
Správna poºnohospodárska prax je základ

DeÀ Zeme je dÀom kaÏdého z nás
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STΩPâEK
Písal sa rok 1970, keì sa via-

cero americk˘ch skupín ochraná-
rov a jednotlivcov, ktor˘m mimo-
riadne leÏala na srdci problemati-
ka ochrany Ïivotného prostredia,
rozhodlo zorganizovaÈ protestné
podujatia, aby upriamili pozor-
nosÈ verejnosti a mocn˘ch vtedaj-
‰ieho sveta na nutnosÈ zamyslieÈ
sa nad t˘m, ako ºudstvo spravuje
najväã‰í dar, ktor˘ dostalo do
„prenájmu“, na‰u modrú plané-
tu... Dvadsiaty druh˘ apríl vyhlá-
sili po celej krajine za DeÀ Zeme.
Konali sa rôzne protestné poduja-
tia, koncerty, ktoré mali jeden cieº:
Ïiadali od vlády dodrÏiavanie le-
gislatívnych opatrení proti zneãis-
Èovaniu ovzdu‰ia. Veci sa dali do
pohybu. DeÀ Zeme prekroãil hra-
nice USA a roz‰íril sa po svete.
Je v˘zvou na to, aby si ãlovek u-
vedomil, Ïe potenciál ºudstva uÏ
presiahol samoregulaãnú schop-
nosÈ prírody napraviÈ to, ão ãlo-
vek bez rozmyslu kaÏdodenne
pácha. Veì právomoc daná ãlo-
veku nie je nekoneãná a mala by
byÈ v rovnováhe so zodpoved-
nosÈou. Struãne a jasne je to vy-
jadrené v tomto citáte, podºa in-
ternetového zdroja proroctve in-
diánskeho kmeÀa Cree: „AÏ odpí-
lite posledn˘ strom, aÏ zneãistíte
poslednú rieku, aÏ ulovíte posled-
nú rybu, potom prídete na to, Ïe
peniaze sa nedajú jesÈ.“ 

Na‰a Zem je krásna. Je to ná‰
spoloãn˘ dom. O poriadok v tom
na‰om vlastnom sa zvyãajne úz-
kostlivo staráme. Veì si ho sta-
viame, krá‰lime, budujeme nie-
len pre seba, ale aj pre na‰ich
potomkov. Tak by sme mali za-
obchádzaÈ aj s na‰ou planétou.
A to nielen jeden deÀ v roku. 

K. POTOKOVÁ
Z KONFERENCIE ZO OZ P·aV NA NA·EJ UNIVERZITE

(Pokraãovanie na 2. str.)

Z PRANOSTÍK

Apríl zimn˘, daÏdiv˘,
úroda nás nav‰tívi.

Ak je apríl jasn˘, 
‰umn˘, vtedy bude
máj po‰múrny.

Keì okolo ëura 
hromy ãasto bijú, 
pozdné mrazy víno 
z viníc nevypijú.

Valné zhromaÏdenie Vysoko‰kolského poºno-
hospodárskeho podniku SPU, s.r.o., KolíÀany pre-
rokovalo 11. apríla v˘sledky hospodárenia podniku
za rok 2004, vypoãulo si správu audítora a schváli-
lo roãnú úãtovnú závierku a rozdelenie hospodár-
skeho v˘sledku k 31. decembru 2004. Na programe
bol aj budúci v˘voj podniku. 

Vysoko‰kolsk˘ podnik ukonãil hospodárenie so
ziskom 5 079 tis. Sk, po zdanení 3 909 tis. Sk. Je to
v˘sledok hospodárenia, ale aj dôsledok nie optimál-
nej ‰truktúry základného imania a majetku prenaja-
tého na podnikanie, ako aj retrospektívnej zmeny
zákona o daniach z príjmov, keì odpisy u nájomcu
boli vylúãené ako daÀov˘ náklad. 

Najväã‰í podiel na celkov˘ch nákladoch spoloã-
nosti predstavujú náklady na spotrebu materiálu,
najväã‰í podiel na v˘nosoch mali trÏby za vlastné
v˘robky, zvieratá a za sluÏby.

V budúcnosti sa spoloãnosÈ bude orientovaÈ v
rastlinnej v˘robe popri zabezpeãovaní krmovinovej
základne pre Ïivoãí‰nu v˘robu na pestovanie plo-
dín s vy‰‰ou pracnosÈou, ale i vy‰‰ou pridanou
hodnotou (osivárstvo) vrátane zvy‰ovania kvality a
finalizácie produkcie. V roku 2005 vypracuje sekto-
rov˘ operaãn˘ program Agroenvironment a pripraví
podmienky na jeho realizáciu v ãasti Îirany, resp.
na celej v˘mere závodu v KolíÀanoch. Závod Opo-
nice sa bude orientovaÈ na intenzívne konvenãné
poºnohospodárstvo. VPP chce celé hospodárenie
realizovaÈ pri dodrÏaní správnej poºnohospodárskej
praxe, v˘razne pokroãiÈ v inovácii strojového parku
v súlade s realizáciou programu vyuÏitia minimali-
zaãn˘ch technológií obrábania pôdy a v Ïivoãí‰nej
v˘robe ìalej zvy‰ovaÈ úÏitkovosÈ kráv a zlep‰ovaÈ
reprodukãné ukazovatele v chove o‰ípan˘ch. -r-

Delegáti konferencie sa v kongresovom centre SPU zi‰li 8. aprí-
la, aby bilancovali svoju ãinnosÈ za uplynulé obdobie. Pozvanie
odborárov prijal Ján Ga‰peran, predseda OZ P‰aV na Slovensku
a Ivan Haverlík, predseda ZdruÏenia vysok˘ch ‰kôl a priamo ria-
den˘ch organizácií na Slovensku, ako aj rektor Imrich Okenka,
predseda akademického senátu Jaroslav Antal, kvestorka Oºga
Roháãiková a reprezentanti na‰ich fakúlt.

Podºa oficiálnej ‰tatistiky Bie-
loruskej republiky sa tok tovarov
medzi na‰imi republikami v roku
2004 v porovnaní s rokom 2003
zväã‰il 1,9-krát a ãiní 89, 3 mil.
USD. Slovensko sa tak zaradilo
medzi 20 hlavn˘ch obchodn˘ch
partnerov Bieloruska mimo SN·. 

Najväã‰í podiel v tovarovej
‰truktúre slovenského importu do
Bieloruska majú zariadenia na
v˘robu gumy a plastov, súãiastky
a v˘bava do motorov˘ch vozidiel
a traktorov, vzduchové ãerpadlá,
slad, propylénové polyméry, oh-
Àovzdorné v˘robky z kameÀa
(magnezit), valcovan˘ materiál z
uhºovodíkovej ocele, prostriedky
na ochranu rastlín.

·truktúra bieloruského importu
je daná ‰tyrmi hromadn˘mi tova-
rov˘mi skupinami, a to minerálo-

v˘mi produktmi (57 %), v˘robka-
mi z uhºovodíkovej ocele a ãier-
nych kovov (asi 21 %), traktormi,
motorov˘mi vozidlami, poºnohos-
podárskymi strojmi, chladniãka-
mi, dopravn˘mi prostriedkami,
motormi, aparatúrami a ìal‰ími
zariadeniami (okolo 8 %), drasel-
n˘mi hnojivami (takmer 7,5%). 

V rokoch 2003 – 2004 sa po
prv˘krát organizovali dodávky
v˘robkov Minského traktorového
závodu na Slovensko. Podarilo
sa roz‰íriÈ aj objem dodávok
pneumatík, guºôãkov˘ch loÏísk,
drevovláknit˘ch dosák a ºanové-
ho vlákna. Podºa v˘sledkov roka
2004 tvoril celkov˘ objem expor-
tu bielorusk˘ch tovarov na Slo-
vensko 742 tis. USD.

(Z tlaãovej správy Veºvyslanectva
Bieloruskej republiky v SR)

Správu o ãinnosti predloÏil
predseda Rady OOZ na SPU Vla-
dimír Paãuta. Analyzoval celo-
spoloãenskú situáciu a v rámci
nej rezort ‰kolstva a zdôraznil, Ïe
„v˘sledkom úsilia odborárov o vy-
tváranie priaznivej‰ích pracov-
n˘ch podmienok zamestnancov
vo verejnej sluÏbe bolo v roku
2004 uzavretie Kolektívnej doho-
dy vo verejnej sluÏbe. Prijaté us-
tanovenia vytvorili predpoklad
pre priaznivé pracovné podmien-
ky. Bol dohodnut˘ skráten˘ pra-
covn˘ ãas vo verejnej sluÏbe na
37,5 hod. t˘Ïdenne, nav˘‰enie
platov˘ch taríf o 7 % pre nepeda-
gogick˘ch zamestnancov, vyplá-
canie odchodného pri ukonãení
pracovného pomeru, predæÏenie
dovolenky pri v‰etk˘ch zamest-
naneck˘ch kategóriách o 5 dní 

Pre lep‰iu kvalitu Ïivota

Od minulého t˘ÏdÀa víta ‰tudentov, pracovníkov a náv‰tevníkov Fakul-
ty ekonomiky a manaÏmentu vo vstupn˘ch priestoroch pavilónu S
plazmová obrazovka. Zatiaº na nej beÏia aktuálne oznamy a informá-
cie zo Ïivota fakulty, z pedagogickej ãinnosti, v˘skumu alebo spolu-
práce s praxou. Zariadenie bude slúÏiÈ aj na sledovanie priamych pre-
nosov zo slávnostn˘ch podujatí v aule, televíznych programov vysiela-
n˘ch cez satelit, predná‰ok prená‰an˘ch systémom VRVS a podobne.
Obrazovku fakulte zapoÏiãala nitrianska firma Rembo.

V stredu 6. apríla prijal rektor SPU Imrich Okenka veºvyslanca Bie-
loruskej republiky Valerija Josifoviãa VORONECKÉHO (v strede),
obchodného zástupcu Veºvyslanectva Bieloruskej republiky Anatoli-
ja BIRJUKOVA (vºavo) a hosÈujúceho profesora Konstatina Fjodo-
roviãa SAJEVIâA z Bieloruskej ‰tátnej agrárno-technickej univerzity
v Minsku. V rozhovore zhodnotili doteraj‰iu spoluprácu a prerokova-
li ìal‰ie zámery kooperácie medzi SPU a bielorusk˘mi univerzitami.

Liace jemne pritiahol a kone
poslu‰ne zastali na okraji úvrate.
Pole pod lúãmi jarného slnka sa
rovnako ako okolitá príroda zaãa-
lo prebúdzaÈ k Ïivotu a kostrbaté
hrebene brázd pripomínali rozãe-
renú hladinu neìalekého rybní-
ka. Nenáhlivo zi‰iel z voza, okra-
jom ãiÏmy zhrnul hrebeÀ okopne-
nej brázdy a rukou naãrel z vy-
tvoreného kyprého kor˘tka.
Zovrel v dlani, premie‰al a
privoÀal. Pozorne sa e‰te
raz zadíval a kôpku z dlane
so zvlá‰tnou nehou spustil
cez roztvorené prsty. Pre-
hovoril aÏ teraz, akoby pre
seba, no dobre som vedel,
Ïe to patrí aj mne: „E‰te je
priskoro“. Na niã som sa
nep˘tal málovravného Ot-
ca, lebo som vedel, Ïe prí-
ãinu jeho konania ãoskoro
spoznám.

A tak aj bolo. Kôpka na
jeho ‰irokej dlani mala te-
raz ak˘si in˘ tvar, po zovre-
tí dlane v päsÈ zostala celistvá,
no nie zlepená, pri najmen‰om
pohybe sa z vrcholu zos˘pala,
nebola mokrá ani suchá. Keì ma
oslovil, aby som aj sám privoÀal,
pocítil som typickú, no neopako-
vateºnú vôÀu zeme, zeme, ktorá
akoby sama prehovorila: „UÏ je
ãas!“ Otec akoby poãul ten hlas,
len pokraãoval: „Je to tak chlap-
ãe, v‰etkému je poriadok, zimné
dni vystrieda prívetivá jar, rok sa
strieda s rokom a z chlapca sa

stáva muÏ. Nemá, no láskavá prí-
roda sa nám prihovára, len treba
rozumieÈ jej reãi. Svoj vymedzen˘
ãas v tomto dianí musíme úãelne
vyuÏiÈ, treba vedieÈ, ão a kedy za-
ãaÈ, kedy konãiÈ, skutkami naplniÈ
svoje poslanie, lebo len táto cesta
vedie do ãloveãenstva.“

Na toto druhé stretnutie mám
tieÏ Ïivú spomienku. Na jeho mo-

hºade na svoju otvorenú dlaÀ
hºadá ão na nej zostalo z ná‰ho
konania z na‰ich skutkov. Odpo-
vedáme nielen prírode, zemi, po
ktorej chodíme, ºuìom, s ktor˘-
mi sa stretávame, ale aj sami se-
be. A vtedy, keì sa realita Ïivota
naplní a my hovoríme, Ïe je
v‰etko relatívne okrem tohto
okamihu, vtedy sa zem stáva je-

din˘m a posledn˘m spo-
loãníkom ãloveka. Biblic-
k˘m odkazom oslovuje
kaÏdého a v‰etk˘ch, ho-
vorí nenáhlivo zrozumiteº-
ne, bez náznaku diktátu,
ale presvedãivo.

... môj odkaz v Tebe stále
drieme
a priná‰a Ti radosÈ, Ïiale,
strach, 
prihovára sa kaÏdodenne
sám si súãasÈou zeme
prach si, a premení‰ sa 
v prach.

Keì prvé hrudky dopadnú na
drevo a vydajú svoj mraziv˘
zvuk, obsah ver‰ovaného odka-
zu je ak˘si zrozumiteºnej‰í. Sme
dostupní nielen my‰lienkam, ale i
predsavzatiam, ãestnosti, statoã-
nosti, pracovitosti, ale aj vzájom-
nej pomoci, pochopenia, úcty,
spravodlivosti a pokory. A vtedy
si spomínam, na dávno vyslove-
né slová ... áno, v‰etkému je po-
riadok.

Prof. Ing. JOZEF KULICH, PhD.

zoºnatej dlani leÏal teraz obiln˘
klások. Po zovretí jeho zhrubnu-
t˘ch prstov povolil a vydal zo svoj-
ho objatia drobné obilné zrnká,
ktoré sa po vyfúknutí pliev zlatisto
vynímali v poludÀaj‰om slnku. Po
prelomení, lep‰ie po prehryznutí,
vydali taktieÏ zvlá‰tnu vôÀu – bola
to vôÀa chleba.

Táto chvíºa uÏ nebola pre mÀa
chvíºou nevedomého údivu s vidi-
nou dávneho detstva, bola a je to
chvíºa kaÏdého z nás, keì pri po-

O obchodnej spolupráci 
Bieloruska a Slovenska

CITUJEME Z V¯ROâNEJ SPRÁVY VPP V KOLÍ≈ANOCH

Stretnutie 
so Zuzanou

Martinákovou

Poslanci Slobodného fóra nav-
‰tevujú jednotlivé regióny

Slovenska, stretávajú sa s obãan-
mi miest a obcí a diskutujú o kon-
krétnych dopadoch reforiem vlády.
V stredu 13. apríla sa stretli s pred-
staviteºmi nitrianskeho VÚC, aby
pomohli vyrie‰iÈ istú situáciu v pros-
pech postihnut˘ch obãanov. 

SF venuje pozornosÈ aj oblasti
‰kolstva. Poslanci nav‰tevujú stred-
né ‰koly a gymnáziá a zhromaÏìujú
názory ‰tudentov na otázky spoplat-
nenia ‰túdia. MoÏnosÈ stretnúÈ sa s
poslankyÀou NR SR a predsedníã-
kou SF ZUZANOU MARTINÁKOVOU
mali aj ‰tudenti na‰ej univerzity.
H⁄stka záujemcov sa s Àou stretla v
klube ·D A. Bernoláka, kde sa po-
slankyÀa okrem aktuálnej témy ‰kol-
skej reformy podelila s nimi aj o svo-
je názory na domácu mediálnu politi-
ku, opierajúc sa o cenné skúsenosti
z dlhoroãného Ïurnalistického pôso-
benia v jednej z najprestíÏnej‰ích
rozhlasov˘ch staníc sveta, v BBC v
Lond˘ne. V neformálnom rozhovore
sa reã zvrtla aj na ná‰ dvojt˘Ïden-
ník… KP

Zástupcovia odborov a predstavitelia vedenia univerzity hovorili 
o problematike rezortu ‰kolstva a vedy v kontexte celospoloãenskej
situácie. Foto: Ing. Z. KORCOVÁ



Pre lep‰iu kvalitu Ïivota

K Ïivotnému jubileu
profesora J. Antala

Na platforme historick˘ch skúseností 
rie‰iÈ dne‰né problémy

Priestor pre uÏitoãnú 
spoluprácu

(Dokonãenie z 1. str.)
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stále pevné väzby spolupráce a
vzájomn˘ch vedeck˘ch, odbor-
n˘ch a spoloãensk˘ch kontaktov. 

Alexander Sommer pripome-
nul historick˘ v˘znam akadémie v

Tento vplyv bolo moÏné pozo-
rovaÈ nielen v medzivojnovom
období, ale prakticky aÏ do sú-
ãasnosti. V˘znamnosÈ v˘roãia
podãiarkla aj úãasÈ ministrov
poºnohospodárstva âR a SR,
Jaroslava Palasa a Zsolta Simo-
na, ako aj ministrov Ïivotného
prostredia Libora Ambroseka a
László Miklósa. SAPV zastupo-
val jej predseda prof. Alexander
Sommer, riaditeº Agentúry SAPV
prof. ·tefan Mihina a ãlenovia
predsedníctva, akademik Ján
Plesník, dekan FBP prof. Jozef
Bulla, predseda AS SPU prof.
Jaroslav Antal, prof. Ladislav
Nozdrovick˘ a prof. Ján Jech.
Prítomní boli aj ìal‰í ãlenovia
predsedníctva SAPV, reprezen-
tanti slovenskej vedeckov˘s-
kumnej základne. 

Predseda âAZV a rektor âZU
v Prahe prof. Jan Hron v úvode
charakterizoval vznik a v˘voj
akadémie a medzníky v jej histó-
rii. Zv˘raznil jej odkaz, ktor˘ spo-
loãne realizujú obe akadémie
ako dve nezávislé in‰titúcie,
medzi ktor˘mi v‰ak existujú neu-

n˘m charakterom súãasného poº-
nohospodárstva.

Aktuálnym problémom rozvoja
vedy a v˘skumu boli venované
vystúpenia zástupcov rezortn˘ch
ministerstiev. Riaditeº odboru v˘s-
kumu a vzdelávania ãeského mi-
nisterstva pôdohospodárstva J.
Stehlík a riaditeº odboru vedy a
v˘skumu MP SR T. Masár cha-
rakterizovali zameranie kºúão-
v˘ch rezortn˘ch projektov v jed-
notliv˘ch oblastiach pôdohospo-
dárskeho v˘skumu. Ich vystúpe-
nia poukázali na urãité rozdiely
vo financovaní v˘skumu a vedy v
âechách a na Slovensku a na
väã‰iu pozornosÈ, ktorá sa poºno-
hospodárskej vede a v˘skumu
dostáva v âR. Vystúpenia minist-
rov, ale aj príspevky v diskusii po-
tvrdili v˘znamnosÈ poºnohospo-
dárskej vedy a v˘skumu a ich ne-
vyhnutnosÈ pre rie‰enie aktuál-
nych problémov v˘roby potravín
a ochrany Ïivotného prostredia.

Vzájomnou kooperáciou ta-
k˘ch uãen˘ch spoloãností, ak˘mi
sú âAZV a SAPV, sa vytvárajú
predpoklady pre úãinnej‰iu a e-
fektívnej‰iu vedeckov˘skumnú
prácu a prienik nov˘ch poznatkov
do praxe. Iba tak bude moÏné na-
plniÈ múdru my‰lienku, ktorú uve-
rejnil Hospodáfisk˘ list v júni roku
1899: „Povinností rolníka dále
budíÏ co nejvzornûji hospodáfiiti a
v‰echny moderní vynálezy zavá-
deti, neb zv˘‰ení v˘nosÛ z pÛdy
bude nejmocnej‰ím prostfiedkem
proti konkurenci cizozemské“.

Prof. Ing. L. NOZDROVICK¯, PhD.,
ãlen predsedníctva SAPV

Dekani vyslovili presvedãenie,
Ïe vzájomná spolupráca v oblas-
ti vzdelávania, vedeckého v˘sku-
mu, ale i praxe bude osoÏná pre
obe strany pri plnení bolonsk˘ch
postulátov, ale aj v úsilí o dosiah-
nutie medzinárodnej akceptácie
‰tudijn˘ch programov nezávisl˘-
mi akreditaãn˘mi in‰titúciami.
Konkrétne moÏnosti kooperácie
zakotvili v Dohode o spolupráci,
ktorú na stretnutí podpísali. Ide
najmä o ‰tudentské a uãiteºské
mobility, v˘menu informácií a ve-
deck˘ch poznatkov a o organizo-
vanie spoloãn˘ch konferencií a
fór. Obe strany sú otvorené pre
realizáciu vzájomne prospe‰-
n˘ch námetov. 

Dekan Villányi zavítal na na-
‰u univerzitu v sprievode gene-
rálneho riaditeºa úspe‰ného poº-
nohospodárskeho podniku, ak-
ciovej spoloãnosti zameranej na
poºnohospodársku produkciu a
poskytovanie sluÏieb z Mezöfal-
va, TIBORA ZÁSZLÓSA. Obo-
známil manaÏment fakulty s
profilom a hospodárskymi v˘-

sledkami podniku a zv˘raznil
podiel vyuÏitia nov˘ch poznat-
kov získavan˘ch z univerzity.
Ponúkol nitrianskej fakulte moÏ-
nosÈ spolupráce v oblasti praxe.

�  �  �

Intenzívnej‰ie snahy o rozvoj
vzájomnej spolupráce zaãali e‰-
te v roku 2004, keì sa v decem-
bri 2004 v Gödöllő stretli pred-
stavitelia Univerzity sv. ·tefana,
SPU v Nitre, Juhoãeskej univer-
zity z âesk˘ch Budûjovíc a Uni-
verzity v Debrecíne a dohodli sa,
Ïe na jar 2005 zorganizujú v Gö-
döllő medzinárodn˘ workshop
na tému Perspektívy regionál-
neho rozvoja v Európe regió-
nov. Konal sa 18. a 19. marca a
SPU na Àom reprezentovali zá-
stupcovia FEM a FE·R. Súãas-
Èou programu bola prezentácia
vzdelávacieho a vedeckého za-
merania zúãastnen˘ch fakúlt,
resp. univerzít. 

Úãastníci workshopu, medzi
ktor˘mi boli aj predstavitelia
moskovskej Timirjazevovej poº-
nohospodárskej akadémie,

Wirttle College z
Veºkej Británie a
Technickej univer-
zity v Lisabone, vy-
tvorili konzorcium,
zaoberajúce sa
tvorbou spoloãné-
ho medzinárodné-
ho projektu TEM-
PUS s orientáciou
na podporu a roz-
voj vybran˘ch od-
born˘ch predme-
tov na Timirjazevo-
vej poºnohospodár-
skej akadémii, ako
aj spoluprácou pri
spoloãnom progra-
me Erasmus Mun-
dus a Leonardo da
Vinci. KP

Vapríli tohto roku sa uzná-
van˘ slovensk˘ vodohos-

podár – hydrológ, vysoko‰kol-
sk˘ uãiteº, v˘skumník, publicis-
ta, nad‰en˘ popularizátor svojho
odboru, prof. Ing. JAROSLAV
ANTAL, DrSc., doÏíva v˘znam-
ného Ïivotného jubilea – 60. na-
rodenín. Jeho doteraj‰ia Ïivotná
dráha bola mimoriadne zloÏitá,
nároãná, ale v koneãnom dô-
sledku aj mimoriadne úspe‰ná.

Narodil sa 22. apríla 1945 vo
Veºkej Vsi, teraj‰om Poltári, v
okrese Luãenec. Po absolvovaní
Strednej poºnohospodárskej ‰koly
v Oravskom Podzámku si vybral
pre vysoko‰kolské ‰túdium melio-
raãn˘ odbor na Vysokej ‰kole po-
ºnohospodárskej v Nitre. Po jeho
ukonãení v roku 1968 zaãal praco-
vaÈ ako stavbyvedúci v Poºnohos-
podárskych stavbách Zvolen a ne-
skôr ako zodpovedn˘ projektant v
Hydroconsulte Bratislava. V roku
1972 bol prijat˘ ako intern˘ a‰pi-
rant a v roku 1975 na základe kon-
kurzu ako odborn˘ asistent na Ka-
tedru poºnohospodárskych melio-
rácií Agronomickej fakulty V·P. Tu
viedol cviãenia z predmetov poºno-
hospodárske meliorácie a geodé-
zia, agrometeorológia a hydroló-
gia. Neskôr do v˘uãby zaviedol,
garantoval a uãil predmety ochra-
na a rekultivácia pôdy, ochrana a
zúrodÀovanie pôd, projektovanie

protieróznych opatrení, agrohydro-
lógia, vodná erózia pôdy a proti-
erózna ochrana pôdy. Aj v súãas-
nosti pripravuje v˘uãbu dvoch no-
v˘ch predmetov, a to vodn˘ reÏim
umel˘ch pôdnych profilov a inte-
grovan˘ manaÏment povodí. 

Jeho pedagogická a s Àou v‰e-
smerne prepojená vedecká dráha
s dominujúcim objektom záujmu
na ochranu vodn˘ch zdrojov pred
zneãistením a ochranu pôdy pred
vodnou eróziou, podloÏená prí-
kladnou cieºavedomosÈou, precíz-
nosÈou a mimoriadnou pracovitos-
Èou napredovala veº-
mi úspe‰ne.

V roku 1977 obhá-
jil kandidátsku dizer-
taãnú prácu na tému
Vplyv infiltrácie zrá-
Ïok a závlahovej vo-
dy na prenos látok v
pôde, v roku 1981
habilitaãnú prácu na
tému Pohyb a prepla-
chovanie NPK látok v
stredne ÈaÏk˘ch hy-
dromorfn˘ch pôdach
a v roku 1992 doktor-

skú dizertaãnú prácu na tému
Vodn˘ reÏim pôd a migrácia 
N-NO3 v pôdnom profile. V roku
1997 bol vymenovan˘ za univer-
zitného profesora v odbore melio-
rácie – krajinné inÏinierstvo.

V ostatn˘ch rokoch plnil, ale aj
v súãasnosti plní mimoriadne ná-
roãné úlohy prostredníctvom mno-
h˘ch v˘znamn˘ch funkcií, predo-
v‰etk˘m ako predseda Rady vy-
sok˘ch ‰kôl SR, riadny ãlen
SAPV, viceprezident Únie krajin-
n˘ch inÏinierov Slovenska, ãlen
Vedeckej rady SPU, vedúci Ka-

tedry biometeorológie a hydroló-
gie, ale hlavne ako uãiteº na na‰ej
alma mater. O tom, Ïe ich plní ús-
pe‰ne, svedãí aj dlh˘ rad v˘znam-
n˘ch profesijn˘ch a rezortn˘ch
ocenení za vykonanú prácu. 

Je mimoriadne nároãné v krát-
kosti plne zhodnotiÈ rozsiahlu ve-
deckov˘skumnú ãinnosÈ J. Antala
podloÏenú radom vyrie‰en˘ch v˘-
skumn˘ch projektov a úloh, s v˘-
sledkami publikovan˘mi vo vy‰e
50 vedeck˘ch prácach, populari-
zaãnú a publikaãnú prácu pre-
zentovanú vydaním 12 uãebníc,
17 uãebn˘ch textov, 2 monografií
a vy‰e 30 odborn˘ch prác, pora-
denskú a expertíznu ãinnosÈ za-
meranú hlavne na vypracováva-
nie návrhov na ochranu vodn˘ch
zdrojov a protieróznu ochranu pô-
dy, no predov‰etk˘m pedagogic-
kú prácu podloÏenú v˘chovou vy-
‰e 50 diplomantov, 24 úspe‰n˘ch
rie‰iteºov v ‰tudentskej vedeckej
a odbornej ãinnosti a 11 dokto-
randov.

âo zaÏelaÈ jubilantovi? V‰etko
to najlep‰ie. Mnoho neutíchajúcej
Ïivotnej energie a pracovného elá-
nu, mnoho zdravia, pokoja, tvori-
v˘ch síl a spokojnosÈ v rodinnom
kruhu. KieÏby voda aj jeho priãine-
ním bola ãloveku i v budúcnosti
t˘m najvzácnej‰ím darom prírody!

Kolektív Katedry 
biometeorológie a hydrológie

âESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE ZEMùDùLSKÁ VZNIKLA PRED 80 ROKMI

DOHODA MEDZI FEM A PARTNERMI Z GÖDÖLLŐ

rozvoji poºnohospodárskeho v˘s-
kumu na Slovensku, ktor˘ pred
jej vznikom neexistoval a pod-
ãiarkol v˘znam vzájomnej spolu-
práce v európskom v˘skumnom
priestore. Nestori ãesko-sloven-
ského poºnohospodárskeho v˘s-
kumu, akademik Ján Plesník a
prof. Zdenûk VûÏník, zdôraznili
v˘znam a zmysel v˘skumu, ktor˘
na platforme historick˘ch skúse-
ností je schopn˘ rie‰iÈ aktuálne
problémy súvisiace s multifunkã-

·TIPENDIJNÉ

POBYTY

MoÏnosti spolupráce medzi oboma sestersk˘-
mi fakultami sú zakotvené v dohode, ktorú
podpísali dekani L. Villányi a P. Bielik.

Snímka: E. HORSKÁ

Na snímke sprava: ministri Ïivotného prostredia âR a SR L. Ambrozek
a L. Miklós, predseda SAPV A. Sommer, tajomník âAZV M. Janeãek,
rektor âZU v Prahe J. Hron, ministri poºnohospodárstva âR a SR J.
Palas a Zs. Simon. Foto: autor

V intenciách vytvárania spoloãného európskeho vzdelávacieho
priestoru a cezhraniãnej spolupráce sa 14. apríla nieslo stretnutie
vedenia Fakulty ekonomiky a manaÏmentu na ãele s dekanom
prof. Ing. PETROM BIELIKOM, PhD., s dekanom Fakulty ekono-
miky a spoloãensk˘ch vied Univerzity sv. ·tefana v Gödöllő prof.
Dr. LÁSZLÓM VILLÁNYIM.

FÍNSKO
·iesta medzinárodná letná

‰kola v Helsinkách 2005 pre
‰tudentov a doktorandov, ktorú
organizuje deväÈ univerzít, sa
uskutoãní od 16. do 31. au-
gusta 2005. Uzávierka Ïiadostí
o ‰tipendium: 6. mája 2005.

Multidisciplinárne kurzy sú
urãené ‰tudentom vy‰‰ích roã-
níkov a doktorandom z celého
sveta. Komunikaãn˘m jazykom
je angliãtina. 

Medzi kurzmi, ktoré letná
‰kola ponúka tento rok, sú aj:
Towards European Federation,
Welfare City - Urban Equality
and Globalisation, Wood in
Construction and Architecture,
Brand Management, Business,
Environment and Corporate
Social Responsibility, Business
Strategies and East-West Coo-
peration in the Baltic Sea Re-
gion.

Talentovaní ‰tudenti majú
moÏnosÈ uchádzaÈ sa o celé a-
lebo poloviãné ‰tipendium. Plné
‰tipendium zah⁄Àa registraãn˘
poplatok, ‰kolné a ubytovanie.
Cestovné náklady a stravu si
úãastník hradí sám. Uchádzaã
o ‰tipendium musí spolu s pri-
hlá‰kou zaslaÈ ÏiadosÈ, v ktorej
by nemal ch˘baÈ motivaãn˘ list,
informácie o súãasnom ‰túdiu a
plánoch do budúcnosti, odporú-
ãanie od uãiteºa s kontaktom,
‰tudijné v˘sledky, potvrdenie o
znalosti jazyka, zdôvodnenie
ekonomick˘ch príãin Ïiadosti o
‰tipendium. BliÏ‰ie informácie
získate na: 
www. helsinki.fi/ summerschool, 
e-mail: summer-school@helsinki.fi

Informáciu sprostredkovala 
SAIA, n.o., Nitra

Aula âeskej poºnohospodárskej univerzity v Prahe (âZU)
bola 22. marca miestom v˘znamnej udalosti. âeská a slo-
venská akadémia pôdohospodárskych vied (âAZV a SAPV)
si tu spoloãne pripomenuli 80. v˘roãie vzniku âeskosloven-
skej akadémie poºnohospodárskej, ktorá ako uãená spoloã-
nosÈ dlhé roky v˘znamne ovplyvÀovala v˘voj ãeskosloven-
ského poºnohospodárstva vo vede, v˘skume, vzdelávaní,
osvete a praxi.

a príspevok na doplnkové dô-
chodkové poistenie vo v˘‰ke 2 %
z objemu zúãtovan˘ch miezd za-
mestnancov. ZároveÀ bol nav˘‰e-
n˘ povinn˘ prídel do sociálneho
fondu minimálne na 1,05 % zo sú-
hrnu hrub˘ch miezd zúãtovan˘ch
zamestnancom. Tieto v˘hody boli
dohodnuté a zapracované do KZ
na základe kolektívneho vyjedná-
vania so zamestnávateºom“.

V. Paãuta zdôraznil, Ïe priori-
tou a poslaním Rady OOZ bolo a
aj v súãasnosti je kolektívne vy-
jednávanie a oblasÈ právnej ochra-
ny zamestnancov univerzity. Na
základe konkrétnych údajov ilus-
troval potom bohatú ãinnosÈ jed-
notliv˘ch komisií. Vyzdvihol spo-
luprácu s vedením univerzity,
vzájomnú informovanosÈ a stabili-

tu organizovanosti zamestnancov
v odborovom zväze na na‰ej al-
ma mater. 

Podpredsedníãka Rady OOZ
na SPU Anna Trakovická zhod-
notila plnenie kolektívnej zmluvy
za rok 2004 a skon‰tatovala, Ïe
sa v plnom rozsahu plnili body t˘-
kajúce sa zabezpeãenia zamest-
nanosti, bezpeãnosti a ochrany
zdravia pri práci, pracovn˘ch a
sociálnych podmienok, platov a
odmeÀovania za prácu. Pouká-
zala na to, Ïe treba dorie‰iÈ niek-
toré problémy súvisiace konkrét-
ne so zabezpeãením osobn˘ch
ochrann˘ch prostriedkov, zv˘‰e-
ním úrovne sociálnych zariadení,
resp. kvalitou a hygienou stravo-
vania.

Ján Ga‰peran v diskusii vyso-
ko ocenil prácu na‰ej odborovej

organizácie a poìakoval jej funk-
cionárom za vykonanú prácu. Ve-
noval sa ìalej problémom ‰kol-
stva a vedy, najmä rozpoãtu, kto-
r˘ podºa neho ovplyvnilo kolektív-
ne vyjednávanie, vy‰‰ia KZ, koa-
liãné rokovania s vládou a regio-
nálny lobing so ZMOSom. Najpál-
ãivej‰ím problémom ostáva v‰ak
naìalej mzdová politika. Ga‰-
peran sa dotkol aj problematiky
spoplatnenia ‰túdia, ão podºa ne-
ho slovenskému vysokému ‰kol-
stvu nepomôÏe. Vyjadril nespo-
kojnosÈ s poklesom organizova-
nosti v odborovom zväze po roku
2003 napriek tomu, Ïe odbory vy-
nakladajú nemalé úsilie na zlep-
‰enie podmienok zamestnancov
rezortu. 

„Odbory robia Ïivot na univer-
zite pln‰ím, a tak majú na SPU

nezastupiteºnú funkciu“, pripo-
menul vo svojom vystúpení rek-
tor Imrich Okenka. Zdôraznil, Ïe
naìalej pretrváva problém pra-
covnej disciplíny a ãerpania pro-
striedkov na energie. Pripomenul
potrebu intenzívnej‰ie sa uchá-
dzaÈ o prostriedky z európskych
grantov na rozvoj vedy. Informo-
val, Ïe v areáli SPU sa v najbliÏ-
‰ej budúcnosti zaãne s v˘stav-
bou bytov pre záujemcov z radov
zamestnancov. Odpovedal na o-
tázky delegátov súvisiace s do-
pravn˘m systémom na SPU, pa-
sportizáciou priestorov, stravova-
ním a poskytovaním sluÏieb v ho-
teli Akademik v Raãkovej doline. 

ëal‰ími pripomienkami a ná-
vrhmi, ktoré odzneli v diskusii, sa
budú príslu‰né grémiá zaoberaÈ
na najbliÏ‰ích zasadnutiach. Do
ìal‰ej práce im Anna Trakovická
zaÏelala na záver veºa pracov-
n˘ch a osobn˘ch úspechov. -r-

NAPÍSALI O NÁS
Floridskú univerzitu nav-

‰tevuje 46 tisíc ‰tudentov. Je
to jedna z najväã‰ích a naj-
star‰ích americk˘ch univerzít
(zaloÏená v roku 1853). V˘s-
kum sa tu realizuje vo vy‰e
150 v˘skumno-vzdelávacích
in‰titúciách, jednou z nich je
UF/IFAS (Institute of Food and
Agricultural Sciences), kto-
rého súãasÈou je Gulf Coast
Research and Education Cen-
ter v meste Balm. Na webovej
stránke tohto centra je publi-
kovan˘ mesaãník Internatio-
nal Focus, ktor˘ okrem iného
priná‰a ãlánok o spolupráci s
SPU v Nitre, zameranej na v˘-
menu ‰tudentov. Citujeme:

Vo februári nav‰tívila delegá-
cia SPU v zloÏení prorektor Du-
‰an Húska, dekan FZKI Miku-
lá‰ Láteãka a vedúca Katedry
biotechniky zelene Anna Jaká-
bová novovybudované V˘skum-
no-vzdelávacie centrum Gulf
Coast Balm a kampus Floridskej
univerzity, aby formulovali doho-
du o spolupráci a hºadali moÏ-
nosti pre v˘menu ‰tudentov aj
pracovníkov oboch univerzít. 

Riaditeº centra Jack Rech-
cigl, oboznámil zástupcov dele-
gácie so zariadením centra a
príleÏitosÈami pre ‰tudentov.
Jednou z nich by bolo ‰túdium
v rámci medzinárodného di‰-
tanãného vzdelávacieho pro-
gramu Floridskej univerzity
UF/IFAS, ktor˘ ponúka master-
sk˘ program vedy o pôde a vo-
de a entomológia. Prostredníc-
tvom neho moÏno dosiahnuÈ
mastersk˘ titul Floridskej uni-
verzity aj v inej krajine. 

(international.ifas.ufl.edu/
focusweb/focusfeb05006.htm)
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rozvoj, podnikanie a ochranu
spotrebiteºa, právne a ekonomic-
ké postavenie samosprávnych
krajov, vplyv mal˘ch a veºk˘ch
podnikov na ekonomick˘ rozvoj
regiónov a obcí, ako aj moÏnosti
vyuÏitia hydroenergetického po-

2. M. Slovák: Urãenie rovno-
mernosti postreku závlah pomo-
cou PC

3. M. Kurek: Tvorba interneto-
vej stránky pre MF KEA

âestné uznanie 
I. Tóth: Elektronická uãebnica

jazyka PHP

SpoºahlivosÈ techniky a jej
energetická nároãnosÈ

1. A. Hampl (âR): Energetické
zpracování ãistírensk˘ch kalÛ

2. L. Lencsés: Anal˘za moÏ-
ností úspor elektrickej energie v
poºnohospodárstve

3. M. Bujna: Návrh renovácie
leme‰ov a ich prevádzkové ove-
renie

Èazné práce prezentovali aj na
ìal‰ích súÈaÏiach.

Autori najlep‰ích prác z kaÏdej
sekcie sa zúãastnia na 3. medzi-
národnej ‰tudentskej vedeckej
konferencii na TU Alexandra Dub-
ãeka v Trenãíne.

Doc. Ing. ANNA BELAJOVÁ, PhD.

V¯SLEDKY
Mechanizaãná fakulta

Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Pred 35 rokmi sa
v Spojen˘ch ‰tá-
toch po prv˘krát ko-
nali protestné zhro-
maÏdenia ochranár-
skych skupín s cie-

ºom prinútiÈ vládu prijaÈ opatrenia
proti zneãisÈovaniu Ïivotného pro-
stredia. Viete, ako sa naz˘va deÀ,
ktor˘ si práve dnes pripomíname? 

Va‰e odpovede ãakáme do 29.
apríla na adrese: Redakcia Poºno-
hospodár, Slovenská poºnohospo-
dárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra, e-mail: redakcia@
polnohospodar.sk. Pre jedného v˘-
hercu je pripravená pekná kniha. -r-

âítate pozorne?

âlenovia odborn˘ch porôt pri
hodnotení kládli dôraz na aktuál-
nosÈ rie‰enej problematiky, meto-
dick˘ prístup k rie‰eniu problema-
tiky, rozsah experimentálnych
prác, podiel ‰tudenta na rie‰ení,
spôsob spracovania rie‰enej pro-
blematiky a prezentácie v˘sled-
kov. Predsedovia porôt doc. Ing.
Ivan Karas, PhD., RNDr. ªubomír
Kubík, PhD., a doc. Ing. Július Ba-
log, CSc., poãas slávnostného vy-
hlásenia najúspe‰nej‰ích prác s
pote‰ením kon‰tatovali, Ïe úroveÀ
prác bola vysoká a veºmi ocenili
skutoãnosÈ, Ïe ‰tudenti sa aktívne
zapájali aj do diskusie k rie‰enej
problematike. Vysokou úrovÀou
prác sa prezentovali aj mladí hos-
tia z partnersk˘ch zahraniãn˘ch
univerzít, o ãom svedãia prvé prieã-
ky v dvoch sekciách. 

Dekan fakulty prof. Ing. Vladi-
mír Kroãko, CSc., v závereãnom

Tematické zameranie prác ko-
re‰pondovalo s obsahom ‰tudij-
n˘ch programov na fakulte. Au-
tori prác sa orientovali na rie‰enie
problémov súvisiacich s diferen-
ciáciou v rozvoji regiónov, na vy-
uÏívanie zdrojov EÚ pre miestny

VyuÏitie techniky v poºnohos-
podárstve a v potravinárstve

1. P. Oliva (âR): Zhodnocení
moÏnosti tvorby v˘nosov˘ch map
pfii sklizni pícnin Ïacím strojem
pracujícím v polních podmínkách

2. J. Slama: Anal˘za linky pre
príjem a spracovanie rajãín

3. M. Macák: Hodnotenie obil-
n˘ch kombajnov pomocou metó-
dy multikriteriálnej anal˘zy

âestné uznanie 
V. Svoradová: Laboratórne za-

riadenie na v˘skum filtraãn˘ch pro-
cesov

Informatika a automatizácia
technick˘ch procesov

1. M. Plaãko: Experimentálne
pracovisko s riscov˘mi mikrokon-
trolérmi 

tenciálu a ekologického poºno-
hospodárstva pre rozvoj vidiec-
kych regiónov.

Externí predsedovia komisií
Ing. Franti‰ek Majerník CSc., a
JUDr. Zuzana ·oltésová pozitív-
ne hodnotili zameranie prác a ich
v˘sledky. Odporuãili, aby sa ví-

3. S. Pavúk: MoÏnosti vyuÏitia
vodn˘ch zdrojov pre rozvoj regió-
nu 

Rozvoj obcí
1. B. Milotová: MoÏnosti vyuÏi-

tia hydroenergetického potenciá-
lu v regióne RuÏomberok

2. M. Mostná: VyuÏívanie fi-
nanãn˘ch prostriedkov z pred-
vstupov˘ch programov pre rozvoj
obcí

3. L. âapuchová: Úlohy samo-
správy pri nakladaní s odpadmi
vo vybran˘ch obciach

Európske rozvojové programy
1. V. Tóthová: Ekologické poº-

nohospodárstvo vo vybran˘ch
‰tátoch EÚ

2. L. VuÏÀáková: Podnikanie a
ochrana spotrebiteºa

3. K. Cehuºová: Legislatíva
malého a stredného podnikania

Rozvoj regiónov
1. M. Mi‰ove: Participácia RRA

RPIC na tvorbe a realizácii rozvo-
jov˘ch programov obcí

2. M. Mlyneková: Dynamika
ekonomického rozvoja regiónov
Slovenska

príhovore ocenil aktivitu v‰etk˘ch
zúãastnen˘ch domácich aj zahra-
niãn˘ch ‰tudentov. S radosÈou si
vypoãul závereãné hodnotenie
predsedov jednotliv˘ch komisií,
ktorí sa zhodli v názore, Ïe práce
prezentované mlad˘mi vedeck˘-
mi pracovníkmi boli kvalitné a
mali vysokú vedeckú úroveÀ. Po-
ìakoval prodekanke MF RNDr.
Zuzane Hlaváãovej, CSc., orga-
nizaãnému v˘boru konferencie,
fakultnému v˘poãtovému stredis-
ku MF za zorganizovanie a ús-
pe‰n˘ priebeh konferencie a vy-
slovil presvedãenie, Ïe ‰tudent-
ská vedecká konferencia bude
maÈ aj v ìal‰ích rokoch svoje po-
kraãovanie.

V‰etky súÈaÏné práce sú uve-
rejnené v zborníku na CD disku,
ktor˘ si odniesol kaÏd˘ úãastník
konferencie. 

Ing. ROMAN GÁLIK, PhD.
gestor ·Vâ na MF

Vo ‰tvrtok 7. apríla 2005 sa na Mechanizaãnej fakulte SPU ko-
nala medzinárodná ‰tudentská vedecká konferencia. O ão najlep-
‰ie umiestnenie sa v troch rokovacích sekciách uchádzalo 27 prác,
z toho dve z âZU v Prahe, dve z MZLU v Brne a jedna z FVT ko‰ic-
kej TU so sídlom v Pre‰ove. 

�  �  �

Prvú ‰tudentskú vedeckú konferenciu organizovala v dÀoch 13.
a 14. apríla 2005 Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvo-
ja. V troch sekciách súÈaÏilo 21 ‰tudentov, predov‰etk˘m druhého
stupÀa ‰túdia (v dennej aj externej forme). Zvlá‰È pote‰ujúca bola
úãasÈ ‰tudentov bakalárskeho ‰túdia.

Autorom prv˘ch troch prác v kaÏdej sekcii odovzdal ceny dekan MF
Vladimír Kroãko a prodekanka MF pre v˘chovno–vzdelávaciu ãinnosÈ
Zuzana Hlaváãová.

VíÈazi prvého fakultného kola ·VK na Fakulte európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja so svojimi pedagógmi. Snímka: Mgr. PETER LACINA

Tak sme to zlomili... Foto: LUCIA FERENCOVÁ

Z PRVOAPRÍLOVEJ LÁMAâKY

V stredu 13. apríla 2005 zaplnili spoloãenskú
miestnosÈ ·D MladosÈ uãitelia a najmä ‰tudenti
na‰ej a susednej univerzity, ktorí sa zi‰li na
predná‰kovo–diskusnom veãere na tému: „Pre-
ão môÏeme ísÈ spolu?“.

Veºmi príjemné a obohacujúce stretnutie o
v˘zname a dôleÏitosti ekumenizmu viedol Mons. prof. ThDr. Ing. An-
ton Koneãn˘, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v
Ko‰iciach a Mgr. Jaroslav Széles, zástupca Reformovanej kresÈanskej
cirkvi, ktorí pôsobia v Ko‰iciach. Medzi zúãastnen˘mi boli aj zástup-
covia kresÈansk˘ch cirkví na území Nitry.

âo sa vlastne skr˘va za slovkom ekumenizmus? Ide o hnutie cirkví
s cieºom zjednotiÈ náboÏenstvá a cirkvi, ktoré hlásajú: Sláva Bohu a na
zemi pokoj ºuìom dobrej vôle. Hlavná my‰lienka tohto stretnutia bolo
zjednotenie na základe nieãoho spoloãného. Cesta, akou sa to dá do-
siahnuÈ, je dobrá vôºa a ochota hºadaÈ.

K príjemnej atmosfére veãera prispeli aj mládeÏnícke cirkevné zbo-
ry svojimi piesÀami a krásnymi svedectvami. Myslím, Ïe zmysel eku-
menizmu sa nám tento raz podarilo úspe‰ne naplniÈ. E.G. (VBH)

PONDELOK, 2. mája
8.00 V˘stava v˘tvarn˘ch 

prác a fotografií

aula SPU

19.00 Noãn˘ v˘stup na Zobor

·D MladosÈ, ·D UKF

UTOROK, 3. mája
9.00 Tenisov˘ turnaj 

SPU – UKF

‰portov˘ areál 

pri ·D MladosÈ

Turnaj v streetballe 

SPU - UKF

‰portov˘ areál 

pri ·D MladosÈ

13.00 Turnaj vo vodnom 

slalome

19.00 Divadlo KríÏom-KráÏom:

Pytliakova Ïena

·D MladosÈ

STREDA, 4. mája
12.00 Futbalov˘ zápas 

SPU – UKF
futbalov˘ ‰tadión FC Nitra

14.00 MAJÁLES
Skupiny: Source, Zuna, 
Neon union, Vrak, Greta
& Mantinels, Aya, 
Gladiator, Vidiek
‰portov˘ areál pri ·D 
MladosÈ

·TVRTOK, 5. mája
18.00 V˘stava v˘tvarn˘ch 

prác ‰tudentov a pedagó-
gov SPU a UKF, v˘stava 
fotografií 
foyer DAB Nitra

19.00 Slávnostn˘ galaveãer 
Gaudeamus
Veºká sála DAB Nitra

PIATOK, 6. mája
15.30 Galakoncert univerzitn˘ch

súborov pre Nitranov
pe‰ia zóna pred 
OD Úspech 

PoradÀa zdravého 
Ïivotného ‰t˘lu
pe‰ia zóna pred 
OD ÚspechDiskusiu o v˘zname ekumenizmu viedol A. Koneãn˘ a J. Széles.

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (5)
SEBAVEDOMIE

Horko - ÈaÏko urobená skú‰-
ka ma silne poznaãila a odobra-
la mi sebavedomie. V druhom
roãníku sme v jednom semestri
mali tri skú‰ky z chémie. Veºmi
som sa ich obával. Jedna z nich
bola u pána docenta Kon‰tantí-
na Holobradého. Uãil som sa
dosÈ veºa, ale keì som pri‰iel
do kancelárie, skú‰ajúceho som
poprosil o preloÏenie termínu o
niekoºko dní. Nesúhlasil. Pove-
dal, Ïe buì pôjdem na skú‰ku
teraz, alebo na opravn˘ termín.
âo som mal robiÈ! Povedal som,
Ïe sa skú‰ke podrobím. Otázky
mi sadli, i‰lo mi to dobre, ale
pán docent, keìÏe som na úvod
povedal, Ïe v‰etko neovládam,
ma zaãal skú‰aÈ ìalej. V‰etko
som vedel. Napísal mi známku
v˘born˘, ale viac neÏ jednotka
ma pote‰ili jeho slová: „Mlad˘
muÏ, ste usilovn˘ mládenec, aj
múdry, ch˘ba vám v‰ak sebave-
domie.“. To ma úÏasne posilnilo
a do konca ‰túdia mi pomáhalo.

Niã som v‰ak neodflákal, mal
som veºkú zodpovednosÈ pred
rodiãmi aj pred sebou. 

Tro‰ka predbehnem dej. Na
vtedaj‰ieho docenta, dnes pána
profesora Holobradého mám tie
najlep‰ie a najkraj‰ie spomien-
ky. Ani som si neskôr pri svojom
vedeckom bádaní neuvedomil,
ako som padol do osídiel jeho
ekologicko-ekonomickej vedy,
ktorú zaloÏil, rozvíjal a aj dnes
tvorivo obohacuje. Bol prv˘m
ãlovekom, ktor˘ sa nebál posta-
viÈ na obranu pôdy pred korist-
níckym prístupom a devastácii
zo strany priemyslu a ‰tátu. Hájil
záujmy roºníkov, druÏstevníkov
na najpostihnutej‰ích pôdach v
oblastiach Slovenska. Nesklonil
hlavu ani vtedy, keì ho dodnes
nevedno za ão poslali preã zo
‰koly (po previerkach v roku
1970). Zostal dodnes ozajstn˘m
veºk˘m âlovekom. Veºa som sa
neskôr od neho nauãil. Nepoz-
nám ãloveka, ktor˘ vykonal toº-
ko dobra pre in˘ch, ako on.
V‰etko robil nezi‰tne.

Po príhovore dekanky FAPZ
pani Magdalény Lacko-Barto‰o-
vej a ‰tudenta Mateja Hudeca,
ktorí lámaãkov˘ ples otvorili, na-
sledoval profesorsk˘ tanec. Zá-
bava pokraãovala vystúpením
Divadielka na Osmiãke. Obdivu-
hodn˘ hereck˘ v˘kon, skvelé
scénky a humorne parodované
pesniãky boli odmenené obrov-
sk˘m potleskom. Krátko pred
polnocou nastal ãas na tradiãné
lámanie symbolov. Tejto úlohy
sa zhostil Ing. Milan ·imko, ako
zástupca v‰etk˘ch prítomn˘ch
roãníkov˘ch pedagógov. Po na-
máhavom lámaní vyhladnut˘ch
úãastníkov pote‰ila polnoãná ka-
pustnica a vyhlasovanie tomboly
okorenené dávkou humoru. Plne
obsaden˘ parket rie‰il kaÏd˘ po
svojom, tancovalo sa na v‰et-

k˘ch miestach aÏ do skor˘ch
rann˘ch hodín.

Chcem sa poìakovaÈ ‰tuden-
tom oboch fakúlt za spoloãen-
skú úroveÀ veãera a zároveÀ
v‰etk˘m, ktorí nám pomohli po-
kraãovaÈ v tejto krásnej tradícii.
Zvlá‰tne poìakovanie patrí Ing.
R. Janerlovi z KKZâ a riaditeºo-
vi DAB J. Gre‰‰ovi za poskytnu-
tie cien do tomboly. Je smutné,
Ïe podobné akcie nemoÏno or-
ganizovaÈ v na‰ich ‰tudentsk˘ch
domovoch, a t˘m zlep‰iÈ ich zlú
ekonomickú situáciu. Dúfam, Ïe
nasledujúce roãníky tretiakov
budú v tejto tradícii naìalej po-
kraãovaÈ i napriek nároãn˘m ba-
kalárskym ‰tátniciam.

Za organizátorov 
LUKÁ· RADOâANI

MESIAC V ZNAMENÍ VEDECK¯CH KONFERENCIÍ ·TUDENTOV A DOKTORANDOV

... prekvapenie! Aj tak sa dá opísaÈ atmosféra, ktorá vládla na
spoloãnej prvoaprílovej lámaãke ‰tudentov ‰iestich odborov
Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov a jedného odboru
Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Na‰a alma mater nám
od 1. roãníka v‰tepuje zásadu: „Najskôr práca, potom zábava!“
V˘nimka v‰ak potvrdzuje pravidlo. Neúprosné bakalárske ‰tát-
nice donútili tím tretiakov zorganizovaÈ tradiãné lámanie sym-
bolov a s ním spojenú zábavu.

PRÁCA
PETER OFNER GmbH

hºadá hostesky do svojej
expozície na v˘stavisku
Agrokomplex v Nitre poãas
medzinárodného strojár-
skeho veºtrhu. Termín: 24.
– 26. mája (od 9.00 do
18.00 h) a 27. mája (od
9.00 do 15.00 h). PoÏiadav-
ky: znalosÈ nemeckého ja-
zyka. Platové podmienky:
50 eur/deÀ. Îiadosti (v nem-
ãine) s krátkym Ïivotopisom
a fotografiou posielajte na
adresu: PETER OFNER
GmbH, Astrid Ofner, Per-
nerstoferstr. 9, 2700 Wr.
Neustadt, Austria, alebo na
e-mail: astrid.ofner@dirak.at 
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Súboj vysoko‰kolsk˘ch tímov 
v prospech na‰ich hráãov

Lipican – kráº koní, kôÀ kráºov

SPEKTRUM

UPOZOR≈UJEME

ria v Budape‰ti a Fakulta ekono-
miky a manaÏmentu SPU, je po-
skytnúÈ priestor na v˘menu skú-
seností a poznatkov expertov z
krajín EÚ, b˘val˘ch ‰tátov So-
vietskeho zväzu a ìal‰ích európ-
skych krajín na problematiku tr-
hu s pôdou. 

DIVADLO A. BAGARA: 22. –
23. 4. Adam ·angala, 25. – 26. 4.
Aj kone sa strieºajú, 25. 4. Námes-
tie, 27. 4. Príbehy obyãajného ‰ia-
lenstva, 27. 4. Sylvia, 28. 4. Tri
sestry, 29. 4. Svätenie jari, 30. 4.
...a e‰te som aj smoliar, 2. 5. Tri
sestry, 3. – 4. 5. Peter Pan, 6. – 7.
5. Testosterón; ORBIS: 22. – 26.
4. Cumlikátor, 27. 4. Dead Man,
27. 4. Underground, 28. 4. – 3. 5.
Príbehy obyãajného ‰ialenstva, 5.
– 10. 5. Buì cool; PALACE: 25. –
26. 4. Alexander Veºk˘, 27. – 28.
4. Posledné tango v ParíÏi, 27. –
28. 4. Wilbur sa chce zabiÈ, 2. – 3.
5. Nebo nad Berlínom, 2. – 5. 5.
Pád tretej rí‰e, 4. – 5. 5. Pink
Floyd: Stena,; LIPA: 22. – 24. 4.
Hra na schovávaãku, 23. – 24. 4.
Gombíková vojna, 29. 4. – 1. 5.
NenávisÈ, 30. 4. – 1. 5. Shrek,
STARÁ PEKÁRE≈: 23. 4. Gene-
tix, 27. 4. I.M.T. Smile Exotica
Tour.

– 4 –

NEPREHLIADNITE

� V priestoroch V˘skumného
ústavu Ïivoãí‰nej v˘roby v Nitre
sa 26. – 28. apríla bude konaÈ
medzinárodná konferencia Fy-
ziologické a technické aspekty
dojenia. Podujatie, na ktorom sa
zúãastnia poprední odborníci z
oblasti získavania mlieka, sa us-
kutoãní pri príleÏitosti zasadania
subkomisie pre meraciu techniku
Medzinárodného v˘boru pre kon-
trolu úÏitkovosti – ICAR.

� Realizácia bolonského pro-
cesu na vysok˘ch ‰kolách je
názov konferencie, ktorú 3. mája
2005 v priestoroch Kongresové-
ho centra SPU organizuje Slo-
venská akademická asociácia
pre medzinárodnú spoluprácu a
Národná kancelária programu
Socrates v spolupráci s M· SR. 

� V Kongresovom centre SPU
sa 6. – 7. mája 2005 uskutoãní
regionálny workshop o rozvoji tr-
hu s pôdou v krajinách strednej
a v˘chodnej Európy. Cieºom or-
ganizátorov podujatia, ktor˘mi
sú FAO, Subregionálna kancelá-

AVIZUJEME

➤Katedra botaniky FAPZ poz˘-
va v‰etk˘ch záujemcov na bota-
nickú exkurziu po Zoborskej
lesostepi. Zraz: 9. mája 2005 o
13.00 h pri lieãebnom ústave.
BliÏ‰ie informácie u Ing. Pavla
Eliá‰a alebo na adrese: Pavol.
Elias@uniag.sk

Závereãná tabuºka na‰ej naj-
vy‰‰ej basketbalovej súÈaÏe urãi-
la dvojice súperov pre vyraìova-
cie zápasy o titul majstra Sloven-
ska. Zhodou okolností sa na‰im
súperom v súÈaÏi o postup medzi
najlep‰ie ‰tyri tímy stalo druÏstvo
TU Ko‰ice. Protivník mal pre nás
dvojjedinú podobu: poãas súÈaÏ-
ného roka sme s ním prehrali aj
na domácej palubovke a okrem
toho nás vyradil zo Slovenského
pohára. Na druhej strane v‰ak v
dlhodobej súÈaÏi TU skonãila za
nami ão znamenalo, Ïe prv˘ a
moÏno aj posledn˘ rozhodujúci
zápas sa mohol hraÈ na na‰ej pa-
lubovke. Poìme v‰ak pekne po
poriadku.

Prv˘ zápas play off sa teda
hral pod na‰imi ko‰mi. Nastúpili
sme naÀ aj s omilosten˘m Vai‰vi-
lom, ktor˘ bol spolu s Fap‰om
potrestan˘ práve pre neprístoj-
nosti po stretnutí s Ko‰icami...!
Zápas sme s prehºadom vyhrali o
23 bodov 87:64. S urãit˘m psy-
chick˘m náskokom sme cestova-
li do Ko‰íc, kde „my sme mohli,
ale Ko‰ice museli“. ZvíÈazili 91:84,
aj keì po vyrovnanom v˘kone o-
boch aktérov. V závere zápasu
sa nielen ‰Èastie, ale aj rozhodco-
via rozhodli podporiÈ TU Ko‰ice.

Dnes zaãíname s miniv˘berom
zdrojov známych ako e-kniÏnice a-
lebo ‰pecializované zbierky doku-
mentov. 

E-kniÏnica, ktorá je v˘sledkom
projektu Univerzitnej kniÏnice v Re-
gensburgu, je známa pod názvom
Elektronische Zeitschriftenbiblio-
thek - EZB. Projekt sa zameriava
nielen na univerzitné kniÏnice v ne-
mecky hovoriacich krajinách, ale je
otvoren˘ pre celú Európu, v súãas-
nosti je v Àom zapojen˘ch viac ako
260 in‰titúcií. EZB ponúka prístup
z jedného miesta k plnotextov˘m
odborn˘m elektronick˘m ãasopi-
som, ktoré má kniÏnica k dispozícii
(sú dostupné pouÏívateºom) v rám-
ci predplatného, alebo ktoré sú voº-
ne dostupné v internete. Pracuje
sa v anglickom a nemeckom jazy-
kovom prostredí. E-kniÏnica odka-
zuje na takmer 20 000 plnotexto-
v˘ch titulov ãasopisov, z toho je asi
9000 voºne dostupn˘ch, k dispozí-

cii je abecedn˘ a tematick˘ zoz-
nam titulov. âasopisy sú tematicky
ãlenené do 41 okruhov. 

V roku 2004 sa do projektu za-
pojila aj SlPK, a tak jej pouÏívatelia
môÏu cez EZB pristupovaÈ k v‰et-
k˘m titulom ãasopisov v rámci li-
cencovan˘ch (platen˘ch) zdrojov
kniÏnice - EBSCO, SpringerLINK a
ProQuest Agriculture Journals. K
dispozícii sú v‰etky voºné tituly za-
hrnuté do e-kniÏnice, ktoré boli nie-
ktorou z úãastníckych in‰titúcií za-
radené do zoznamu. V rámci admi-
nistrácie projektu v SlPK je snaha
doplniÈ ch˘bajúce slovenské perio-
diká, teda aj vedecké ãasopisy SPU
v Nitre. Privítame Va‰e návrhy a
podnety. Najväã‰ie plus projektu:
pouÏívatelia na SPU môÏu pri vy-
hºadávaní informácií pracovaÈ stá-
le v jednom prostredí a prezeraÈ
tak rôzne zdroje naraz. Prístup:
www.slpk.sk/ezb/ezb.htm

PhDr. ª. JEDLIâKOVÁ

Séria sa teda presunula znovu na
domácu palubovku, kde sme opäÈ
dominovali rozdielom triedy a vy-
hrali 98:67. KeìÏe sa play off hrá
na tri vyhrané zápasy prv˘ meãbal
sme mali uÏ vo ‰tvrtom zápase v
Ko‰iciach. Po nepochopiteºnom
zlom v˘kone sme v‰ak znovu pre-
hrali 80:67. Na‰i ko‰ickí priatelia
tvrdia Ïe zámerne, aby sme si po-
stup vybojovali pred domácim
publikom. My v‰ak vieme svoje!
Po celkovom stave 2:2 na zápasy
sa rozhodujúci duel odohral 16.
apríla pred takmer pln˘m hºadis-
kom, v ktorom spolu s preziden-
tom basketbalovej asociácie Bar-
Àákom a generálnym sekretárom
zväzu Smolekom sedel aj rektor
TU a predseda rektorskej konfe-
rencie profesor Sinay. Zápas sa
hral vo vynikajúcej atmosfére a
dominovali sme v Àom od prvého
hvizdu rozhodcov. Vyhrali sme ho
rozdielom dvoch tried 94:53, teda
o 41 bodov. 

V boji o postup do finále nás,
tak ako vlani, znovu ãaká druÏstvo
Svitu. Veríme, Ïe aj proti podta-
transkému dravcovi budeme tento
rok úspe‰nej‰í. Prv˘ zápas sa hrá
vo Svite uÏ v stredu 20. apríla.
Na‰i hráãi sa v‰ak o postup bu-
dú usilovaÈ aj doma, a to v sobo-
tu 23. apríla. Príìte sa pozrieÈ a
podporiÈ nás! Dobrú atmosféru
budeme potrebovaÈ. - Rj -

POZ¯VAME

� Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU
v Nitre oznamuje, Ïe prijímacie skú‰ky
na doktorandské ‰túdium sa budú ko-
naÈ 27. 5. 2005 o 8.00 h v zasadaãke
Dekanátu MF v nasledujúcich ‰tudij-
n˘ch programoch:
➤ technika a mechanizácia poºnohos-

podárskej v˘roby,
➤ kvalita produkcie,
➤ dopravné stroje a zariadenia.

Prihlá‰ky zasielajte do 13. mája 2005
na adresu: Dekanát Mechanizaãnej fa-
kulty, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

� Oznamujeme ‰tudentom SPU, Ïe
od 15. apríla 2005 sa potvrdenia o ‰tú-
diu vydávajú v Registri ‰tudentov, ktor˘
sa nachádza vo vestibule pod aulou.

OZNAM
Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre prijme

na Útvar prevádzky Rektorátu SPU technicko-odborného
pracovníka na zabezpeãenie energetického hospodárstva.

Podmienky:
- ÚSO vzdelanie eletrotechnického, príp. strojníckeho za-

merania,
- znalosÈ problematiky v energetike a v tepelnom hospodár-

stve,
- ovládanie práce s PC,
- bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- minimálne 5-roãná prax v odbore,
- záujem o celoÏivotné vzdelávanie.

ÎiadosÈ o prijatie spolu s profesijn˘m Ïivotopisom, overe-
n˘mi dokladmi o vzdelaní, potvrdením o praxi a adekvátnym
preukázaním bezúhonnosti posielajte najneskôr do 10 dní
od uverejnenia na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky, ekonomiky
práce a mzdovej uãtárne, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
J. Mlynek – K. Vavri‰inová: Îivoãí‰na produkcia a v˘roba (pre

FEM). Prvé vydanie, náklad 900 ks, cena 60 Sk.
V. Paganová: Základy lesného hospodárstva. Druhé nezmenené

vydanie, náklad 150 ks, cena 121 Sk.
·. Poláãek a kol.: Laboratórne cviãenia z anorganickej chémie.

Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 77 Sk.
D. Moravãíková – D. Kuãírková: Rurálna sociológia. Dotlaã k 2.

vydaniu, náklad 300 ks, cena 68 Sk.
M. Michálek: Didaktika poºnohospodárskych technick˘ch predme-

tov. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 77 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
J. Matu‰koviã – O. Paulen: Základy ovocinárstva. Druhé nezme-

nené vydanie, cena 91 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Kto je kde?

ODPORÚâAME

Podhájska, obec neìaleko ·urian, je známa horúcou minerálnou
vodou. Vyviera z hæbky 1900 metrov, kde dosahuje teplotu 83° C a
minerálnym zloÏením je podobná vode M⁄tveho mora. Termálna
voda pomáha ºuìom s problémami priedu‰iek, koÏn˘mi choroba-
mi, zlep‰uje stav pohybového aparátu a poskytuje úºavu una-
ven˘m a vyãerpan˘m ºudom. 

·portová komisia OZ usporiadala vo februári a marci päÈ zájaz-
dov do Podhájskej, na ktor˘ch sa zúãastnilo 168 zamestnancov
SPU a ich rodinn˘ch príslu‰níkov. MIROSLAV MÜLLER

E‰te vãera som mal hotovú diplomovku. BohuÏiaº, dnes som nav‰tívil
svojho ‰koliteºa...

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

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

Prednedávnom zaãala likvi-
dácia trojice montovan˘ch ba-
rakov za areálom botanickej
záhrady. Administratívne pries-
tory BZ, ktoré tu boli umiestne-
né, sa presÈahovali do pavilónu
V (hala V1). Od 11. apríla pôso-
bí v nov˘ch priestoroch aj Ka-
tedra biometeorológie a hydro-
lógie FZKI, ktorá sa z Marián-
skej ulice presunula do budovy
na Hospodárskej ã. 7 (tel. ã.:
037/6514 707). 

V Národnom Ïrebãíne Topoº-
ãianky sa 1. mája 2005 uskutoãní
DeÀ otvoren˘ch dverí spojen˘ s
oslavami 425. v˘roãia zaloÏenia
plemena lipican. Medzinárodná
‰núra osláv, ktor˘mi si chovatelia
na celom svete pripomínajú jubi-
leum vzniku tohto najstar‰ieho
kultúrneho plemena
koní v Európe, od‰tar-
tuje práve v Národnom Ïrebãíne
Topoºãianky a skonãí v talianskej
Verone.

Náv‰tevníci Topoºãianok majú
vynikajúcu moÏnosÈ stráviÈ prv˘
máj v prekrásnom prostredí histo-
rickej obce a vybraÈ si z bohatého
programu akcií. Od 9.00 h je pri-
pravená prehliadka jazdiarne a

múzea chovu koní, o 10.00 h ve-
rejné tréningy ‰portov˘ch koní a
od 13.00 h galaprogram, v kto-
rom vystúpia kone a jazdci po-
predn˘ch ‰tátnych Ïrebãínov s
chovom plemena lipican. Súãas-
Èou osláv bude aj v˘stava elitné-
ho stáda plemenn˘ch lipican-

sk˘ch kob˘l so Ïriebät-
kami, vystúpenia To-

poºãianskej jazdeckej ‰koly a
jazdcov NÎ Topoºãianky, chova-
teºské ukáÏky plemien, priprave-
ná je záprahová show, bezplatné
jazdy v koãi alebo pod sedlom, u-
káÏky historického ‰ermu, streºba
z historick˘ch zbraní a ìal‰ie
‰portové a kultúrne podujatia.

Viac na www.nztopolcianky.sk

(Dokonãenie z minulého ãísla)

� Niekoºko vecí v ·panielsku je pre nás priam
nepochopiteºn˘ch. Napríklad, kaÏd˘ piatok a sobotu
sa opakuje tá istá situácia. Napriek tomu, Ïe v‰etci
veºmi dobre vedia, Ïe ulice mesta sú preplnené au-
tami, je zápcha a neexistuje ani jedno miesto na
parkovanie, v‰etci akoby povinne vychádzajú do
ulíc a, samozrejme, autom. Ako to potom vyzerá?
Jednoducho, je to „to pravé orechové“. Do ulíc tre-
ba ísÈ stoj ão stoj! A ako inak, autom...

� O ·panieloch si väã‰ina z nás myslí, Ïe sa
veºmi ºahko zoznamujú a tvoria priateºstvá. Av‰ak
zdanie klame. Takéto vzÈahy sú väã‰inou veºmi
povrchné a len veºmi zriedkavo sa prehæbia do sku-
toãného priateºstva. Treba v‰ak priznaÈ, Ïe je po-
merne ºahké zoznámiÈ sa s niek˘m jednoduch˘m
oslovením, bezprostredn˘m pozvaním na pohárik
a pod. 

� V ·panielsku nie je veºmi beÏné poz˘vaÈ pria-
teºov na náv‰tevu do rodinného prostredia. Domá-
ci krb je urãen˘ ãlenom rodiny a na stretnutia s
priateºmi slúÏia verejné priestory, bary, re‰taurácie
a podobne. Ak vás predsa len niekto pozve do do-
mu, resp. bytu, nesnaÏte sa, prosím, nikdy vyzúvaÈ
si topánky, a to ani v prípade, Ïe by boli ‰pinavé.

� Ak sa chystáte na dovolenku do ·panielska a
máte namierené na pláÏ, plavky si obleãte uÏ v ho-
telovej izbe. Plavky na pláÏi si obliekajú, zahaºujúc
si svoje maliãkosti osu‰kou, iba cudzinci. Z pláÏe
·panieli odchádzajú, aÏ keì sú plavky suché. Na

pláÏi veºmi ãasto môÏete poãuÈ: „Ideme?“ „Poãkaj,
e‰te nemám suché plavky!“

� A na záver len niekoºko rád. V prípade, Ïe sa 
v ·panielsku zaºúbite, nesnaÏte sa niektoré slová
preloÏiÈ z vá‰ho materinského jazyka. Urãite by sa
va‰a partnerka nepote‰ila slovíãkam ako my‰iãka
moja, poklad môj a pod. PouÏite skôr slová ako ca-
rino (láska, neha), cielo (obloha) alebo staré známe
mi amor (láska moja). Ak chcete vyjadriÈ svoje city,
staãí ak poviete Te quiero (vyslovujte te kiero –
mám Èa rád). Známe Te amo (milujem Èa) znie príli‰
dramaticky. A nezabudnite, ·panieli sú na verej-
nosti pomerne hanbliví.

T˘chto niekoºko postrehov som zaãala otázkou a
tu je moja odpoveì: ·panielsko je svojou geografic-
kou, historickou, kultúrnou, gastronomickou... pes-
trosÈou jedineãné, a t˘m oãarujúce, hodné ná‰ho
obdivu.  Que viva Espana!

JANA VRBOVÁ, KOJV

POZVÁNKA

Elektronická kniÏnica ãasopisov (EZB)

A túto e-kniÏnicu poznáte?

Aké je ·panielsko?IN¯ KRAJ,

IN¯ MRAV

! ~

~

Dekan Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja SPU v
Nitre vyhlasuje prijímacie konanie na III. stupeÀ ‰túdia (doktorandské
‰túdium) v ‰tudijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj
pre nasledovné ‰tudijné programy:

regionálny rozvoj,
európske rozvojové programy.
Na doktorandské ‰túdium sa môÏu prihlásiÈ absolventi vysok˘ch

‰kôl v uvedenom alebo príbuznom ‰tudijnom odbore, resp. absolven-
ti in˘ch odborov, ktorí pracujú vo verejnej správe. 

Informácie o témach dizertaãn˘ch prác, ako i podmienkach prijatia
na ‰túdium, môÏete získaÈ na vedeckov˘skumnom oddelení Dekaná-
tu FE·RR, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. ã.: 037/6508 748 a na we-
bovej stránke fakulty www.fesrr.uniag.sk/doktorandske_studium.htm.
Uzávierka prihlá‰ok je 24. júna 2005.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre vypisu-
je v˘berové konanie na obsadenie miest na doktorandské ‰túdium v
‰tudijn˘ch programoch:

5.2.25 biotechnológie,
4.2.3 molekulárna biológia,
6.1.13 technológia potravín.
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch ‰kôl v príslu‰nom zameraní.

Informácie o témach dizertaãn˘ch prác a podmienkach prijatia na ‰tú-
dium získajú na vedeckov˘skumnom oddelení Dekanátu FBP, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. ã.: 037/6508 524 a na webovej stránke fa-
kulty www.fbp.uniag.sk. Uzávierka prihlá‰ok je 3. júna 2005.


