viac. Boli oãarení prírodou, vodo-
pádmi, majestátnosÈou a ãistou
krásou Tatier. Neodmietli ani po-
zvanie na tradiãn˘ tatransk˘ drink
- vodku s horcom. Veãer, po ce-
lodennej túre, nezostalo po krás-
ne naaranÏovan˘ch tradiãn˘ch
slovensk˘ch jedlách, ako je ka-
pustnica, pirohy s bryndzou,
‰trúdle ãi peãené prasiatko ani
stopy. 

Konferenciu sme ukonãili 2.
septembra v Pribyline krátkym
prierezom obhospodarovania ta-

mnoho zaujímav˘ch, váÏne i hu-
morne laden˘ch prác. No a ako
b˘va zvykom, po práci prichádza
zábava, ktorá (samozrejme) trva-
la aÏ do svitania.

Nasledujúce ráno sme sa pre-
sunuli do Tatranskej Lomnice,
kde nás v Tatranskom múzeu ãa-
kala odborná predná‰ka spolu s
dokumentárnym filmom o v˘voji
a vzniku Tatier a prehliadkou ex-
pozície krás vysokohorskej príro-
dy. Tú sme mali moÏnosÈ pozrieÈ
si aj naÏivo pri v˘stupe v spoloã-
nosti horsk˘ch vodcov. 

BLAHOÎELÁME

Zaãiatok vysoko‰kolského ‰túdia priná‰a so sebou mnoho no-
v˘ch skutoãností a situácií pre kaÏdého ‰tudenta. E‰te viac pre to-
ho, kto sa ocitá v úplne novom prostredí, ba dokonca v inej krajine.
PodaÈ pomocnú ruku pri prvom kontakte s krajinou, ktorá sa pre za-
hraniãn˘ch ‰tudentov na niekoºko rokov stáva druh˘m domovom,
to je jeden z cieºov novozaloÏeného ZdruÏenia zahraniãn˘ch ‰tu-
dentov v Nitre. O prvotné informácie sme poÏiadali jedného z jeho
iniciátorov a zakladateºov, Ing. DARKA ëURICU, doktoranda na 
FZKI, ktor˘ pred niekoºk˘mi rokmi pri‰iel k nám z Chorvátska.

- Nápad spojiÈ sa vznikol na
neformálnej oslave narodenín
jedného z nás. Ako to uÏ b˘va,
tu jeden, tu druh˘ sa posÈaÏuje,
napríklad na nejaké nefungujú-
ce veci na internáte a problémy
s t˘m spojené. Individuálne sa
v‰etko ÈaÏ‰ie rie‰i, preto sme sa
rozhodli spojiÈ sily, zdruÏenie
má predsa len väã‰iu váhu.
Na‰ím cieºom je presadzovaÈ
záujmy zahraniãn˘ch ‰tudentov.
Sme ‰pecifickí v urãit˘ch oblas-
tiach, Nitra sa nám stáva domo-
vom na päÈ rokov, ba i viac, keì
sa rozhodneme ostaÈ tu aj na
doktorandské ‰túdium. Nie je to
teda len „prechodné bydlisko“.
Kto nebol v takejto situácii v za-
hraniãí, ten si to nevie ani pred-
staviÈ. Hoci sme Slováci, na zá-
klade pasov nás polícia auto-
maticky povaÏuje za cudzincov,
aj napriek tomu, Ïe platí zákon o
zahraniãn˘ch Slovákoch. Preto
je to úplné bludisko, k˘m si ãlo-
vek napríklad vybaví také rodné
ãíslo. HºadaÈ v˘chodisko z admi-
nistratívneho labyrintu, dobrá
rada sa veru kaÏdému veºmi zí-
de! Uvedomili sme si, Ïe aj my
na SPU, aj na‰i kamaráti na
UKF máme rovnaké problémy,
poznáme sa e‰te z domu, stre-

Blízke stretnutie jediné svojho druhu

Na na‰ich hostí najviac zapôsobila prekrásna tatranská príroda.

KLIKNITE SI !
Francúzsko iniciovalo pro-

jekt „10 000 stáÏí v Európe“, v
rámci ktorého vznikla viacja-
zyãná webová stránka www.
10000stages.com. Tu môÏu mla-
dí ºudia vo veku od 16 do 25 ro-
kov vkladaÈ svoje Ïivotopisy a
podniky ponuky stáÏí. Stránku
tak môÏu vyuÏívaÈ ‰tudenti na
vyhºadávanie podnikov, kde by
chceli stáÏovaÈ a firmy na vy-
hºadávanie stáÏistov. 

távame sa, a tak sme sa rozhodli
postupovaÈ spoloãne a prichádzaÈ
za vedením oboch univerzít s na‰i-
mi poÏiadavkami spoloãne. Roko-
vali sme uÏ s rektorom prof. I.
Okenkom i prof. D. Kluvancom a
obaja nám ochotne prisºúbili, Ïe
nám budú vychádzaÈ v ústrety. Na-
‰e zdruÏenie je uÏ zaregistrované
na Ministerstve vnútra SR, zatiaº je
nás v Àom 30, ale evidujeme uÏ
záujem ìal‰ích 70 spoluÏiakov.
Onedlho bude na sieti prístupná
na‰a webová stránka, ktorá prine-
sie potrebné informácie. Veì v bu-
dúcnosti sa chceme orientovaÈ aj
na ìal‰ie aktivity, ‰portové, kultúr-
ne a také, ktoré budú iniciovaÈ na-
‰i ãlenovia. -r-

Z VOLEJBALU
VK EKONÓM SPU NITRA – VK

Pienstav Stará ªubovÀa 3 : 0
(25:20, 25:20, 25:13). Zostava SPU
Nitra: ·alata, Pa‰ka, Valent, To-
man, Kelto‰, Zentko (libero ·i-
mo, Gál, Kostka, Kaãur, ëurica).

Nitrania vedeli, Ïe nahor - v
tabuºke, ale aj morálne - ich mô-
Ïe posunúÈ len víÈazstvo v tomto
dôleÏitom zápase. OpäÈ dokáza-
li splniÈ taktické pokyny trénera,
ão im zaslúÏene prinieslo ìal‰ie
dva body. Oboma nesmierne
dôleÏit˘mi víÈazstvami dokázali
po prv˘krát bodovaÈ poãas celé-
ho víkendu! 

Dnes o 18.00 h v ‰portovej
hale SPU privítajú hráãi VK Eko-
nóm SPU Nitra súperov z Mala-
ciek a v sobotu o 18.00 tím VKP
Bratislava. Srdeãne v‰etk˘ch
poz˘vame!

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

VK EKONÓM SPU NITRA –
VKM Îilina 3 : 2 (26:28, 25:16,
20:25, 25:14, 15:11). Zostava
SPU Nitra: ·alata, Pa‰ka,
Valent, Halás, Gál, Zentko (li-
bero ·imo, Toman, Kostka,
Kelto‰).

V ìal‰om kole volejbalovej
extraligy muÏov sa nováãik
spod Zobora predstavil na do-
mácej palubovke proti súperovi,
od ktorého ho delí len minimál-
ny poãet bodov a setov v tabuº-
ke. Dá sa povedaÈ, Ïe z pohºa-
du postavenia v tabuºke a ná-
slednej pozície pre play-off to
boli zároveÀ aj existenãné zá-
pasy a obe muÏstvá tomu pod-
riadili taktiku. Úspe‰nej‰í boli
domáci, ktorí pri stave 1:2 v pro-
spech súpera dokázali zápas
zvrátiÈ, a t˘m ukázali veºkú mo-
rálnu silu!

POZ¯VAME
Máte radi spev, tanec, scén-

ky? Ak áno, srdeãne vás poz˘va-
me na vystúpenie detskej gospe-
lovej skupiny CONTINENTAL
KIDS. V programe s názvom To
je sila, urãenom nielen pre deti,
vystúpia malí úãinkujúci z celého
Slovenska a âiech. âakáme vás
v nedeºu 28. novembra o 15.00 h
v spoloãenskej miestnosti ·D
MladosÈ. Vstup zdarma. -a-


