
Zástupcovia Národného
in‰titútu záhradníctva v
Angers vo Francúzsku
ISABELLE BROUX a Dr.
Ing. PIERRE E. BOUR-
NET, na‰i partneri v pro-
grame Socrates, predsta-
vili 16. februára na pôde
SPU svoje ‰tudijné pro-
gramy bakalárskeho a
masterského ‰túdia v
‰pecializáciách krajinné
inÏinierstvo, manaÏment
krajiny, technika a ekono-
mika záhradníckej pro-
dukcie, ochrana rastlín a
Ïivotného prostredia a agronómia. Na stretnutí s prorektorkou pre zahraniãné vzÈahy A. Bandlerovou, pro-
dekanom FZKI K. Kalúzom, Ing. L. Drenkovou z KZVaMP a ìal‰ími pracovníkmi SPU prerokovali aj moÏ-
nosti spolupráce v oblasti spoloãn˘ch vedeckov˘skumn˘ch projektov a v˘meny ‰tudentov. -r-

Virtuálne predná‰ky
ako súãasÈ v˘uãby?

Veda a v˘skum v kontexte
Lisabonskej stratégie

Kreditov˘ systém ECTS
nie je izolovaná aktivita
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STΩPâEK
Divadelná sezóna je v plnom

prúde. Nenechávame si ujsÈ príle-
ÏitosÈ pozrieÈ si nieão zaujímavé z
repertoáru na‰ich divadiel. Aj keì
sa zdá, Ïe v poslednej dobe vlád-
ne muzikálová vlna, na svoje si
príde aj fanú‰ik klasickej ãinohry
ãi iného Ïánru. Slovensko je kraji-
na, kde má divadlo nielen tradíciu,
ale aj skvelú gardu nadan˘ch di-
vadelníkov. Minulá doba im moÏ-
no lep‰ie priala, pretoÏe prostred-
níctvom televíznej obrazovky boli
populárni aj v tej najmen‰ej dedin-
ke b˘valej federácie. V˘vozn˘ ar-
tikel vysokej pridanej hodnoty, po-
vedal by ekonóm. 

Bolo to uÏ síce dávno, dakedy
v osemdesiatych rokoch, keì sa
aj mne podarilo „zlíznuÈ“ trochu
smotany zo slávy ná‰ho nitrian-
skeho divadla. Spolu s kolegami
som bola na sluÏobnej ceste v
Prahe. Po pracovnom dni sme sa
vybrali do ulíc a idúc okolo novej
prístavby Národného divadla, kto-
rú domáci neformálne len „plovár-
nou“ naz˘vali, sme sa pokúsili o
nemoÏné: dostaÈ lístky na pred-
stavenie, ktoré zaãínalo o pár mi-
nút. Ná‰ ‰armantn˘ kolega sa slo-
vami „viete, sme aÏ z Nitry...“ sna-
Ïil obmäkãiÈ pokladníãku. Lístky
síce uÏ neboli, ale zato dobrá ra-
da, ísÈ za pani uvádzaãkami, kto-
ré majú vÏdy e‰te nejaké to ne-
obsadené miesteãko v talóne.
âuduj sa svete, zázraãné slovo
Nitra v divadelnom svete fungova-
lo! Pani uvádzaãky si nás posiela-
li postupne schodi‰Èom vy‰‰ie a
vy‰‰ie a pri vstupe do sály sme uÏ
boli „ti herci z Nitfiy“, pre ktor˘ch
sa miesta – a veru nie hocijaké –
na‰li! UÏ si presne nepamätám,
ão hrali, bola to hra zo súãasnosti
s plejádou pánov hercov a here-
ãiek a jednu z hlavn˘ch postáv
stvárÀovala vtedy e‰te mladuãká
ãiernovlasá Jana Bou‰ková... 

Milá etuda, alebo sitcom? V kaÏ-
dom prípade iba premiéra. Reprí-
za nemoÏná. Ale na tie v na‰om
divadle sa naozaj te‰ím!

KATARÍNA POTOKOVÁ

SLOVENSKÉ UNIVERZITY SPÚ·ËAJÚ NOV¯ PROJEKT

DISKUSIA O ZVY·OVANÍ KVALITY VZDELÁVANIA NA SPU

VÍZIE A V¯ZVY:

FEBRUÁROVÉ 
PRANOSTIKY

Hromniãka ãistá, 
konôpka istá.

Keì je pekne 
na Romana, b˘va Ïatva

poÏehnaná.

Keì vo februári Ïaby 
zakrkajú, veºmi slabú

úrodu gazdovia zváÏajú.

Je to nástroj na dosiahnutie
cieºov bolonského procesu. Ide o
prekonanie rozdielov v ‰truktúre
stupÀov vzdelávania v krajinách
Európy, vzájomné uznávanie vy-
soko‰kolského vzdelania, zdieºa-
nie prínosov z rastúcej masovos-
ti vysoko‰kolského vzdelávania,
dohodu o ‰tandardoch a metodi-
ke hodnotenia kvality vzdeláva-
nia a o úsilie staÈ sa atraktívnou
destináciou pre ‰tudentov z tre-
tích krajín.

Sme v období prípravy nábehu
trojstupÀového vysoko‰kolského
vzdelávania zo zákona. Máme
akreditované nové ‰tudijné pro-
gramy, v ktor˘ch je kreditov˘ sys-
tém zakomponovan˘ ako ich ne-
oddeliteºná súãasÈ. V tejto súvis-
losti chcem podãiarknuÈ jeden zo
základn˘ch princípov kreditového
systému, a to, Ïe kºúãov˘m prv-
kom systému je ‰tudent a jeho
uplatnenie na trhu práce.

Hlavná pozornosÈ sa sústreìu-
je na dva aspekty. Prv˘m je pra-
covné zaÈaÏenie ‰tudenta, po-
trebné na dosiahnutie cieºa ‰tu-
dijného programu, druh˘m vzde-
lávacie v˘stupy, ktoré vyjadrujú
‰tudentom získané vedomosti,
ich pochopenie a schopnosÈ ich
vyuÏitia - aplikácie.

Pracovné zaÈaÏenie sa má pro-

hodín práce. Navrhnuté ‰tudijné
programy musia dosahovaÈ 30/60
kreditov.

Vzdelávacie v˘stupy sú vlast-
ne súborom kompetencií, ktoré
‰tudent zvládnutím predmetu zís-
ka. Príkladom ‰truktúry vzdeláva-
cích v˘stupov predmetu sú nové
poznatky a zruãnosti, ktoré sú pri-
márne definované obsahom pred-

- Systém virtuálnej predná‰ko-
vej miestnosti VRVS (Virtual
Room Video-conferencing) vyvi-
nula skupina fyzikov z Kaliforn-
ského technologického in‰titútu a
Európskeho laboratória pre fyzi-
ku ãastíc ako efektívny prostrie-
dok pre videokonferencie a di‰-
tanãnú spoluprácu. Webovo orien-
tovan˘ systém VRVS, ktor˘ je v
prevádzke od roku 1997, vyuÏí-
vajú úãastníci v takmer tridsiatich
krajinách. KaÏdá z nich má vyãle-
nen˘ch niekoºko virtuálnych kon-
ferenãn˘ch miestností. Hlavn˘
server je v Pasadene, konkrétna
komunikácia v‰ak prebieha po
nadviazaní primárneho spojenia
cez komunikaãné servery, tzv.
reflektory, rozmiestnené po ce-
lom svete, pomocou ktor˘ch sa
zabezpeãuje distribúcia audio a
video dátov˘ch tokov. Na stránke
www.vrvs.org sa záujemcovia
môÏu oboznámiÈ so systémom,
zaregistrovaÈ a získaÈ kompletné
softvérové vybavenie. 

V˘znam vyuÏívania systému v
oblasti vzdelávacích aktivít si uve-
domili kolegovia z Univerzity P. J.
·afárika v Ko‰iciach, ktorí pod
vedením Dr. Pavla Murína spra-
covali projekt Integrované univer-
zitné vzdelávanie - webovo orien-
tovaná videokonferenãná tech-
nológia pre akademické Sloven-
sko. V roku 2003 bola vytvorená
Slovenská akademická videokon-
ferenãná sieÈ, do ktorej sa mohli
zapojiÈ v‰etky in‰titúcie pripojené
na SANET a systém VRVS sa za-
ãal experimentálne vyuÏívaÈ na
prenos predná‰ok z fyziky pre

‰tudentov stredn˘ch ‰kôl (prehºad
doteraj‰ích aktivít moÏno nájsÈ na
webovej stránke vk.upjs.sk).

V súãasnosti je do projektu za-
ãlenen˘ch devätnásÈ univerzít,
Ministerstvo ‰kolstva SR a niek-
toré ústavy SAV. Partnerské in-
‰titúcie získali základné vybave-
nie na vyuÏívanie systému, po-
stupne boli otestované v‰etky
prepojenia a 7. marca, v rámci
Akademick˘ch informaãn˘ch dní,
bude systém oficiálne uveden˘
do pouÏívania. 

V prv˘ deÀ sa úãastníci pripoja
z vytvoren˘ch videokonferenã-
n˘ch miestností na virtuálnu
miestnosÈ COUNTRY, kde bude
maÈ kaÏdá univerzita niekoºkomi-
nútov˘ priestor na svoju prezen-
táciu. V nasledujúcich dÀoch bu-
dú vo virtuálnych konferenãn˘ch
miestnostiach paralelne prebiehaÈ
predná‰ky, semináre, diskusie,
konzultácie, prezentácie ‰tuden-
tov. Na‰a univerzita pripravuje
virtuálne semináre doktorandov,
na ktor˘ch sa môÏu vzájomne in-
formovaÈ o témach svojich prác,
zvolen˘ch metodikách a prípad-
nej spolupráci. 

Podmienky na pripojenie do
siete VRVS budú na SPU pos-
tupne vytvorené v priestoroch
Kongresového centra, v zasadaã-
ke AS SPU, v aule, v cviãebni a
laboratóriu KOIKA pod Zoborom,
v poãítaãovom laboratóriu na Tu-
lipánovej ulici, v posluchárni S a
ìal‰ích uãebniach. Informácie o
technickom zabezpeãení a kon-
zultácie poskytne Ing. Milan Kis˘,
pracovník CIKT (kl. 184). (za)

Kde sa vzal, tu sa vzal, pred SPU ráno stál...

Ministerstvo ‰kolstva SR
a zástupcovia USA by mali v
krátkom ãase podpísaÈ do-
hodu o komisii J. Williama
Fulbrighta pre vzdelávacie
v˘meny. Rozhodla o tom 16.
februára 2005 vláda SR. Ob-
dobná dohoda existovala
medzi oboma krajinami uÏ
desaÈ rokov (1994-2004),
keì sa na v˘menn˘ch poby-
toch zúãastnilo pribliÏne
300 slovensk˘ch a americ-
k˘ch odborníkov, vedec-
k˘ch pracovníkov, ‰tuden-
tov, stáÏistov a umelcov.
Dohoda podºa ministra ‰kol-
stva M. Fronca pomôÏe roz-
víjaÈ spoluprácu medzi in‰ti-
túciami na rôznych stupÀoch
vzdelávania, verejnej sprá-
vy, súkromného sektora a
ne‰tátnych organizácií. 

(M· SR)

Na desiatky miliónov korún sa
‰plhajú sumy, ktoré zaplatia vy-
soké ‰koly na daniach z nehnuteº-
ností. Podºa informácie z denníka
Pravda sa táto povinnosÈ citeºne
dotkne viacer˘ch vysok˘ch ‰kôl.
V minulosti boli ‰koly od platenia
daní oslobodené, ak v objektoch
nepodnikali. Od januára vyberajú
dane mestá a od nich závisí, ãi
ich vyberú v plnej v˘‰ke, zníÏia a-
lebo odpustia. Podºa zdrojov
Slovenskej rektorskej konferen-
cie tak napríklad UK v Bratislave
zaplatí 42 miliónov, STU v Bra-
tislave 100 miliónov a TU v Ko-
‰iciach takmer 6 miliónov korún.
Naopak, zºavu na dani poskytla
svojim vysok˘m ‰kolám Trnava a
od daní sú oslobodené aj ‰kolské
zariadenia v Trenãíne. 

„Pekne sa ku svojim univerzi-
tám zachovalo aj na‰e mesto. Z
jeho gesta vypl˘va, Ïe si váÏi prí-
tomnosÈ univerzít a ich prínos k
vzdelanosti v na‰om regióne.
Poskytla nám 70-percentnú úºa-
vu na dani zo stavieb a 100 %
oslobodenie od dani z pozem-
kov. V prípade na‰ej univerzity
iba úspora na dani zo stavieb
predstavuje takmer 2 milióny ko-
rún, ktoré môÏe SPU vyuÏiÈ na
vzdelávací proces, potreby ‰tu-
dentov ãi iné uÏitoãné ciele“, po-
vedala nám kvestorka SPU, Ing.
OªGA ROHÁâIKOVÁ, PhD.

Poãas Akademick˘ch informaãn˘ch dní, ktoré sa uskutoãnia od
7. do 14. marca 2005, bude na Slovensku oficiálne spusten˘ systém
virtuálnych predná‰kov˘ch miestností VRVS. Tento zaujímav˘ spô-
sob virtuálnej spolupráce predstavil na deviatom roãníku celouni-
verzitného seminára SieÈové a informaãné technológie prorektor
pre rozvoj univerzity prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD. PoÏiadali sme
ho preto o bliÏ‰ie informácie.

jektovaÈ na schopnosti priemer-
ného ‰tudenta. Poãíta sa doÀ
v‰etok ãas, ktor˘ ‰tudent potre-
buje na úãasÈ na priamej v˘uãbe,
individuálne ‰túdium, spracova-
nie zadan˘ch prác, na vykonanie
skú‰ok.

Pracovné zaÈaÏenie ‰tudenta
poãíta s 36-40 t˘ÏdÀami za rok, a
teda ‰tudent by mal na získanie
jedného kreditu potrebovaÈ 25-30

metu, ako aj roz‰írenie a prehæbe-
nie poznatkov a zruãností net˘-
kajúcich sa obsahu predmetu –
systémové nástroje, metodiky,
práca s laboratórnou technikou,
schopnosti prezentovaÈ svoje ná-
zory a poznatky. SúãasÈou sú aj
spôsoby overovania dosiahnutia
vzdelávacích v˘stupov a kvanti-
tatívne hodnotenie úrovne znám-
kou.

Známkovanie je ìal‰ou dôle-
Ïitou zmenou, nielen prechodom
z trojstupÀového na päÈstupÀové,
ale aj svojím obsahom. Hodnotia-
cou ‰kálou známkujeme podºa
ECTS len ‰tudenta, ktor˘ dosia-
hol poÏadované vzdelávacie v˘-
stupy. Hodnotenie stupÀom A, B,
C, D, E by malo vyjadrovaÈ nie
percento preukázan˘ch získa-
n˘ch kompetencií, ale zaradenie
‰tudenta do niektorej z piatich
skupín nasledovne: 

A (1) - v˘borne (vynikajúce v˘-
sledky) – 10%

B (1,5) - veºmi dobre (nadprie-
merné v˘sledky) – 25%

C (2) - dobre (priemerné v˘-
sledky) - 30%

D (2,5) - uspokojivo (prijateºné
v˘sledky) – 25%

E (3) - dostatoãne (spæÀajúce
minimálne poÏiadavky) – 10%

mickou a vedeckov˘skumnou
sférou a podnikateºsk˘m sekto-
rom. Úãastníci budú zároveÀ
oboznámení so zámermi vlády
SR t˘kajúcimi sa konkrétnych
opatrení v rokoch 2005–2006.
Jednou z priorít stretnutí bude
vytváranie partnerstva pre re-
formu v oblasti vedy, v˘skumu
a inovácií, t.j. aktívne fórum v˘-
meny názorov medzi ústrednou
‰tátnou správou a partnermi na
regionálnej úrovni.

Nitriansky seminár sa bude
konaÈ 9. marca v Agroin‰titúte.

Stratégia rozvoja konkuren-
cieschopnosti Slovenska do
roku 2010. Lisabonská stra-
tégia pre Slovensko – ãítajte
na www.finance.gov.sk

V súvislosti s implementá-
ciou zásad Lisabonskej straté-
gie v na‰ej republike poriada
Sekcia pre európske záleÏitosti
Úradu vlády SR vo februári a
marci regionálne semináre pre
predstaviteºov akademickej a
v˘skumnej sféry a podnikateº-
ského sektora. Poz˘va naÀ pred-
staviteºov regionálnych samo-
správ s rozhodovacími právo-
mocami. Program seminárov
sa sústredí na prioritné a pro-
blémové okruhy otázok v oblas-
ti vedy, v˘skumu a inovácií, na
finanãné a in‰titucionálne ná-
stroje, ktoré môÏu pomôcÈ roz-
voju vedy a v˘skumu v SR.
V˘stupom bude vytvorenie zá-
kladov funkãnej siete a osob-
n˘ch kontaktov medzi akade-

Nitra poskytla 
univerzitám 
zºavu na dani

V˘mena odborníkov 
medzi SR a USA

(Pokraãovanie na 2. str.)



Spoloãenské uznanie pre krajinn˘ch architektov

Ponuka praxe v zahraniãí

Voºn˘ prístup ãitateºov
k ‰tudijnej literatúre

kého, ako aj biomateriálového
charakteru môÏu ‰tudenti vyuÏiÈ
pri spracovaní svojich diplomo-
v˘ch prác. ëal‰ou súãasÈou pra-
xe je oboznámenie sa ‰tudenta
s organizáciou, ekonomikou a
spôsobmi financovania projekto-
vej a realizaãnej ãinnosti podni-
ku, s jeho dodávateºmi a vlastnou
v˘robou komponentov.

Podmienky pre v˘ber uchá-
dzaãov:

● ‰tudenti 3.
a 4. roãníkov
Fakulty záhrad-
níctva a krajin-
ného inÏinier-
stva,

● dobrá znalosÈ nemeckého
jazyka.

Náklady na cestovné, ubyto-
vanie, stravné, vreckové a pois-
tenie (maximálny grant na jedné-
ho úãastníka mobilitného projek-
tu vo v˘‰ke 2242 eur) sú hrade-
né z programu Leonardo da
Vinci, ktoré na‰a univerzita zís-
kala na realizáciu projektu.

V˘berové konanie na odbor-
no-manuálnu prax sa uskutoãní
28. 2. 2005 o 15.00 h v zasadaã-
ke rektorátu na 2. poschodí.

BliÏ‰ie informácie: Kancelária
zahraniãn˘ch vzÈahov a medzi-
národn˘ch projektov, Ing. Geor-
getta Pal‰ová, e-mail: georgetta.
palsova@uniag.sk. -r-

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈa-
hov a medzinárodn˘ch projektov
podala návrh mobilitného projek-
tu Leonardo da Vinci pod názvom
Praktická príprava ‰tudentov
v oblasti projektovania záhrad
a parkov, ich v˘sadby a údrÏby,
ktor˘ bol dÀa 26. 3. 2004 schvá-
len˘ Riadiacim v˘borom progra-
mu Leonardo da Vinci (ãíslo pro-
jektu: SK/04/A/F/PL-401281).

Na základe toho môÏe kance-
lária ponúknuÈ
‰tudentom ab-
solvovanie od-
borno-manuál-
nej praxe v ne-
meckej a ra-
kúskej partnerskej organizácii.

Termín zahraniãnej praxe:
SRN - Stuttgart: 1. 7. - 30. 9.

2005
Rakúsko - ViedeÀ: 1. 6. - 31. 8.

2005 
Cieºom praxe je umoÏniÈ ‰tu-

dentom získaÈ nové poznatky
v oblasti projektovania, v˘sadby
a údrÏby klasick˘ch mestsk˘ch
a vidieckych záhrad, mestsk˘ch
a zámock˘ch parkov. ·tudenti
majú moÏnosÈ zoznámiÈ sa s v˘-
sadbou zelene v plne zastava-
n˘ch mestsk˘ch aglomeráciách,
a to formou tzv. stre‰n˘ch záhrad
a zakladaním zelene na umel˘ch
pôdnych profiloch. Získané po-
znatky projekãného, technologic-

NOVINKY ZO ·TUDOVNE POD AULOU
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âÍTALI SME

Zákonom 624/2004 Z.z. sa na
slovenskom trhu etabluje profesia
krajinn˘ architekt. Profesia zá-
hradného a krajinného architekta
tu uÏ podºa zákona ã. 138/1992
Zb. o autorizovan˘ch architektoch
a autorizovan˘ch stavebn˘ch inÏi-
nieroch existovala a neskôr záko-
nom ã. 236/2000 Z.z. bol etablo-
van˘ osobitne architekt pre krajin-
né plánovanie a tvorbu krajiny a
osobitne architekt pre záhradnú
architektúru. Zákonom 533/2003
Z.z. do‰lo k zru‰eniu v‰etk˘ch ka-
tegórií architektov a bola vytvore-
ná len jedna kategória. Stalo sa
tak v súlade s aproximáciou práva
na predpisy EÚ a v zmysle smer-
nice Rady 85/384/EHS, ktorá zá-
hradn˘ch a krajinn˘ch architektov
povaÏuje len za ‰pecialistov, po-
dieºajúcich sa na ãinnosti archi-
tekta subdodávateºsky. Touto no-
velou sa zamedzil v˘kon záhrad-
n˘ch a krajinn˘ch architektov na
Slovensku s platnosÈou od 1. 1.
2004, priãom táto profesia sa sta-
la voºnou ÏivnosÈou a na jej v˘kon
sa nevyÏadovalo prakticky Ïiadne
vzdelanie.

Odborná obec sa s t˘mto sta-
vom neuspokojila a vypracovala
návrh novely zákona ã. 533/2003

Pri presadzovaní tohto cieºa
bolo treba pristúpiÈ k rie‰eniu pro-
blematiky hardvérového vybave-
nia cviãební IT, ako aj tvorby a
distribúcie elektronick˘ch vzdelá-
vacích materiálov z oblastí v˘uã-
by, zabezpeãovan˘ch katedrou
pre ‰tudentov a pracovníkov zú-
ãastÀujúcich sa na pedagogickom
procese. 

Preto vznikol návrh projektu
aplikácie metód elektronického
vzdelávania na KEA MF, v ktorom
si zodpovední rie‰itelia Ing. Zuza-
na Palková, PhD., a Ing. Miroslav
Pap stanovili nasledovné ciele:
vybudovaÈ novú poãítaãovú cvi-
ãebÀu pre ‰tudentov na KEA, vy-
baviÈ cviãebne kvalitn˘m v˘uãbo-
v˘m softvérom, zaviesÈ metódy e-
learningu do pedagogického pro-
cesu, skvalitniÈ prípravu budúcich
odborníkov v oblasti riadenia kva-
lity produkcie na vyuÏitie elektro-
nick˘ch informaãn˘ch zdrojov, ich
tvorby a aplikácie.

V rámci projektu vznikla nová
multimediálna cviãebÀa s 21 PC,
ktoré sú vybavené operaãn˘m
systémom Windows XP Professio-

(Dokonãenie z 1. str.)

van˘m krajinn˘m architektom uÏ
nevzÈahuje voºná ÏivnosÈ.

Uchádzaã o autorizáciu by mal
jednoznaãne dokázaÈ, Ïe vie tvori-
vo myslieÈ. Formy tvorby sú urãe-
né charakterom tvorivej ãinnosti:
vynález, tvorba vedecká, umelec-
ká a pod. Z toho vypl˘va, Ïe ume-
lecká tvorba sa odli‰uje od ostat-
n˘ch foriem tvorby. Ak zastávame
názor, Ïe krajinoarchitektonické
diela sú umeleck˘mi dielami, po-
tom krajinná architektúra je ume-
leckou disciplínou zaloÏenou na
estetike. Duchovn˘ rozmer ume-
nia je protiváhou realistickej sku-
toãnosti. Na umeleck˘ v˘kon
umelca sa vzÈahujú tieÏ ustanove-
nia autorského zákona. Predme-
tom autorského práva je tieÏ pod-
ºa §7, pís. h) architektonické dielo,
predov‰etk˘m dielo stavebnej ar-
chitektúry a urbanizmu, dielo zá-
hradnej a interiérovej architektúry
a dielo stavebného dizajnu. 

O uznaní uchádzaãa na v˘kon
povolania autorizovaného krajin-
ného architekta bude rozhodovaÈ
autorizaãná komisia. Bude od ne-
ho poÏadovaÈ predloÏenie portfó-
lia, obsahujúceho prierez tvorby.
Autorizaãná komisia tak bude mu-
sieÈ rozli‰ovaÈ medzi krajinn˘mi
ekológmi, krajinn˘mi plánovaãmi,
krajinn˘mi inÏiniermi a krajinn˘mi
architektmi. Zákon v‰ak dáva
moÏnosÈ uchádzaÈ sa o autorizaã-
né osvedãenie a zápis do zozna-
mu krajinn˘ch architektov i oso-
bám so vzdelaním v príbuzn˘ch
odboroch architektonického, príro-
dovedného, lesníckeho a poºno-
hospodárskeho zamerania, ak ide
o osobu so sedemroãnou praxou v

záhradnej a krajinnej architektúre.
V súãasnosti je na Slovensku do
1000 záhradn˘ch a krajinn˘ch ar-
chitektov, z toho je 22 autorizova-
n˘ch krajinn˘ch architektov, teda
t˘ch, ktorí pre‰li skú‰kami na Slo-
venskej komore architektov. ·pe-
cialistov pre túto profesiu vycho-
vávajú dve univerzity na Sloven-
sku, a to FZKI SPU a Fakulta ar-
chitektúry STU v Bratislave.

Autorizovaní krajinní architekti by
mali byÈ zárukou kvalitného rie‰enia
krajinnoarchitektonick˘ch diel. 

Ing. ANNA DOBRUCKÁ, 
autorizovan˘ krajinn˘ 

architekt, KZKA

·tudovÀa periodík Slovenskej
poºnohospodárskej kniÏnice slúÏi
fakultám a pracoviskám univerzity
a v rámci svojich moÏností aj ìal-
‰ím subjektom. Svoje poslanie pl-
ní vyuÏívaním informaãn˘ch zdro-
jov a technológií, poskytovaním
konzultácií, dokumentov a infor-
mácií. Zabezpeãuje prezenãné
‰túdium odbornej a príruãkovej
monografickej, periodickej litera-
túry a dennej tlaãe.

Je rozdelená na ‰tudovÀu no-

re Journals, Web of Science Cur-
rent Contents Connect a ìal‰ie.
Získané informácie si môÏe archi-
vovaÈ na diskety na piatich poãíta-
ãoch. Dva z nich sú nové, získa-
né vìaka grantu z Ministerstva
‰kolstva SR. ·tudovÀa ponúka
ãitateºom ‰túdium informaãn˘ch
zdrojov dostupn˘ch na CD ROM.

Z grantu Slovenskej sporiteº-
ne boli do ‰tudovne na rok 2005
zakúpené domáce a zahraniãné
odborné a vedecké ãasopisy v
hodnote 100 tis. Sk. Sú to tituly
Agrarwirtschaft, American Jour-
nal of Agricultural Economics,
BusinessWeek, The Economic
Journal, Ekonomick˘ ãasopis,
European Review of Agricultural
Economics, Finance a úvûr,
Journal of Sustainable Agricul-
ture, Journal of Rural Studies,
Politická ekonomie, Sociológia.

Zoznam ãasopisov zakúpe-
n˘ch z finanãn˘ch zdrojov SlPK,
darov a získan˘ch v˘menou ãa-
sopisov od zahraniãn˘ch partne-
rov sa nachádza na webovej
stránke kniÏnice: www.slpk.sk
/datajour/ casop2005.htm. Xe-
rokópie ãlánkov si ãitatelia môÏu
urobiÈ na samoobsluÏnom kopíro-
vacom stroji. Reprografické sluÏ-
by sa poskytujú len pre vedecké,
‰tudijné a kultúrne potreby ãitate-
ºov z dokumentov vo fondoch
kniÏnice. 

Na základe poÏiadaviek ‰tu-
dentov diaºkového ‰túdia za-
viedla kniÏnica novú sluÏbu, a to
doruãenie v˘poÏiãiek do ãitárne.

Dokumenty v ãitárni sú pred
odcudzením chránené elektronic-
k˘m systémom.

Ing. NADEÎDA HALÁSOVÁ

vín a ãasopisov a ‰tudovÀu uãeb-
nicovej literatúry. Je tu k dispozícii
420 titulov domácich a zahraniã-
n˘ch periodík a 1300 jednotiek
uãebnicovej literatúry. Vo voºnom
v˘bere je sprístupnen˘ beÏn˘ roã-
ník periodík a vybrané tituly sú
dostupné aj za minul˘ rok.

PouÏívateº môÏe vyuÏívaÈ ve-
rejne prístupné poãítaãe na re‰er-
‰ovanie z kniÏniãného fondu
SlPK, alebo z in˘ch zdrojov. Má
prístup do ‰pecializovan˘ch elek-
tronick˘ch informaãn˘ch zdrojov,
databáz pln˘ch textov, napr.
SpringerLink, ProQuest Agricultu-

Z.z., ktor˘ sa opieral o Smernicu
Rady 89/48/EHS a smernicu Rady
92/51/EHS o v‰eobecnom systé-
me uznávania odborn˘ch kvalifi-
kácií. V˘sledkom bol zákon 624/
2004 Z.z., ktor˘m sa v § 4a stano-
vuje profesia krajinného architek-
ta. Zákon nadobudol úãinnosÈ
1.1.2005. Ide tu napr. o vykonáva-
nie predprojektovej ãinnosti, spra-
cúvanie krajinoekologick˘ch plá-
nov, spoluprácu pri spracovávaní
UPD, vykonávanie komplexnej
projektovej ãinnosti, minimalizova-
nie negatívnych dopadov stavieb,
v˘kon odborného autorského do-
zoru, poskytovanie poradenstva,
vyhotovenie odborn˘ch posudkov
a pod. Zoznam autorizovan˘ch
krajinn˘ch architektov bude viesÈ
Slovenská komora architektov
(SKA). MôÏe byÈ doÀho zapísaná
osoba, ktorá skonãí vysoko‰kol-
ské ‰túdium v odbore záhradná a
krajinná architektúra alebo krajin-
né plánovanie, má za sebou min.
trojroãnú odbornú prax a vykoná
autorizaãnú skú‰ku pred autori-
zaãnou komisiou, ktorá je v˘kon-
n˘m orgánom SKA. T˘mto záko-
nom sa zároveÀ zmenil zákon o
Ïivnostenskom podnikaní, keì sa
na ãinnosti vykonávané autorizo-

nal. Z rozpoãtu projektu boli zakú-
pené licencie IDE Delphi 8 Profe-
ssional, programov˘ balík na v˘-
voj e-learningov˘ch aplikácií, ako
aj podporn˘ program vzdelávania
NetOp School, ktor˘ v˘razne
uºahãuje pouÏívanie metód IKT a
elektronického vzdelávania v cvi-
ãebni.

Aplikovanie metód e-learningu
do pedagogického procesu má dl-
hodobej‰í charakter. Pracovníci
katedry priebeÏne pracujú na ich
uvedení do pedagogického proce-
su, o ãom svedãia prvé elektronic-
ké materiály aplikované vo v˘uã-
be predmetov programové vyba-
venie poãítaãov a programovanie
v zimnom semestri ‰kolského ro-
ku 2004/2005. 

Roz‰írenie moÏností prístupu
‰tudentov k prostriedkom IT ka-
tedry zabezpeãí zakúpen˘ Access

Point na vybudovanie lokálnej 
Wi-Fi siete a po vybavení cviãeb-
ne monitorovacím systémom bu-
de voºne prístupná v‰etk˘m ‰tu-
dentom fakulty. V súãasnosti je
vstup do cviãebne umoÏnen˘ len
‰tudentom zamerania automati-
zaãná a informatizaãná technika
na základe dohovoru so zodpo-
vedn˘m pedagógom.

Realizácia projektu, aj keì nie
v pôvodnom rozsahu, priniesla
roz‰írenie hardvérového parku a
softvérového vybavenia katedry,
ão v koneãnom dôsledku umoÏní
v ‰ir‰ej miere vyuÏiÈ existujúce
postupy a materiály v pedagogic-
kom procese, ale aj zavádzaÈ no-
vé metódy e-vzdelávania. V ne-
poslednej miere treba pozitívne
hodnotiÈ roz‰írenie moÏností prís-
tupu ‰tudentov k prostriedkom
IKT, a to nielen v priamom peda-
gogickom procese, ale aj mimo
neho. 

Vyãerpaním finanãn˘ch pro-
striedkov projektu sa práca v ob-
lasti metód elektronického vzde-
lávania nekonãí a zodpovední rie-
‰itelia uÏ pracujú na ìal‰ích pro-
jektoch súvisiacich s predmetnou
problematikou, nakoºko tento pro-
jekt moÏno povaÏovaÈ za odrazo-
v˘ mostík pri zmene prístupu k
nov˘m formám vzdelávania.

Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.

Pracovníci Katedry elektrotechniky a automatizácie presadzujú
roz‰írenie moÏností prístupu ‰tudentov fakulty k informáciám, ãoho
dokladom je aj rie‰enie rozvojového projektu z grantu M· SR. Hlavn˘
dôraz pritom kladú na zv˘‰enie podielu vyuÏitia IKT a metód e-vzde-
lávania v pedagogickom procese.

dovolen˘ rozsah poãtu kreditov,
ão signalizovalo preÈaÏovanie ‰tu-
dentov. Tu sa vykonali opatrenia v
beÏiacich ‰tudijn˘ch plánoch a
musia byÈ re‰pektované aj v no-
v˘ch akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch
programoch. Vzdelávacie v˘stupy
v jednotliv˘ch predmetoch bude
treba prehodnotiÈ v tom zmysle,
ako som uÏ uviedol skôr. ZároveÀ
bude treba jasne charakterizovaÈ
spôsob kontroly a hodnotenia do-
siahnutia plánovan˘ch vzdeláva-
cích v˘stupov ‰tudentom. Kredity
nemôÏu byÈ pridelené iba za ak-
tívnu úãasÈ, ale za preukazné v˘-
sledky práce ‰tudenta. Viac po-
zornosti bude tieÏ treba venovaÈ

Kredity získa iba ‰tudent hod-
noten˘ stupÀom A aÏ E.

Neúspe‰ní ‰tudenti nie sú za-
poãítavaní a ich hodnotenie sa
oznaãuje FX (4).

Niekoºko slov k aktuálnym úlo-
hám:

Informaãné materiály a katalóg
predmetov prezentujú na‰u prácu
navonok. Pracujeme na ich prí-
prave na ‰kolsk˘ rok 2005-2006 s
cieºom, zverejniÈ ich v marci. Je to
logická poÏiadavka z pohºadu plá-
novania mobilít pre nasledujúci
‰kolsk˘ rok. Jednou z váÏnych
pripomienok poradcov bolo to, Ïe
niektoré programy prekraãovali

nároãnosÈ na cudzojazyãné ko-
munikatívne schopnosti so zame-
raním na odborn˘ jazyk ‰tudentov
odchádzajúcich na ‰túdium, aby
boli schopní zvládnuÈ poÏiadavky
prijímajúcej ‰koly pre získanie 30
kreditov.

V nadväznosti na uvedené pro-
blémy a potrebu jednotného pos-
tupu na v‰etk˘ch fakultách bola
vypracovaná a je v schvaºovacom
pokraãovaní jednotná metodika
prípravy mobility, jej realizácie a
uznávania získan˘ch kreditov. Po
jej schválení plánujeme uskutoãniÈ
pracovné stretnutie fakultn˘ch a
katedrov˘ch koordinátorov ECTS.

Prof. Ing. JOZEF BALLA, CSc.

SúãasÈou projektu aplikácie metód elektronického vzdelávania na KEA
bolo aj vybudovanie novej poãítaãovej cviãebne.

Komisárka Boelová tlaãí farmárov na trh
Európska komisárka pre poºnohospodárstvo Mariann Fi-

scherová Boelová nedávno predstavila v Berlíne víziu novej
poºnohospodárskej politiky. Európa podºa nej potrebuje poº-
nohospodárstvo, ktoré hºadá svoje príleÏitosti na trhu a fun-
guje konkurenãn˘m a udrÏateºn˘m spôsobom. Cenové pod-
pory farmárom slúÏili ako ústredn˘ nástroj minulej poºnohos-
podárskej politiky a tento ãas sa podºa komisárky konãí. Euró-
pa a jej vidiek nevyhnutne potrebujú ‰trukturálne zmeny, kto-
ré vyvinú nové zdroje príjmov a pracovné príleÏitosti. O ìal-
‰ích názoroch liberálne zm˘‰ºajúcej komisárky ãítajte v Prav-
de zo 4. februára 2005.

DO PLATNOSTI VSTÚPIL KJÓTSKY PROTOKOL
Od stredy 16. februára platí pre 141 krajín sveta Kjótsky pro-

tokol, zmluva o obmedzení emisií tzv. skleníkov˘ch plynov.
Snahou je zníÏiÈ do roku 2012 emisie ‰iestich najnebezpeãnej-
‰ích plynov pre atmosféru o 5,2 percenta. Ide o kysliãník uhli-
ãit˘, metán, oxid dusn˘ a tri plyny s obsahom fluóru, ktoré sú
zodpovedné za globálne otepºovanie Zeme. Protokol odmietli
podpísaÈ Spojené ‰táty a Austrália, bez ktor˘ch sú vyhliadky na
zníÏenie emisií v˘razne obmedzené. (Pravda)

Kreditov˘ systém ECTS nie je izolovaná aktivita
cieºom predmetu z hºadiska profi-
lu absolventa ‰tudijného progra-
mu, teda ako predmet prispieva k
formovaniu ‰tudenta v danom
profile.

V organizácii mobilít treba po-
silniÈ váÏnosÈ a kompetencie naj-
mä fakultn˘ch koordinátorov. Je
to dôleÏité najmä pre prácu so
‰tudentmi, prípravu vzdelávacích
zmlúv a celkovú organizáciu mo-
bilít aÏ po uznanie prinesen˘ch
kreditov. ·tudent by mal v zahra-
niãí získaÈ poãet kreditov adekvát-
ny dæÏke trvania pobytu, teda 30
za semester. Je to nároãná poÏia-
davka, a práve na základe podne-
tov ‰tudentov bude treba zv˘‰iÈ

ZAUJÍMAVOSË

Po prv˘krát sa v slovenskom
filme medzi úãinkujúcimi objavil
aj mlieãny v˘robok. V reÏijnom
debute Kataríny ·ulajovej O dve
slabiky dozadu, ktor˘ mal pre-
miéru v slovensk˘ch kinách vo
februári, mohli diváci zaregis-
trovaÈ aj príklady tzv. product
placement – aktívneho úãinko-
vania znaãiek vo filme. V príbe-
hu o mladej ‰tudentke, ktorá
chce v‰etko, ale nestíha niã, sa
korbáãik Milsy objavuje v jednej
sekvencii, v ktorej si na Àom
hlavná hrdinka pochutnáva, ão
vyvolá pozornosÈ jej francúz-
skeho nápadníka. Musí mu pre-
to vysvetliÈ pôvod dobroty… 
(Milsy, a.s., Bánovce n/Bebravou)

·TUDENTI FZKI, POZOR!

OD JANUÁRA NADOBUDOL ÚâINNOSË NOV¯ ZÁKON

Odrazov˘ mostík k nov˘m formám v˘uãby
E-LEARNING NA KATEDRE ELEKTROTECHNIKY A AUTOMATIZÁCIE

Korbáãik Milsy 
v hereckej úlohe
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Moderná ekonomika v praxi
Po ukonãení práce v nezisko-

vej organizácii som sa rozhodla,
Ïe v Bombaji e‰te chcem ostaÈ,
a tak som si na‰la ìal‰iu stáÏ -
tentoraz vo firme s pomerne
dobr˘m zastúpením nielen na
indickom trhu, ale aj v zahraniãí.
Tu som sa presvedãila, Ïe nie
nadarmo sa hovorí o Indii ako o
r˘chlo sa rozvíjajúcej modernej
ekonomike a Ïe indické firmy
majú naozaj obrovsk˘ potenciál
konkurovaÈ západn˘m firmám.
Organizácia firmy bola na vyso-
kej úrovni a pracovníci pristupo-
vali k svojim úlohám naozaj zod-
povedne. Pracovné podmienky
mali motivaãn˘ charakter a vy-
tvárali príjemnú atmosféru. Na-
príklad moÏnosÈ stravovania:
okrem stolovania v skvel˘ch je-
dálÀach si mohli zamestnanci
objednaÈ raÀajky, obed ãi nejak˘
snack aj priamo do kancelárie.
Káva a ãaj bola k dispozícii tri
hodiny po raÀajkách aj po obe-
de, Ïiadne behanie s konvicou
po chodbách! 

Krajina mnoh˘ch tvárí
O Indii sa hovorí ako o krajine

kontrastov. Okrem rozdielov v Ïi-
votnej úrovni obyvateºstva a
vzdelanosti, tu existujú aj ìal‰ie

stále znova nové známosti pre zau-
jímavú odbornú v˘menu názorov.
Mnoho som sa dozvedel pri stret-
nutiach s doc. ª. Feriancovou, Ing.
A. Dobruckou a Ing. ªubo‰om Mo-
ravãíkom, ktorého ‰tudenti s re‰-
pektom naz˘vajú nitrianskym Bil-
lom Gatesom.

Workshop ako forma práce
Workshop je veºmi kompaktná

forma práce, keì sa v rámci urãe-
ného ãasového úseku spracúvajú
rie‰enia na základe ‰pecificky po-
loÏen˘ch otázok. Známe alebo ob-
vyklé moÏno odloÏiÈ bokom, odskú-
‰aÈ nieão nové. Tak sa vytyãuje po-
le pre inovácie. Na uãiteºa ãaká
ÈaÏká úloha, vyprovokovaÈ v ‰tu-
dentoch poetické iskrenie. V sku-
toãnosti je to tak, Ïe workshop má
urãite pravidlá hry. Ja som navrhol
deväÈ fáz procesu navrhovania,
ktoré v‰ak nebolo treba otrocky do-
drÏaÈ. Zdravú mieru spontánnosti
povaÏujem za dôleÏitú a faktor hra-
vosti a radosti s t˘m súvisí. Work-
shop sprevádzala séria krátkych
predná‰ok, ktorá mali daÈ podnety
k téme, ak˘si základ pre vlastné
my‰lienky a motívy. Témy: Mc je
Mc, a nijak˘ Mac; Záhrady – kultú-
ra rozdielov; Snehulienka a sedem
nápadov; NakresliÈ my‰lienku; Mc
Gardens.

Úloha
Îlté M na ãervenom podklade,

‰tylistick˘ minimalizmus s mono-
chromatick˘mi farebn˘mi plochami
a ão najjednoduch‰ími grafick˘mi
prvkami. To, ão Mc Donald´s v re-
klame prísne a úspe‰ne presadzu-
je, stáva sa vo vonkaj‰ích plochách
reÈaze re‰taurácií ‰tandardn˘m in-
ventárom: parkoviská, detské kæ-
zaãky a trochu o‰arpanej zelene.
Vo Freisingene otvoril Mc Donald´s

jednu zo svojich filiálok. Na ploche
2700 m2, asi 500 m2 je zastava-
n˘ch, stojí lokál s kapacitou 110
miest. Interiér je pojat˘ na tému le-
tectvo 50. a 60. rokov. Vo vitrínach
sú vystavené objekty a interiér pri-
pomína kabínu lietadla. Na palube
nie sú voºne pohyblivé stoliãky, iba
na pevno pripevnené sedadlá.
MoÏno vymyslieÈ pre okolit˘ voºn˘
priestor nieão nové? Cieºom work-
shopu je podaÈ návrhy plné fantá-
zie, impulzy do diskusie o projekte
tejto záhrady. MoÏno vyskú‰aÈ ex-
presívne kon‰telácie foriem, farieb
a materiálov tak, aby na malej plo-
che vzniklo bohatstvo my‰lienok so
siln˘m v˘razov˘m nábojom.

·tudenti
Aktéri workshopu: Andrea, Iva-

na, Katarína, Katarína, Ladislav,
Peter, Peter, Tomá‰, Zuzana. ·tu-
dentov menujem iba krstn˘mi me-
nami, tak, ako sme sa oslovovali

poãas práce. Sú rozmanité spôso-
by prístupu k úlohe. Niektorí sa za-
hryznú do problému. Iní hºadajú
najprv odstup, vypijú si kávu, roz-
právajú zábavné historky z tajupl-
n˘ch lesov, o skú‰kach, ktoré ich
ãakajú, alebo o divokom v˘chode.
ëal‰í sa zas s ceruzou a papierom
vrhnú spontánne do práce a vizua-
lizujú svoje my‰lienky. V‰etk˘m
patrí môj kompliment za to, ako sa
odu‰evnene vrhli do práce, kombi-
novali techniky s tu‰om, ceruzkou,
znaãkovaãmi, lepidlami tak, aby na
konci mohli prezentovaÈ veºmi pek-
né nápady. A to v‰etko dobrovoºne
a napriek prebiehajúcemu skú‰ko-
vému obdobiu. 

V˘sledky
Nechcem tu citovaÈ nijaké ºubo-

zvuãne znejúce teórie a zhrniem
svoje hodnotenie struãne a jasne:
jednoducho veºmi dobré.

DIETMAR STRAUB

Nezisková organizácia Friends of Slovakia so sídlom vo Washingto-
ne DC podporuje slovensk˘ch ‰tudentov v tom, aby mohli získaÈ ‰ti-
pendiá na letné programy organizované Georgetown University. ·ti-
pendium poskytuje moÏnosÈ nav‰tevovaÈ jeden z troch letn˘ch kurzov.

Program sa uskutoãní v období od 4. júna do 30. júla 2005. Za ab-
solvovan˘ kurz majú ‰tudenti moÏnosÈ získaÈ 6 kreditov.

Záujemcovia si môÏu podaÈ prihlá‰ky on-line systémom na www.
dcinternships.org, alebo po‰tou na kontaktnú adresu: Professor
Sharon L. Wolchik, Chair, FOS Scholarship Committee, 412M, 1957 E
Street, Elliott School of International Affairs, George Washington
University, Washington, DC 20052, Wolchik@gwu.edu 

·tudenti musia maÈ ukonãené minimálne 2 semestre univerzitného
‰túdia a kurz môÏu absolvovaÈ na jednom z nasledovn˘ch in‰titútov:
The Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economic
Systems; the Institute on Political Journalism; Bryce Harlow Institute
on Business and Government Affairs. Ing. LORETA DRENKOVÁ

Oprá‰ené spomienky (1)
Mám rád ‰tudentov, ãasto s ni-

mi komunikujem aj o ich problé-
moch. Darí sa mi odkr˘vaÈ ich
vnútorn˘ svet, a to preto, Ïe ich
beriem ako rovnocenn˘ch partne-
rov. Nikdy som nezneuÏil ich dô-
veru a otvorené srdcia. Pri skú‰-
kach sa k ‰tudentom správam
vÏdy dôstojne a ãastokrát sa za-
m˘‰ºam aj nad t˘m, koºko som
vedel z príslu‰ného predmetu ja,
keì som sedel za druhou stranou
stola. To sú len také perliãky, ale
z nich sa skladá Ïivot. Milujem
‰kolu, ‰tudentov, prácu, pri ktorej
ãlovek nesmie pozeraÈ na ãas,

ktor˘ v nej strávi, potom prídu aj
v˘sledky. 

Priemern˘ vek slovenského mu-
Ïa je 68 rokov. BlíÏim sa k nemu.
Nepokladám sa za nadpriemerného
jedinca, a tak ìakujem Bohu za
kaÏdé nové ráno, do ktorého sa
prebudím. Preto som sa rozhodol a
urobil krátku rekapituláciu svojho Ïi-
vota. PreÏívam ho v práci prevaÏne
takej, ktorá mi napæÀala Ïivot, ale
vÏdy si viem nájsÈ aj záºuby, ktoré
obohacujú môj duchovn˘ svet. 

Predpokladám, Ïe perliãky z
môjho Ïivota dajú ãitateºovi obraz
o dobe, ktorú som preÏil… 

Toºko úryvok z pripravovanej knihy Oprá‰ené spomienky od prof.
Ing. Ondreja Hronca, DrSc., pôsobiaceho na deta‰ovanom pracovisku
Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja v Ko‰iciach. ëal‰ie
úryvky s láskav˘m dovolením autora prinesieme v nasledujúcich ãís-
lach Poºnohospodára. Príjemné ãítanie! -r-(Pokraãovanie na 4. str.)

âo na to ‰tudent?

Ako hodnotíte úãasÈ Dipl. Ing. Univ. Dietmara
Strauba na vedení ateliéru ‰tudentov záhradnej a
krajinnej architektúry na va‰ej katedre? Sp˘tali
sme sa prof. Ing. JÁNA SUPUKU, DrSc.

Ateliér si zorganizovali ‰tudenti z iniciatívy Petra
Paseãného, ktor˘ strávil semestrov˘ ‰tudijn˘ pobyt
na TU v Mníchove, kde pracoval pod vedením toh-
to erudovaného uãiteºa. ·tudenti pracovali na báze
dobrovoºnosti poãas skú‰kového obdobia 9 aÏ 10
hodín denne, koncentrovanou formou neru‰ene,
bez akejkoºvek úãasti na in˘ch predná‰kach a cvi-
ãeniach. Dietmar Straub striedal poãas dÀa priame
tvorivé konzultácie s tematick˘mi predná‰kami, v
ktor˘ch prezentoval teóriu i prax modernej záhrad-
noarchitektonickej tvorby. Pritom in‰piroval ‰tuden-
tov k tvoriv˘m otázkam a k diskusii.

Do tohto workshopu sa prihlásili len tí ‰tudenti,
ktorí uÏ boli v zahraniãí na v˘mennom pobyte, jazy-
kovo zdatní, z vy‰‰ích roãníkov, s patriãnou odbor-
nou a ateliérovo-grafickou tvorivou schopnosÈou.
S prirodzenou potrebou získavaÈ a absorbovaÈ nové
poznatky. Nemali zábrany pred otvorenou komuni-
káciou s uãiteºom. Mal˘ kolektív ‰tudentov, s ktor˘-
mi sa v koncentrovanej v˘uãbe dobre pracovalo. To

bol v˘born˘ ‰tart pre dosiahnutie kvalitného v˘sled-
ku. Bola to teda práca v˘borného uãiteºa s v˘born˘-
mi tvoriv˘mi ‰tudentmi! Uãiteº vysoko hodnotil ich
schopnosti, ktoré v niãom nezaostali za v˘born˘mi
‰tudentmi na TU v Mníchove.

Aktivita ‰tudentov sa odzrkadlila aj v hodnotn˘ch
návrhoch, ktoré boli objektom verejnej obhajoby a
rozpravy v posledn˘ deÀ workshopu. Práce sú v sú-
ãasnej dobe vystavené v budove Komory architek-
tov Slovenska v Bratislave. Som rád, Ïe ‰tudenti ne-
sklamali a pozitívne prispeli k zviditeºneniu katedry,
fakulty aj univerzity smerom k zahraniãiu, za ão im
vyslovujem uznanie a poìakovanie. Je len na ‰kodu
veci, Ïe nemáme na ‰kole vy‰‰ie percento tak˘chto
ambicióznych a jazykovo zdatn˘ch ‰tudentov.
Veríme v‰ak, Ïe ich podiel sa postupne zv˘‰i so
zvy‰ujúcimi sa nárokmi aj zo strany uãiteºov.

V mene na‰ej katedry oceÀujem tvorivú spolu-
prácu na‰ich uãiteºov s Dietmarom Straubom. Me-
novite Ing. ª. Moravãíka, doc. ª. Feriancovej, Ing.
arch. R. ·tûpánkovej, Ing. A. Dobruckej, ale aj
doktorandov katedry. Na záver sme vyslovili spo-
loãné Ïelanie pokraãovaÈ v podobnej akcii aj v bu-
dúcnosti. „Ako budeme na dvere Európy búchaÈ,
tak sa nám Európa bude oz˘vaÈ – osvojme si toto
heslo viacerí!

Som Peter Paseãn˘ a ‰tudujem v 5. roãníku FZKI, odbor záhradná
a krajinná architektúra. Ako Erasmus ‰tudent som pol roka strávil na
Fakulte architektúry TU v Mníchove. Pedagógovia sú tam iní ako u nás,
otvorenej‰í, v‰etci si tykajú. Viac Ïijú so ‰tudentmi. Veºmi sa mi páãil
prístup jedného z nich, Dietmara Strauba a keì som odchádzal do-
mov, sp˘tal som sa ho, ãi by nebol ochotn˘ prísÈ k nám na fakultu.
Podarilo sa to v januári. V rámci workshopu sme rie‰ili záhradu pre Mc
Donald`s v Mníchove. Také isté zadanie, ako nemeckí ‰tudenti. V po-
rovnaní sme obstáli dobre.

Ako Dietmar viedol ateliér? To bolo to najzaujímavej‰ie. Nikdy nám
presne nepovedal, ão a ako spraviÈ, ale snaÏil sa v nás prebudiÈ tvorivé
myslenie t˘m, Ïe nám povedal: „âo keby si urobil toto, alebo toto?“,
proste ìal‰ích päÈ nápadov, ako úlohu rie‰iÈ. T˘m ãloveka tak zmiatol,
Ïe sme si uvedomili, Ïe sa to dá urobiÈ celé úplne inak, od zaãiatku.
Pracovná atmosféra bola neformálna, uvarili sme si kávu, pú‰Èali hud-
bu, v‰etci sme si tykali, rozprávalo sa po nemecky, po anglicky, ako kto
vedel... Veºmi ma pote‰ilo, keì pri hodnotení povedal, Ïe sme vytvorili
minimálne také dobré, ak nie lep‰ie práce, ako nemeckí ‰tudenti...
Nemal dôvod klamaÈ... verím, Ïe spolupráca bude pokraãovaÈ.

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

V novom slo-
venskom filme K.
·ulajovej O dve
slabiky pozadu
sa po prv˘krát
objavil mlieãny

v˘robok firmy Milsy, a. s., Bá-
novce nad Bebravou. Viete o
ak˘ v˘robok ide? 

Va‰e odpovede ãakáme do
4. marca na adrese: Redakcia
Poºnohospodár, Slovenská poº-
nohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného v˘hercu je pripra-
vené mlieãne prekvapenie! -r-

âítate pozorne?

Globalizáciu nezastavíte
V júni som uÏ sedela v lietadle

bez ‰tipky pochybností, Ïe ma
ãaká nieão úÏasné. Keì som sa
ocitla na letisku v Bombaji , bolo
nieão po polnoci. Nad‰ená, Ïe
stojím na indickej zemi a d˘-
cham indick˘ vzduch (hoci, ako
som sa neskôr presvedãila, ten
bombajsk˘ je najzneãistenej‰í,
ak˘ som kedy d˘chala). Jedno-
ducho, bola som ‰Èastná, Ïe sa
mi splnil môj dávny sen. Na le-
tisku ma ãakali dvaja AIESECá-
ri. Bola som trocha prekvapená:
ãakala som totiÏ ºudí „inej kultú-
ry“. Namiesto toho som si uve-
domila ak˘si prejav globalizácie
v správaní aj v obliekaní. Hneì
som mala pocit, Ïe ich uÏ nejakú
dobu poznám a ako som sa ne-
skôr dozvedela, aj im sa zdalo,
Ïe v Indii nie som po prv˘krát. 

AIESEC v Bombaji dodrÏiava
akúsi tradíciu: kaÏd˘ stáÏista
strávi prvú noc v rodine jedného
AIESECára, aby sa tak mohol
trocha zoznámiÈ s indickou kul-
túrou. Predsa len, do rodinn˘ch
kruhov “globalizácia“ aÏ tak hl-
boko neprenikla. Moje prvé doj-

my boli naozaj úÏasné a pritom
som mala v‰etko e‰te len pred
sebou.

Na chlebov˘ch plackách 
Poãas prv˘ch troch mesiacov

som pracovala pre neziskovú or-
ganizáciu. Poãas tohto obdobia
som spoznala skutoãné rozdiely
v spoloãnosti, ktor˘mi je India
známa. âasto som nav‰tevova-
la slumy, chudobné ‰tvrte na
okraji mesta a prichádzala do
styku s najchudobnej‰ími oby-
vateºmi. Bolo aÏ prekvapujúce,
ako dobre som sa s nimi cítila.
Netrpezlivo som kaÏd˘ deÀ vyã-
kávala, kedy príde ãas obeda.
Spolu s ostatn˘mi Ïenami odet˘-
mi do sárí, tradiãného obleãenia
pre Ïeny pozostávajúceho z dl-
hej látky obkrútenej okolo celé-
ho tela a mierne odhaºujúceho
brucho, sme v tureckom sede
vytvorili kruh a spolu jedli doma
pripravené jedlo a chapattis.
Chapattis pripomínajú na‰e ze-
miakové lok‰e, ale pripravujú sa
len z múky a vody. AÏ vìaka
nim som pochopila, preão sa v
Indii jedáva rukami. Cítila som

sa v ich kruhu naozaj uvoºnene,
a to aj napriek jazykovej bariére
(ºudia v slumoch hovoria väã‰i-
nou lokálnym dialektom). MoÏno
som tam ako vegetariánka na‰la
akúsi spolupatriãnosÈ, veì väã-
‰ina Indov patrí k vegetariánom.
„Nevegetariáni“ si v‰ak tieÏ prí-
du na svoje!

Extrémy chudoby a bohatstva
Voºn˘ ãas som ãasto trávila s

mojimi indick˘mi známymi. Tu
som mala moÏnosÈ spoznaÈ ìal-
‰iu vrstvu obyvateºstva, ktorá Ïi-
je viac ãi menej honosn˘m Ïivo-
tom. Spoznala som ºudí z Bolly-
woodu, druhého najväã‰ieho fil-
mového ‰túdia po Hollywoode,
pracovníkov prestíÏnych firiem,
ale aj t˘ch, ktorí pochádzajú z
úradníckych rodín. Tak˘to „pes-
trofarebn˘“ Ïivot ma neustále nú-
til zam˘‰ºaÈ sa nad t˘m, ako je
moÏné, Ïe na jednom mieste Ïi-
je také mnoÏstvo ºudí v tak˘ch
odli‰n˘ch podmienkach. Extré-
my chudoby a bohatstva ãloveku
vyráÏajú dych a neraz ho nútia
zamyslieÈ sa nad Ïivotom z via-
cer˘ch stránok. To ma nauãilo 
viac si váÏiÈ svoj vlastn˘ Ïivot a
najmä ºudí, s ktor˘mi prichá-
dzam do styku, bez ohºadu na to,
v ak˘ch podmienkach Ïijú. 

NavrhovaÈ s úsmevom
Nasledujúce riadky, to sú moje

dojmy z Nitry, motivované subjek-
tívnymi pocitmi. Dovolil som si 
vpliesÈ do nich aj niekoºko úsmevne
znejúcich komentárov. Niekoºko
krátkych epizód.

O na‰ej kancelárii 
Vediem spolu so svojou manÏel-

kou malú kanceláriu pre krajinnú
architektúru vo Freisingu pri Mní-
chove. ËaÏiskom na‰ej práce sú
krajinnoarchitektonické projekty a
realizácie záhrad, parkov, námestí,
dvorov, cintorínov, mestsk˘ch by-
tov, sídlisk, mestsk˘ch záhrad, prí-
domov˘ch záhrad a urbanistické
projekty. Cesty do Talianska, prí-
klady z dánskej, ‰panielskej, ho-
landskej a francúzskej krajinnej ar-
chitektúry, to boli dôleÏité zastávky
na ceste k povzbudeniu vlastnej
fantázie. Tento fundus je zdrojom
mojej práce na vysok˘ch ‰kolách.
Doposiaº som mal moÏnosÈ projek-
tovaÈ vo Francúzsku, Rusku a v âí-
ne. S radosÈou som prijal príleÏitosÈ
zoznámiÈ sa so Slovenskom aj z
hºadiska profesionálnych aspektov. 

Zvedavé pohºady
Niekedy je to v Ïivote tak, Ïe prí-

leÏitosti oslovia ãloveka, a nie na-
opak. Ja sám sa rád stávam detek-
tívom, ktor˘ na cestách hºadá vÏdy
nieão nové. Svet je veºká nádrÏ s
nekoneãn˘m mnoÏstvom zaujíma-
v˘ch vecí. Kam len pozrie‰, v‰ade
ãakajú prekvapenia. Nebol som e‰-
te nikdy na Slovensku. Moja zveda-
vosÈ, zoznámenie sa s Petrom a
pozvanie, aby som viedol workshop

na univerzite v Nitre, to v‰etko ma
motivovalo k ceste k vám. 

V‰etko klape
Môj workshop teda umoÏnil Peter

Paseãn˘ a jeho organizaãné schop-
nosti. VÏdy tak trochu v pohybe,
zriedkavo presn˘, ale absolútne
spoºahliv˘. V‰etko bolo pripravené,
izba na internáte, stravovanie, ate-
liér na FZKI, ale aj „popracovn˘“
program. Rád by som sa poìakoval
pánu prof. J. Supukovi za priateºské
prijatie.

Mesto 
Chodievame pe‰o, mám rád

me na dva zo siedmich kopcov, na
ktor˘ch sa Nitra rozprestiera. Opus-
tiÈ rovinu, aby si sa opäÈ vynoril a
získal nadhºad, to je mimoriadny
záÏitok. V˘hºad z Kalvárie je fan-
tastick˘. 

Dom v parku 
Veselo farebne víta náv‰tevní-

kov budova FZKI. Susedstvo s par-
kom s mnoh˘mi star˘mi stromami
je v lete urãite príjemnou pozván-
kou urobiÈ si tu prestávku poãas
‰túdia. Vo vnútri takmer familiárne
prostredie. Jedna z miestností sa
stala „ob˘vaãkou a pracovÀou“ na
sedem veºmi intenzívnych dní. A

prechádzky mestom. Od autobuso-
vej stanice k internátu, od internátu
k ‰kole, zo ‰koly na pe‰iu zónu, a
to v‰etko aj naopak. Nitra je mesto
– koláÏ. V‰ehochuÈ najrôznej‰ích
epoch, architektonick˘ch a Ïivot-
n˘ch ‰t˘lov. V uliciach mesta Èahá,
ºadov˘ vietor. Typické pre Nitru,
ako mi povedali ‰tudenti. Vylezie-

Po ukonãení ‰túdia na Fakulte ekonomiky a manaÏmentu som cí-
tila, Ïe e‰te skôr, ako zaãne môj Ïivot naberaÈ pravideln˘ rytmus,
chcem ísÈ niekam ìaleko, spoznaÈ cudziu kultúru a tak trochu aj sa-
mu seba. Prostredníctvom AIESECu sa mi naskytla príleÏitosÈ a dlho
som neãakala, k˘m príde ìal‰ia. Bola som rozhodnutá pre Indiu! 

SpontánnosÈ, hravosÈ a radosÈ z tvorby sú podºa D. Strauba súãasÈou
úspe‰ného workshopu. DeväÈ ‰tudenov záhradnej a krajinnej archi-
tektúry, ktorí strávili t˘ÏdeÀ skú‰kového obdobia v ateliéri, mu dávajú
za pravdu.

The international platform for young people to discover and develop their potential

Tak˘ dojem zanechala v krajinnom
architektovi Dietmarovi Straubovi z
Freisingu, ktor˘ posledn˘ januárov˘
t˘ÏdeÀ viedol workshop na Katedre
záhradnej a krajinnej architektúry
FZKI. Atmosféru podujatia neopí‰e
nik lep‰ie, ako on sám!

âo na to uãiteº?

Nitra
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V Indii ma prijali s otvorenou náruãou

Na‰ich mlad˘ch biela
stopa neláka?

SPEKTRUM

âo je AIESEC?

OZNAMUJEME

ODPORÚâAME

témy bezpeãnej produkcie mäsa
a mäsov˘ch v˘robkov;
➤ 15. marca 2005 o 11.00 h v po-
sluchárni Z-01 prednesie Ing. DA-
NA TANâINOVÁ, PhD., verejnú
habilitaãnú predná‰ku na tému
Faktory ovplyvÀujúce rast a roz-
mnoÏovanie mikroskopick˘ch húb
v potravinách;
➤ 17. marca 2005 o 11.00 h v po-
sluchárni Z-02 prednesie doc. Ing.
JOZEF TIMKO, DrSc., verejnú ha-
bilitaãnú predná‰ku na tému Ge-
neticky modifikované organizmy –
áno alebo nie.

AGROKOMPLEX-V¯STAV-
NÍCTVO: 2. – 6. 3. Nábytok a b˘-
vanie; DIVADLO A. BAGARA:
25. – 26. 2. Testosterón, 3. – 5. 3.
Aj kone sa strieºajú, 7. 3. Dere‰
(TV nahrávka), 7. 3. Sylvia, 8. 3.
Peter Pan, 8. 3. Testosterón, 9. –
12. 3. Kabaret, 11. 3. norway.today;
ORBIS: 25. – 28. 2. Po západe
slnka, 1. – 2. 3. Protivné baby, 3. –
9. 3. Na dotyk, 10. – 16. 3. Letec;
PALACE: 25. – 28. 2. O dve slabi-
ky pozadu, 1. – 2. 3. Argo, 3. 3.
Mix, 4. – 6. 3. Volanie mora, 7. 10.
3. Slávici v klietke; LIPA: 25. – 27.
2. Alexander Veºk˘, 4. – 6. 3. Príli‰
dlhé zásnuby, 6. 3. Polárny ex-
pres, 11. – 13. 3. Agenti nula nula.

– 4 –

(Dokonãenie z 3. str.)

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 18.
marca 2005 o 10.00 h v zasadaã-
ke Dekanátu MF bude Ing. JANA
LENDELOVÁ, doktorandka na
Katedre stavieb, obhajovaÈ dokto-
randskú dizertaãnú prácu na tému
Podlahové kon‰trukcie ako dôle-
Ïit˘ fenomén v ustajÀovacích ob-
jektoch pre hovädzí dobytok a
o‰ípané. 

Dekan Fakulty biotechnológie a
potravinárstva SPU v Nitre ozna-
muje, Ïe 
➤ 9. marca 2005 o 9.00 h v po-
sluchárni Z-01 prednesie Ing. JO-
ZEF GOLIAN, Dr., verejnú habili-
taãnú predná‰ku na tému: Mini-
malizácia zdravotn˘ch rizík a sys-

AVIZUJEME

NEPREHLIADNITE

JE ODTRÚBENÉ. Poºovnícka sezóna sa skonãila. Za krásneho slneã-
ného februárového dÀa sme na jednej z posledn˘ch v˘uãbov˘ch poºo-
vaãiek v baÏantnici v Dvorãanoch zastihli na‰ich ‰tudentov a ‰tudent-
ky, ktorí majú zapísan˘ predmet poºovníctvo. Foto: za

V cieli nároãného 25-kilometrového maratónu. Prof. A. Podolák s Ing.
L. Illé‰om, ktor˘ v kategórii muÏov do 55 rokov obsadil piate miesto.

V Kongresovom centre SPU sa
15. marca 2005 uskutoãní odbor-
n˘ seminár Nové poznatky z epi-
demiológie a ochrany proti mo-
niliózam kôstkovín. Cieºom po-
dujatia, ktoré pripravila Katedra
ochrany rastlín, Ovocinárska únia
SR a Slovenská rastlinolekárska
spoloãnosÈ, je oboznámiÈ pestova-
teºov kôstkového a jadrového ovo-
cia s príãinami zv˘‰eného v˘skytu
tohto ochorenia a perspektívnymi
metódami ochrany.

Divadielko na Osmiãke s ra-
dosÈou oznamuje, Ïe 12. februára
2005 v Îiline uzavreli manÏelstvo
ãlenovia súboru Ing. Ján Mezey,
PhD., a Ing. Ivana Bukovãanová. 

BlahoÏeláme a prajeme veºa
‰Èastia!

BLAHOÎELÁME

V lyÏiarskom stredisku Skalka
pri Kremnici sa 13. februára us-
kutoãnil 32. roãník vytrvalostné-
ho behu na lyÏiach Biela stopa,
zaraden˘ do systému Eurolop-
pet. Medzi ôsmimi stovkami pre-
tekárov zo Slovenska a zahrani-
ãia boli aj pracovníci na‰ej uni-
verzity, prof. Jozef Kulich, prof.
Alojz Podolák, Ing. Ladislav Illé‰
a Ing. Miloslav Mucha. 

„Absolvoval som uÏ dvadsaÈde-
väÈ roãníkov Bielej stopy, ale ten-
to raz boli podmienky naozaj ná-
roãné“, hovorí profesor Podolák,
ktor˘ v kategórii muÏov nad 65 ro-
kov obsadil deviate miesto. „V no-
ci pripadlo 35 cm snehu a fúkal
siln˘ vietor. Medzi Skalkou a ·iro-
kou bol teplotn˘ rozdiel aÏ 12
stupÀov, lyÏe sa nedali navosko-

vaÈ tak, aby ich nebolo treba na
trati odopínaÈ. Okrem toho sa ten-
to rok beÏalo voºnou technikou, ão
je pre nás, klasikov, ohromn˘
hendikep. TraÈ, po ktorej „prekor-
ãuºovali“ stovky pretekárov, pripo-
mínala skôr brod. PovaÏujem za
víÈazstvo, Ïe sme do‰li do cieºa.“
Profesor Podolák sa zúãastnil na
desiatkach lyÏiarskych maratónov
doma aj v zahraniãí. „VyÏaduje si
to pravidelnú a najmä primeranú
prípravu. Bielu stopu môÏem od-
poruãiÈ v‰etk˘m, ktorí majú pro-
blémy s nadváhou ãi nervami“,
tvrdí s úsmevom a dodáva: „·ko-
da len, Ïe viac mlad˘ch ºudí na
na‰ej univerzite neholduje tomuto
krásnemu ‰portu...“ (za)

Viac o pretekoch nájdete na
www.bielastopakremnica. sk 

Ja a moja vlna

Z VOLEJBALU
VK Strojár Malacky – VK

EKONÓM SPU NITRA 0 : 3
(19:25, 20:25, 23:25). Zostava SPU
Nitra: Toman, Kostka, Valent, Sző -
ke, Gál, Zentko (libero ·imo, Ha-
lás, Pa‰ka)

V ìal‰om kole volejbalovej ex-
traligy muÏov i‰lo o úãasÈ v play-
off pre oba tímy. Nitrania sa na
duel dôkladne pripravili, ãomu na-
svedãoval aj zaãiatok zápasu.
Na‰i hráãi lep‰ie bránili nad sie-
Èou a presn˘m a razantn˘m úto-
kom ukonãovali v˘meny. Vybudo-
vali si 4- aÏ 5-bodov˘ náskok, kto-
r˘ dokázali udrÏaÈ v prvom aj dru-
hom sete. Najdramatickej‰í bol
posledn˘ set, v ktorom domáci od
zaãiatku „hr˘zli“, ale na‰i hráãi
perfektnou obranou na sieti doká-
zali otoãiÈ stav z 23:20 pre domá-
cich na 23:25! 

Zajtra o 15.00 h privítame v
‰portovej hale SPU druÏstvo Îi-
liny. Srdeãne v‰etk˘ch poz˘vame! 

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

rozdiely. Jedn˘m z nich je bez-
pochyby vierovyznanie. Napriek
tomu, Ïe väã‰ina Indov (okolo
osemdesiat percent) sa hlási k
hinduizmu, svoje zastúpenie tam
majú viaceré náboÏenstvá (is-
lam, kresÈanstvo, budhizmus, a
ìal‰ie). ªudia sa v‰ak navzájom
re‰pektujú (moÏno aÏ na nejaké
v˘nimky) a ja osobne som sa ne-
stretla so Ïiadnou formou diskri-
minácie.

ëal‰ím znakom indickej mno-
hotvárnosti sú jazyky. India má

14 oficiálnych jazykov, hoci t˘ch
lokálnych je omnoho viac. Ná-
rodn˘m jazykom je hindãina, ale
v národn˘ch, politick˘ch a ob-
chodn˘ch záleÏitostiach je dôle-
Ïitej‰ia angliãtina. 

Najväã‰ie kontrasty som v‰ak
spoznávala v kaÏdodennom Ïi-
vote. Trebárs posvätná krava
kráãajúca medzi autobusmi, au-
tami, rik‰ami ãi motocyklami v
prí‰ernej dopravnej zápche. Ale-
bo dievãatá obleãené v sárí a s
bindi na ãele (znamienko, nale-
pené, resp. nakreslené medzi
oboãím) a o nieão neskôr v tes-

n˘ch rifliach a obtiahnutom triãku
s v˘strihom. I keì tento paradox
nie je typick˘ pre celú Indiu, pre
Bombaj urãite áno!

Slovensko – veºká neznáma?
Poãas ‰iestich mesiacov som

spoznávala aj ìal‰ie svetové
kultúry, okrem mÀa tam bolo asi
30 stáÏistov z juÏnej a severnej
Ameriky, Afriky, Európy a Ázie.
Pri prezentácii Slovenska mi pri-
padla najÈaÏ‰ia úloha spomedzi
v‰etk˘ch „zastúpen˘ch krajín“.
Úloha, ktorá priná‰ala radosÈ,
ale neraz aj obrovské sklamanie.

Takmer v‰etci totiÏ poãuli o Slo-
vensku prv˘krát a t˘ch pár v˘ni-
miek zasa nedokázalo na‰u kra-
jinu geograficky ãi politicky zara-
diÈ. Som rada, Ïe som mala moÏ-
nosÈ oboznámiÈ ich s na‰ou exis-
tenciou a som si istá, Ïe slovíãko
„Slovakia“ uÏ nebude pre nich
veºká neznáma. 

Aj preto som presvedãená o
pozitívach AIESECárskej práce,
ktorá v koneãnom dôsledku spo-
ãíva nielen v spoznávaní cu-
dzích kultúr, ale najmä v repre-
zentovaní domácej kultúry. 

MONIKA HUDÁKOVÁ

Aj tento rok opustia brány vysok˘ch ‰kôl
vzdelaní mladí ºudia, aby na‰li uplatnenie na
slovenskom trhu práce. Pre t˘ch, ktorí nechcú
rie‰iÈ tento problém po promóciách, ale hºa-
dajú si prácu uÏ teraz, je urãen˘ najväã‰í pro-

jekt ‰tudentmi riadenej organizácie AIESEC – Národné dni kariéry. Jeho
cieºom je prispieÈ k zlep‰eniu komunikácie a interakcie ‰tudentov vyso-
k˘ch ‰kôl so slovensk˘mi firmami.

Základnou ãasÈou projektu NDK je v˘stava, ktorá vytvára priestor pre
stretnutie a v˘menu informácií medzi zástupcami spoloãností a ‰tudent-
mi. Firmy majú moÏnosÈ prezentovaÈ sa pred záujemcami o prácu a ‰tu-
denti zasa získajú prehºad o moÏnostiach zamestnania v rôznych regió-
noch Slovenska.

SúãasÈou NDK je sprievodná konferencia, ktorej témou bude Pracovn˘
pohovor – v‰etko, ão potrebujete vedieÈ. V rámci NDK AIESEC kaÏdoroã-
ne zostavuje databázu úãastníkov, ktorí majú záujem o osobnú konzultá-
ciu s predstaviteºmi vystavujúcich firiem. Firmy ju zasa vyuÏívajú pre po-
treby svojho personálneho manaÏmentu. 

Národné dni kariéry sa uskutoãnia v dÀoch 3. a 4. marca 2005 na
V˘stavisku Incheba v Bratislave. Tí, ktorí máte záujem zúãastniÈ sa,
alebo chcete získaÈ len viac informácií, príìte sa prihlásiÈ do poboã-
ky AIESECu na 4. poschodí internátu Nová Doba.

Odborn˘m garantom tohto projektu je spoloãnosÈ Trenkwalder Mana-
gement Partners. Generálnym partnerom spoloãnosÈ Dell a partnermi v˘-
stavisko Incheba a ARplus. Projekt mediálne podporili ãasopisy TREND a
The Slovac Spectator. LENKA KARLÍKOVÁ, 3. FEM

Aká je jeho ãinnosÈ?
Hlavnou aktivitou AIESECu

je Medzinárodn˘ v˘menn˘ pro-
gram, v rámci ktorého sa kaÏ-
doroãne úspe‰ne realizuje 3500
zahraniãn˘ch odborn˘ch stáÏí.
Cieºom programu je rozvoj jed-
notlivcov, ich vlastností a zruã-
ností, ako je:

● kultúrna citlivosÈ,

● sociálna zodpovednosÈ, 

● podnikavosÈ a

● proaktivita

a prostredníctvom nich rozvoj
celej spoloãnosti!!!

âo ti AIESEC ponúka?
● moÏnosÈ aplikovaÈ teórie z

predná‰ok,

● získaÈ manaÏérske skúse-
nosti vo vedení tímov, vystupo-
vaní na verejnosti a rozhodovaní,

● stáÏ v niektorej z 89 krajín a
teritórií, kde AIESEC pôsobí,

● úãasÈ na národn˘ch a med-
zinárodn˘ch vzdelávacích semi-
nároch, diskusn˘ch fórach a
konferenciách s rôznou temati-
kou, 

● priateºov po celom svete.

INFO MEETING 
AIESEC

9. marca 2005 

o 19.00 h

v ·D A. Bernoláka 

(Nová doba)

Jedno slneãné ráno som sede-
la sama v opustenom byte na
najvy‰‰om poschodí a prem˘‰ºa-
la, ako by mi asi bolo na dovo-
lenke niekde pri mori. Sedela
som za stolom a snívala... 

Sedím na pláÏi a dívam sa na
horizont. Okolo mÀa
behajú deti dovolenku-
júcich rodiãov. Sedím
a poãúvam ‰um mora. Cítim pie-
sok, slním sa. Zrazu zazvoní te-
lefón... 

Mama! „Ako pokraãuje‰?“, p˘-
ta sa ma. Je 11 hodín a ja mám
iba jednu stranu! Musím sa po-
ponáhºaÈ. Dnes musím napísaÈ
aspoÀ desaÈ strán. Som v po-
slednom roãníku vysokej ‰koly a
je ãas napísaÈ diplomovku. As-
poÀ desaÈ strán kaÏd˘ deÀ! Tak
znie môj záväzok. 

Sedím a pí‰em. Pí‰em piatu
stranu..., keì tu zrazu pribehne
ku mne dievãatko a p˘ta sa ma:
„Nechce‰ so mnou hºadaÈ mu‰-
le?“ Preão nie?! Vstanem a uÏ sa
prechádzame po pobreÏí. Pre‰li
sme niekoºko metrov a nazbiera-
li zopár mu‰lí. Vysmädli sme...
DÏús! 

Vstávam zo stoliãky a odchá-
dzam do kuchyne, daÈ si nieão
na pitie. Je 19 hodín a ja dopisu-
jem dvanástu stranu... Na pláÏi je

veºmi teplo. OpäÈ leÏím na pies-
ku a opaºujem sa. Bola som si aj
zaplávaÈ a práve ãítam veºmi
dobrú knihu. Zrazu sa ochladilo a
trochu zotmelo. Nastal zmätok.
„âo sa deje?“ Vstala som. Vlna!
Jedna obrovská vlna! V‰etci ute-

kajú. Utekajú preã a ja
tam stojím. Vlna sa
pribliÏuje a ja stojím na

tom istom mieste. Moje srdce
prudko bije, keì tu zrazu... zobu-
dím sa! Bol to len sen! Iba sen! 

Sedím za stolom a pozerám
na monitor. Tma! „âo sa stalo?“
Nefunguje! Poãítaã sa pokazil. A
ão mojich dvanásÈ strán?!... Od-
niesla ich vlna tsunami!!!

Ing. ZUZANA âIERNA, FEM

SKALKA PRIVÍTALA BEÎKÁROV Z CELEJ EURÓPY

S PIETOU
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu FZKI s hlbok˘m zármutkom

oznamuje, Ïe 6. februára 2005 nás vo veku 75 rokov navÏdy opustil 

PaedDr. Jozef Gregu‰.

Bol jedn˘m zo zakladateºov Katedry telesnej v˘chovy V·P a cel˘
svoj produktívny Ïivot preÏil na na‰ej alma mater. V˘razne sa priãi-
nil o rozvoj ‰portu nielen na univerzite, ale v celom meste a regióne.
Hádzaná, najmä jej Ïenská zloÏka, zaÏila svoj vzostup práve pod je-
ho vedením. Spomínajú na neho v‰ak aj muÏi zo Slávie SPU, kto-
r˘ch „drÏal nad hladinou“ poãas dlh˘ch rokov svojho trénerského a
pedagogického pôsobenia. Tro‰ku zveliãene sa dá povedaÈ, Ïe s
odchodom Jozefa Gregu‰a odi‰la aj hádzaná. Nám v‰ak predov‰et-
k˘m odi‰iel kolega a kamarát, po ktorom ostala nezaplátaná diera...

âesÈ Tvojej pamiatke, Jozef!
Pracovníci KTV·

Národné dni kariéry
aj tento rok!

The international platform for young people to discover and develop their potential

AIESEC je medzinárodná vzdelávacia organizácia pôsobia-
ca v 89 krajinách a teritóriách sveta uÏ 50 rokov. ZdruÏuje 18
tisíc ‰tudentov a ãerstv˘ch absolventov na 800 vysok˘ch ‰ko-
lách najmä ekonomického, obchodného a technického zame-
rania na celom svete. Ako jediná ‰tudentská organizácia má
konzulárny ‰tatút pri OSN.

Honoráre
Redakcia Poºnohospodára

upozorÀuje ‰tudentov, ktor˘ch
príspevky boli uverejnené v ãís-
lach 1-10 (L. Bakay, P. Belica,
B. Dvorská, M. Fiºa, J. Haburaj,
R. Kollár, A. Prievalská, A. Scor-
van, I. ·tvarták, A. Takáãová, M.
Vaºo), Ïe honoráre si môÏu vy-
zdvihnúÈ od 9. marca 2005 v po-
kladnici Rektorátu SPU na 1.
poschodí u p. Va‰ãákovej.

FEJTÓN

POZVÁNKA
Obãianske zdruÏenie Fairtrade

Slovakia poz˘va ‰tudentov na
predná‰ku Fair Trade a banáno-
v˘ priemysel, ktorá sa uskutoãní
vo ‰tvrtok 10. marca 2005 o
10.00 h v Kongresovom centre
SPU. Viac na www.fairtrade.sk

POZ¯VAME


