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STΩPâEK
KaÏd˘ pozná meno uãiteºa

národov Jána Amosa Komen-
ského, ktor˘ sa narodil 28. mar-
ca 1592 a s dÀom jeho narode-
nia je spät˘ sviatok uãiteºov,
ktor˘ oslavujeme od roku 1955.
Komensk˘ bol jedn˘m z prv˘ch
bojovníkov za poskytovanie
vzdelávania v‰etk˘m ºuìom
bez rozdielu rasy a sociálneho
postavenia. Okrem potreby
‰kolskej dochádzky Ïiadal vyu-
ãovanie v materinskom jazyku.
V jeho ideách pokraãujú uãitelia
i dnes. Súãasná zloÏitá doba
‰kolstvu príli‰ nepraje, av‰ak
na‰im uãiteºom, bez ohºadu na
to, ãi uãia na základn˘ch, stred-
n˘ch alebo vysok˘ch ‰kolách
záleÏí na tom, aby pripravili do
Ïivota vzdelan˘ch, samostat-
n˘ch, kreatívnych a inteligent-
n˘ch mlad˘ch ºudí, ktorí sú
schopní uspieÈ na dne‰nom ná-
roãnom trhu práce. Mladí ºudia
si prácu uãiteºov uvedomujú, ale
vedia ju oceniÈ aÏ keì dospejú a
opustia ‰kolské lavice, aÏ vtedy
si spomenú na t˘ch svojich uãi-
teºov, ktorí ich trpezlivo uãili a
otvorili im cestu k poznávaniu.
Uvedomujú si tieÏ, Ïe svojim
uãiteºom mnohokrát pripravili
veºa ÈaÏk˘ch, ale i pekn˘ch
chvíº, na ktoré nikdy, ani uãitelia
ani ‰tudenti, nezabudnú. 

Urãite mi dáte za pravdu, Ïe
uãiteºské povolanie patrí k t˘m
najnároãnej‰ím, pretoÏe uãiteº
pracuje s tou najcennej‰ou
hodnotou, ktorá sa na tejto pla-
néte nachádza, s hodnotou, od
ktorej závisí na‰a budúcnosÈ.
Právom preto spoloãnosÈ oãa-
káva od uãiteºov vysokú odbor-
nú úroveÀ, profesionálnu kom-
petenciu a vysoké ºudské a mo-
rálne kvality. 

Som veºmi rada, Ïe súãasná
demokratická spoloãnosÈ neza-
nevrela na sviatok uãiteºov, ne-
berie ho ako preÏitok a aspoÀ
t˘mto dÀom sa vzdáva hold ta-
kej nároãnej a zodpovednej prá-
ci uãiteºov, ktor˘m právom patrí
veºké ëAKUJEM!

Ing. JANA PORHAJA·OVÁ, PhD.

V úvode zasadnutia konané-
ho 2. marca si ãlenovia senátu
minútou ticha uctili pamiatku
zosnulej ãlenky Ing. K. Lazori-
‰ákovej. 

Noví ãlenovia senátu za za-
mestnaneckú aj ‰tudentskú
ãasÈ potom zloÏili sºub. Násled-
ne sa uskutoãnili doplÀujúce
voºby ãlenov do pracovn˘ch
komisií AS, centrálnej univer-
zitnej volebnej komisie, ·R V·
SR a podpredsedu senátu za
‰tudentskú ãasÈ. AS schválil
referenãné normy pracovného
ãasu vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov
v akad. roku 2004/2005 v pred-
loÏenom znení s doplnkom.
Senátori ìalej odporuãili vede-
niu SPU vypracovaÈ návrh na
katedru ‰tandardnej veºkosti z
hºadiska urãenia funkãn˘ch
miest profesorov a docentov.
Jednomyseºne schválili návrh
na úpravu ·tudijného poriadku
v ãlánku 22 ·tátna skú‰ka, ako
aj ‰tatúty FAPZ, FBP a MF s
odporúãaním LK na doplnenie
niektor˘ch ãlánkov. Senát
schválil aj návrh rektora SPU
vymenovaÈ prof. F. Kuzmu a
prof. D. ·ima za ãlenov VR
SPU. Väã‰inou hlasov pre‰iel
v senáte bez zmien aj návrh
rektora na rozdelenie dotaã-
n˘ch prostriedkov na rok 2005.
ëal‰ie oprávnené poÏiadavky
jednotliv˘ch súãastí SPU bude
senát rie‰iÈ pri rozdeºovaní re-
zervy AS SPU, resp. pri rozde-
ºovaní ìal‰ích finanãn˘ch zdro-
jov univerzity. V programe za-
sadnutia senátu bolo okrem
toho schválenie dodatku k Pra-
covnému poriadku SPU 4/2004
a materiálu Hodnotenie v˘sled-
kov maturitn˘ch skú‰ok pri pri-
jímacích skú‰kach na SPU v
Nitre v akademickom roku
2005/2006. -r-

ROKOVALI PREZIDENTI REKTORSK¯CH KONFERENCIÍ

MINISTER OBRANY O PRIPRAVOVAN¯CH REFORMÁCH REZORTU

ZASADAL

AKADEMICK¯

SENÁT

Komukoºvek 

môÏe‰ pomôcÈ, 

pomôÏ rád. 

Veì dávno sa 

hovorí, Ïe slúÏiÈ 

a pomáhaÈ 

sú vlastnosti 

vzne‰en˘ch ºudí. 

J. A. Komensk˘

V úvode pripomenul, Ïe refor-
ma ozbrojen˘ch síl nie je pod ta-
k˘m kritick˘m drobnohºadom ve-
rejnosti ako napríklad zdravotníc-
tvo alebo sociálne veci, aj keì sa
nepriamo dot˘ka daÀov˘ch po-
platníkov, veì náklady na obranu
sú okolo 25 miliárd Sk roãne. Re-
forma sa bude realizovaÈ aÏ po
audite, ktor˘ poukáÏe na efektív-
nosÈ jednotliv˘ch súãastí rezortu,
poãnúc zdravotníctvom, ‰kol-
stvom, súdnictvom, prokuratúrou,
hospodárstvom ãi v˘skumom.

„Na‰tartovanie reformy sa teda
net˘ka iba vojakov, ale aj civilov,
pretoÏe armáda ponúka ‰iroké
spektrum moÏností uplatnenia
pre civiln˘ch zamestnancov.
Podºa môjho názoru sa vojaci
majú orientovaÈ na vojenskú ãin-
nosÈ a civilisti im to majú zabez-
peãovaÈ a zariaìovaÈ“, povedal J.
Li‰ka a poukázal na to, Ïe aj ab-
solventi na‰ej univerzity majú
moÏnosÈ uchádzaÈ sa o finanãne
dobre ohodnotené zamestnanie
napríklad v sfére manaÏmentu,
logistiky, lesníctva, poºnohospo-
dárstva a podobne.

Minister sa potom venoval
osudu základnej vojenskej sluÏ-
by, ktorá zaujíma na‰ich ‰tuden-
tov a budúcich absolventov.
Vyslovil názor, Ïe sa táto povin-

nosÈ uÏ v dohºadnej dobe zru‰í.
On sám ju pokladá za neefektív-
nu, pretoÏe sa poãas nej uÏ ne-
vykonáva vojensk˘ v˘cvik, ale
len pomocné práce, ktoré sú plyt-
vaním vedomostí nadobudnut˘ch
na vysokej ‰kole. Myslí si, Ïe je
okrem toho aj nespravodlivá, pre-
toÏe núti mlad˘ch muÏov do to-
ho, ão robiÈ nechcú a nakoniec aj
degradujúca vysoko‰kolsky vzde-
lan˘ch ºudí vykonávaÈ podradné
práce. „V˘chodisko vidím v profe-
sionálnej armáde zaloÏenej na
dobrovoºnosti, osobnej motivácii,
presvedãení a odhodlanosti t˘ch,
ktorí vstúpia do ozbrojen˘ch síl.
To je najlep‰ia garancia bezpeã-
nosti Slovenska“, podãiarkol mi-
nister. Profesionálna armáda bu-
de maÈ tri základné úlohy, a to
obranu územia, krízov˘ manaÏ-
ment a pomoc verejnosti pri Ïi-
veln˘ch pohromách ãi likvidácii
následkov katastrof. V˘hody pro-
fesionálov budú spoãívaÈ v kvalit-
nom v˘cviku, sociálnej a zdravot-
nej starostlivosti a primeranom fi-
nanãnom ohodnotení. „Nev˘ho-
dou je, samozrejme, to, Ïe dob-
rovoºnosÈ konãí po podpísaní
zmluvy a profesionálny vojak mô-
Ïe byÈ nasaden˘ do oblastí s voj-
nov˘mi konfliktmi vo svete“, po-
kraãoval Juraj Li‰ka. 

Prezidenti stredoeurópskych rektorsk˘ch konferencií z Rakúska,
Chorvátska, Maìarska, Poºska, Slovinska, âeskej republiky a Sloven-
ska sa 3. a 4. marca stretli na Karlovej univerzite v Prahe. Rokovali o
súãasnom v˘voji vo vysokom ‰kolstve a v˘skume v Európe s osobit-
n˘m zreteºom na regionálny aspekt. Konkrétnu pozornosÈ venovali úsi-
liu akademickej obce sledovaÈ hlavnú stratégiu Európskej asociácie
univerzít, a to roz‰íriÈ ponuku vzdelávania, predov‰etk˘m bakalárskych
‰tudijn˘ch programov, zachovaÈ kvalitatívne ‰tandardy magistersk˘ch
‰tudijn˘ch programov, podporiÈ my‰lienku doktorandsk˘ch ‰tudijn˘ch
programov ako základu pre vybudovanie európskeho v˘skumného
priestoru.

Na záver rokovania úãastníci schválili vyhlásenie, v ktorom konkre-
tizujú tieto úlohy. Nájdete ho v aktuálnom ãísle Poºnohospodára na
www.polnohospodar.sk -r-

Z KOLÉGIA

REKTORA
Na zasadnutí, ktoré sa kona-

lo 28. februára, bola schválená
správa o ãinnosti útvaru kontro-
ly za rok 2004 s pripomienkami,
ako aj správa o v˘sledkoch ve-
deckov˘skumnej ãinnosti na
SPU za rok 2004 s pripomien-
kami a poìakovaním rektora za
dosiahnuté dobré v˘sledky kaÏ-
dému aktívnemu v˘skumnému
pracovníkovi. Kolégium vzalo
na vedomie informáciu o návr-
hu na rozdelenie dotaãn˘ch
prostriedkov na rok 2005 a po-
Ïiadavky botanickej záhrady na
materiálové a finanãné rie‰enie
potrieb pracoviska. ëalej inicia-
tívu KKZâ na zriadenie herne v
·D A. Bernoláka, ako aj J. Re-
ko‰a na vydanie monografie o
prof. Gromovi. âlenovia kolégia
si vypoãuli aj informáciu o pod-
písan˘ch zmluvách v rámci pro-
jektu Sokrates Erasmus, o vir-
tuálnej predná‰kovej miestnosti
VRVS a udelení Ceny rektora
za publikaãnú ãinnosÈ. Kolé-
gium schválilo harmonogram
v˘uãby na akademick˘ rok
2005/2006. -r-

Minister obrany SR Juraj Li‰ka zavítal 10. marca spolu so svojím tí-
mom spolupracovníkov na na‰u univerzitu, aby na stretnutí so ‰tu-
dentmi a zamestnancami predniesol predná‰ku na tému reformy
svojho rezortu a predstáv o fungovaní profesionálnej armády.

Dohodu o spolupráci v oblasti
vzdelávania a vedeckej ãinnosti
medzi SPU v Nitre a Bieloruskou
‰tátnou agrárno-technickou uni-
verzitou v Minsku podpísali 16.
marca rektori oboch univerzít,
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka,
PhD., a prof. Nikolaj Vladimíro-
viã Kazarovec, DrSc. V bielorus-
kej delegácii, ktorá nav‰tívila
na‰u univerzitu pri príleÏitosti
10. v˘roãia vzájomnej spoluprá-
ce, bol aj prof. Konstantin Fjo-
doroviã Sajeviã, dekan Fakulty
humanitno-ekologickej a Ing.
Alexej Stepanoviã Skakun, kan-
didát ekonomick˘ch vied, po-
slanec parlamentu Bieloruskej
republiky a predseda ZdruÏenia
poºnohospodárskych druÏstiev.
Na slávnostnom akte podpisu
dohody sa zúãastnili aj zástup-
covia fakúlt SPU. 

Rokovanie pokraãovalo v ka‰-
tieli na Malante, kde
rektor SPU odo-
vzdal hosÈom Pa-
mätnú medailu SPU
na znak spolupráce.
Prítomní boli aj zá-
stupcovia SAPV v
zastúpení riaditeº
agentúry SAPV prof.
Ing. ·tefan Mihina,
PhD., a nestor pôdo-
hospodárskej vedy
Dr.h.c. prof. Ing. Ján
Plesník, DrSc. Na
návrh predsedu Od-
boru ekonomiky a
manaÏmentu SAPV
prof. Gozoru odo-

vzdali prof. Sajeviãovi dekrét o
ãestnom ãlenstve v tejto organi-
zácii. Náv‰teva hostí z Bielorus-
ka pokraãovala v ìal‰ích dÀoch
rokovaniami v Poºnohospodár-
skej platobnej agentúre SR v
Bratislave, na Zväze poºnohos-
podárskych druÏstiev a obchod-
n˘ch spoloãností SR a s pred-
staviteºmi poºnohospodárskych
druÏstiev v Dvoroch nad Îitavou
a Svätom Petri.

Fakulta európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja prejavila
na základe uzatvorenej medzi-
univerzitnej dohody záujem o
uÏ‰iu medzifakultnú spoluprácu
a pripravila dohodu v oblasti
vzdelávania, v˘meny ‰tudentov,
pedagógov, ako aj v˘skumu,
ktorú podpí‰u dekani V. Gozora
a K. F. Sajeviã, hosÈujúci profe-
sor FE·RR. -r-

Po predná‰ke diskutoval mi-
nister obrany s prítomn˘mi najmä
o otázkach zru‰enia povinnej vo-
jenskej sluÏby a pri stretnutí s
predstaviteºmi fakúlt naãrtol moÏ-
nosti budúcej spolupráce na‰ej
univerzity s armádou. KP

Profesionálna armáda ponúka perspektívne zamestnanie aj nevoja-
kom. Uplatnenie nájde i „neÏnej‰ia polovica“ populácie. Najlep‰ie sp˘-
taÈ sa hneì... Foto: (za)

Prvé oficiálne spojenie devätnástich slovensk˘ch univerzít sys-
témom virtuálnej predná‰kovej miestnosti VRVS v prostredí webu
sa uskutoãnilo 8. marca pri príleÏitosti otvorenia Akademick˘ch in-
formaãn˘ch dní (AID). V krátkych vstupoch z videokonferenãn˘ch
miestností sa predstavili jednotlivé univerzity a po virtuálnej tlaão-
vej konferencii sa rozbehol t˘ÏdÀov˘ program AID. Podºa slov pro-
rektora SPU prof. Du‰ana Húsku (na snímke v strede), ktor˘ za-
bezpeãoval prezentáciu na‰ej univerzity, systém VRVS dáva ob-
rovsk˘ priestor pre roz‰írenie vzdelávacích aktivít a umoÏní ‰tu-
dentom lep‰í kontakt so ‰kolou. VyuÏívaÈ sa bude napríklad pri pa-
rareln˘ch predná‰kach, di‰tanãnom vzdelávaní, konzultáciách pre
‰tudentov, obhajobách dizertaãn˘ch prác a podobne.

Profesionálna armáda mojimi oãami

Pri príleÏitosti 10. v˘roãia vzájomnej spolu-
práce odovzdal rektor SPU I. Okenka hosÈom
pamätné medaily na‰ej univerzity.



Záujem o lieãivé rastliny sa zvy‰uje

Kultivované prostredie 
formuje vzÈah k in‰titúcii

KaÏd˘ vedeck˘ a pedagogick˘ pracovník, ktor˘ cíti potrebu roz-
víjaÈ svoje schopnosti a vedomosti, urãite chápe v˘znam nadväzo-
vania kontaktov nielen na domácej pôde, ale i so ‰piãkov˘mi pra-
coviskami v zahraniãí. Táto ãasto opakovaná téma sa nám vryla do
‰edej mozgovej kôry. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli skontakto-
vaÈ s jedn˘m z tak˘ch pracovísk.

ANATÓMOVIA NA RENOMOVANEJ RAKÚSKEJ UNIVERZITE - V polovici júna sa v krásnom
prostredí ªubovnianskych kúpe-
ºov konala V. medzinárodná kon-
ferencia Lieãivé rastliny v pod-
mienkach EÚ za úãasti odborní-
kov zo Slovenska, âiech, Maìar-
ska, Poºska a Srbska. Aj SPU ak-
tívne prezentovala svoju vedecko-
v˘skumnú ãinnosÈ zameranú na
LAKR. V septembri sa na pôde
na‰ej univerzity uskutoãnila me-
dzinárodná konferencia pod náz-
vom 3rd Conference on Medicinal
and Aromatic Plants of Southeast
European Countries, na ktorej sa
zúãastnilo 150 odborníkov z celej
Európy, ale i ·kótska, Austrálie,
Indie a Kostariky. Medzi nimi aj
prof. Gogu Ghiorgita, rektor uni-
verzity v rumunskom Bacau, ktor˘
prevzal ‰tafetu v organizovaní
najvy‰‰ieho odborno-vedeckého
stretnutia asociácie AMAPSEEC,
ktoré sa uskutoãní v roku 2006.

Zaãiatkom decembra sa v Agro-
in‰titúte uskutoãnil jubilejn˘, de-
siaty odborn˘ seminár s medziná-
rodnou úãasÈou pod názvom Eko-
nomika a manaÏment pestovania
a spracovania LAKR, ktorého
spoluorganizátormi boli aj za-
mestnanci z SPU. Osemdesiat
úãastníkov z âiech, Slovenska a
Srbska malo moÏnosÈ vidieÈ aj v˘-
stavu fotografií, perokresieb a
herbárov˘ch poloÏiek Lieãivé rast-
liny v obrazoch od Dion˘za Duga-
sa, renomovaného fotografa a zo-
stavovateºa kalendárov a publiká-
cií o lieãiv˘ch rastlinách, ako aj od
zamestnancov univerzity – I. Dan-
ãáka, M. Knolla, M. Habána a ‰tu-
dentov, ktorí pripravili herbárové
poloÏky.

Aké sú moÏnosti ‰túdia lieãi-

a moÏnosti ich introdukcie do pes-
tovateºsk˘ch podmienok. V súãas-
nosti sme prihlásili návrhy projek-
tov, kde poãítame s kooperáciou
SAV. To je len ãasÈ projektov, kto-
ré sa rie‰ia na na‰ej katedre.
Skupina LAKR je zaujímava aj z
in˘ch vedeckov˘skumn˘ch po-
hºadov, je podporovaná celosve-
tovo, ãiÏe priestor v tejto oblasti je
otvoren˘ aj pre iné pracoviská
univerzity.

Ako spolupracujete v oblasti
v˘skumu s in˘mi in‰titúciami? 

SnaÏím sa presadiÈ my‰lienku,
Ïe v súãasnosti má vedeckov˘-
skumná ãinnosÈ zmysel iba v otvo-
renosti rie‰iteºsk˘ch kolektívov a
vzájomnej spolupráci. Preto pri
predkladaní projektov oslovujeme
nielen kolegov na na‰ej fakulte,
ale i na FEM, MF a FZKI. Izolova-
né rie‰iteºské kolektívy nemajú
perspektívu, moÏno aj z toho dô-
vodu, Ïe na‰a krajina je pomerne
malá a v tejto oblasti realizuje v˘-
skum úzky okruh rie‰iteºsk˘ch
pracovísk. UÏ dávnej‰ie máme v
tímoch rie‰iteºov z UK Bratislava,
PU Pre‰ov, OVUA Michalovce,
ale i z Poºnohospodárskej fakulty

‰kolenia a kurzy veºk˘ záujem.
Nám zas ponúkajú moÏnosÈ reali-
zácie terénnych cviãení a exkurzií
pre na‰ich ‰tudentov, ão je v
dne‰n˘ch podmienkach stále ná-
roãnej‰ie.

Priestor pre v˘skum predpo-
kladá aj personálne a prístrojové
zabezpeãenie katedier a praco-
vísk univerzity.

V ostatnom ãase pociÈujú rie‰i-
teºské kolektívy nedostatok tech-
nick˘ch pracovníkov a z tohto

Úãastníci odborného seminára o ekonomike a manaÏmente pestova-
nia LAKR si mohli pozrieÈ v˘stavu fotografií a perokresieb Lieãivé rast-
liny v obrazoch. Na snímke Ing. M. Knoll a Ing. M. Habán s renomo-
van˘m fotografom D. Dugasom (v strede).

Jedn˘m z v˘znamn˘ch hostí na
tretej medzinárodnej konferencii o
LAKR bol aj prof. Gogu Ghiorgita,
rektor univerzity v Bacau.

Samozrejme, na‰ím prvotn˘m
cieºom bolo nav‰tíviÈ také pracovis-
ko z ãistého záujmu, in‰pirovaÈ sa a
pokúsiÈ sa nadviazaÈ spoluprácu. Z
hºadiska ná‰ho zamerania sme si
vybrali Medical University v Inns-
brucku, jej dve pracoviská: Katedru
anatómie, histológie a embryológie
(KAHE) a Katedru patofyziológie
(KP).

Medical University má veºmi dob-
ré meno v kruhoch odbornej verej-
nosti, ale je známa aj laickej verej-
nosti, napr. z medializovaného lieãe-
nia prezidentov Havla a Schustera
vo Fakultnej nemocnici. Prostredníc-
tvom elektronickej kore‰pondencie,
bez ak˘chkoºvek predchádzajúcich
osobn˘ch kontaktov, sme oslovili ve-
dúcu KAHE, zároveÀ aj prorektorku
univerzity, prof. Helgu Fritsch s pros-
bou nav‰tíviÈ ich pracovisko a bliÏ‰ie
sa zoznámiÈ so systémom práce.
Odpoveì, na na‰e príjemné prekva-
penie, nedala na seba dlho ãakaÈ,
bola pozitívna a obsahovala vrelé
pozvanie. V podobnom duchu sa
nieslo kontaktovanie s druhou ka-
tedrou, odpovede s rovnakou zdvori-
losÈou a promptnosÈou. 

Po príjemnej ceste vlakom sever-
n˘m Rakúskom nás prívetivo privítal
Innsbruck. âloveku zostane na du‰i
veºmi príjemn˘ pocit z krajiny, neu-
veriteºnej zelene, pasúcich sa zvie-
rat a pokoja, ktor˘ z toho vyviera.
Innsbruck, mesto ako na‰a Nitra z
hºadiska rozlohy a poãtu obyvateºov,
zo v‰etk˘ch strán lemujú masívy
Álp. Hrdí sa usporiadaním dvoch
olympijsk˘ch hier, krásnym historic-
k˘m centrom, dvoma univerzitami,
alpskou zoologickou záhradou a
zámkom Ambras. 

Na druh˘ deÀ sme nav‰tívili KAHE.
Sídli vo veºmi vkusnej secesnej vile.
Tak sme si predstavovali umiestne-
nie priestorov anatomick˘ch discip-
lín, z ktor˘ch d˘cha tradícia a histó-
ria. Privítal nás predstaviteº katedry,
prof. Bernhard Moriggl. Po poãiatoã-
nom zoznámení s problematikou,
ktorou sa zaoberáme, sa nám veºmi
profesionálne venoval. S podrob-
n˘m v˘kladom nás sprevádzal po
v‰etk˘ch laboratóriách, cviãebniach,
predná‰kov˘ch miestnostiach, zoz-
námil s jednotliv˘mi zamestnancami
a odpovedal na na‰e otázky. Prezre-
li sme si v podstate v‰etky priestory
od pitevne, cez histologické labora-
tóriá aÏ po anatomické múzeum,
ktoré je jedineãné svojho druhu v
Európe. Nádherná kniÏnica na ka-
tedre lákala posadiÈ sa do star˘ch
pohodln˘ch kresiel a ‰tudovaÈ do rá-
na. Vo v‰etk˘ch priestoroch sme
mali moÏnosÈ vidieÈ pôvodné anato-
mické preparáty, ktoré na katedre
spracúvajú uÏ od konca 19. storoãia.
V súãasnosti sa orientujú na moder-
nej‰ie metódy, ktoré umoÏÀujú ucho-
vaÈ telo ãloveka a zvierat vo veºmi

dobrom stave pre budúce generácie
(nielen) anatómov. Oboznámenie
sa s t˘mito metódami, to bol jeden z
hlavn˘ch cieºov na‰ej náv‰tevy.
V‰ade vládol poriadok, vybavenie,
aj to pre ‰tudentov, bolo najmoder-
nej‰ie, aké si môÏeme predstaviÈ.
Toto kultivované univerzitné pro-
stredie je podºa ná‰ho názoru veºmi
dôleÏité pre vzÈah ‰tudentov a za-
mestnancov k in‰titúcii a formuje aj
sebavedomie. Veríme, Ïe trend
zlep‰ovania materiálnych podmie-
nok pre ‰túdium i prácu na na‰ej
univerzite bude pokraãovaÈ v pros-
pech nás v‰etk˘ch.

Po prehliadke katedry sme sa po-
rozprávali o moÏnej spolupráci. Prof.
Moriggl uviedol niekoºko svetov˘ch
in‰titúcií, s ktor˘mi úzko spolupra-
cujú (New York, Tokio, Bonn, ParíÏ).
Na otázku, ãi spolupracujú aj s pra-
coviskami z na‰ich konãín (myslí sa
stredná a v˘chodná Európa), nám
jeho v˘raz prezradil veºa. Myslíme
si, Ïe tu ne‰lo o podceÀovanie, len o
vyjadrenie reálneho stavu. 

ëal‰ie pracovisko, ktoré sme nav-
‰tívili, bola Katedra patofyziológie.
Mali sme záujem hlavne o prehliad-
ku pokusn˘ch laboratórií, kde sme
konzultovali metodické postupy pri
experimentoch na zvieratách. Spre-
vádzal nás vedúci pracoviska prof.
Hermann Dietrich. Ochotne na na‰e
otázky odpovedal, porozprával o
svojich skúsenostiach a v˘skum-
n˘ch úlohách. Veºmi Ïivo sa zaují-
mal o v˘skumné zameranie ná‰ho
pracoviska. Veºkú ãasÈ katedry tvorí
laboratórium pokusn˘ch laboratór-
nych zvierat, ktoré sa rozprestiera
na dvoch poschodiach modernej bu-
dovy. Vzhºadom na to, Ïe aj na‰a
katedra disponuje podobn˘m zaria-
dením, mohli sme si vzájomne vy-
meniÈ skúsenosti. Aj toto zariadenie
spæÀa najprísnej‰ie poÏiadavky pre
prácu s laboratórnymi zvieratami.
Len pre ilustráciu, realizujú sa tam
také nároãné experimenty, ako sú
transplantácie srdca alebo neuró-
nov. Aj z tohto pracoviska nám zo-
stal len ten najlep‰í dojem.

Ak˘ je konkrétny v˘stup z na‰ej
cesty? Dohodli sme sa na pobyte
na‰ich doktorandov na nav‰tíve-
n˘ch pracoviskách a moÏnej spolu-
práci v budúcnosti. Okrem tejto
hmatateºnej veci nám zostal veºmi
dobr˘ pocit, nové skúsenosti a in-
‰pirácia do na‰ej práce. Veríme, Ïe
ju vyuÏijeme. Cestu hodnotíme ma-
ximálne pozitívne a ako zmysluplne
stráven˘ ãas. Chceli by sme touto
cestou poìakovaÈ prof. Karlovi Ha-
lovi, emeritnému profesorovi Kated-
ry patofyziológie, ktor˘ nám pomo-
hol dotiahnuÈ niektoré organizaãné
záleÏitosti. 

Ing. SLAVOMÍR MINDEK, PhD.,
doc. Ing. RÓBERT TOMAN, Dr.

Katedra morfológie stavovcov FAPZ

ECHINACEA PURPUROVÁ

Obºubená lieãivá rastlina s
imunostimulaãnou aktivitou,
pochádzajúca zo Severnej
Ameriky. Patrí k tradiãn˘m
rastlinám Indiánov, ktorí ju
pouÏívajú na dezinfekciu rán,
pri bolestiach brucha, pri
u‰tipnutiach hmyzom, ãer-
stvé korene na Ïuvanie proti
zubnému kazu. Farmakolo-
gick˘ efekt podmieÀuje cel˘
komplex obsahov˘ch látok,
ktor˘ zvy‰uje odolnosÈ orga-
nizmu, droga pôsobí v˘razne
protizápalovo, polysacharidy
pôsobia dezaktivaãne na en-
z˘m hyaluronidáza, ãím sa
zvy‰uje virostatická schop-
nosÈ organizmu.

PU-ERH A ROOIBOS 

Novinky na trhu s ãajmi.
Pu-erh,druh pravého ãínske-
ho ãaju, známeho ako spaºo-
vaã tukov. Je vhodné konzu-
movaÈ ho pred jedlom. Vy-
znaãuje sa zemitou, ale v˘-
raznou arómou a tmavou,
hnedoãervenou farbou. Pre
odstránenie nepriaznivej chu-
ti sa kombinuje s rôznymi prí-
chuÈami, pomaranãom, cit-
rónom, ruÏov˘mi lupienkami,
kúskami ãokolády. Rooibos,
neprav˘ ãaj z kríka pestova-
ného v Juhoafrickej republi-
ke z rastliny Aspalathus line-
aris, má v‰estranné blaho-
darné úãinky a je tieÏ vhodn˘
pre redukãnú diétu a uvoºne-
nie psychického napätia.

RUMANâEK KAMILKOV¯

Pre mnoh˘ch burina, pre
in˘ch obºúbená lieãivá rastli-
na. UÏ starí EgypÈania ho po-
kladali za kvet bohov Slnka.
Pre Rimanov a Germánov bol
kvetom Baldura – boha svet-
la. Od nepamäti sa odporúãa
Ïenám pre blahodarné úãin-
ky na maternicu. Súãasné
poznatky odporúãajú pouÏí-
vaÈ rumanãek ako protizápa-
lov˘, protik⁄ãov˘, vetropud-
n˘ prostriedok a ako derma-
tologikum pri hojení rán.

vedeckov˘skumnej ãinnosti?
Na KUPH sme v decembri ukon-

ãili projekt VEGA M· SR Optima-
lizácia intenzifikaãn˘ch faktorov
pestovateºskej technológie rodov
Salvia a Melissa a ich vplyv na
kvalitatívne parametre. V súãas-
nosti rie‰ime ‰tátnu úlohu v˘sku-
mu a v˘voja, kordinovanú VÚRV
Pie‰Èany, kde sa podieºame na
ãiastkovej úlohe zameranej na
ekologické pestovanie a kvalitu
vybran˘ch lieãiv˘ch rastlín. Sme
zapojení aj do ‰tátneho programu
rezortu MH SR, koordinovaného
VÚP Bratislava, kde sa zaoberá-
me rastlinn˘mi zdrojmi kyseliny
rozmarínovej. Od roku 2003 je sú-
ãasÈou projektu VEGA M· SR
pod názvom Integrovan˘ manaÏ-
ment produkãn˘ch a ekologick˘ch
funkcií poºnohospodárstva Podu-
najskej níÏiny aj ãiastková úloha –
Pestovanie lieãiv˘ch rastlín. V mi-
nulom roku bol úspe‰n˘ aj rie‰iteº-
sk˘ kolektív mlad˘ch pracovníkov,
ktor˘ získal projekt Grantovej
agentúry SPU V˘skum terapeutic-
ky perspektívnych lieãiv˘ch rastlín

v˘ch, aromatick˘ch a korenino-
v˘ch rastlín na na‰ej univerzite?

Táto problematika sa na SPU
vyuãuje prakticky od vzniku Ka-
tedry rastlinnej v˘roby. Je obsa-
hom predmetov rastlinná v˘roba,
‰peciálna rastlinná v˘roba II a in-
tegrovaná rastlinná v˘roba. Od
akad. roka 1992-1993 sa na pod-
net vtedaj‰ej vedúcej KRV doc.
Ing. Z. Gromovej, CSc., zaãal vyu-
ãovaÈ samostatn˘ predmet lieãivé
rastliny a fytoterapia, ktor˘ sa vyu-
ãuje dodnes, av‰ak pod názvom
lieãivé rastliny. Od akad. roku
2002-2003 na KUPH. Predmet je
voliteºn˘ pre ‰tudentov FAPZ,
FBP a FZKI na bakalárskom stup-
ni. Od tohto roku pribudli nové
predmety pre ‰tudentov FAPZ,
FBP a FZKI. Samozrejme, ‰tu-
denti majú moÏnosÈ rie‰iÈ bakalár-
ske a diplomové práce na KUPH
alebo na in˘ch katedrách univer-
zity, ktoré sa zaoberajú problema-
tikou LAKR. Lieãivé rastliny sú aj
súãasÈou niektor˘ch doktorand-
sk˘ch prác.

Aké projekty sa rie‰ia v rámci

dôvodu je rie‰enie niektor˘ch pro-
jektov prepojené na prax a v˘rob-
né subjekty. Máme ‰tandardnú
spoluprácu s VPP SPU, s.r.o., Ko-
líÀany, ktor˘ zabezpeãuje o‰etro-
vanie experimentálnych plôch, ale
i vzorkovnice LAKR, urãené pre
terénne cviãenia a prevádzkovú
prax na‰ich ‰tudentov. VPP v
rámci diverzifikácie rastlinnej v˘-
roby roz‰íril od roku 2002 túto ob-
lasÈ aj o LAKR, napr. v minulom
roku patril k najväã‰ím pestovate-
ºom majoránu záhradného v SR
(3,0 ha, z toho 1,5 ha pre produk-
ciu hybridného osiva), ale i tekvi-
ce olejnej. Pestuje sa tu aj mak
siaty pre potravinárske i farma-
ceutické vyuÏitie. âasÈ projektov v
rámci ‰tátnych objednávok rie‰i-
me v spoluprácii so súkromn˘m
sektorom, ktor˘ je odberateºom
najnov‰ích poznatkov v˘skumu
prostredníctvom realizaãn˘ch v˘-
stupov. V roku 2004 bol z rozvojo-
v˘ch projektov D-FAPZ zakúpen˘
kvapalinov˘ chromatograf, na kto-
rom sa budú analyzovaÈ úãinné
obsahové látky v LAKR. 

ëakujeme za rozhovor! 

KATARÍNA POTOKOVÁ

Innsbruck sa hrdí krásnym historick˘m centrom, dvoma univerzita-
mi, alpskou zoologickou záhradou a zámkom Ambras.

Univerzity v Novom Sade, IMPRI
Belehrad, V˘skumného ústavu
pre cirok, chmeº a lieãivé rastliny v
Báãskom Petrovci (Srbsko), z
MZLU v Brne a âZU v Prahe.

V rámci overovania v˘sledkov
v˘skumu v praxi spolupracujeme
s pestovateºmi a spracovateºmi
LAKR hlavne formou prezentácie
najnov‰ích v˘sledkov základného
i aplikovaného v˘skumu na pravi-
deln˘ch seminároch. V roku 2003
sme v spolupráci s VPP usporia-
dali DeÀ lieãiv˘ch a koreninov˘ch
rastlín. Zo strany pestovateºov 
i spracovateºov je o semináre,

V Európe sa pouÏíva okolo 2 tisíc druhov LAKR, z toho 130 – 140
sa pestuje v kultúrach, roãne na 170 aÏ 200 tisíc ha poºnohospo-
dárskej pôdy. K najÏiadanej‰ím lieãiv˘m rastlinám na európskom tr-
hu patrí paga‰tan, Ïihºava a hloh, ktoré sa získavajú zberom z prí-
rody. V˘znamn˘m pestovan˘m druhom je pestrec mariánsky, ru-
manãek kamilkov˘, mäta pieporná a medovka lekárska. Z aromatic-
k˘ch a koreninov˘ch rastlín je to chmeº obyãajn˘, koreninová papri-
ka, fenikel obyãajn˘ a rasca lúãna. 

Trh
Európa je najdôleÏitej‰ím strediskom svetového trhu s lieãiv˘mi

rastlinami. Roãne sa dováÏa priemerne 127 230 ton, z toho aÏ 85 %
ostáva v krajinách EÚ. Z Európy sa vyváÏajú lieãivé rastliny do 150
krajín v priemernom objeme 75 900 ton za rok. Druh˘m najdôleÏi-
tej‰ím strediskom svetového trhu je Hong Kong a tretím USA. 

Na Slovensku
K najobºubenej‰ím pestovan˘m druhom patrí rumanãek kamilko-

v˘, nechtík lekársky, medovka lekárska, mäta pieporná, ‰alvia le-
kárska, koreninová parika a rasca lúãna. Z rastlín zberan˘ch z prí-
rody lipa malolistá i veºkolistá, repík lekársky, ruÏa ‰ípová – ‰ípka.

PRÍSPEVOK SPU DO V¯SKUMU AJ PRAXE

Na Technickej univerzite vo Zvolene sa uskutoãnilo stretnutie rek-
torov univerzít, ktoré vznikli rozãlenením pôvodnej Vysokej ‰koly poº-
nohospodárskej a lesníckej v Ko‰iciach. Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka,
PhD., prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD., (Univerzita veterinárskeho le-
kárstva v Ko‰iciach) a doc. Ing. Ján Tuãek, PhD., (Technická univerzi-
ta vo Zvolene) diskutovali o zintenzívnení spolupráce na‰ich univerzít
v oblasti rozvoja vedy, vzdelávania a poradenskej ãinnosti. Na stret-
nutí bol vypracovan˘ návrh na vytvorenie spoloãnej virtuálnej univer-
zity. Materiály sú predloÏené na diskusiu v akademick˘ch senátoch
v‰etk˘ch troch univerzít. Po ich prerokovaní a schválení vás budeme
informovaÈ o podrobnostiach. Prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD.

Stretnutie rektorov vo Zvolene

LAKR v Európe

Ak˘ je hlavn˘ dôvod? Predov‰etk˘m návrat k prírod-
n˘m produktom, veì podºa ‰tatistík Svetovej zdravotníc-
kej organizácie aÏ 80 % svetovej populácie dôveruje lát-
kam prírodného pôvodu. Fytoterapia a iné alternatívy prí-
rodnej lieãby sa vyuÏívajú najmä preventívne a v rekon-
valescencii. Uplynul˘ rok sa aj na Slovensku konalo via-
cero zaujímav˘ch odborn˘ch i vedeck˘ch podujatí o lieãi-
v˘ch, aromatick˘ch a koreninov˘ch rastlinách (v skratke
LAKR). âomu sa venovali a ak˘ bol ich prínos? Sp˘tali
sme sa Ing. MIROSLAVA HABÁNA, PhD., z Katedry udrÏa-
teºného poºnohospodárstva a herbológie FAPZ.

Echinacea purpurová bielokvetá

Rumanãek prav˘



Keì zábava graduje...
Pedagogická práca je poslanie

alebo 
Vitaj v Dubaji, 
kamarát!

Ahlan beka 
fee Dubai

ëakujem

hodne ão ponúknuÈ kaÏdému, kto
je ochotn˘ objavovaÈ jeho krásy.

No aj prácou je ãlovek Ïiv˘!
Okrem zábavy tu podstatnú ãasÈ

môjho Ïivota tvorí práca. Pracujem
pre nadnárodnú spoloãnosÈ Kraft
Foods, v jej poboãke pre Blízky
V˘chod, na obchodno-marketingo-
vom oddelení. NáplÀou mojej prá-
ce je koordinácia promoãn˘ch
kampaní znaãiek, ako je napríklad
Tang, Milka, Toblerone a iné v
‰iestich krajinách Perzského záli-
vu, komunikácia s promo a reklam-
n˘mi agentúrami, práca na pro-
moãn˘ch projektoch, ako aj udrÏia-
vanie vzÈahov a komunikácia s lo-
kálnymi a medzinárodn˘mi distri-
bútormi na‰ich znaãiek. Práca v
nadnárodnej spoloãnosti je pre
mÀa motiváciou, kaÏd˘ pracovn˘
deÀ je v˘zva a denno-denne zís-
kavam nové, cenné poznatky z
reálneho sveta obchodu a marke-
tingu. Je to pre mÀa obrovsk˘ prí-
nos nielen v profesionálnom, ale aj
osobnom Ïivote a verím, Ïe mi po-
môÏe urãiÈ smer, ktor˘m sa budem
uberaÈ v budúcnosti. T˘mto by
som chcela medzinárodnú odbor-
nú stáÏ AIESEC odporuãiÈ v‰et-
k˘m cieºavedom˘m ‰tudentom,
resp. ãerstv˘m absolventom SPU,
ktorí sa neboja v˘zvy a sú pripra-
vení nadobudnúÈ profesionálne
pracovné skúsenosti v zahraniãí,
získaÈ cenné poznatky do budúc-
nosti a zároveÀ sa obohatiÈ o jedi-
neãné a nezabudnuteºné záÏitky. 

Pre Poºnohospodára e-mailom 
Ing. ADRIANA ROHAªOVÁ, Dubaj

Poãujem uÏ jeho kroky,
oz˘vajú sa cestou po chodbe.
Tu prehodí s niek˘m e‰te 
slovko-dve,
s kolegom, známym 
ãi riaditeºom ‰koly, 
ão robili a kde boli
a ão Ïiakom dnes nedovolí.

Otvára dvere, vchádza dnu,
s pohºadom moÏno trochu 
prísnym.
Nar˘chlo hneì svoju pamäÈ
tr˘znim,
kde skr˘va vzorce, definície 
ãi vety,
dobré rady drahej tety,
v‰ak povie mi len:
"Nepoliala si dnes kvety."

BadaÈ mu úsmev na tvári,
ked spomenie sedem divov
sveta.
Koneãne viem ako znie tá veta,
ão povedaÈ hádam smiem.
Îe poìakovaÈ vrúcne sa Vám
chceme,
za v‰etko, ão dnes vieme.
Îe boli ste vÏdy na‰ím tajn˘m
vzorom,
úprimne ìakujeme v‰etk˘m
profesorom.

MÁRIA MANCOVÁ, 4.FEM

Sedia hladní ‰tudenti na inter-
náte a fantazírujú:

- âo tak zaãaÈ chovaÈ prasa?
- Blázni‰? Toºko ‰piny a smra-

du?
- Veì si zvykne...

O tretej v noci zazvoní u pro-
fesora telefón. Ozve sa tich˘
hlas:

- Prebudili sme vás?
- Hmmmm....áno...
- Vidíte a my sa e‰te uãíme!!!

Dvaja ‰tudenti sa na víkend
pred skú‰kou vybrali na chatu.
Samozrejme, z uãenia niã nebo-
lo, preto v pondelok zavolali pro-
fesorovi a ospravedlnili sa, Ïe ich
auto dostalo defekt a nestihnú
prísÈ. Profesor, správny chlap,
skú‰ku odloÏil o dva dni. ·tuden-
ti sa tentoraz pripravili vzorne.
Uãiteº ich rozsadil do dvoch
miestností a kaÏdému dal papier
s dvomi otázkami. Prvá, 10-bo-
dová bola zo semestrálneho uãi-
va. Druhá, za 90 bodov znela:
„Na ktorom kolese?“� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Na‰i anató-
movia nav‰tívili
nedávno pres-
tíÏnu rakúsku
univerzitu s fa-
kultnou nemoc-

nicou, kde sa lieãil prezident
âeskej aj Slovenskej republiky.
Viete, v ktorom meste pod Al-
pami sa nachádza?

Va‰e odpovede ãakáme do
1. apríla 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-
vená pekná kniha. -r-

âítate pozorne?

âo ponúka AIESEC?
Túto globálnu ‰tudentskú orga-

nizáciu iste mnohí poznáte. Po-
núka odborné stáÏe pre ‰tuden-
tov a ãerstv˘ch absolventov s
ekonomick˘m pozadím v 89 kraji-
nách sveta. Bez zaváhania som
sa zúãastnila na v˘berovom pro-
cese, ktor˘ pozostával z jazyko-
v˘ch testov z dvoch svetov˘ch ja-
zykov, osobného pohovoru a zo
skupinového pozorovania zvané-
ho assessment centre. V˘ber ne-
bol veºmi nároãn˘ a o pár t˘ÏdÀov
som si uÏ hºadala stáÏ v jednej 

te sa medze nekladú. Je tu rozo-
stavan˘ch niekoºko tisíc projektov,
okrem iného aj budúci najvy‰‰í
mrakodrap sveta Burj al Dubai,
podmorsk˘ hotel Hydropolis, tri
umelo vytvorené palmové ostrovy
s luxusn˘mi vilami a najväã‰ie ná-
kupné centrum vo v˘chodnej Ázii
s umelo zasneÏovan˘m lyÏiar-
skym svahom. KaÏd˘ deÀ pribú-
dajú projekty nov‰ie a ºudskému
pochopeniu neuveriteºnej‰ie. V Du-
baji sa v‰ak dodnes prelína pôvod-
ná arabská kultúra s najmodernej-
‰ími v˘dobytkami techniky. Nájde-
te tu poboãky najväã‰ích medziná-
rodn˘ch spoloãností, bánk, ako aj
siete najluxusnej‰ích hotelov. Ved-
ºa seba tu Ïijú a pracujú ºudia rôz-
nych rás a vierovyznaní. Dubaj je
mesto plné pracovn˘ch príleÏitos-
tí, s minimálnou kriminalitou a raj
pre dovolenkárov, zábavy- a naku-
povaniachtiv˘ch. Na druhej strane
tu moÏno obdivovaÈ tradiãnú arab-
skú kultúru a architektúru, me‰ity
vás sprevádzajú po celom meste a
na uliciach zahliadnete domácich -
tradiãne odet˘ch v dlh˘ch bielych
habitoch v spoloãnosti Ïien zaha-
len˘ch do ãierneho. Ak sa niekedy
rozhodnete nav‰tíviÈ túto ãasÈ ze-
megule, rozhodne musíte ochut-
naÈ vynikajúcu arabskú kuchyÀu,
typick˘ arabsk˘ chlieb, nátierku z
cícera zvanú hummus, kuracie a-
lebo jahÀacie mäso ‰peciálne pri-
pravené na grile, ako aj tradiãné
mlieãne dezerty Umm Ali a Sah-
lab. TaktieÏ si nesmiete nechaÈ
ujsÈ pú‰tne safari, ktoré ponúka
jazdu v dÏípe na pú‰tnych dunách,
jazdu na Èavách, veãeru v typic-
kom beduínskom stane oÏivenú
bru‰n˘m tancom a maºovaním tra-
diãn˘ch arabsk˘ch motívov hen-
nou. V˘raznou krásou vyniká aj
podmorsk˘ svet Perzského zálivu
s tisícmi druhov r˘b, koralov a
morsk˘ch korytnaãiek. Blízky v˘-
chod je veºmi pestrá zmes tradiã-
nej arabskej minulosti s dávkou
fantázie budúcnosti, ktorá má roz-

valo, Ïe sa stane mojím domovom
na nadchádzajúci rok a pol. 

V Dubaji, perle 
Blízkeho V˘chodu

Îijem a pracujem tu uÏ ‰tvrt˘
mesiac. Peniaze z ãierneho zlata,
teda ropy, sa tu toãia závratn˘m
tempom, investície prúdia z kaÏ-
dého kúta sveta, v˘‰kové budovy,
hotely a umelo postavené ostrovy
pri pobreÏí Perzského zálivu rastú
ako huby po daÏdi. V tejto uponá-
hºanej metropole jednoducho niã
nie je nemoÏné, fantázii a kreativi-

Celé dobrodruÏstvo sa zaãa-
lo pred rokom. Bola som v

piatom roãníku na FEM, pri‰iel
ãas, keì sa bolo treba zaãaÈ za-
m˘‰ºaÈ nad otázkou, kam po ‰ko-
le? Alternatív bolo viacero – zo-
hnaÈ si prácu na poloviãn˘ úvä-
zok e‰te poãas písania diplomo-
vej práce, alebo najprv zo‰tátni-
covaÈ a zaãaÈ si lámaÈ hlavu nad
touto dilemou neskôr. Ani jedna z
t˘chto moÏností mi veºmi nesede-
la, a tak som hºadala ìalej.

Ako mnoho mlad˘ch, aj mÀa to
Èahalo do cudziny. No pod poj-
mom práca v zahraniãí som si
predstavovala nieão iné ako slabo
platenú manuálnu brigádu. Moja
predstava bola jasná – chcem
prácu primeranú môjmu vzdela-
niu, v ktorej budem môcÈ uplatniÈ
nadobudnuté teoretické znalosti z
oblasti ekonomiky, marketingu a
obchodu, a, samozrejme, nieão
také, ão ma bude nielen finanãne,
ale aj po in˘ch stránkach motivo-
vaÈ. Rozhodla som sa prihlásiÈ na
medzinárodnú odbornú stáÏ cez
AIESEC.

Na hostine v beduínskom stane. Foto: autorka

K vydarenému plesu patrí hudba, tanec a dobrá nálada...
Snímka: TOMÁ· KªAâANSK¯

NA NÁV·TEVE U JUBILANTA

Pôsobíte na Katedre pedológie
a geológie. Preão ste si vybrali
práve geológiu?

Preão práve geológia? ·tudo-
val som na Prírodovedeckej fakul-
te UK v Bratislave kombináciu
geológia – chémia. V treÈom roã-
níku som si vybral tému diplomo-
vej práce, ktorá súvisela s v˘sky-
tom zlata v Kremnici. V rámci di-
plomovej praxe som 10 dní denne
fáral do baní a odoberal vzorky
kremeÀa a hornín, kde malo byÈ
zlato. Táto práca ma zaujala, ako
aj následné analytické metódy
dôkazu zlata vo vzorkách. Dá sa
povedaÈ, Ïe geológia ma s men‰í-
mi prestávkami Ïivila a na‰Èastie
Ïiví aj dnes. 

Keby to nebola geológia, aké-
mu inému vednému odboru by
ste sa venovali?

Bola by to s najväã‰ou pravde-
podobnosÈou geografia, na stred-
nej ‰kole som maturoval zo zeme-
pisu.

Pán doktor, ako si spomínate
na svoje ‰tudentské ãasy?

Na ‰tudentské ãasy si veºmi rád
spomínam. Problémy ‰tudentov
vtedy aj dnes sú dosÈ podobné:
vybavovanie internátu, prípadne
súkromného ubytovania, málo pe-
Àazí. Vtedy stál obed v ‰kolskej
jedálni 2,60 Kãs. TieÏ sme praco-
vali, najmä cez prázdniny, av‰ak
len doma, do zahraniãia sme ne-
mohli.

Venovali ste sa na ‰kole neja-
k˘m kultúrnym alebo ‰portov˘m
aktivitám?

Kultúrnym aktivitám som sa ve-

noval pasívne. Bol som fanatikom
do filmov. Bratislava ponúkala v
tom ãase veºa moÏností, aj ceny
vstupeniek boli prijateºné. Aktívne
som sa venoval najmä vodn˘m
‰portom. V jarn˘ch a letn˘ch me-
siacoch sme v rámci telocviku
chodili veslovaÈ na kajakoch na
rameno Dunaja v Karlovej Vsi, ne-
skôr aj na Dunaj. Nostalgické spo-
mienky mám najmä vtedy, ak vi-
dím na rieke Nitre niekoºko ãlnku-
júcich. ·koda, Ïe ich je tak málo.
Cez víkendy som sa venoval sú-
ÈaÏne jachtingu na seneck˘ch ja-
zerách.

Keby ste mali porovnaÈ ‰tu-
dentov kedysi a dnes, v ãom sú
podºa vás iní?

KaÏdé porovnanie je zloÏité.
Myslím si, Ïe my sme boli viac ko-
lektívni (nielen pri alkohole), po-

máhali sme si navzájom, viac sme
sa poznali. Nemali sme Ïiadne
problémy s úãasÈou na ‰tudent-
sk˘ch podujatiach, ako sú napr.
imatrikulácie. Veºmi sme sa na ne
te‰ili. V ãom sú dne‰ní ‰tudenti
iní? Viac pouÏívajú Èaháky, ne-
zaujímajú sa o dianie okolo seba
– ãesÈ v˘nimkám. Ponáhºajú sa uÏ
vo ‰tvrtok domov, my sme mali
vyuãovanie ãasto aj v sobotu.
Dalo by sa toho narozprávaÈ ove-
ºa viac. 

Aké vlastnosti by mal maÈ dob-
r˘ pedagóg?

To nechcem hodnotiÈ. Pedagóg
nie je len povolanie, ale aj posla-
nie. Kto to v sebe má, bude vÏdy
uãiÈ aj za málo peÀazí, pretoÏe má
rád deti, mládeÏ. Dnes sú motivo-
vaní najmä mlad‰í pedagógovia,
ale kvalita závisí aj od obetav˘ch
pedagógov vo vy‰‰om veku. 

Dnes sa veºa hovorí o zavede-
ní poplatkov za ‰túdium na V·.
Ak˘ je vá‰ názor?

Som za. Ale bola potrebná po-
stupnosÈ krokov. Reforiem, ktoré
finanãne zaÈaÏujú väã‰inu obãa-
nov je naraz veºa. Veì náklady na
‰túdium sú uÏ aj tak dosÈ vysoké.

Va‰e priezvisko by mohlo pou-
kazovaÈ na ‰ºachtick˘ pôvod.
Neskú‰ali ste niekedy pátraÈ po
svojich predkoch?

Neviem o ‰ºachtickom pôvode
mojich predkov a nikdy ma to ne-
zaujímalo.

Máte nejaké Ïivotné krédo,
podºa ktorého sa riadite?

âo je to krédo? Mám akosi vy-
vinut˘ zmysel pre spravodlivosÈ.
Vie ma vyviesÈ z miery neãestné
konanie, podvody atì.

âo by ste chceli odkázaÈ na‰im
‰tudentom?

Rád si spomínam na svojich

diplomantov a ‰tudentov, ktorí sa
hlásia k na‰ej univerzite. Prial by
som si, aby v‰etci ‰tudenti boli
vzdelaní a dostatoãne sebavedo-
mí. V súãasnosti majú moÏnosti,
ktoré sme my nemali, alebo len
skromne. ·tudenti, neponáhºajte
sa domov, poznávajte Nitru a jej
okolie! Aby sa nestalo, Ïe sa sp˘-
tam ‰tudenta, ãi uÏ bol na vy-
chádzke na Zobore a doãkám sa
zápornej odpovede. Veì ako mô-
Ïe byÈ tak˘to ãlovek hrd˘ na Slo-
vensko, keì ho nepozná?

ëakujem za rozhovor! 
Ing. RASTISLAV JANERLA

KaÏd˘ ãlovek si rád zaspomína na roky preÏité na ‰kole, ãi uÏ zá-
kladnej, strednej, alebo vysokej. A zároveÀ si spomína aj na svojich
pedagógov. Nedávno som sa vìaka Poºnohospodáru dozvedel, Ïe
môj pedagóg a ‰koliteº, RNDr. Ján Náda‰sk˘ oslávil v˘znamné Ïivot-
né jubileum, 60 rokov. Dovolil som si pri tejto príleÏitosti poloÏiÈ mu
zopár otázok.

„Uãiteº nie je len povolanie“, ho-
vorí RNDr. J. Náda‰sk˘.

Foto: I. ·TVARTÁK

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (3)
NEOBYâAJNÁ RIVALITA

ËaÏko som si zvykal na Nitru.
Pravdu povediac, chcel som zo
‰túdia dezertovaÈ. Na to ma na-
hovárali dvaja chlapci podobné-
ho zm˘‰ºania, ktorí to skutoãne
aj spravili. Neskôr obaja ºutovali.
Do Vianoc som sa veºmi trápil,
ale vydrÏal som. Pri‰li skú‰ky,
dobré v˘sledky, a to ma vzpruÏi-
lo. Musel som sa veºa uãiÈ hlav-
ne chémiu. Nemal som dobré
základy, a tak sme sa v jedálni v
internáte spolu s Habov‰tiakom
uãili aj do polnoci. Potom sme
obaja zaºahli. Keì som sa v no-
ci zobudil, zistil som, Ïe Habov-
‰tiak nie je v posteli. On sa tajne
vrátil do jedálne a uãil sa celú

noc. Chcel vedieÈ viac neÏ ja.
Na druhú noc som prekabátil ja
jeho. Poãkal som, k˘m zaspí a
i‰iel som sa uãiÈ. Nebola to pek-
ná rivalita? K t˘mto „prehre‰-
kom“ sme sa nepriznali, ani sa
pred nik˘m nepochválili. Vedeli
sme to len my dvaja. Zostali
sme dobr˘mi priateºmi, aj keì
sme uÏ v ìal‰ích rokoch neb˘-
vali spolu. Spájalo nás, ale aj
trocha rozdeºovalo náboÏen-
stvo. Spájalo nás v tom, Ïe oba-
ja sme boli veriaci v Boha, ibaÏe
JoÏo bol katolík - veºmi siln˘, ja
evanjelik, ktor˘ si tieÏ stál na
svojom. Pre náboÏenstvo sme
sa ãasto hádali, ale mali sme sa
radi a pomáhali sme si.

Îe nechápe‰, preão na staré kolená sedím nad bibliou? Drvím sa na
závereãné skú‰ky...

Takto by sa dal v skratke
opísaÈ ples, ktor˘ sa konal
pred pár t˘ÏdÀami a na ktor˘,
ako by sa na prv˘ pohºad moh-
lo zdaÈ, v‰etci uÏ zabudli. Ale
udalosti, ktoré sú nieãím v˘ni-
moãné, nám zostanú v pamäti
e‰te dlho. Patrí medzi ne aj v
poradí uÏ druh˘ poºovnícky
ples, ktor˘ zorganizovali chlap-
ci z PK BUTEO pri SPU.

Príjemne vyzdobená sála ne-
nechala na svojich hostí – dámy
v nádhern˘ch róbach a pánov vo
frakoch - dlho ãakaÈ. Zazneli
slávnostné tóny trubaãov ná‰ho
krúÏku a Ing. Vladimír Eliá‰ sláv-
nostne zahájil ples. Po úvodnom
valãíku sa v‰etci rozbehli k ‰véd-
skym stolom, ktoré sa preh˘bali
pod Èarchou najvyberanej‰ích
mäsov˘ch dobrôt a zabíjaãko-
v˘ch ‰pecialít. Peãené prasiatka
boli na roztrhanie a opäÈ sme si
pripomenuli ãasy, keì sa stálo v
radoch. Dobre najeden˘m neo-
stávalo uÏ niã iné, len sa vytan-
covaÈ... Zábavu nakrátko preru-
‰ilo vyhlasovanie tomboly so

zaujímav˘mi cenami. Tou hlav-
nou bolo uÏ tradiãne peãené pra-
siatko – takÏe sa opäÈ jedlo.

Medzi zabávajúcimi sa na‰lo
aj niekoºko „zoboristov“, ktorí sa
súbeÏne starali o dobrú náladu
mimo taneãnej sály. Neskôr sa
dokonca presunuli aj na parket,
kde boli stredobodom pozornos-
ti. Zábava pokraãovala a taneã-
níkov nezastavilo ani prvé kikirí-
kanie kohúta. OpäÈ sa potvrdilo,
Ïe jedenásÈ hodín plesania je pre
na‰inca e‰te stále málo a dúfam,
Ïe chlapci-organizátori to budúci
rok napravia.

Chcem sa poìakovaÈ zamest-
nancom Katedry hydinárstva a
mal˘ch hospodárskych zvierat a
Ing. R. Janerlovi z KKZâ za po-
moc pri organizácii. Aj keì sa
ples nemohol uskutoãniÈ v pries-
toroch, ktoré patria na‰ej univer-
zite, nevzdali sme to a na‰li ná-
hradné priestory u susedov.
SnaÏili sme sa vytvoriÈ ão najlep-
‰iu zábavu a myslím, Ïe sa nám
to podarilo. Dúfam, Ïe ìal‰í rok
sa opäÈ zídeme! M.V.

z 89 krajín sveta, kde má AIESEC
pôsobisko. Lákav˘ch pracovn˘ch
ponúk, aj telefonick˘ch pohovorov
bolo niekoºko. Paleta krajín bola
pestrá – Kostarika, Mexiko, India,
âile ãi ·panielsko... Nakoniec ma
osud zavial na Blízky V˘chod, na
miesto, o ktorom sa mi ani nesní-
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Nové technológie v procese poznávania

Filantropi na na‰ej univerzite

Ocenenia 
‰portovcom

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

analytiky a hodnotenia potravín
nov˘mi metódami.

Pod zá‰titou dekana Mechani-
zaãnej fakulty sa 6. a 7. apríla
2005 uskutoãní medzinárodná
‰tudentská vedecká konferen-
cia. V piatich sekciách budú ‰tu-
denti MF a hostia z ìal‰ích uni-
verzít prezentovaÈ v˘sledky svo-
jej vedeckej a odbornej práce z
oblasti strojov a v˘robn˘ch zaria-
dení v poºnohospodárskej a po-
travinárskej v˘robe.

Pri príleÏitosti 10. v˘roãia vzni-
ku Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva sa 20. apríla
2005 v Kongresovom centre SPU
stretnú úãastníci X. medzinárod-
nej vedeckej konferencie ENVIRO
NITRA 2005. Vystúpenia v sekci-
ách budú zamerané na oblasÈ
krajinného inÏinierstva, vodného
hospodárstva, záhradnej a krajin-
nej architektúry a záhradníctva.

AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍC-
TVO: 5. – 8. 4. Gastra-Alimenta –
potravinársky veºtrh; DIVADLO A.
BAGARA: 30. 3. Tri sestry, 1. 4.
...a e‰te som aj smoliar!, 2. 4.
Testosterón, 2. 4. Dere‰ (verejná
TV nahrávka), 4. 4. Testosterón,,
7. – 8. 4. Svätenie jari (premiéra);
ORBIS: 24. – 30. 3. Snowborìáci,
31. 3. – 6. 4. Roboti, 31. 3. – 6. 4.
Liek pre moderného muÏa, 7. –
10. 4. Million Dollar Baby, 7. – 17.
4. Cesta okolo sveta za 80 dní;
PALACE: 28. – 29. 3. âínska ody-
sea, 30. – 31. 3. Hovor s Àou, 4. –
7. 4. Fantóm opery; LIPA: 24. 3.
Blade: Trinity, 25. – 27. 3. Wimble-
don, 27. 3. Spy kids 3D – Game
over, 2. – 3. 4. Koneãná stanica, 8.
– 10. 4. Honba za pokladom tem-
plárov; FILMOV¯ KLUB UKF: 30.
3. Koneãná stanica, 4. 4. V‰etko,
ão ste chceli vedieÈ o sexe..., 4. 4.
Letec, 5. 4. Obãan Kane, 5. 4. 5x2.

SAIA ponúka

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU oz-
namuje, Ïe 8. apríla 2005 na Ka-
tedre rastlinnej v˘roby (pavilón A,
1. poschodie, AA-12) bude Ing.
MÁRIA PIE·ËANSKÁ, externá
doktorandka na KRV, obhajovaÈ
dizertaãnú prácu na tému Racio-
nalizácia pestovateºského systé-
mu jaãmeÀa dvojradového ozim-
ného s ohºadom na kvalitu pro-
dukcie, ekonomiku v˘roby a eko-
lógiu.

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe 13. apríla
2005 o 9.00 h v zasadaãke deka-
nátu fakulty prednesie habilitaãnú
predná‰ku doc. Ing. JOZEF PRIE-
CEL, CSc., vysoko‰kolsk˘ uãiteº
na Katedre stavieb, na tému: In-
terakcia medzi podloÏkou a pneu-
matikou kolesa vozidla. Po pred-
ná‰ke sa uskutoãní obhajoba je-
ho habilitaãnej práce s názvom:
NapätosÈ v kontaktnej ploche
podloÏky a dezénu kolies MEP.

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v

zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na miesto: 

➤ vedúceho Útvaru správy majetku Rektorátu SPU.
Podmienky:

- V· vzdelanie II. stupÀa,
- odborná prax min. 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC,
- organizaãné a riadiace schopnosti,
- záujem o celoÏivotné vzdelávanie;

➤ vedúceho Útvaru prevádzky Rektorátu SPU.
Podmienky:

- V· vzdelanie II. stupÀa,
- odborná prax min. 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC,
- organizaãné a riadiace schopnosti,
- záujem o celoÏivotné vzdelávanie;

➤ vedúceho Katedry fyziológie Ïivoãíchov FBP.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o

‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom ale-

bo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vy-
dan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT, 

- pedagogická prax,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania ka-

tedry,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Svoje prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzde-
laní, potvrdením o praxi a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do
6. apríla 2005 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univer-
zity, Útvar personalistiky, EPaMú, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

NEPREHLIADNITE

➤ Katedra botaniky FAPZ a Slo-
venská botanická spoloãnosÈ pri
SAV srdeãne poz˘va v‰etk˘ch
záujemcov na predná‰ku Ing. M.
Sádovského: Taxonómia a va-
riabilita krovit˘ch druhov flóry
Slovenska, ktorá sa uskutoãní 4.
apríla 2005 o 13.00 h na KB (pa-
vilón Z, 4. poschodie, miestnosÈ
ã. 41). Vystúpenie je súãasÈou
súboru vedeck˘ch a odborn˘ch
seminárov 2005 Aktuálne otázky
botaniky.

BezpeãnosÈ a kontrola potra-
vín je názov konferencie s me-
dzinárodnou úãasÈou, ktorú 6. a
7. apríla 2005 organizuje Kated-
ra hygieny a bezpeãnosti potra-
vín FBP. Cieºom podujatia, urãe-
ného ‰irokej odbornej verejnosti,
je prezentácia najnov‰ích tren-
dov v oblasti kontroly a bezpeã-
nosti potravín, potravinárskej

VK PU Pre‰ov - VK EKONÓM
SPU NITRA 3 : 0 (25:13, 25:17,
25:16). Zostava: Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Gál, Zentko (libe-
ro ·imo, Halás, Kelto‰, ëurica).

Do prvého zápasu play off sé-
rie nastúpili na‰i volejbalisti s cie-
ºom uhraÈ ão najprijateºnej‰í v˘-
sledok, aby mali akú-takú ‰ancu
v odvete na domácom ihrisku.
Pre‰ovãania, ktorí sa na zápas
svedomito pripravili, tvrd˘m ra-
zantn˘m servisom a následne
dobre pripraven˘m útokom im ve-
ºa ‰ancí na bodovanie nedali.
Dokonale tak potvrdili úlohu favo-
rita v tomto zápase.

VK PU Pre‰ov - VK EKONÓM
SPU NITRA 3 : 0 (25:18, 25:20,
25:17) Zostava: Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Gál, Zentko (libe-
ro ·imo, Halás, Kaãur, ëurica,
Kostka).

Na‰i hráãi i‰li opäÈ do zápasu s
t˘m, Ïe nemajú ão stratiÈ a snaÏi-
li sa klásÈ súperovi ão najväã‰í
odpor. V úvodoch jednotliv˘ch
setov sa im spoãiatku darilo nalo-
miÈ domácu obranu dobr˘m servi-
som a tvrd˘m útokom, ale po-
stupne sa domáci doÈahovali. Od
polovice jednotliv˘ch setov Pre-
‰ovãania niã neponechali na ná-
hodu, a tak cestovali do Nitry s
vedením 2:0 na zápasy. 

VK EKONÓM SPU NITRA - VK
PU Pre‰ov 0 : 3 (32:34, 16:25,

vanie viesÈ tak, aby v centre zá-
ujmu bol ‰tudent. Nehovorím, Ïe
fyzická prítomnosÈ uãiteºa nie je

nutná. DôleÏité budú aj kontakt-
né hodiny, keì sa ‰tudenti budú
schádzaÈ so svojimi uãiteºmi.

Ako moÏno zabezpeãiÈ kvalitu
v˘uãbov˘ch materiálov dostup-
n˘ch online?

Uãitelia musia nauãiÈ svojich
Ïiakov pozeraÈ sa na rôzne mate-

12:25) Zostava: Toman, Kelto‰,
Valent, Szőke, Gál, Halás (libero
·imo, ·alata, Pa‰ka, Kaãur).

Volejbalisti SPU mali veºkú
‰ancu získaÈ hneì prv˘ set, ale
nedokázali premeniÈ tri setbaly a
skúsenej‰í hostia to dokonale vy-
uÏili. Získali set vo svoj prospech
a dokázali kontrolovaÈ v˘voj aj v
ìal‰ích dvoch. Domáci sa rozlú-
ãili pred domácim publikom sym-
patick˘m a bojovn˘m v˘konom.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

VOLEJBAL

POZ¯VAME

Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre, zastúpená rekto-
rom prof. Dr. Ing. Imrichom Okenkom, PhD., predkladá v˘zvu na pred-
loÏenie ponuky na:
➤ poskytovanie fotografick˘ch a videodokumentaãn˘ch sluÏieb z
v˘znamn˘ch podujatí SPU v Nitre.

Ide najmä o:
- zhotovovanie ãiernobielych a farebn˘ch fotografií, 
- digitálnych fotografií,
- VHS a DVD záznamov.
Ponuku predloÏte písomne v termíne do 30. 4. 2005 na adresu: Slo-

venská poºnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku ã. 2, 949 76
Nitra, v uzavretej obálke s poznámkou „Foto – ponuka – neotváraÈ“.

Pokyny na spracovanie ponuky a podmienky úãasti sú uvedené na
stránke www.uniag.sk.

SKRIPTÁ
Î. Hacherová a kol: Úãtovníctvo podnikateºsk˘ch subjektov.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 148 Sk.
R. Gálik a kol.: Mechanizácia Ïivoãí‰nej v˘roby. Prvé vydanie, ná-

klad 250 ks, cena 92 Sk.

UâEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
Kol. autorov: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – nemeck˘ jazyk.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 500 ks, cena 150 Sk.
Kol. autorov: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – anglick˘ jazyk.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 1200 ks, cena 150 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

·tipendium na trojdÀovú prax firmy Procter&Gamble Taste the
Business pre ‰tudentov 3., 4. a 5. roãníkov ekonómie a manaÏ-
mentu. 

Termín a miesto praxe: 27. - 29. apríla 2005, Liptovsk˘ Mikulá‰
Uzávierka prihlá‰ok: 2. 4. 2005
P&G hradí 30 vybran˘m ‰tudentom náklady na cestu, ubytovanie

a stravu.
Podmienky: Uchádzaãi musia byÈ iniciatívni, schopní rie‰iÈ pro-

blémy a maÈ analytické myslenie.
Viac informácií a online prihlá‰ky nájdete na www.myPGcareer.com. 

(Job Opportunities ➝ Slovak Republic ➝ Taste the Business). 
Mgr. BEÁTA KO·ËÁLOVÁ, SAIA, n.o., Nitra

Na hanbu sveta!

ODPORÚâAME

Atmosféru prichádzajúcej jari a veºkonoãn˘ch sviatkov priblíÏili vo
svojich floristick˘ch prácach ‰tudenti Fakulty záhradníctva a krajinné-
ho inÏinierstva. (ok)

V rámci prvého roãníka grantového programu Mladí nitrianski
filantropi sa Katedra v˘Ïivy ºudí FAPZ zapojila do aktivít v oblas-
ti prevencie civilizaãn˘ch chorôb u stredo‰kolskej mládeÏe.
Projekt, ktorého iniciátormi boli ‰tudenti odboru v˘Ïiva ºudí, pod-
porila Nitrianska komunitná nadácia a Rotaract Club Nitra.

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

T/F: 057/7580 841, 
www.spagat.sk

Kultúrny ãlovek sa k písané-
mu slovu správa s úctou. Oso-
bitnú kapitolu tvorí kniÏnica.
Tam uloÏené dokumenty majú
od nepamäti slúÏiÈ ão naj‰ir-
‰iemu publiku. Stonásobne to
platí o kniÏnici, ktorá poskytu-
je svoje sluÏby ‰tudujúcim.
KaÏd˘ z nich má právo poÏiãaÈ
a pre‰tudovaÈ si, ão potrebuje
a knihovníci sa i v dne‰nej ÈaÏ-
kej finanãnej situácii v‰emoÏ-
ne usilujú o to, aby mali z ão-
ho ãerpaÈ. Îiaº, niektorí tieÏãi-
tatelia ich snahu ãasto maria.
Je predsa jednoduch‰ie potaj-
me vytrhnúÈ stranu z ãasopi-
su, ako si ju okopírovaÈ, nie?
âo na tom, Ïe sa niãí viacná-
sobná hodnota? Tak asi zm˘‰-
ºal ten ãitateº (ãitatelia?), ktor˘
si zo siedmich ãísel vlaÀaj‰ie-
ho roãníka ãasopisu Úroda
povyt⁄hal ãlánky venované te-
matike obilnín. S ºútosÈou a
rozhorãením nás na to upo-
zornila pracovníãka ‰tudovne
pod aulou. A to sa stalo na
akademickej pôde!!! -r-

Koncom roka 2004 sme v spo-
lupráci s na‰imi ‰tudentmi pri-
pravili vystúpenia o prevencii ci-
vilizaãn˘ch chorôb správnou v˘-
Ïivou a zdrav˘m Ïivotn˘m ‰t˘-
lom pre Ïiakov Strednej priemy-
selnej ‰koly potravinárskej a
Hotelovej akadémie v Nitre.
Stredo‰koláci privítali aj moÏ-
nosÈ merania telesného tuku a
prejavili záujem o informácie t˘-
kajúce sa moÏnosti prevencie
chorôb (obezity, osteoporózy a
i.) správnou v˘Ïivou a zdrav˘m
Ïivotn˘m ‰t˘lom. Na rie‰ení pro-
jektu participovala aj Slovenská
únia proti osteoporóze. 

Do projektu sa zapojilo takmer
päÈsto stredo‰kolsk˘ch ‰tuden-
tov vo veku 15-22 rokov. Ako sa
ukázalo pri meraniach, viac ako
polovica dievãat mala podiel cel-
kového telesného tuku v rozsa-
hu od 20 do 30 percent a viac
ako polovica chlapcov od 10 do
20 percent. Vy‰‰í podiel tuku
malo 7 % dievãat a 14 % chlap-
cov. Takmer polovica ‰tudentov
mala normálnu telesnú hmot-

nosÈ, u necel˘ch 13 percent sme
zistili ‰tíhlu postavu a 20 % ‰tu-
dentov bolo obéznych. 

Zo stravovacích zvyklostí sme
zistili, Ïe viac ako polovica ‰tu-
dentov konzumuje stravu 4- aÏ
5-krát denne, ão je optimálne. 

PovaÏujeme za vhodné, ak
primárne poradenstvo v oblasti
zdravého Ïivotného ‰t˘lu, správ-
nej v˘Ïivy a prevencie civilizaã-
n˘ch ochorení poskytujú v spolu-
práci s odborníkmi aj ‰tudenti,
pretoÏe takto podané informácie
sú pre mladú populáciu prístup-
nej‰ie. Pozitívne hodnotíme aj
iniciatívu na‰ich ‰tudentov. Moti-
vujúcim faktorom bol aj záujem
zo strany vedenia oboch stred-
n˘ch ‰kôl a ich snaha vyjsÈ rie‰i-
teºom v ústrety. 

Ing. KATARÍNA ·RAMKOVÁ, 
Katedra v˘Ïivy ºudí

Derrick de Kerckhove pôsobí na univerzite v Toronte a je uzná-
van˘m odborníkom v otázke vplyvu nov˘ch technológií na pro-
ces poznávania. Je presvedãen˘ o tom, Ïe vìaka internetu bude
moÏné ponímaÈ inteligenciu ako spoloãnú záleÏitosÈ a zaãaÈ spo-
loãne myslieÈ. Tu je niekoºko jeho názorov, ktoré sme si preãítali
na www.etwinning.net

riály kriticky. ·tudenti musia ve-
dieÈ posúdiÈ spôsob prezentácie
faktografick˘ch informácií, nauãiÈ
sa porovnávaÈ rôzne zdroje, rozu-
mieÈ kontextu. Pedagogick˘ v˘s-
kum v tejto oblasti e‰te ch˘ba.

Ako moÏno získaÈ uãiteºa, kto-
r˘ sa doposiaº bránil pouÏívaÈ
nové technológie?

Neviem, ãi moÏno prekonaÈ tú-
to nechuÈ. Podºa môjho názoru
treba uãiteºov skôr vzdelávaÈ.
Generácia, ktorá nebola zvyknu-
tá pouÏívaÈ poãítaã v práci ani v
súkromí postupne odchádza do
dôchodku a mladí uãitelia vedia,
Ïe schopnosti nutné pre prácu s
informaãn˘mi a komunikaãn˘mi
technológiami sú nevyhnutné.

Aké dôsledky môÏe maÈ pou-
Ïívanie nov˘ch technológií na
spôsob vyuãovania?

UÏ nebude dochádzaÈ k situá-
ciám, keì uãiteº stojí pred trie-
dou a ‰tudenti od neho pasívne
prijímajú v‰etky informácie. Vo
svete prírodn˘ch vied v˘skum
prebieha v laboratóriách a vedci
pracujú v tímoch. Nové techno-
lógie umoÏnia podobn˘ postup
aplikovaÈ aj v spoloãensk˘ch ve-
dách. Pri tomto spôsobe práce
získavame znalosti prostredníc-
tvom interakcie s ostatn˘mi jed-
notlivcami, v procese, pre ktoré-
ho v˘sledok pouÏívam termín
„spoloãná inteligencia“. Na inteli-
genciu treba hºadieÈ ako na spo-
loãn˘ majetok, nie ako na v˘luã-
né súkromné vlastníctvo jednotli-
v˘ch osôb. Vìaka rozsiahlej‰ie-
mu vyuÏívaniu nov˘ch technoló-
gií budú jednotliví ‰tudenti v trie-
de i triedy medzi sebou ãoraz
viac komunikovaÈ cez internet.
Akonáhle sa inteligencia stane
spoloãnou záleÏitosÈou, znalosti
sa roz‰íria a bude moÏné vyuão-

NASA: Rok 2005 by mohol
byÈ najteplej‰ím rokom od
konca 19. storoãia

Slab˘ prejav fenoménu El
NiÀo a ºudskou ãinnosÈou pro-
dukované skleníkové plyny by
sa mohli priãiniÈ o to, Ïe rok
2005 sa stane najteplej‰ím ro-
kom od zaãiatku meteorologic-
k˘ch záznamov koncom 19.
storoãia. Uviedli to odborníci
amerického Národného úradu
pre letectvo a vesmír (NASA). 

(TASR)

Zaãiatkom marca sa usku-
toãnilo vyhlasovanie v˘sledkov
15. roãníka ankety o najúspe‰-
nej‰ích seniorsk˘ch a junior-
sk˘ch ‰portovcov a kolektívy
mesta a regiónu Nitra za rok
2004. Branislav Tomek, bas-
ketbalista ·K K Cero SPU a te-
nistky TC SPU AX-V˘stavníc-
tvo Stanislava Hrozenská a An-
drea Candráková získali oce-
nenia v kategórii jednotlivcov,
medzi najlep‰ími kolektívmi bo-
li opäÈ tenistky – druÏstvo Ïien a
druÏstvo Ïiaãok TC SPU AX-
V˘stavníctvo. BlahoÏeláme!

Z play off extraligy muÏov

Rada ·Vâ pri Fakulte eko-
nomiky a manaÏmentu poz˘va
v‰etk˘ch ‰tudentov na konfe-
renciu ‰tudentskej vedeckej
ãinnosti (·Vâ), ktorá sa bude
konaÈ 18. apríla 2005. Sláv-
nostné otvorenie sa uskutoãní
v posluchárni AS-31 o 9.00 h.
Podrobnej‰ie informácie na
internetovej stránke: www.
fem.uniag.sk/svc, kde sa záro-
veÀ môÏu ‰tudenti prihlaso-
vaÈ, najneskôr v‰ak do 14. ap-
ríla 2005.

V¯ZVA NA PREDLOÎENIE PONUKY

KLIKNITE SI !


