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STΩPâEK
MaÈ tak poruke kus ná‰ho dob-

rého chlebíka ãi ãerstvého roÏka,
povzdychla som si uÏ na tretí deÀ
svojho síce krátkeho, no intenzív-
neho programu poãas veºkonoã-
nej dovolenky vo Veºkej Británii.
„Ako tu môÏu ÏiÈ bez tej nádher-
nej vône a chuti?“, povzdychli
sme si, keì nám kaÏdé ráno v nie
podradnom hoteli servírovali kla-
sické anglické raÀajky s dvoma
kúskami mastného toastu. Ani
maslo a chutn˘ dÏem nevyniknú
na t˘ch tenuãk˘ch suchároch! Pri
prechádzkach mestom ãi mesta-
mi nás neustále sprevádzali a
provokovali (prepálené) vône fast
foodov, kebabov a ìal‰ích vymo-
Ïeností dne‰nej „globálnej“ ku-
chyne. Ponáhºame sa, stále sa
ponáhºame, a tak bez ohºadu na
dobré rady lekárov ãasto zaboãí-
me do stánkov s r˘chlym obãer-
stvením na nie práve najzdrav‰í
spôsob. No aj tu platí, Ïe zakáza-
né ovocie najviac chutí, a to naj-
mä deÈom a mlad˘m ºuìom.
Patrí to skrátka k na‰im dÀom.
Veì kaÏdá doba má svoje hrie-
chy ãi prehre‰ky. Ako im odolaÈ,
to uÏ musí posúdiÈ kaÏd˘ sám.

Zdá sa v‰ak, Ïe tu káÏem vo-
du a nikdy nezablúdim do re‰tau-
rácie so Ïlto-ãerven˘m logom.
Veru som si na lond˘nskom letis-
ku pred odletom domov sadla na
kávu a mufinku do jednej z nich.
Popíjala som a pritom sledovala
ruch okolo seba. AÏ do chvíle,
k˘m si k vedºaj‰iemu stolíku ne-
sadla mladá, moderne obleãená
mamiãka s dieÈaÈom v koãíku.
Akoby to cítilo, Ïe je v re‰taurácii,
zaãalo mrnkaÈ a domáhaÈ sa nie-
ãoho dobrého. Mamiãka ho vzala
na ruky, diskrétne si nadvihla
módne triãko a – ponúkla mu to
najprirodzenej‰ie a najzdrav‰ie
r˘chle obãerstvenie, ako len prí-
roda vie daÈ. Na okraj a bez pred-
sudkov: nebola to Ïena z dákej
zaostalej civilizácie. Suma sumá-
rum, nie je to ºudstvo na tom e‰te
tak zle, pravda? K. POTOKOVÁ

Do súÈaÏe o Cenu rektora za
najlep‰iu publikovanú prácu za
uplynul˘ rok bolo prihlásen˘ch
6 uãebníc, 7 monografií a 14
vedeck˘ch ãlánkov pedagogic-
k˘ch a vedeck˘ch pracovníkov
SPU. V kategórii najlep‰ia uãeb-
nica ocenila hodnotiaca komi-
sia publikáciu prof. F. ·pánika
a doc. B. ·i‰ku Biometeoroló-
gia, ktorá vy‰la vo Vydavateº-
stve SPU v roku 2004. Cenu za
najlep‰iu vedeckú monografiu
získal doc. J. Gadu‰ ako spolu-
autor publikácie Palivové ãlán-
ky v aplikácii s bioplynom (edi-
tori S. Trogisch a W. E. Baaske,
Trauner Verlag Linz).  

Ocenenie za najlep‰í vedec-
k˘ ãlánok patrí prof. J. Bullovi.
V medzinárodnom kolektíve bol
spoluautorom ãlánku s názvom
Úloha oxytocínu, protein kiná-
zy A a ERK MAP kinázy v kon-
trole funkcií ovariálnych foliku-
lov o‰ípan˘ch, uverejnenom v
ãasopise Experimental and Cli-
nical Endocrinology & Diabetes
(J. A. Barth Verlag in Georg
Thieme Verlag, Stuttgart). Cenu
rektora za publikaãnú ãinnosÈ v
roku 2003 získala uãebnica
prof. J. Páltika Stroje pre rast-
linnú v˘robu. (za)

ZO ZASADNUTIA AKADEMICKEJ OBCE MF

KATEDRA EURÓPSKYCH ·TÚDIÍ HªADÁ SVOJU TVÁR

(Pokraãovanie na 2. str.)

„Európa, vráÈ sa k se-
be samej! Objav zno-
vu svoje poãiatky! Na-
vráÈ sa k Ïivotu podºa
skutoãn˘ch hodnôt,
ktoré urobili slávnou
tvoju históriu a po-
Ïehnanou tvoju sú-
ãasnosÈ medzi ostat-
n˘mi svetadielmi!“

Ján Pavol II.
(1920 - 2005)

OprávÀuje ho na to jeho Ïivot-
ná a profesionálna dráha. Emi-
grácia koncom 60. rokov, vyso-
ko‰kolské ‰túdiá v zahraniãí, dl-
horoãná skúsenosÈ v oblasti za-
hraniãného obchodu a napokon
aj prístupov˘ negociaãn˘ proces
takpovediac celkom zblízka, to
je len niekoºko kapitol z jeho Ïi-
votopisu. „V prvom rade by som
chcel pripomenúÈ, Ïe vytvoriÈ
FE·RR bolo progresívne roz-

hodnutie do budúcnosti. Veì po
vstupe Slovenska do EÚ je po-
trebná prakticky nová generácia
odborníkov pre multilaterálne
‰tátne centrálne úrady, minister-
stvá, ale aj regionálne a miestne
úrady. No vedomosti tohto druhu
budú potrebné aj v privátnych fir-
mách a organizáciách, pretoÏe
EÚ ako taká je veºmi rigorózne
organizovaná právna entita, u-
platÀujúca regulaãné hospodár-

V Kongresovom centre ·D A.
Bernoláka sa 23. marca uskutoã-
nilo zasadnutie AO Mechanizaã-
nej fakulty. Jej predseda, doc.
Ing. ·tefan Pogran, CSc., pred-
loÏil v úvode hodnotiacu správu o
ãinnosti senátu za kalendárny rok
2004 a hlavné úlohy do budúc-
nosti. VzÈah medzi akademickou
obcou a senátom hodnotil ako
‰tandardn˘, ale podotkol, Ïe ãle-
novia AO neveºmi doceÀujú pries-
tor na diskusiu s vedením MF v
rámci zasadnutí AS.

Správu o stave MF za akad. rok
2004/2005 predniesol dekan prof.
Ing. Vladimír Kroãko, CSc. Zame-
ral sa na kºúãové otázky dot˘kajú-
ce sa udrÏiavania a ìal‰ieho roz-
voja fakulty. Zhodnotil prácu a úsi-
lie v‰etk˘ch pracovníkov fakulty pri
jej dislokácii do nov˘ch priestorov

a zariadení. Tie sa postupne pre-
berajú do uÏívania tak, aby sa do
zaãiatku akad. roka 2005/2006 da-
li do uÏívania v‰etky laboratóriá,
poãítaãové cviãebne a iné funkãné
miestnosti podºa poÏiadaviek kate-
dier. Trvalú pozornosÈ venovalo
vedenie fakulty, jej samosprávne
orgány a katedry transformácii v˘-
chovno-vzdelávacieho procesu,
ako aj obsahu ‰túdia z klasického
autonómneho päÈroãného inÏinier-
skeho ‰túdia na ‰túdium trojroãné.
Je a bude to proces nároãn˘, nie-
len na obsah a rozsah vyuãovania,
ale najmä na funkciu ºudsk˘ch
zdrojov. Cieºom fakulty je podºa
dekana MF adekvátne a podºa
moÏnosti pruÏne reagovaÈ na
predpokladané potreby spoloãen-
skej praxe a trhu práce. 

„Dnes na v‰etk˘ch typoch ‰kôl,
poãnúc materskou a konãiac vy-
sokou vládne boj o Ïiaka, ‰tudent
je alfa a omega. âasto sa sÈaÏu-
jeme na nízku úroveÀ stredo‰ko-
lákov, ktorí k nám prichádzajú.
Preãítajú, ale textu nerozumejú.
Iste, aj materiálne podmienky sú
dôleÏité, ale v prvom rade je pri
v˘chove dôleÏitá osobnosÈ uãite-
ºa. Mlad˘m ºuìom sa treba veno-
vaÈ od útleho veku, od základnej
‰koly, zamestnaÈ ich v rôznych
krúÏkoch, úãasÈou v súÈaÏiach,
olympiádach. V poslednej dobe
sa na to akosi zabudlo, ale na ná-
pravu nikdy nie je neskoro. 

No pozrime sa aj na na‰e ka-
tedry. Myslím, Ïe aj tu ch˘ba po-
moc slab‰ím ‰tudentom vo forme
konzultácií, ão bolo predt˘m sa-
mozrejmé. Nemali by sme sa iba
sÈaÏovaÈ na to, ako sa k nám ‰tu-
denti správajú. Správajú sa tak,
ako my k nim. Pedagóg je v pod-
state herec, akonáhle prekroãí
prah svojho domu a príde na ka-
tedru, mal by nasadiÈ úsmev a
dobré slovo. Tak si ich najlep‰ie
získa. Nemyslite si, Ïe ‰tudent si

neváÏi pochvalu! Dokazujú to
moje dlhoroãné skúsenosti a
môÏem povedaÈ, Ïe nikdy som
so ‰tudentmi nemal problémy.
Pred skú‰kou im hovorievam,
urobte radosÈ trom ºuìom, sebe,
rodiãom, ale aj mne. Pochválim
ich za v˘bornú prácu v laborató-
riu a dodám, pridajte k nej aj teo-
retické vedomosti a to bude ono. 

Na cviãeniach, predná‰kach
by sa mali mladí ºudia cítiÈ veºmi
príjemne, mali by sme im vytvoriÈ
peknú atmosféru. V takej sa nám
ãasto aj zdôveria a lep‰ie sa im
darí. Nedávno sme si urobili akú-
si inventúru skú‰ok a myslím si,
Ïe v˘sledky na na‰ich fakultách
nie sú zlé. Iste, aj tu platí maj-
strovstvo pedagóga, latku by si
mal vÏdy postaviÈ podºa toho, s
ak˘mi ‰tudentmi pracuje a pristu-
povaÈ k nim citlivo. Skrátka, sprá-
vajme sa k ‰tudentom tak, ako by
sme chceli, aby sa kaÏd˘ in˘ ãlo-
vek správal k na‰im deÈom. Taká
je to jednoduchá zásada...“

(Správu o ãinnosti AS FBP nájdete na
webovej stránke FBP) 

ske mechanizmy. Tam, kde po-
skytuje finanãné príspevky, sú
v‰etky ãinnosti veºmi prísne
predpísané, nehovoriac uÏ o poº-
nohospodárstve, pre ktoré platí
‰iroko koncipovaná Spoloãná
agrárna politika (SAP). Tá prak-
ticky z viacer˘ch aspektov deter-
minuje v‰etky momenty, od pro-
dukcie plodín aÏ po obchod. Od
roku 1993 sa stal druh˘m pi-
lierom SAP rozvoj vidieckej kraji-
ny, ktor˘ umoÏÀuje realizovaÈ
rozvojové programy. A to som
e‰te nespomenul ostatné, ako
napr. fytosanitárne a veterinárne
záleÏitosti! Veì len legislatíva
EÚ v oblasti poºnohospodárstva,
známa ako acquis communitai-
re, má vy‰e 40 tisíc strán!
Správnej‰ie by bolo podºa môjho
názoru hovoriÈ o agrárnej politi-
ke, pretoÏe poºnohospodárska
politika je uÏ‰í pojem. No to je
vec terminológie, ktorú by jednot-
ne mali rie‰iÈ na to urãení odbor-
níci. S podobn˘mi problémami
zápasia aj ostatné prístupové
krajiny SVE. Problém absencie,
príp. nejednotnosti pouÏívania
odbornej terminológie som vní-
mal na vlastnej koÏi uÏ pri prvom
preklade knihy o systéme riade-
nia SAP vo forme trhov˘ch po-
riadkov a prakticky cel˘ ãas môj-
ho pôsobenia na ministerstva
pôdohospodárstva v Budape‰ti,
kde som bol od roku 1995 pove-
ren˘ vedením oddelenia ko-
merãnej politiky a prípravou prí-
stupovej dokumentácie, koordi-
náciou ãinnosti jednotliv˘ch GR
a prezentáciou v Bruseli vo funk-
cii zástupcu generálneho riadite-
ºa sekcie pre záleÏitosti EÚ.“ 

Aké je obsahové zameranie
v˘uãby na va‰ej katedre? 

Katedra vznikla 1. novembra
2004. Má ‰esÈ pedagogick˘ch 

(Pokraãovanie na 2. str.)

OpäÈ do polí... Na jarné práce bol zameran˘ aj celoslovensk˘ DeÀ poºa, ktor˘ 31. marca v Zbehoch zor-
ganizoval Agrion – ZdruÏenie v˘robcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR, uÏ tradiãne s mas-
mediálnou podporou Roºníckych novín. Odporúãame ‰pecializovanú prílohu v 14. ãísle tohto t˘Ïdenníka. 

Snímka: VR

Cena rektora SPU 
za publikaãnú ãinnosÈ

Z KOLÉGIA REKTORA

Pri príleÏitosti osláv DÀa uãiteºov odovzdal minister ‰kolstva SR
M. Fronc 29. marca 2005 v ko‰ickom ·tátnom divadle ìakovné lis-
ty a medaily sv. Gorazda 42 pedagógom základn˘ch, stredn˘ch a
vysok˘ch ‰kôl. „Na‰e poìakovanie a ocenenie vám patrí nielen za
to, Ïe ste dokázali deÈom odovzdaÈ uÏitoãné vedomosti, ale pre-
dov‰etk˘m za to, Ïe ste im dokázali odovzdaÈ múdrosÈ, lásku, krá-
su a dobro. Obetovali ste im mnoÏstvo svojho voºného ãasu a ãas-
to sam˘ch seba. Bez toho by v‰ak táto práca nemala zmysel,“ po-
ìakoval v‰etk˘m uãiteºom minister M. Fronc poãas slávnostného
prejavu.

Medzi vyznamenan˘mi boli aj pedagógovia na‰ej univerzity. Za
celoÏivotnú pedagogickú a vedeckú ãinnosÈ a podiel na rozvoji ‰kol-
stva a vedy bol ocenen˘ Veºkou medailou sv. Gorazda prof. Ing.
Du‰an Húska, PhD., a Malou medailou sv. Gorazda prof. Ing. Jo-
zef Kulich, PhD. Laureátom srdeãne blahoÏeláme!

Minister udelil Veºkú medailu sv. Gorazda in memoriam RNDr.
Milanovi Vachulovi, pedagógovi UK a dlhoroãnému odborárskemu
funkcionárovi, ktor˘ pôsobil aj ako predseda Správnej rady SPU. -r-

Také je to jednoduché!?
NA MARGO D≈A UâITEªOV

V piatok 18. marca popoludní sa v kongresovom centre stretla aka-
demická obec Fakulty biotechnológie a potravinárstva, aby bilancova-
la svoju ãinnosÈ za uplynulé obdobie a pripomenula si aj blíÏiaci sa DeÀ
uãiteºov. V tomto tóne sa nieslo aj vystúpenie jedného z nich, prof. Ing.
·TEFANA POLÁâKA, CSc. Zaujalo nás svojím ºudsky pozitívnym prí-
stupom, a tak si z neho dovoºujeme citovaÈ niekoºko my‰lienok.

Kolégium vzalo na vedomie informáciu o predbeÏn˘ch pozitív-
nych v˘sledkoch hospodárenia SPU za rok 2004 s t˘m, Ïe defini-
tívne v˘sledky budú uvedené v správe, predkladanej M· SR a vo
v˘roãnej správe. Správa o ãinnosti Slovenskej poºnohospodárskej
kniÏnice, ktorú kolégium schválilo s pripomienkami, bola doplnená
prezentáciou evidencie publikaãnej ãinnosti na webovej stránke
SlPK, ktorú uviedla riaditeºka Mgr. Beáta Bellérová. Kolégium vy-
slovilo poÏiadavku dbaÈ o to, aby sa nákup odbornej literatúry reali-
zoval len prostredníctvom SlPK, aby sa vytvorili optimálne podmien-
ky pre prácu s distribuovan˘mi databázami a usilovalo o udrÏiava-
nie webovej stránky kniÏnice. âlenovia kolégia potom vzali na ve-
domie plán zabezpeãenia praktickej v˘uãby ‰tudentov SPU v rámci
úãelovej ãinnosti VPP, s.r.o., na rok 2005. Rektor Imrich Okenka in-
formoval o Memorande o vytvorení Slovenskej virtuálnej pôdohos-
podárskej univerzity medzi SPU, UVL Ko‰ice a TU vo Zvolene.
Materiál bude predloÏen˘ senátu na schválenie. V bode rôzne okrem
iného odznela informácia dekanky FAPZ prof. Magdalény Lacko–
Barto‰ovej o rozhodnutí fakultného senátu zlúãiÈ od 1. septembra
2005 dve katedry do jednej pod názvom Katedra veterinárnych dis-
ciplín. Kolégium poverilo vedúcu Botanickej záhrady doc. Annu Ku-
bovú trval˘m zabezpeãovaním odborn˘ch prác spojen˘ch so zakla-
daním, o‰etrovaním a zavlaÏovaním trávnat˘ch plôch medzi pavi-
lónmi A, Z a T. Kolégium rokovalo 21. marca 2005. -r-

Malé národy sa môÏu 
presadiÈ vzdelanosÈou

„Konkurencieschopní absolventi musia
maÈ dobré v‰eobecné a vynikajúce odbor-
né vzdelanie. Sú to vysoké ciele, ale Ïivot
nie je ‰kôlka, vyÏaduje si túto úroveÀ. Mys-
lím, Ïe univerzita bude maÈ tak˘ imidÏ, ak˘
budú maÈ v Ïivote jej absolventi. Rád by
som po niekoºk˘ch rokoch, keì sa na‰i ab-
solventi dostanú do úradov, na minister-
stvá, moÏno aj do vlády ãi Rady Komisie
EÚ, poãul, áno, to sú absolventi nitrianskej
SPU“, hovorí Dr. Ing. PAVOL FEKETE,

CSc., vedúci Katedry európskych ‰túdií (KE·) na‰ej najmlad‰ej fa-
kulty, ktorá v t˘chto dÀoch oslávila prvé v˘roãie svojho vzniku.

Lep‰ie vyuÏiÈ ponúknut˘ 
priestor na diskusiu



Veºkého fyzika uãil veºk˘ Slovák

Zelená je tráva...

Malé národy sa môÏu presadiÈ vzdelanosÈou

(Dokonãenie z 1. str.)
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pracovníkov a dve technicko-hos-
podárske pracovníãky. Garantu-
je 2 ‰tudijné programy, a to eu-
rópske rozvojové programy a
ochrana pred prírodn˘mi a hos-
podárskymi katastrofami. Okrem
toho zabezpeãuje v˘uãbu aj na
in˘ch fakultách SPU. KE· je no-
siteºom jedného in‰titucionálne-
ho projektu a dvoch ìal‰ích pi-
lotn˘ch projektov. V súãasnej
dobe pripravuje viaceré nové
projekty na medzinárodnej úrov-
ni. Katedra sa uÏ od zaãiatku po-
dieºala na rôznych vedeck˘ch
podujatiach, napr. na vedeckej
konferencii FE·RR Regióny –
vidiek - Ïivotné prostredie 2004,
Mladej vede a v súãasnosti pri-
pravuje tri nové konferencie. 

âo do objemu je to problema-
tika veºmi rozsiahla. âlovek sa
musí do nej postupne zapraco-
vávaÈ, aby získal prehºad o ce-
lom systéme. Nedá sa to nauãiÈ
za pol roka – za rok. Pre vedca,
napríklad atómového fyzika, je
v‰etko jednoduché aÏ potom,
keì pochopí, ão znamená E =
m.c 2 a nadobudol mnoÏstvo skú-
seností. O skúsenosti sa musí-
me opieraÈ aj my. Keì chceme
pracovaÈ ako profesionáli, potre-
bujeme skutoãné zázemie, stále
nové vedomosti a informácie.
Tie nie sú v tomto prípade za-
konzervované. Politiky EÚ, hlav-
ne v‰ak SAP, sa stále vyvíjajú,
treba ich monitorovaÈ. Keì chce-
me dávaÈ na‰im ‰tudentom, na-

(Dokonãenie z 1. str.) to sú vlastnosti, ktoré treba
„naprojektovaÈ“ do ‰tudijn˘ch
programov a predmetov. 

Vlastné skúsenosti ma nauãili,
Ïe malé krajiny sa môÏu vo väã-
‰om spoloãenstve uplatniÈ len
vtedy, keì si vytvoria tak˘ imidÏ
a re‰pekt, aby sa aj t˘m „veº-
k˘m“ s nimi oplatilo spolupraco-
vaÈ. Tu je veºmi potrebné aj dob-
ré v‰eobecné vzdelanie. Ná‰ eu-
roúradník alebo manaÏér musí
maÈ adekvátne základy z histó-
rie, geografie, kultúry. Keì chce-
me správne pochopiÈ urãit˘ sys-
tém, ak˘m je napríklad EÚ, mu-
síme poznaÈ jeho elementy,
‰truktúry a vzájomné vzÈahy
medzi prvkami. Hovorím to pre-
to, lebo ‰tudenti zo stredn˘ch
‰kôl prichádzajú na vysokú ‰ko-
lu s pomerne slab˘mi základmi...
ëal‰í aspekt: morálny a humán-
ny absolvent. To je vy‰‰ia hod-
nota, lebo úspe‰n˘ a konkuren-
cieschopn˘ môÏe byÈ aj ãlovek
nemorálny a nehumánny. Keì
chceme vychovaÈ morálnych a
humánnych absolventov, musí-
me takí byÈ predov‰etk˘m my -
pedagógovia.

Vysoké ciele. No dosiahnuÈ
ich, to znamená, vsadiÈ proces
vzdelávania do konkrétneho
ãasu a priestoru.

Diskutujeme o tom v rámci ka-
tedry aj fakulty. Víziou pre usku-
toãnenie misie KE· je vytvorenie
tak˘ch pracovn˘ch a ‰tudijn˘ch
podmienok, ktor˘ch v˘stupom je

vysoká odborná, jazyková kvali-
fikácia, reálna a humánna poli-
ticko-sociálna orientácia peda-
gógov a absolventov, zosilnená
schopnosÈami a vedomosÈami
korektnej spoloãenskej komuni-
kácie, ktorá umoÏní dobrú spolu-
prácu poãas ‰túdia aj na budú-
cich pracoviskách. Bude si to vy-
ÏadovaÈ od nás v‰etk˘ch veºa
energie, aby sme uspeli vo
vzdelávaní, ale aj vo v˘skume.
Je bezpodmieneãne nutné, aby
sme si vyt˘ãili a ohraniãili oblas-
ti aktivít, ktor˘m sa budeme ve-
novaÈ. Som rád, Ïe uÏ môÏem
referovaÈ o pozitívnych veciach
aj z iného aspektu, totiÏ z aspek-
tu finanãného. Katedra získala
projekt vìaka Slovenskej spori-
teºni, ktor˘ nám umoÏní získaÈ
základné vybavenie v˘poãtovou
technikou a modern˘mi uãebn˘-
mi pomôckami. Na fakulte máme
v tomto roku asi 40 projektov.
Budeme maÈ ão robiÈ, aby sme
to zvládli a nové skúsenosti pre-
mietli do na‰ej pedagogickej ãin-
nosti. 

Myslím, Ïe kaÏd˘ pedagóg,
kaÏd˘ z nás potrebuje záÏitok z
úspechu, no a re‰pekt, lebo re‰-
pekt dáva silu a sila zase re‰-
pekt. Sila a re‰pekt bez lásky k
povolaniu a k blíÏnemu je v‰ak o
niãom. Lebo s apo‰tolom Pav-
lom aj ja môÏem povedaÈ o se-
be: keì niet lásky vo mne, som
niãím. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

Z hºadiska vedeckov˘skumnej
a v˘vojovej ãinnosti dekan s us-
pokojením kon‰tatoval, Ïe v‰etky
katedry sú nositeºmi podporn˘ch
vedeck˘ch programov VEGA.
V˘znamné v˘sledky s medziná-
rodn˘m uznaním sa dosiahli v pia-
tom rámcovom programe v ob-
lasti obnoviteºn˘ch zdrojov ener-
gie. V˘sledky vedeck˘ch prác
boli prezentované v domácich a
zahraniãn˘ch publikáciách. De-
kan V. Kroãko vyhlásil na rok
2005 súÈaÏ o cenu dekana v
kategóriách o najlep‰iu mono-
grafiu, uãebnicu, skriptá a vedec-

kú prácu publikovanú v karento-
vanom vedeckom ãasopise. Po-
tom venoval pozornosÈ úãelovej
ãinnosti a spolupráci s praxou,
vedeckov˘skumnou základÀou,
resp. medzinárodn˘m vzÈahom
fakulty. Kon‰tatoval, Ïe absol-
venti MF iniciovali spoluprácu s
obchodn˘mi firmami zameran˘mi
na predaj a servis poºnohospo-
dárskej techniky, ão umoÏÀuje
predstaviÈ ‰tudentom najnov‰iu
domácu i zahraniãnú techniku a
technológie. Na záver V. Kroãko
uviedol, Ïe zabezpeãenie pra-
covn˘ch a sociálnych podmienok
zamestnancov bolo jednou z naj-

závaÏnej‰ích ãinností
vedenia fakulty a jej a-
kademick˘ch samo-
správnych orgánov. 

Pedagogickí pracov-
níci fakulty diskutovali
na záver stretnutia s
predstaviteºmi fakulty o
spríjemnení Ïivota v no-
v˘ch priestoroch, moÏ-
nostiach uverejnenia
‰tudijnej literatúry pro-
stredníctvom internetu
a zapoãítaní tejto litera-
túry do publikaãnej ãin-
nosti, ako aj o novom
názve fakulty.

Ing. R. GÁLIK, PhD.,
tajomník AS MF

S pozornosÈou som si preãítal
krátky príspevok v Poºnohospo-
dári o najmúdrej‰om ãloveku mi-
nulého storoãia, za ktorého Alber-
ta Einsteina pasoval vedeck˘
svet. Málokto v‰ak vie, Ïe obºú-
ben˘m a uznávan˘m uãiteºom A.
Einsteina bol Slovák, profesor
Aurel Stodola, rodák z Liptovské-
ho Mikulá‰a, ktor˘ mnoho rokov
pôsobil na slávnej Züri‰skej uni-
verzite, kde známy fyzik ‰tudoval. 

Profesor Stodola bol vedec
svetového mena a nositeº Wat-
tovej medaily, ão v t˘ch ãasoch
bolo viac neÏ Nobelova cena.
Zdokonalil parné turbíny natoº-
ko, Ïe vlastne „pochoval“ parné
ru‰ne. Jeho vynálezy, známe
ako Gay-Stodolove zákony, sa
dodnes vyuÏívajú pri letoch ra-
kiet do vesmírneho priestoru.

- FZKI SPU pripravila pre ‰kol-
sk˘ rok 2005/2006 atraktívny ‰tu-
dijn˘ program pre t˘ch ‰tudentov,
ktorí inklinujú k ‰portovej ãinnosti
a svoju budúcu profesiu chcú s
Àou spojiÈ. Doteraz mala táto sku-
pina mlad˘ch ºudí moÏnosÈ veno-
vaÈ sa buì uãiteºskej alebo tréner-
skej dráhe. Teraz majú ‰ancu u-
chádzaÈ sa o prijatie na akredito-
van˘ bakalársky ‰tudijn˘ program
nazvan˘ zakladanie a údrÏba
‰portov˘ch plôch.

Pre koho je ‰tudijn˘ program
urãen˘?

Pre b˘val˘ch, ako aj aktívnych
‰portovcov, ale aj pre veºkú skupi-
nu mlad˘ch ºudí, ktorí majú záu-
jem pracovaÈ v oblasti budovania
a prevádzkovania ‰portov˘ch ob-
jektov, prípadne organizovaÈ ‰por-
tové podujatia v prevádzkovan˘ch

priestoroch. Tretina v‰etk˘ch pred-
metov v pripravovanej bakalár-
skej forme ‰túdia je orientovaná
na telesnú v˘chovu a ‰port, a to
tak v teoretickej, ako aj praktickej
oblasti.

Keì mal prof. Stodola 80 ro-
kov, Albert Einstein mu poslal te-
legram s nasledujúcim textom:
„Keì beriem do rúk pero, aby
som vzdal hold a úctu svojmu
profesorovi, obávam sa, ãi náj-
dem dostatok vhodn˘ch slov,
aby som sa k Vám zachoval tak,
ako si to zaslúÏite...“ 

Ak náhodou pôjdete do Lip-
tovského Mikulá‰a, krátko sa za-
stavte na cintoríne v mestskej
ãasti Vrbica, kde boli v máji 1989
z Zürichu prevezené urny s te-
lesn˘mi pozostatkami A. Stodolu
a jeho manÏelky. Uvedomte si,
Ïe aj tak˘ mal˘ národ, ako sme
my, môÏe prispieÈ k tvorbe sve-
tového pokroku, a to prostred-
níctvom múdrych a statoãn˘ch
jedincov. ONDREJ HRONEC

Aké pole pôsobnosti nájdu bu-
dúci absolventi?

Podºa môjho názoru veºmi ‰iro-
ké. Po ukonãení bakalárskeho
‰túdia budú môcÈ najlep‰í absol-
venti ìalej ‰tudovaÈ na druhom,
teda inÏinierskom stupni ‰túdia v
odbore krajinárstvo, kde je ná‰
nov˘ ‰tudijn˘ program zaãlenen˘.
No bakalári sa v plnej miere budú
môcÈ uplatniÈ ako prevádzkari ta-
k˘ch ‰portov˘ch zariadení, kde
sú v prevaÏnej miere prírodné
‰portové plochy, teda napríklad

tenisové kurty, futbalové ‰tadió-
ny, ale aj golfové ihriská, zjazdov-
ky a mnohé ìal‰ie ‰portoviská.
MôÏu si zaloÏiÈ súkromné firmy
na zakladanie, úpravu a údrÏbu
‰portov˘ch plôch. MoÏnosti uplat-
nenie absolventa sú e‰te oveºa
‰ir‰ie a budú kopírovaÈ aktuálne
potreby na „‰portovom“ trhu.. 

V úvode sme spomínali zl˘
stav na‰ich ‰portovísk...

Îiaº, pre súãasnú dobu sú
mnohé nevyhovujúce. SpomeÀ-
me len trávnaté plochy futbalo-
v˘ch ihrísk, ktor˘ch je na Sloven-
sku vy‰e 360. Z hºadiska zdravé-
ho Ïivotného ‰t˘lu, ktor˘ je pre
populáciu tak˘ potrebn˘ a ktoré-
ho neoddeliteºnou súãasÈou je
pravideln˘ pohyb, ‰port v kaÏdej
podobe, vypl˘va, Ïe v budúcnosti
by mal nastaÈ obrovsk˘ rozvoj tak
prírodn˘ch ‰portovísk na Sloven-
sku, ako aj rozsiahle rekon‰truk-
cie a prestavby uÏ existujúcich,
ale kvalitatívne nevyhovujúcich
‰portovísk. Tu je voºná parketa
pre absolventov, ktorí budú môcÈ
svojimi vedomosÈami pomôcÈ
miestnym samosprávam a regio-
nálnym zdruÏeniam, orientujúcim
sa na prípravu ‰portov˘ch plôch
pre organizovanie vidieckej, ale
aj in˘ch foriem turistiky.

ëakujem za rozhovor! 
KATARÍNA POTOKOVÁ

AD: EINSTEINOV ROK

NOV¯ „·PORTOV¯“ ·TUDIJN¯ PROGRAM FZKI

Útvar kontroly (ÚK) vykonával
svoju ãinnosÈ v roku 2004 v sú-
lade so zákonom ã. 502/2001
Z.z. o finanãnej kontrole a vnú-
tornom audite a o zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov. Cie-
ºom je zabezpeãiÈ hospodárny,
efektívny a úãinn˘ v˘kon verej-
nej správy, dodrÏiavanie v‰eo-
becne záväzn˘ch právnych pred-
pisov kontrolovan˘m subjektom
a jeho organizaãn˘mi zloÏkami,
dodrÏiavanie hospodárnosti,
efektívnosti a úãinnosti pri hos-
podárení s verejn˘mi prostried-
kami a vãasné a spoºahlivé in-
formovanie vedúceho orgánu
verejnej správy, rektora prof. Dr.
Ing. Imricha Okenku, PhD., o ú-
rovni hospodárenia s verejn˘mi
prostriedkami a o vykonávan˘ch
finanãn˘ch operáciách. ÚK v ro-
ku 2004 okrem toho overoval
správnosÈ postupov jednotliv˘ch
ãinností a súladu s právnymi
predpismi, poskytovanie vãas-
n˘ch a spoºahliv˘ch informácií
vedúcim zamestnancom na
skvalitnenie ich riadiacej práce a
finanãného riadenia. Kontrolo-
valo sa aj vykonávanie predbeÏ-
nej finanãnej kontroly zodpoved-
n˘mi zamestnancami SPU. 

Zamestnanci ÚK v súlade so
schválen˘m plánom vykonávali
kontroly na základe písomn˘ch
poverení rektora. Spolu ich bolo
19, z toho 3 nad rámec plánu.
Kontrolovali sa rozpoãtové pro-
striedky a majetok nadobudnut˘
z rozpoãtov˘ch prostriedkov v

celkovej hodnote 39 674 399,28
Sk. Okrem rozpoãtov˘ch pro-
striedkov aj prostriedky z podni-
kateºskej ãinnosti – pohºadávky a
nájomné. Nezistilo sa poru‰enie
zákona o rozpoãtov˘ch pravid-
lách, ktoré by malo závaÏné dô-
sledky na hospodárenie univer-
zity, ani nehospodárne, neefek-
tívne a neúãinné pouÏitie verej-
n˘ch prostriedkov. 

Chcela by som upozorniÈ na
dodrÏiavanie príkazu rektora ã.
3/99, v zmysle ktorého treba no-
vonadobudnut˘ majetok zaradiÈ
do stavu majetku na príslu‰nom
pracovisku do 30 dní odo dÀa
úhrady faktúry (novonadobudnu-
t˘ majetok je moÏné zaradiÈ aj
skôr, e‰te pred jeho úhradou, a
to na základe dodacieho listu),
ako aj príkazu rektora ã. 2/2004
na pouÏívanie majetku SPU za-
mestnancami univerzity mimo jej
priestorov. V zmysle tohto príka-
zu bolo treba zaloÏiÈ evidenciu
majetku pouÏívaného mimo pries-
torov univerzity v termíne do 1.
októbra 2004. 

Kontrolná ãinnosÈ sa bude aj
naìalej zameriavaÈ na porovná-
vanie skutoãného stavu s poÏa-
dovan˘m, t.j. na dodrÏiavanie
v‰eobecne záväzn˘ch právnych
predpisov, vnútorn˘ch aktov ria-
denia, teda aj citovan˘ch príka-
zov, na vykonávanie priebeÏnej
finanãnej kontroly zodpovedn˘mi
zamestnancami SPU a identifi-
kovanie problémov˘ch oblastí
tak, aby útvar kontroly svojou
ãinnosÈou prispel k predchádza-
niu a odstraÀovaniu negatívnych
javov na univerzite. 

Ing. VLASTA DEBNÁRIKOVÁ,
Útvar kontroly

Z kontrolnej 
ãinnosti na SPU

‰im diaºkarom, skutoãne rele-
vantné informácie, musíme sa
‰pecializovaÈ. Netrie‰tiÈ sily a ne-
zaÈaÏovaÈ sa tak˘mi predmetmi,
ktoré prakticky nepatria do tejto
‰pecializácie. Aj z tohto hºadiska
sme dali návrhy, aby sme v rám-
ci univerzity a fakulty koordino-
vali ãinnosti a vytvorili také pod-
mienky, ktoré umoÏnia katedre a
nám v‰etk˘m pracovaÈ koncen-
trovane na vysokej úrovni a do-
siahnuÈ excelentnosÈ. 

Povedali ste, Ïe va‰a pred-
stava o práci KE· sa zakladá
na cieli univerzity. MôÏete to
upresniÈ?

Je to v˘chova úspe‰ného, v
európskom priestore konkuren-
cieschopného, morálneho a hu-
mánneho absolventa. 

Pre úspe‰nosÈ treba maÈ vyni-
kajúce odborné vedomosti. No
pre ich uplatnenie aj patriãné zá-
klady komunikácie a negociácie.
Dnes sa bez negociácie praktic-
ky nedá ÏiÈ, dnes rokujeme-ne-
gociujeme od rána do veãera, na
v‰etk˘ch úrovniach. Treba ve-
dieÈ komunikovaÈ nielen v jed-
nom svetovom jazyku, ale v EÚ
minimálne v dvoch a príslu‰níci
mal˘ch národov by ich mali ovlá-
daÈ aj viac. V podmienkach dip-
lomacie, ale aj v kaÏdodennom
Ïivote sa ãlovek okrem toho mu-
sí vedieÈ patriãne správaÈ, po-
znaÈ protokolárne záleÏitosti. 

Ak dobre rozumiem, úspe‰-
nosÈ, konkurencieschopnosÈ,

âÍTALI SME

Dekan MF odovzdal doc. Ing. Jánovi Gadu-
‰ovi, PhD., cenu rektora za najlep‰iu publi-
káciu v oblasti zahraniãnej monografie.

UÏ o desaÈ rokov budú biomet-
rické údaje beÏnou súãasÈou
kaÏdodenného Ïivota. Deti budú
do ‰kolskej jedálne vstupovaÈ
cez senzory na oãnú dúhovku,
ich stará mama namiesto ozna-
ãenia cestovného lístka vloÏí v
autobuse svoju tvár do osobit-
ného scannera a otec nebude
auto ‰tartovaÈ kºúãmi, ale odtla-
ãením prsta. Tak˘to a podobné
scenáre predpokladajú experti
Európskej komisie v nedávno
zverejnenej ‰túdii o dôsledkoch
zavádzania biometrick˘ch úda-
jov na kaÏdodenn˘ Ïivot. Bio-
metrické údaje, najmä odtlaãky
prstov, digitalizovaná fotografia
tváre a obraz oãnej dúhovky
majú podºa expertov oveºa ‰ir‰ie
vyuÏitie, ako len pri cestovn˘ch
pasoch, vízach a povoleniach

na pobyt, kde ich EÚ zavedie od
budúceho roka. PouÏívanie bio-
metrick˘ch údajov sa postupne
stane celkom beÏné na praco-
viskách v podnikovej sfére – ãi
uÏ pri vstupe zamestnancov, ich
prístupe k dokumentom ãi styku
so zákazníkmi. Biometrii sa ne-
vyhne ani zdravotníctvo, elektro-
nicky snímateºné údaje budú do-
minovaÈ aj v cestovnom ruchu.

(TASR)

T¯ÎDE≈

SLOVENSK¯CH

KNIÎNÍC V SLPK
KniÏnice – multifunkãné 

vzdelávacie 
a kultúrne centrá

Pod t˘mto mottom pripravi-
la kniÏnica na t˘ÏdeÀ od 18. do
24. apríla uÏ tradiãne viacero
podujatí pre svojich pouÏíva-
teºov. Poriada seminár pre
pracovníkov ãiastkov˘ch kniÏ-
níc s názvom âiastkové kniÏ-
nice a kniÏniãno-informaãné
sluÏby SlPK. V priestoroch ãi-
tárne pod aulou in‰taluje v˘-
stavku kníh na tému Mliekar-
stvo a syrárstvo v literatúre –
história a súãasnosÈ. Na dôva-
Ïok, kniÏnica svojím nediscip-
linovan˘m ãitateºom odpustí
sankãné poplatky za nedodr-
Ïanie v˘poÏiãnej lehoty.

Ing. MÁRIA BUMBALOVÁ

Spieva sa v populárnej pesniãke o ‰porte ‰portov, o futbale.
Îiaº, na na‰ich ‰tadiónoch to vÏdy tak celkom neplatí. Trávniky sú
v nevyhovujúcom stave a na‰i ‰portovci môÏu pri televíznych
prenosoch zo zahraniãia svojim kolegom iba závidieÈ. Pravda, v
Európe sú firmy, ktoré majú liek na tento problém. LenÏe, ich ce-
nové ponuky! Fakulta záhradníctva a krajinného inÏinierstva pri‰-
la so svojráznym rie‰ením. Hovoríme o Àom s vedúcim Katedry
telesnej v˘chovy a ‰portu, PhDr. PaedDr. IVANOM JANKOM, PhD.

Profesor Aurel Stodola

Lep‰ie vyuÏiÈ ponúknut˘ 
priestor na diskusiu



âo je jedlo
a ão uÏ nie?

·port, ktor˘ sa robí hlavou

V poslednom roãníku na Príro-
dovedeckej fakulte UKF som pra-
coval na diplomovke o správaní o-
strieÏa pri love koristi, testoval
som temperament t˘chto drav˘ch
r˘b. KeìÏe najbliÏ‰í etológ v mo-
jom okolí bol profesor Debrecéni,
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má na to oprávnenie. Inak by mu-
seli absolvovaÈ ìal‰ie kurzy, aby
získali vy‰‰iu kvalifikáciu.

Aké zásady bezpeãnosti platia
pre potápaãov? 

Bezpeãnostné pravidlo ãíslo
jedna hovorí, Ïe pod vodou mu-
sia byÈ minimálne dvaja, aby sa
navzájom kontrolovali a stráÏili.
Naz˘va sa to buddy systém. Ak
sa objaví nejak˘ problém alebo
porucha, partner musí byÈ nablíz-
ku, pripraven˘ pomôcÈ. Na v‰etko
sú dorozumievacie signály. Tes-
ne pred zostupom sa robí brífing,

kaÏd˘ si skontroluje, ãi
má otvorené fºa‰e, ãi mu
fungujú v‰etky ventily,
dohodneme sa do akej
hæbky ideme, na akú do-
bu, po ktorej trase... A,
samozrejme, kto je s
k˘m ’buddy ‘, aby ne-
vzniklo nedorozumenie.
Jeden z partnerov je
vÏdy vodca, to zname-
ná, Ïe ten druh˘ ho mu-
sí nasledovaÈ. 

Prihodila sa vám pod
vodou nejaká kuriozita?

Mne ani nie, ale ka-
marát z klubu zachránil
veºmi zaujímav˘m spô-
sobom Ïivot jednému
plavcovi na RichÀave.
Stúpal z hæbky na hladi-
nu, keì zrazu videl, Ïe
niekto proti nemu klesá.
Chlapec sa topil. Postr-

ãil ho hore a dotiahol k brehu.
Bola to neuveriteºná náhoda, veì
komu sa stane, Ïe sa topí a ces-
tou dolu narazí na potápaãa...

Preplávali, ãi skôr podplávali
ste kus Slovenska. Máte nejak˘
nesplnen˘ sen? 

Snov by sa na‰lo viac, naprí-
klad Kuba, tá v‰ak musí e‰te poã-
kaÈ. Rád by som si pozrel Hincovo
pleso, na‰e najhlb‰ie pleso, so
zvy‰kami vrtuºníka, alebo zapla-
vené opálové bane pri Dubníku,
kde je zimovisko chránen˘ch dru-
hov netopierov a na vstup treba
zvlá‰tne povolenie. V lete by sme
chceli ísÈ k vraku Barona Gautcha,
chorvátskej kultúrnej pamiatke. Je
to pomerne zachovan˘ vrak v pri-
jateºnej 35-metrovej hæbke. A ta-
k˘m klubov˘m snom je ostrov pri
Barcelone, rezervácia, kde Ïijú
nádherné obrovské gambáãe. 

ëakujem za rozhovor a prajem
veºa zaujímav˘ch objavov!

L. ZÁHORÁKOVÁ

A napísal v‰etko ão chcel
A keì skonãil 
tak stal sa letcom
Lietal vysoko 
ku hviezdam
A hºadal svoj domov
Koneãne na‰iel cestu do-
mov tam
Kde nechal ruÏu oveãku
strom

Tak odletel navÏdy
A máva v noci krásne sny
A tak si ‰Èastne Ïije
A dúfa 
Ïe moÏno raz objaví
Jeho ostrov vo vesmíre

ALEXANDRA TAKÁâOVÁ

Kresba: TOMÁ· IVANIâ

Vivat academia!
ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Prezident re-
publiky I. Ga‰-
paroviã vyme-
noval  v januá-
ri do funkcie
prvého rektora

novej univerzity v Komárne doc.
Sándora Alberta. Univerzita ne-
sie meno v˘znamného sveto-
vého vedca, Jánosa Selyeho.
Kto to bol?

Narodil sa 26. januára 1907
vo Viedni. Jeho matka po-
chádzala z Rakúska, otec bol
vojensk˘m lekárom. Po 1.
svetovej vojne ho preloÏili do
Komárna, kde mlad˘ Selye u-
konãil svoje základné a stredo-
‰kolské vzdelanie. Potom ‰tu-
doval na praÏskej nemeckej
lekárskej univerzite. Skôr, ako
ho v roku 1929 slávnostne
promovali za doktora, viac ro-
kov nav‰tevoval paríÏske a
rímske univerzity. Vybral si
dráhu vedeckého bádania.

âo vás Èahá pod vodu? Teda,
okrem v˘stroja a olovenej záÈa-
Ïe...

Rybiãky. Zubáãe, ‰Èuky, sum-
ce, kapry... a, samozrejme, os-
trieÏe. Tie sú mojou srdcovou zá-
leÏitosÈou, robil som o nich diplo-
movku. Najviac sa mi páãi v slad-
k˘ch vodách, poznám lokality s
mnoÏstvom r˘b, kde je na ão po-
zeraÈ. Napríklad v noci, keì sú Ïi-
voãíchy menej plaché a nechajú
sa prilákaÈ svetlom baterky. Tre-
ba sa v‰ak pohybovaÈ opatrne a
tlmiÈ prudkosÈ v˘dychu, aby ich
nevystra‰il hluk. 

Trúfol si uÏ niektor˘ na vás? 
To sa e‰te nestalo, neprovoku-

jem ich. Aj keì napríklad tak˘ zu-
báã je schopn˘ zaútoãiÈ, ak si
chráni hniezdo. 

Svoje obºúbené miesta majú
hubári, rybári... âo potápaãi? 

Na Slovensku je to Hlboké ja-
zero pri Senci, medzi potápaãmi
naz˘vané Gulá‰ka. Je tam ãistá
voda a dobrá viditeºnosÈ. Kedysi
sme chodievali na Hodru‰u, ale-
bo na RichÀavu, kde b˘vala v zi-
me viditeºnosÈ aÏ 20 metrov, no v
posledn˘ch rokoch sa kvalita vo-
dy vo väã‰ine slovensk˘ch lokalít
rapídne zhor‰ila. Niekoºkokrát
sme boli aj na tatransk˘ch ple-
sách. 

Sú aj tam nejaké rybky? 
Vo veºk˘ch nadmorsk˘ch v˘‰-

kach nie je veºa Ïivota, na Spi‰-
sk˘ch plesách boli v studenej vo-
de iba chrobáky a larvy. Keby
tam v‰ak niekto preniesol pstru-
ha, myslím, Ïe by urãite preÏil.
Napríklad na Hincovom plese, hl-
bokom aÏ 50 metrov, sa predpo-
kladá v˘skyt r˘b, ktoré tam zosta-
li po ústupe ºadovcov. Práve kvôli
nim tam robila v˘skum aj jedna z
expedícií Jacquesa Cousteaua.

Spomínali ste, Ïe témou va‰ej
diplomovej práce boli ostrieÏe.
Ako ste sa od ‰túdia r˘b dostali k
etológii hospodárskych zvierat? 

Do akej najväã‰ej hæbky ste za-
tiaº zostúpili?

·tyridsaÈ metrov.

Mali ste uÏ niekedy namále?
Nie, to by sa nemalo stávaÈ.

Potápanie je ‰port, ktor˘ sa robí
hlavou. Musíte sledovaÈ hæbku,
ãas, manometer, dopredu si na-
plánovaÈ, ako hlboko zostúpite,
koºko tam chcete zostaÈ, vypoãí-
taÈ si spotrebu vzduchu. Dolu tre-
ba dávaÈ pozor na vztlak, regulo-
vaÈ ho, aby vás pozitívny vztlak
nevyniesol nekontrolovane na
hladinu. StúpaÈ treba pomaly,

PracovaÈ zaãal v praÏskom
Patologickom in‰titúte, v roku
1931 po získaní Rockefelle-
rovho ‰tipendia odi‰iel do
USA. Neskôr sa presÈahoval
do Kanady, kde v Montreali na
vysokej ‰kole McGillen vyuão-
val biochémiu. Od roku 1945
pôsobil ako riaditeº vlastného
in‰titútu.

Meno Jánosa Selyeho sa
spája s teóriou stresu. Okrem
toho venoval zv˘‰enú pozor-
nosÈ chorobe na‰ej doby - srd-
covému infarktu. Za teóriu
stresu bol takmer 10 rokov no-
minovan˘ na Nobelovu cenu,
ktorú mu nakoniec neudelili.
Dotkol sa mnoh˘ch odborov
medicíny, ão spôsobovalo pro-
blémy pri udelení tohto prestíÏ-
neho ocenenia. János Selye,
jeden z najv˘znamnej‰ích ved-
cov 20. storoãia, zomrel 20. ok-
tóbra 1987 v Montreali. -r-

chodil som za ním. Tu, na Kated-
re ‰peciálnej zootechniky, robil
vtedy podobné pokusy s habituá-
ciou teliat. Moja práca sa mu pá-
ãila, po skonãení ‰koly mi ponú-
kol doktorandúru a potom som tu
zostal uãiÈ. 

Vrátime sa späÈ k vode. Potá-
pate sa aj na zamrznut˘ch jaze-
rách, nie je nepríjemné plávaÈ
tak hlboko pod ºadom? 

V prvom rade, ãlovek nesmie
trpieÈ klaustrofóbiou. KaÏd˘ je
priviazan˘ na lane, máme buì
vlastn˘ bubienok s navijakom a-
lebo niekoho na brehu, komu dá-
me signál, keì treba. Teplota vo-
dy sa pohybuje okolo nuly, takÏe
v neoprénovom obleku a s v˘-
hrevn˘mi vreckami je vo vode ur-
ãite teplej‰ie, ako na brehu vo
vetrovke. 

pretoÏe vplyvom zv˘‰eného oko-
litého tlaku sa v telesn˘ch tekuti-
nách rozpú‰Èa viac plynov z d˘-
chaného média. Dusík sa v tele
nespotrebováva a poãas v˘stupu
sa musí vysycovaÈ. Okrem toho,
v telesn˘ch dutinách je vzduch
pod zv˘‰en˘m tlakom a pri r˘ch-
lom v˘stupe by nastal pretlak, ão
by mohlo spôsobiÈ barotraumu.
Nebezpeãenstvo hrozí najmä pri
prekonaní hranice 10 metrov, kde
je pri v˘stupe voãi hladine aÏ
dvojnásobná zmena tlaku - z
dvoch na jednu atmosféru. ëal‰ie
„dvojnásobné“ zmeny sú v 30 a
70 metroch. 

Plavecká zdatnosÈ teda nesta-
ãí, treba ovládaÈ aj fyzikálne zá-
kony... 

V˘cvik ‰portov˘ch potápaãov,
ktor˘ u nás kedysi robil iba Zvä-
zarm, trval asi rok. Skú‰ky boli
dosÈ nároãné, boli tam testy z fy-
ziky, biológie, histórie, techniky,
príklady z dekompresie, bezpeã-
nostné smernice, potom nasledo-
vali plavecké disciplíny, prvá po-
moc, kontroln˘ zostup. Z dvad-
siatich ºudí, ktorí vtedy pri‰li na
skú‰ky, urobili traja-‰tyria. V sú-
ãasnosti, keì v‰ade pôsobia ko-
merãné potápaãské ‰koly, trvá
základn˘ v˘cvik asi t˘ÏdeÀ. Zah⁄-
Àa 5-6 hodín teórie, 5 hodín v˘-
cviku v bazéne a päÈ cviãn˘ch zo-
stupov. Je to prirodzené, dnes je
tento ‰port veºmi populárny a má-
lokto by mal ãas absolvovaÈ roãn˘
v˘cvik. Takto sa záujemcovia na-
uãia základy, môÏu sa ísÈ potá-
paÈ, no pri nároãnej‰ích zostu-
poch potrebujú sprievodcu, ktor˘

„V‰etko v poriadku. Ide sa dolu!“, hovoria gestá Ïabích muÏov. Viac o potápa-
ãoch z klubu Modrá zóna na www.bluezone.sk

OstrieÏ patrí k najznámej‰ím sladkovodn˘m rybám v Európe. Zvyãajne
Ïije v k⁄dºoch a ãíha na drobné ryby, ãervy alebo larvy hmyzu, ktor˘mi
sa Ïiví.

PRI POTÁPANÍ NESTAâÍ IBA PLAVECKÁ ZDATNOSË

Mal˘ princ dospel        
zbavil sa snov

Prestal uÏ dúfaÈ Ïe nájde
priateºov
Zanechal Ïivot na svojej
hviezde
A prestal byÈ len 
chlapãekom
Zabudol snívaÈ a stratil tak
v‰etko
âím vlastne bol

Mal˘ princ dospel
A stal sa veºk˘m presne t˘m
âím nechcel aby bol
A stratil ruÏu lí‰ku 
i studÀu
Stratil svoj domov 
nadobro

Bol by sa vrátil
No zabudol cestu 
nevedel ako
VzlietnuÈ späÈ
A tak vÏdy veãer 
pozeral hore
A zistil ak˘ je svet

Mal˘ princ dospel
Vystúpil z knihy
A ticho preklínal
Tú chvíºu keì stratil smer

A tak raz veãer schytil 
papier

Voda mu uãarovala uÏ od maliãka. Na základnej ‰kole plával za vy-
soko‰kolsk˘ oddiel Slávia V·P a neskôr, podobne, ako veºa in˘ch
mlad˘ch plavcov, presedlal na potápanie. Dnes je prezidentom jach-
társkeho a potápaãského klubu Modrá zóna v Nitre. Vy‰kolil väã‰inu
jeho ãlenov a pripravuje sa na ìal‰ie in‰truktorské skú‰ky. S Mgr.
PETROM JUHÁSOM, PhD., odborn˘m asistentom na Katedre ‰pe-
ciálnej zootechniky FAPZ, sme sa zhovárali o svete pod hladinou a
v‰etkom, ão k nemu patrí.

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (4)
FALO·N¯ PRODEKAN

Na konci prvého roãníka
pri‰la ÈaÏká rana. Neurobil
som skú‰ku z organickej ché-
mie u Ing. Veselského. Bol to
vynikajúci predná‰ateº, ale
bezohºadn˘ skú‰ajúci. „Niã to,
cez leto sa to nauãím“, pove-
dal som si so zaÈat˘mi zubami.
Celé leto som ‰tudoval ché-
miu. Vedel som ju naspamäÈ,
ale nepomohlo to. Vyhodil ma
bez citu ani nie po dvoch po-
vedan˘ch vetách. 

ÎiadosÈ o dekansk˘ termín s
päÈdesiatkorunov˘m kolkom a
s lekárskym potvrdením som
koncom septembra, cez obed,
a to zdôrazÀujem, doniesol na
‰tudijné oddelenie dekanátu.
Star‰í ple‰at˘ pán, podºa môj-
ho úsudku prodekan, si ma
premeral, nasadil si okuliare a
doklady skontroloval. Sp˘tal
sa ma, preão sa poriadne ne-
uãím. Odpovedal som, Ïe som
sa uãil celé leto. A on na to, Ïe
to je málo. A ìalej pozname-
nal, Ïe to lekárske potvrdenie
sa mu zdá byÈ sfal‰ované.
Preºakol som sa, lebo to bola
pravda. Dával mi malú nádej,

Ïe mi skú‰ku povolia opako-
vaÈ. S malou du‰iãkou som
odi‰iel z dekanátu. Mesiac
som sa trápil a ãakal. Nako-
niec som skú‰ku horko-ÈaÏko
urobil a na stretnutie s „prode-
kanom“ som zabudol. 

AÏ raz,  i‰iel som pe‰o do
‰koly na Kalváriu a práve pred
dverami ‰koly pristál na bicykli
pán s mne známou tvárou, o
ktorom som si myslel, Ïe je
prodekan. Nezdalo sa mi v‰ak,
Ïe by prodekan chodil na bi-
cykli. AÏ teraz vy‰la pravda
najavo. Ten pomyseln˘ prode-
kan bol totiÏ ‰kolsk˘ po‰tár,
ktor˘ vyuÏil situáciu, keì úrad-
níci dekanátu boli na obede a
on prebral moje doklady.
Pomsta ja sladká, pomyslel
som si, keì vkroãil do budovy.
Pristúpil som k odstavenému
bicyklu a spustil som mu
vzduch z obidvoch pneumatík.
Ventily som zobral do vrecka.
To bolo za to, Ïe ma vystra‰il!
Rozm˘‰ºal som, ako môÏe
po‰tár tak dobre ovládaÈ pred-
pisy. A veruÏe mohol. Mal totiÏ
syna, ktor˘ ‰tudoval o rok vy‰-
‰ie a poznal ‰tudentské finty.

Otázkou "âo je jedlo?" sa trá-
pia experti v Európskej únii.
Podºa nov˘ch v˘kladov definícii
jedla nevyhovujú halucinogén-
ne huby, Ïivé zvieratá, ãi jablká
rastúce na strome. Podºa EÚ
ani krmivo pre zvieratá nemoÏ-
no nazvaÈ jedlom skôr, neÏ ho
napríklad nepoÏne kombajn.
Nová iniciatíva v EÚ zozbierala
vy‰e 70 slov, ktoré presne popi-

sujú, ão jedlo je a ão nie. Tieto
poznámky doruãili do Codex
Alimentarius Commission, ktorá
spolu s FAO a Svetovou zdra-
votníckou organizáciou urãuje
‰tandardizáciu jedla. Îuvaãka
je jednou z najbizarnej‰ích po-
loÏiek, pretoÏe "môÏe byÈ pova-
Ïovaná za jedlo, aj keì len istá
ãasÈ z nej je skonzumovaná."
Táto iniciatíva je uÏ druhou v
poradí, ktorá by mala presne
definovaÈ pojem jedlo. Prvá,
spred mesiaca, dala moÏnosÈ
v‰etk˘m ºuìom vyjadriÈ sa na
internete k tomu, akú chuÈ, far-
bu a jemnosÈ by malo maÈ ide-
álne teºacie mäso. (SITA)

Z TVORBY

âítate pozorne?
Rakúska univerzita s fakult-

nou nemocnicou, ktorú nedáv-
no nav‰tívili na‰i anatómovia
sa nachádza v Innsbrucku, taká
mala byÈ odpoveì na súÈaÏnú
otázku z predchádzajúceho ãís-
la. Zo správnych rie‰iteºov sme
vyÏrebovali Ing. Máriu Wenzlo-
vú z Katedry informatiky FEM.
Cenu si môÏe vyzdvihnúÈ v re-
dakcii. -r-
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Aké je ·panielsko?

Zaãala sa play offSPEKTRUM

OZNAMUJEME

POZ¯VAME

jovaÈ habilitaãnú prácu na tému
Ekonomika spoloãnej poºnohos-
podárskej politiky Európskej únie.

AGROKOMPLEX-V¯STAV-
NÍCTVO: 21. – 24. 4. Enviro-
Gardenia, Humanotech-Medifa,
Stonekomplex; DIVADLO A.
BAGARA: 8. 4. Svätenie jari
(premiéra), 9. 4. Testosterón,
11. 4. Svätenie jari, 12. – 13. 4.
...a e‰te som aj smoliar, 14. 4.
norway.today, 14. – 16. Kaba-
ret, 18. 4. Testosterón, 19. 4.
Bezkyslíkovce, 19. – 20. 4.
Peter Pan, 20. 4. Tri sestry, 21.
4. Príbehy obyãajného ‰ialen-
stva 21. – 23. 4. Adam ·an-
gala; SYNAGÓGA: 8. 4. Bratis-
lavské gitarové kvarteto – cy-
klus koncertov, 9. 4. Natural
Plastic - Hermovo ucho (kon-
cert), 15. 4. Hommage á Parík
– cyklus koncertov, 20. 4. Ar-
no‰t Lustig: 3x18 – beseda,
ORBIS: 8. – 17. 4. Cesta okolo
sveta za 80 dní, 8. – 10. 4.
Million Dollar Baby, 11. – 12. 4.
NenávisÈ, 14. – 17. 4. Constan-
tine, 21. – 26. 4. Cumlikátor;
PALACE: 8. – 14. 4. Ray, Fe-
biofest 2005: 18. 4. Káva a ci-
garety, 18. 4. Plechov˘ bubie-
nok, 19. 4. Taking off, 19. 4.
Otec na sluÏobnej ceste, 20. 4.
Revízori, 20. 4. Moderná doba;
LIPA: 8. – 10. 4. Honba za po-
kladom templárov, 9. – 10. 4.
Rodinka úÏasn˘ch, 14. – 17. 4.
Pofajãíme, uvidíme, 14. – 17. 4.
Paparazzi, 19. – 21. 4. Rad ne-
‰Èastn˘ch príhod, 22. – 24. 4.
Hra na schovávaãku.

UPOZOR≈UJEME

S PIETOU

JAZYKOVÉ V·ELIâO

– 4 –

Dekanát Mechanizaãnej fakulty SPU v Nitre s
hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe vo veku 22 ro-
kov opustil rady ‰tudentov 

Tomá‰ Jalak‰a. 
Narodil sa 8. 1. 1983 v Nitre. Od roku 2001 bol

‰tudentom denného inÏinierskeho ‰túdia na Me-
chanizaãnej fakulte. 

Na poslednej ceste sme ho odprevadili 4. apríla 2005 na cintorí-
ne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

âesÈ jeho pamiatke! Vedenie fakulty

Predseda Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu záhrad-
károv pri SPU v Nitre poz˘va
v‰etk˘ch ãlenov ZO na v˘roãnú
schôdzu, ktorá sa uskutoãní vo
‰tvrtok 14. apríla o 16.30 h v po-
sluchárni Z-1.

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasu-

je v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰ko-
lách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie
na obsadenie

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre manaÏmentu a marketingu FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecko-akademická hodnosÈ v odbore 62-03-9 odvetvové a

prierezové ekonomiky,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰-
ky IKT,

- absolvovanie pedagogického minima,
- morálna bezúhonnosÈ, komunikatívnosÈ, tvorivosÈ – adekvátne

preukázaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰tú-

diu a potvrdením o praxi zasielajte do 22. 4. 2005 na Útvar perso-
nalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univer-
zity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

NEPREHLIADNITE

Trvalo udrÏateºn˘ rozvoj, 
Ïivotné prostredie

Roz‰írené pouÏívanie poãítaãov
a internetu nám otvorilo nové moÏ-
nosti r˘chlej v˘meny informácií.
Jednou z naj‰ir‰ie vyuÏívan˘ch je
elektronická po‰ta. V angliãtine sa
na jej oznaãenie pouÏívajú skráte-
né podoby názvu eletronic mail – e-
mail aj mail. V slovenãine sa popri
cudzích slovách e-mail a mail stre-
távame aj s ich zdomácnen˘mi va-
riantmi email a mejl. V‰etky ‰tyri
podoby sa u nás v súãasnosti po-
vaÏujú za správne a nájdeme ich aj
v Krátkom slovníku slovenského ja-
zyka a v Pravidlách slovenského
pravopisu, priãom v oficiálnej ko-
munikácii sa zvyãajne pouÏíva po-
doba e-mail, v neoficiálnej komuni-
kácii ostatné podoby. Slováci dnes
teda e-mailujú, emailujú, mailujú aj
mejlujú osto‰esÈ. Podstatné meno
e-mail a jeho tri spomínané varian-
ty sa skloÀujú podºa vzoru dub.

(RN, 24. 3. 2005)

In‰titút ochra-
ny biodiverzity a
biologickej bez-
peãnosti SPU a
Katedra geneti-
ky a ‰ºachtenia

rastlín FAPZ v spolupráci s ìal-
‰ími pracoviskami organizujú
celo‰tátny odborn˘ seminár Bio-
logická bezpeãnosÈ a agropo-
travinárstvo `05, ktor˘ sa usku-
toãní 13. apríla 2005 v Kongre-
sovom centre SPU. Zá‰titu nad
podujatím prevzalo MÎP SR a
Slovenská komisia pre Dohovor
o biologickej diverzite.

Dekan Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu SPU v Nitre ozna-
muje, Ïe 

➤ 6. apríla 2005 o 9.00 h v
posluchárni AS-36 (pavilón S, 3.
posch.) vystúpi doc. Ing. ªUBO-
MÍR PA·KA, PhD., s habilitaã-
nou predná‰kou na tému Ma-
naÏment ekologickej poºnohos-
podárskej v˘roby. Po predná‰ke
bude obhajovaÈ habilitaãnú prá-
cu na tému Vybrané aspekty
manaÏmentu krmovej základne;

➤ 6. apríla 2005 o 11.00 h v
posluchárni AS-36 (pavilón S, 3.
posch.) vystúpi Ing. JÁN PO-
KRIVâÁK, M.S., PhD., s habili-
taãnou predná‰kou na tému Poº-
nohospodárska politika ‰tátov 
OECD. Po predná‰ke bude obha- Prírodné katastrofy, vymieranie

rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych druhov,
ale aj také fenomény, ako je hlad
a choroby, ãoraz viac potvrdzujú
spätosÈ ãloveka s prostredím, v
ktorom Ïije. Problematika ochrany
Ïivotného prostredia a trvalo udr-
Ïateºného rozvoja sa v ostatnom
období stáva globálnym politic-
k˘m problémom, voãi ktorému tre-
ba nielen zaujaÈ stanovisko, ale
ponúknuÈ aj konkrétne rie‰enia.

Dnes vám ponúkame niekoºko
tipov na e-zdroje t˘kajúce sa tejto
problematiky.

● Trvalo udrÏateºn˘ rozvoj v Slo-
venskej republike - www.tur.sk 

● Enviroservis - 
www.enviroservis. sk

● Slovenská agentúra Ïivotného
prostredia - www.sazp.sk

● Regionálne environmentálne
centrum pre krajiny strednej a
v˘chodnej Európy (REC Slo-
vensko) - www.rec.sk

● âesk˘ ekologick˘ ústav, Místní
Agenda 21 -www.ceu.cz/EDU/
ma21/ma21.htm

● European Union Strategy for
Sustainable Development -
europa.eu.int/comm/
environment/ eussd/index.htm

● Îivotné prostredie - 
www.seps.sk

PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

Ako snáì kaÏd˘ fanú‰ik nitrian-
skeho basketbalu postrehol, BK
K CERO SPU sa v súÈaÏnom roã-
níku 2004/05 rozbiehal len veºmi
pomaly. Nepresvedãivé v˘kony
na zaãiatku sezóny boli zapríãi-
nené najmä odchodmi niekoºk˘ch
opôr z minulého roãníka, za ktoré
prichádzala rovnocenná náhrada
len postupne. Navy‰e, vedenie
klubu nemalo vÏdy ‰Èastnú ruku
pri v˘bere hráãov a posily nielen
prichádzali, ale aj odchádzali.
Smolou bolo aj zranenie Tomeka
s RidzoÀom a na palubovke bol
problém!

Situácia sa zaãala obracaÈ k
lep‰iemu, keì sa vedeniu ná‰ho
klubu podaril najväã‰í úlovok z
pomyselného legionárskeho ryb-
níka. Bol ním medailista z OH, Li-
tovec Ritis Vai‰vila, ktor˘ svoje
basketbalové ostrohy naberal aj
po boku takého fenoména, ak˘m
bol pojem svetového basketbalu
Sabonis. Jeho „zlatá ruka“ pri
streºbe a milimetrov˘ch nahráv-
kach naklonila v nejednom zápa-
se misku váh na na‰u stranu.

Postupne sa pozícia muÏstva
natoºko vylep‰ila, Ïe sme mohli
po prvom polãase nadstavbovej
ãasti zaznamenaÈ aj kon‰tatova-
nie: „ ...nebyÈ prv˘ch piatich kôl,
sme v ãele ligového peletónu“.
Liga je v‰ak kompletná so v‰etk˘-
mi hran˘mi zápasmi a so v‰etk˘-
mi problémami, ktoré priniesla.
Mám na mysli napríklad známe

A tento e-zdroj poznáte?

IN¯ KRAJ,

IN¯ MRAV

peripetie so Svitom, keì nám ví-
Èazstvo na domácej palubovke
musel prisúdiÈ aÏ arbitráÏny súd.
Po zápase v Ko‰iciach sme v‰ak
Èahali za krat‰í koniec my. 

Po základnej a nadstavbovej
ãasti sme obsadili v ligovej tabuº-
ke elegantné, ale nie príli‰ popu-
lárne 4. miesto. Na základe zís-
kanej pozície a umiestnení na-
‰ich potencionálnych súperov sa
v prvej sérii play off (verme v‰ak,
Ïe nie v poslednej) postavilo pro-
ti nám druÏstvo TU Ko‰ice. Pred
prehnan˘m optimizmom nás va-
roval fakt, Ïe toto muÏstvo nás
vyradilo zo Slovenského pohára
a aj v lige nás poctivo potrápilo
(vyhrali sme proti nim jedin˘ zá-
pas). Máme im teda ão vracaÈ.
Veríme, Ïe napriek r˘chlemu
ukonãeniu nádejí in˘ch ‰porto-
v˘ch kolektívov z Nitry (hokeji-
stov, volejbalistov...) nás tak˘to
osud neãaká. Hráãom a ani tré-
nerovi opodstatnená sebadôvera
nech˘ba. MuÏstvo je dobre zosta-
vené, kvalitne trénersky priprave-
né a rie‰ením mnoÏstva problé-
mov zocelené. 

Po dvoch zápasoch série play
off s Ko‰icami je stav nerozhod-
n˘ 1:1. Úspe‰ní sme boli doma,
kde sme Ko‰iãanov porazili, me-
nej úspe‰ní v stredu na súpero-
vej palubovke. Rozhodujúci duel
nás ãaká zajtra v ‰portovej hale
SPU. Te‰íme na va‰u náv‰tevu,
najmä ak nebudete ‰etriÈ potles-
kom a hlasivkami tak, aby v hale
poãas zápasov znelo NITRA DO
TOHO! -Rj-

PRÁCA

ODPORÚâAME

Vedenie Fakulty ekonomiky a manaÏmentu a fakultn˘ v˘bor OZ pripravi-
li zaãiatkom marca tradiãné stretnutie s emeritn˘mi pracovníkmi. Pozva-
nie dekana prof. P. Bielika prijalo viac ako ‰esÈdesiat b˘val˘ch zamest-
nancov, ktorí sú uÏ na zaslúÏenom odpoãinku. Na snímke predsedníãka
Akademického senátu FEM doc. Klára Hennyeyová v rozhovore s pani
Teréziou KaÏimírovou a Máriou Klobu‰níkovou. Foto: Ing. Z. KORCOVÁ

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

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

PoznaÈ jazyk cudzej krajiny e‰te nezname-
ná, Ïe sa v danej krajine budete cítiÈ ako ryba
vo vode. Priznajte sa, Ïe i napriek tomu, Ïe
zvládate komunikáciu v danom cudzom jazy-
ku, ãasto ste sa v praxi dostali do situácie, keì
ste si dali otázku: „No, a teraz, ão poviem?“,
prípadne: „âo mám teraz urobiÈ?“ Skúste si
odpovedaÈ, ako by ste reagovali v nasledujú-
cich situáciách.

� Keì vám v ·panielsku niekto povie: „Zavolaj
mi ráno! “, znamená to, Ïe máte zavolaÈ o jede-
nástej alebo dvanástej dopoludnia. V tejto krajine
má v‰etko akoby isté me‰kanie. Obeduje sa ne-
skôr, medzi druhou aÏ ‰tvrtou popoludní, veãeria
sa po deviatej veãer a noãn˘ Ïivot sa predlÏuje
aÏ do skor˘ch rann˘ch hodín. 

� Ak ·panieli idú okolo baru, re‰taurácie ale-
bo kaviarne plnej ºudí, okamÏite sa rozhodnú
vstúpiÈ. Preão? NuÏ, tam, kde je veºa ºudí, je ur-
ãite nieão dobré: dobré jedlá, vynikajúce nápoje

a pod. âo my, Slováci? Myslím si, Ïe vyhºadáva-
me a uprednostÀujeme pokojnej‰ie prostredie,
kde sa môÏeme aj porozprávaÈ.

� V re‰taurácii, kaviarni si ·panieli nikdy ne-
prisadnú k obsadenému stolu, i keby tam boli e‰-
te voºné stoliãky. Nemajú vo zvyku ru‰iÈ súkromie
in˘ch. Pri veãernom posedení s priateºmi v noã-
nom „pube“ neÏiadajte víno. ·panieli holdujú bie-
lemu alkoholu a whisky. Vhodné je objednaÈ si
gin s tonikom, bourbon s colou, vodku s citrónom
alebo rum, prípadne whisky s coca colou. 

� Pozor si dajte na vyjadrenia typu: „Poz˘vam
vás na pohárik ‰ampanského!“ Mohlo by vás prísÈ
veºmi draho. ·ampanské sa pije v ·panielsku iba
pri v˘nimoãn˘ch oslavách, cena vína pochádza-
júceho z oblasti Champagne (Francúzsko), sa po-
ãíta na tisíce. To, ão my naz˘vame ‰ampansk˘m,
sú ‰umivé vína a ich cena je diametrálne odli‰ná.
V ·panielsku sú takéto vína známe pod znaãkou
CAVA a sú katalánskej produkcie.

JANA VRBOVÁ, KOJV

Dekanka Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov SPU v Nit-
re vypisuje v˘berové konanie na obsadenie miest na doktorandské
‰túdium v ‰tudijn˘ch programoch:

6.1.3 v‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia
6.1.4 ‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia
6.1.6 v‰eobecná rastlinná produkcia
6.1.7 ‰peciálna rastlinná produkcia
6.1.8 agrochémia a v˘Ïiva rastlín
6.1.9 fyziológia plodín a drevín
6.1.12 v˘Ïiva
6.1.16 ochrana rastlín
4.2.4 genetika

PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch ‰kôl v príslu‰nom zame-
raní. Informácie o témach dizertaãn˘ch prác, ako i podmienkach
prijatia na ‰túdium, môÏete získaÈ na vedeckov˘skumnom oddelení
dekanátu FAPZ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. ã.: 037/6508 485
a na webovej stránke www.fapz.uniag.sk. Uzávierka prihlá‰ok je
31. 5. 2005.

V centrálnej ãasti Kremnického pohoria, severne od baníckeho
mesta Kremnica, leÏí rázovitá horská obec a lyÏiarske stredisko
Krahule-Blaufuss. Nachádzajú sa tu ‰tyri lyÏiarske vleky pre nená-
roãné zjazdové lyÏovanie a vhodné beÏecké trate. Od januára do
marca nav‰tívilo stredisko aj 481 zamestnancov SPU a ich rodin-
n˘ch príslu‰níkov, pre ktor˘ch ‰portová komisia OZ zorganizovala
‰trnásÈ jednodÀov˘ch lyÏiarskych zájazdov. MIRO MÜLLER

Venas, a. s., Streda nad Bodro-
gom ponúka prácu pre agronóma
vo firme zaoberajúcej sa preda-
jom osív, chemick˘ch prípravkov,
pesticídov a hnojív, obchodom s
agrokomoditami, poradenstvom a
prevádzkovaním verejného a in-
tervenãného skladu. Ide o zabez-
peãovanie kompletného agroser-
visu pre poºnohospodárov v zem-
plínskom, prípadne trebi‰ovskom
ãi michalovskom regióne.

PoÏiadavky: ukonãená V·
poºnohospodárska, odbor rastlin-
ná v˘roba, zameraná na obilie a
ostatné poºnohospodárske plodi-
ny, PC uÏívateºská úroveÀ, vo-
diãsk˘ preukaz skupiny B je nut-
n˘, maìarsk˘ jazyk je v˘hodou.

Ponúkame: prácu na pln˘ úvä-
zok, motivaãné ohodnotenie, ‰ko-
lenia, mobiln˘ telefón, auto, uby-
tovanie.

Termín nástupu: ihneì
Ponuky so Ïivotopisom zasie-

lajte na emailovú adresu: 
vespremy@slovanet.sk. Predmet:
„Agronóm“.

Fakulta agrobiológie a potra-
vinov˘ch zdrojov SPU v Nitre
Vás poz˘va na XI. medziná-
rodnú vedeckú konferenciu
‰tudentov a doktorandov,
ktorá sa bude konaÈ 20. apríla
2005. Slávnostné otvorenie sa
uskutoãní v posluchárni AA 01
o 8.00 h. Podrobnej‰ie informá-
cie sú uvedené na internetovej
stránke www. fapz.uniag.sk.

Ekumenická skupinka pri SPU
v Nitre poz˘va ‰tudentov a za-
mestnancov na predná‰kovo-
diskusné stretnutie O v˘zname
a dôleÏitosti ekumény, ktoré sa
uskutoãní v stredu 13. apríla o
19.00 h v spoloãenskej miest-
nosti ·D MladosÈ. Na stretnutí s
ãlenmi Ekumenického spoloãen-
stva cirkví v Ko‰iciach – Mons.
prof. A. Koneãn˘m, dekanom
ko‰ickej Teologickej fakulty a
Mgr. J. Szélesom sa zúãastnia
aj zástupcovia kresÈansk˘ch cir-
kví na území Nitry. -e‰-

... ísÈ spolu je lep‰ie


