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STΩPâEK
"KaÏd˘ deÀ sa nieão konãí,

kaÏd˘ deÀ sa nieão zaãína..."
Tento popevok z kedysi populár-
nej piesne mi pri‰iel na um, keì
nás pred pár dÀami milá kolegy-
Àa a spolupracovníãka, pani Ka-
tarína Potoková, vyzvala, aby
sme prispeli svojou tro‰kou do
mlyna, konkrétne do ostatného
predprázdninového vydania dvoj-
t˘Ïdenníka POªNOHOSPODÁR.

Zaãína i konãí sa toho v t˘chto
dÀoch viac... Skonãila sa kalen-
dárna jar a zaãalo sa pre mno-
h˘ch vytúÏené leto... Konãí sa
akademick˘ rok a pre ‰tudentov i
profesorov sa zaãínajú prázdniny.
A v neposlednom rade - ‰tudenti
ostatn˘ch, najvy‰‰ích roãníkov
‰tátnicami ukonãili ‰túdium a ocit-
li sa na prahu "dospeláckeho"
praktického Ïivota... NuÏ a práve
t˘mto ãíslom sa konãí aj 49. roã-
ník vychádzania dvojt˘Ïdenníka
POªNOHOSPODÁR. To zname-
ná, Ïe v septembri zaãne toto jed-
no z najstar‰ích periodík svojho
druhu na Slovensku jubilejnú, uÏ
päÈdesiatu sezónu! A to je sku-
toãnosÈ, ktorá naozaj stojí za po-
v‰imnutie.Veì v dne‰nom r˘chlo
sa meniacom svete sa dá pri ‰tip-
ke fortieºu, ‰ikovnosti ãi ‰Èastia
získaÈ alebo kúpiÈ takmer v‰etko.
LenÏe história a tradícia patrí k
t˘m málo fenoménom ãi "úzko-
profilov˘m tovarom", ktoré sa ne-
dajú kúpiÈ za Ïiadne peniaze...

KaÏd˘ deÀ sa nieão konãí, kaÏ-
d˘ deÀ sa nieão zaãína...

·tudentom a profesorom roº-
níckej alma mater na prahu prázd-
nin prajem, aby si v pokoji a v po-
hode uÏili zaslúÏené chvíle letné-
ho oddychu. Absolventom ‰koly
Ïelám úspe‰n˘ ‰tart do nového
Ïivota. NuÏ a dvojt˘Ïdenníku
POªNOHOSPODÁR a jeho tvor-
com Ïelám e‰te veºa vydaren˘ch
ãísel a veºa okrúhlych jubileí…

ROMAN LETTRICH,
zástupca ‰éfredaktora

t˘Ïdenníka ROªNÍCKE NOVINY,
absolvent V·P v Nitre (1988-1993)
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v˘konom 100 k, lis na okrúhle ba-
líky Welger s variabilnou komo-
rou. To je nová generácia strojov,
ktorá postupne nahrádza starú o-
svedãenú, no na súãasné pome-
ry uÏ príli‰ nákladnú techniku. 
V tomto roku pribudne e‰te disko-
v˘ podmietaã Rubín a ‰piãka v
traktorovej technike - Fendt 926
TMS s v˘konom 300 k s variabil-
nou prevodovkou s najniÏ‰ou spo-
trebou PHM. Orbu ako klasick˘
spôsob spracovania pôdy bude
VPP vyuÏívaÈ iba pri pestovaní

Rektori troch participujúcich slovensk˘ch univerzít, Imrich
Okenka zo Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre,
Rudolf Cabadaj z Univerzity veterinárskeho lekárstva v Ko‰i-
ciach a Ján Tuãek z Technickej univerzity vo Zvolene podpísali
27. júna 2005 v Ko‰iciach zmluvu o vytvorení Slovenskej vir-
tuálnej pôdohospodárskej univerzity (SVPU). 

V zmysle prijatého memoranda ide o vzájomnú podporu, koordi-
náciu aktivít a spoluprácu v záujme rozvoja vedeckov˘skumn˘ch a
vzdelávacích aktivít v oblasti efektívneho vyuÏívania obnoviteºn˘ch
foriem prírodn˘ch zdrojov poºnohospodárstva, veterinárnej medicí-
ny, lesníctva, drevárstva, Ïivotného prostredia a súvisiacich ved-
n˘ch oblastí. -r-

Pri príprave programov kon-
trolného dÀa sa zohºadnila poÏia-
davka, ukázaÈ to, ão je na hospo-
dárskom dvore podniku nové. UÏ
na prvej zastávke v KolíÀanoch
predstavil riaditeº Peter Brezov-
sk˘ hosÈom novú techniku, ktorá
by mala prispieÈ k zlep‰eniu agro-
techniky. Ide o novú technológiu
minimalizaãného obrábania pôdy,
a to sejaãku Lemken Solitair so 6-
metrov˘m záberom, novú sejaã-
ku na presn˘ v˘sev Accord Opti-
ma NT so sejbou do mulãa, s pri-
hnojovaním, kompaktor Lemken
6 m, nov˘ traktor New Holland s

RADI UVEREJ≈UJEME

Vzdelávanie poskytlo krízo-
v˘m manaÏérom cenné informá-
cie o jednotnom systéme krízo-
vého riadenia ‰tátu v jeho celej
‰írke a zároveÀ dôleÏité informá-
cie z problematiky integrácie
Slovenskej republiky do NATO a
EÚ v oblasti krízového riadenia.

VáÏen˘ pán rektor,
dovoºte mi vyjadriÈ presvedãe-

nie, Ïe vedeckí a pedagogickí
pracovníci Va‰ej univerzity budú
aj naìalej nápomocní pri skvalit-
Àovaní odbornej prípravy ‰tát-
nych zamestnancov.

S pozdravom

VáÏen˘ pán rektor,
dovoºte mi touto cestou vyjad-

riÈ moje poìakovanie vedeck˘m
a pedagogick˘m pracovníkom
Fakuly európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity v
Nitre, ktorí pod vedením dekana
fakulty prof. Ing. Vladimíra Gozo-
ru, PhD., participovali na prípra-
ve a realizácii vzdelávacieho
projektu podporeného z Európ-
skeho sociálneho fondu.

Vysoko si cením ich odbornú
a pedagogickú úroveÀ, ktorou
prispeli k zlep‰eniu odbornej prí-
pravy ‰tátnych zamestnancov
útvarov riadenia ústredn˘ch a
miestnych orgánov ‰tátnej sprá-
vy na rie‰enie krízov˘ch situácií
‰tátu v zmenenom bezpeãnost-
nom prostredí.

Pre vedomostnú spoloãnosÈ

Príjemné chvíle oddychu praje v‰etk˘m ãitateºom redakãn˘ kolektív Poºnohospodára.

SúãasÈou techniky novej generácie je aj satelitné navádzanie pracov-
n˘ch jázd, ktoré spresÀuje prácu pri hnojení aj v doteraz nevyuÏiteºn˘ch
pracovn˘ch podmienkach, v noci, v hmle a podobne. Na VPP plánujú
toto zariadenie vyuÏívaÈ aj v chemickej ochrane rastlín. Snímka: VR

Francúzskych hostí privítal na pôde univerzity prorektor SPU doc.
Marián Brestiã. Foto: za

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ocenila prof. Ing. Jaro-
slava Antala, DrSc., pri príleÏitosti jeho Ïivotného jubilea medailou za
rozvoj vedy v oblasti vodného hospodárstva. Snímka: ªUBOMÍR BOTTO

KONTROLN¯ DE≈ VO VYSOKO·KOLSKOM PODNIKU

To bol názov v˘stavy, ktorá
sa v polovici júna konala na
v˘stavisku AX. Slovensk˘ po-
ºovnícky zväz ju pripravil pri
príleÏitosti 85. v˘roãia organi-
zovaného poºovníctva u nás.
Zaujímavé exponáty, trofeje
prilákali mnoÏstvo záujemcov.
Posolstvo v˘stavy, potreba
ochrany vzácnej prírody, sa
odzrkadlila aj v expozícii na‰ej
univerzity v pavilóne F, kde sa
náv‰tevníci mohli oboznámiÈ s
moÏnosÈami ‰túdia zameran˘-
mi na problematiku poºovníc-
tva v rámci Katedry hydinár-
stva a mal˘ch HZ FAPZ. So zá-
ujmom si ju prezrel aj prezi-
dent SR Ivan Ga‰paroviã -r-

UÏ po ‰tvrt˘krát sa 27. mája konal kontroln˘ deÀ na Vysoko‰kol-
skom poºnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., KolíÀany, na kto-
rom sa zúãastnilo vrcholové vedenie univerzity na ãele s rektorom
Imrichom Okenkom.

Spoloãná poºnohospodárska politika a poºnohospodárstvo 
v rôznych krajinách Európy boli témami predná‰ky prezidenta
druhej sekcie generálnej rady pre poºnohospodárske staviteº-
stvo, vodné a lesné hospodárstvo Ministerstva poºnohospodár-
stva, potravinárstva, rybolovu a problematiky vidieka Francúz-
skej republiky M. BERNARDA BOURGETA, ktorá odznela v kon-
gresovom centre SPU 14. júna.

DAR UNIVERZITE
V likvidácii sa nachádzajúce

zdruÏenie pre vzdelávanie, pora-
denstvo a v˘skum v poºnohospo-
dárstve AGROUNI venovalo SPU
na podporu v˘chovno-vzdelávacej,
vedeckov˘skumnej a prevádzko-
vej ãinnosti Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov vecn˘ dar v
hodnote bezmála 3,5 milióna ko-
rún, ktor˘ predstavuje laboratórnu
a v˘poãtovú techniku charakteru
hmotného a nehmotného majetku.
Univerzita prijala dar s vìakou a
zaviazala sa pouÏiÈ ho v zmysle
zmluvy pre ìal‰í rozvoj svojej „naj-
star‰ej“ fakulty. -r-

Konferenciu, v poradí uÏ ‰tvrtú
na Slovensku, organizovalo Veº-
vyslanectvo Francúzskej republi-
ky na Slovensku. Pri‰lo s iniciatí-
vou podeliÈ sa so skúsenosÈami z
aplikácie spoloãnej poºnohospo-
dárskej politiky vo svojej krajine.
Ako zdôraznil minister pôdohos-
podárstva ZSOLT SIMON, je to
príznaãné, Ïe spoluorganizáto-
rom je poºnohospodárska univer-
zita v historickej Nitre. Na podu-
jatí bol prítomn˘ veºvyslanec
Francúzskej republiky JACQUES
FAURE, poºnohospodárska ata-
‰é francúzskeho veºvyslanectva
pre Rakúsko, âesko, Slovensko
a Slovinsko so sídlom vo Viedni
HÉLÉNE WEHRLIN-CROZET a
ìal‰í hostia. 

B. Bourget sa v predná‰ke
zameral na prezentáciu rôznoro-
dosti, ako aj spoloãn˘ch ã⁄t poº-
nohospodárstva v rôznych kraji-
nách Európy, na anal˘zu rozliã-
n˘ch spôsobov aplikácie pria-
mych podpôr a ich vyuÏívanie v
ãlensk˘ch krajinách EÚ a moÏ-
ností, ktoré ponúka druh˘ pilier
spoloãnej politiky, a to rozvoj
vidieka. Prezentoval program 
LEADER, ktor˘ sa zatiaº v no-
v˘ch ãlensk˘ch krajinách EÚ ne-
aplikoval. 

Hostí sme sa sp˘tali aj na záu-
jem mlad˘ch Francúzov ‰tudovaÈ
poºnohospodárstvo. Ich odpove-
de nás neprekvapili, len potvrdili
trend, ktor˘ poznáme aj z domo-
va. J.E. veºvyslanec Jacques
Faure povedal, Ïe i keì nemá k
dispozícii presné ãísla, môÏe
potvrdiÈ, Ïe absolventov gymná-
zií a stredn˘ch ‰kôl vo Francúz-
sku ‰túdium v oblasti poºnohos-
podárstva neveºmi priÈahuje.
„âo sa t˘ka Európy, myslím si,
Ïe netreba zohºadÀovaÈ iba ãís-
la, ale aj konkrétne ‰pecializácie
alebo ‰tudijné zamerania. Prí-
kladom je malé Holandsko, kto-
ré sa stalo vìaka ‰pecializácii
najväã‰ím producentom kvetov
na svete.“ 

Pani Héléne Wehrlin-Crozet
kon‰tatovala, Ïe z iniciatívy fran-
cúzskeho ministra poºnohospo-
dárstva sa zaãali rozvíjaÈ nové,
‰ir‰ie koncipované ‰tudijné od-
bory. „Vo francúz‰tine je v˘raz
„savoir-faire“, ktor˘ znamená
zruãnosti alebo know-how a on
ho zmenil na „savoir-vert“, ão
znamená zelené vedomosti, ão
má priame spojenie s poºnohos-
podárstvom. Toto vzdelávanie
momentálne zaÏíva veºké úspe-
chy, veºa ºudí sa vydalo touto
cestou, pretoÏe to nie je len ãisto
poºnohospodársky odbor, ale za-
ãlenili sa tam aj ìal‰ie disciplíny

ako napr. kvalita potravín alebo
rozvoj vidieckeho prostredia a
podobne“, dodala. 

S konkrétnymi informáciami
poslúÏil Nicola, mlad˘ zamestna-
nec ambasády, ktor˘ iba pred
dvoma rokmi ukonãil poºnohos-
podársku vysokú ‰kolu. „Vo
Francúzsku uÏ nefunguje tak˘
systém poºnohospodárskych uni-
verzít, ako je na Slovensku. Sú
to skôr také inÏinierske ‰koly,
ktoré majú od 150 do 200 ‰tu-
dentov, ãiÏe sú dosÈ malé, ale
veºmi efektívne. Ministerstvo poº-
nohospodárstva ich znaãne pod-
poruje. Je v nich veºká diverzifi-
kácia, ãiÏe rôznorodosÈ úloh a
‰pecializácií. Stále viac a viac sa
zameriavajú aj na také oblasti,
ako je miestny rozvoj, Ïivotné
prostredie, ekonomika a iné. Di-
verzifikácia priná‰a kvalitné
vzdelanie.“ KP

V uplynul˘ch dÀoch dostal rektor SPU Imrich Okenka list od
predsedu vlády SR Mikulá‰a Dzurindu, z ktorého citujeme:

Poºovníctvo 
a ochrana prírody



Najlep‰í oráãi sa stretnú v Prahe

Jazykové vzdelávanie cez program Leonardo da Vinci

Kvalita ako kºúãové slovo

Ocenili dlhoroãnú spoluprácu

Nemeckí 
hostia 
vo VPP

(Dokonãenie z 1. str.)
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zykovej príprave. Projekt vypraco-
vali a realizovali vyuãujúce ne-
meckého jazyka Katedry odborné-
ho jazykového vzdelávania, PhDr.
ªudmila Tro‰oková, doc. PaedDr.
Hana Borsuková, CSc. a PaedDr.
Oºga Wrede. Nemeck˘m partne-
rom z rezortu vysokého ‰kolstva
bolo Jazykové centrum Univerzity
Eberharda Karlsa v Tübingene,
ktoré patrí k popredn˘m pracovis-
kám v oblasti inovácie a zavádza-
nia modern˘ch vzdelávacích me-
tód práve vo v˘uãbe odborného ja-
zyka.

Cieºom projektu bolo zostaviÈ
prípadové ‰túdie z oblasti agrárnej
problematiky pre potreby vyuãova-
cej praxe. Prípadové ‰túdie reflek-
tujú problémy reálneho Ïivota, ot-
várajú veºky priestor na vyuÏitie
elektronick˘ch médií a prispievajú
k skvalitneniu a zefektívneniu vzde-
lávacieho procesu. Rie‰enie prípa-
dov˘ch ‰túdií má projektov˘ cha-
rakter a získané skúsenosti z ich
rie‰enia, pracovné postupy a tech-
niky a nadobudnutie vy‰‰ieho
stupÀa odbornej jazykovej kompe-
tencie uºahãujú ‰tudentom a ab-
solventom ich vstup a pôsobenie v
profesijnom Ïivote. 

Poãas pobytu zhromaÏdili a ana-
lyzovali úãastníãky mobility mnoÏ-
stvo podkladov˘ch materiálov z ob-
lastí poºnohospodárstva, potravi-
nárstva a ekológie. Po ich didaktic-

Dekan Mechanizaãnej fakulty prof. Vladimír
Kroãko podpísal 6. júna zmluvu o spolupráci so
spoloãnosÈou Technische Ùberwachungs-Verein
(TŰV) Rheinland Slovensko, s. r. o., zastúpenou
Ing. Ondrejom Papajãíkom. Je to dcérska spoloã-
nosÈ globálnej siete TŰV Rheinland Group, organi-
zácie s celosvetovou pôsobnosÈou, zaoberajúcou
sa kritériami a harmonizáciou poÏiadaviek na
vlastnosti (kvalitu), spôsobom ich preukazovania,
bezpeãnosÈou a pouÏitím technick˘ch noriem
hlavne v oblasti strojárskej v˘roby. 

Predmetom zmluvy je spolupráca pri v˘chove
certifikovan˘ch odborníkov v oblasti systémov
manaÏérstva kvality, orientovanej na operatívne
riadenie kvality, jej zabezpeãovanie a komplexné

riadenie kvality podºa medzinárodn˘ch noriem ISO
9000 – STN EN ISO 9000. 

V súlade s novoakreditovan˘m bakalárskym
‰tudijn˘m programom ManaÏérstvo kvality pro-
dukcie a inÏinierskym programom Kvalita produk-
cie venuje MF zv˘‰enú pozornosÈ odbornej orien-
tácii absolventov a ich uplatneniu v praxi. Má záu-
jem o roz‰irovanie schopností a odbornej akcep-
tácie absolventov bakalárskeho ‰túdia, ktorí vìa-
ka spolupráci s TŰV Rheinland Slovensko, s.r.o.,
budú môcÈ získaÈ certifikáty odbornosti pre rozvoj
systémov manaÏérstva kvality. S v˘chovou certifi-
kovan˘ch odborníkov sa na Katedre spoºahlivosti
strojov plánuje po dôkladnej príprave zaãaÈ v ja-
nuári 2006.  Prof. Ing. RUDOLF TOLNAI, CSc., EWE

Cudzojazyãná gramotnosÈ zna-
mená v jazykovej politike EÚ ovlá-
danie najmenej dvoch cudzích ja-
zykov. V súlade s rozvojom cudzo-
jazyãného vzdelávania sa osobitná
pozornosÈ venuje jazykov˘m pro-
gramom, zameran˘m na odborné
vzdelávanie. Popri odborn˘ch zna-
lostiach patria znalosti cudzích ja-
zykov k tzv. kºúãov˘m kvalifiká-
ciám, ktoré sú dôleÏit˘m predpo-
kladom lep‰ieho a efektívnej‰ieho
uplatnenia v profesijnej konkurencii
v ‰tátoch EÚ. 

SúãasÈou Akãného plánu na
podporu jazykového vzdelávania
Európskej komisie na roky 2004-
2006 sú vzdelávacie programy Leo-
nardo da Vinci a Socrates. V rámci
programu Leonardo da Vinci sa v
dÀoch 1. aÏ 14. júna uskutoãnil
mobilitn˘ projekt SK-04-A-F-EX-
401584 pod názvom Prípadové
‰túdie ako prostriedok rozvíjania
kºúãov˘ch kvalifikácií v odbornej ja-

v spolkovej krajine Bádensko-Wür-
tembersko. Redaktor novín, pán
René Bossert, absolvent ekono-
miky poºnohospodárstva Univerzi-
ty Hohenheim, poskytol fundovan˘
a obsiahly v˘klad o práci vydava-
teºstva, zameraní a obsahu ãaso-
pisu a predstavil úãastníãkam pro-
jektu ‰irokú paletu regionálnych a
nadregionálnych periodík so za-
meraním na poºnohospodárstvo,
potravinárstvo a lesníctvo. Okrem
autentického textového materiálu
sa úãastníãky projektu vrátili do
Nitry s prísºubom pravideln˘ch zá-
sielok odborn˘ch ãasopisov, ktoré
sa budú môcÈ vyuÏiÈ priamo vo v˘-
uãbe, alebo budú ‰tudentom k dis-
pozícii v rámci samo‰túdia.

V˘znamn˘m stretnutím s praxou
bola náv‰teva poºnohospodár-
skych usadlostí v prírodne a turis-
ticky atraktívnej oblasti Schwarz-
waldu, ktoré sú svojou ãinnosÈou
zamerané predov‰etk˘m na chov
dojníc, agroturistiku a rozvoj vidie-
ka. Úãastníãky projektu tak mali je-
dineãnú moÏnosÈ hovoriÈ s roºníkmi
o rozvoji a problémoch poºnohos-
podárstva v tejto ãasti Nemecka.

Poznatky a skúsenosti získané
z pobytu nás utvrdili v správnosti
voºby témy i partnera projektu.
Zostavené a didakticky spracova-
né prípadové ‰túdie sa vyuÏijú vo
v˘uãbe poºnohospodárskej nemãi-
ny nielen na na‰ej univerzite, ale
prostredníctvom diseminácie sa s
nimi oboznámia aj uãitelia cudzích
jazykov in˘ch fakúlt a univerzít.

ª. TRO·OKOVÁ, H. BORSUKOVÁ, 
O. WREDE

Na pozvanie riaditeºa Ing. Pet-
ra Brezovského nav‰tívila v uply-
nul˘ch dÀoch vy‰e dvadsaÈãlen-
ná delegácia nemeck˘ch hostí,
zdruÏen˘ch v Zväze mlad˘ch ba-
vorsk˘ch poºnohospodárov, Vy-
soko‰kolsk˘ poºnohospodársky
podnik SPU, s.r.o. „Spolupráca
medzi oboma subjektmi má uÏ
takmer dvadsaÈroãnú tradíciu.
Bola zaloÏená predov‰etk˘m s
cieºom poznaÈ organizáciu poºno-
hospodárskej v˘roby a fariem v
Bavorsku a umoÏniÈ na‰im ‰tu-
dentom pracovaÈ na nich. ·tu-
denti získavajú praktické skúse-
nosti z práce na farmách a, sa-

mozrejme, zdokonaºujú sa aj v
nemeckom jazyku. Nemeckí hos-
tia, ktorí u nás pobudli tri dni, sú
zvedaví, ako sme pokroãili, zaují-
ma ich organizácia poºnohospo-
dárskej v˘roby, farmy a v‰etko ão
súvisí so spoloãn˘m postupom
na jednotnom trhu EÚ“, povedal
Peter Brezovsk˘ po náv‰teve
hostí na univerzite, kde ich v me-
ne vedenia prijal prorektor prof.
Du‰an Húska. 

ManaÏment VPP pripravil hos-
Èom bohat˘ program. Okrem to-
ho, Ïe si prezreli podnik, nav‰tívi-
li ìal‰ie v˘znamné slovenské poº-
nohospodárske subjekty – PD
Neverice, Národn˘ Ïrebãín v To-
poºãiankach, PD Moãenok a PD
Zavar. Podºa slov predsedu ba-
vorského zväzu FRANZA OBER-
MAIERA, ako aj ìal‰ích ãlenov
delegácie, bol ich pobyt na Slo-
vensku veºmi pozitívny, a to nie-
len z hºadiska v˘meny odborn˘ch
skúseností, ale aj medziºudsk˘ch
kontaktov. KP

TŰV RHEINLAND PARTNEROM MECHANIZAČNEJ FAKULTY

CUDZOJAZYâNÁ GRAMOTNOSË JE NUTNOSË

PRÍPRAVY NA 52. MAJSTROVSTVÁ SVETA V ORBE VRCHOLIA

kom spracovaní sa vyuÏijú ako
vhodn˘ doplnkov˘ materiál pri v˘-
uãbe odbornej nemãiny. Pri vyhºa-
dávaní materiálov a zostavovaní
jednotliv˘ch ‰túdií boli prospe‰né
konzultácie s kolegami z Jazyko-
vého centra, a to predov‰etk˘m s
jeho riaditeºom, Dr. Johannom Fi-
scherom, ktor˘ je odborníkom na
problematiku implementácie tejto
nároãnej, ale veºmi zaujímavej a
efektívnej metódy nadobúdania
odbornej cudzojazyãnej kompeten-
cie do vyuãovacieho procesu.

Mimoriadne uÏitoãné a potrebné
pre úspe‰nú realizáciu projektu
boli exkurzie a náv‰tevy in‰titúcií a
podnikov z poºnohospodárskej
praxe. Vo Freiburgu nav‰tívili
úãastníãky projektu vydavateºstvo
a redakciu ãasopisu Badische
Bauernzeitung, ktor˘ priná‰a sprá-
vy z oblasti poºnohospodárstva

Cieºom Európskej únie je vybudovaÈ spoloãnosÈ zaloÏenú na poz-
natkoch a v˘konnej ekonomike. Národne, kultúrne a jazykovo diver-
zifikované spoloãenstvo európskych ‰tátov môÏe konkurovaÈ v eko-
nomickej ako aj socio-kultúrnej oblasti in˘m vyspel˘m krajinám sve-
ta iba s odborne erudovan˘mi a jazykovo gramotn˘mi obãanmi.

SpoloãnosÈ pre orbu âR po pr-
v˘krát získala poverenie na orga-
nizovanie svetovej súÈaÏe orá-
ãov. âo tomu predchádzalo? 

Bolo to zloÏité, pretoÏe pro-
gram konania majstrovstiev sa
plánuje asi na desaÈ rokov dopre-
du. Nám sa podarilo dostaÈ do
harmonogramu vìaka tomu, Ïe
pred piatimi rokmi jedna z uspo-
riadateºsk˘ch krajín odriekla. V 52-
roãnej histórii majstrovstiev sme
prv˘ ‰tát zo strednej a v˘chodnej
Európy, ktor˘ bude takúto udalosÈ
organizovaÈ. 

Aké hostiteºské povinnosti ãa-
kajú va‰u univerzitu ako spoluor-
ganizátora? 

Úloha âZU spoãíva predov‰et-
k˘m v poskytnutí zázemia pre
úãastníkov, to znamená ubytova-
nia a stravovania, vytvorení pod-
mienok na spoloãenské akcie, ale
napríklad aj zabezpeãenie parko-
vísk, servisn˘ch dielní alebo tech-
niky. Predpokladáme úãasÈ asi 60
oráãov z tridsiatich ‰tátov, ktorí sa
zaãnú schádzaÈ uÏ t˘ÏdeÀ pred
súÈaÏou, aby mali ãas na prípravu
a tréning. Pobyt im spríjemnia rôz-
ne podujatia, náv‰tevy kultúrnych
a historick˘ch pamiatok, v˘lety a
podobne. V predveãer súÈaÏe sa
zídu v katedrále sv. Víta na sláv-

nostnej om‰i, ktorá je tradíciou
kaÏd˘ch majstrovstiev. Slávnost-
né otvorenie sa uskutoãní v areáli
na‰ej univerzity a pri tejto príleÏi-
tosti bude odhalen˘ pamätník s
vlajkami v‰etk˘ch zúãastnen˘ch
krajín. 

Tohtoroãné majstrovstvá budú
v˘nimoãné aj t˘m, Ïe sa po prv˘-
krát konajú v hlavnom meste.

Nebol problém nájsÈ vyhovujúce
pozemky?

SúÈaÏ sa koná na okraji Such-
dolu, kde má pozemky aj ná‰ ‰kol-
sk˘ podnik. âasÈ sme prenajali od
mesta a o ìal‰ích bolo treba roko-
vaÈ s vlastníkmi, ão nebolo vÏdy
jednoduché. Problém bol s orbou
lúky, ktorá u nás nemá príli‰ silnú
tradíciu a práve tá je jednou zo sú-
ÈaÏn˘ch disciplín. Lúku bolo treba
vãas zaloÏiÈ, to znamená aspoÀ
dva roky vopred a poãas tejto do-
by sa parcely nedali inak trhovo
vyuÏívaÈ. 

Pravidlá súÈaÏe sú známe, bu-
de sa nieão meniÈ?

Pri organizaãn˘ch a súÈaÏn˘ch
záleÏitostiach sa usporiadateºské
krajiny riadia pravidlami sekreta-
riátu Svetovej organizácie pre or-
bu. Národné organizácie môÏu po-
dávaÈ návrhy na rôzne vylep‰enia,
ale sú to len drobné zmeny. Rov-
nako ako v predchádzajúcich roã-
níkoch sa bude súÈaÏiÈ v dvoch ka-
tegóriách – orba s konvenãn˘mi
jednostrann˘mi pluhmi a orba s
obojstrann˘mi otoãn˘mi pluhmi.
Prv˘ deÀ sa orie strnisko a druh˘
deÀ trávny porast. KaÏd˘ súÈaÏiaci
má pridelené ãíslo a vymeranú
parcelu, ktorú musí v stanovenom
limite zoraÈ podºa presne stano-
v˘ch kritérií. V˘kon súÈaÏiacich bu-
de hodnotiÈ medzinárodná porota.

Ktoré krajiny sú zvyãajn˘mi fa-
voritmi majstrovstiev?

SúÈaÏ je zaloÏená na tradícii an-
glosask˘ch ‰tátov, ktoré od zaãiat-
ku drÏia trend. V posledn˘ch ro-
koch sa v‰ak na v˘znamn˘ch

prieãkach zaãínajú umiestÀovaÈ
Rakú‰ania, ktor˘m nech˘ba v˘-
borné zázemie a ani finanãné pro-
striedky. Do zaãiatku súÈaÏe sú
takmer tri mesiace, ale dvojica
oráãov z Rakúska, zhodou okol-
ností otec so synom, si bola uÏ
párkrát obzrieÈ súÈaÏné parcely v
Suchdole, aby sa mohla dôkladne
pripraviÈ. 

Zúãastnili ste sa na viacer˘ch
svetov˘ch súÈaÏiach oráãov. In-
‰pirovali vás nieãím? 

Najhlb‰ie vo mne zostali maj-
strovstvá v Anglicku, ktoré boli
pred piatimi rokmi. V tejto krajine
je súÈaÏ v orbe obrovská tradícia,
s ktorou b˘vajú spojené rôzne
sprievodné akcie. Napríklad Sto
rokov poºnohospodárskej mecha-
nizácie, program, ktor˘ predstavo-
val historick˘ v˘voj poºnohospo-
dárskej techniky a úÏasn˘ vzÈah
ºudí k nej. Videli sme celé rodiny
obleãené do dobov˘ch montérok,
ktoré predvádzali proces mlátenia
na starej mláÈaãke, lokomobily po-
háÀajúce rôzne mechanizmy, na-
le‰tené traktory od najstar‰ích ty-
pov aÏ po tie najmodernej‰ie, plu-
hy Èahané koÀmi, lanovú orbu... 

UkáÏky historickej techniky, jaz-
dy zruãnosti na traktoroch, orbu
koÀmi a podobné sprievodné ak-
cie plánujú organizátori aj pre náv-
‰tevníkov tohtoroãn˘ch majstrov-
stiev. PravdaÏe, nebude ch˘baÈ
ani prezentácia v˘robcov a predaj-
cov poºnohospodárskych strojov a
techniky. 

ëakujem za rozhovor.
L. ZÁHORÁKOVÁ

V areáli âeskej zemûdûlskej univerzity v Prahe sa 9. – 19. septem-
bra 2005 uskutoãní 52. roãník majstrovstiev sveta v orbe. Prípravou
a organizáciou bola poverená SpoloãnosÈ pre orbu âR v spolupráci s
âZU a pod zá‰titou ministerstva poºnohospodárstva. Predseda komi-
sie technického zabezpeãenia majstrovstiev a vedúci Katedry poºno-
hospodárskych strojov TF âZU doc. Ing. ADOLF RYBKA, CSc., bol
pred pár dÀami hosÈom na Mechanizaãnej fakulte, vyuÏili sme preto
jeho krátku náv‰tevu a poloÏili mu niekoºko otázok.

Pri príleÏitosti 50. v˘roãia vzniku Fakulty krajinného inÏinierstva a
geodézie Akadémie rolniczej v Krakove udelil rektor SPU Imrich
Okenka jubilujúcej fakulte pamätnú medailu SPU za dlhoroãnú spolu-
prácu a dekan Mikulá‰ Láteãka zlatú medailu FZKI. Prof. Pijanowski,
dekan krakovskej fakulty, odovzdal pri tejto slávnostnej príleÏitosti
plaketu na‰im pracovníkom, Du‰anovi Húskovi, Mikulá‰ovi Láteãkovi,
Jaroslavovi Antalovi, Jozefovi Streìanskému, ·tefanovi Sklenárovi,
Jozefovi Priecelovi, ·tefanovi Pogranovi a ªubo‰ovi Juríkovi. 

V budove fakulty bola potom odhalená plastika nedávno zosnulého
dekana fakulty, prof. dr. habil. Piotra Prochala, ná‰ho v˘borného spo-
lupracovníka. Popredn˘ odborník v oblasti hradenia bystrín a leso-
technick˘ch meliorácií spolupracoval s na‰ou ‰kolou od roku 1964,
podieºal sa na predná‰kach, organizácii odborn˘ch exkurzií pre ‰tu-
dentov a spoloãn˘ch konferencií Nitra - Krakov - Halle. 

Prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD.

Zástupcovia SPU poloÏili kyticu kvetov k pamätnej tabuli prof. dr.
habil. Piotra Prochala. Snímka: J. ANTAL

âo nového u vás doma?
cukrovej repy a niektor˘ch ‰pe-
ciálnych plodín. Pri obhliadke po-
lí závodu KolíÀany prezentovali
pracovníci podniku porasty poku-
sov ozimnej p‰enice a porast ku-
kurice na v˘mere 25 ha, ktorú
podnik pestuje na osivo, kde pri
kastrácii chce vyuÏiÈ i prácu ‰tu-
dentov poãas uãebno–manuálnej
praxe.

K tradiãnému programu na
kontrolnom dni patrila i prehliad-
ka pokroku vo vzorkovnici hydiny,
resp. chovu koní. Kolorit prehliad-
ky strediska KolíÀany zakonãila
zastávka pri vodnej ploche rybní-
ka, ktor˘ slúÏi ako zdroj vody pre
vybudované závlahy. Po rokoch v
prenájme zaãína na rybníku opäÈ
hospodáriÈ SPU a VPP. Do náku-
pu r˘b sa investovalo viac ako
300 tis. Sk, takÏe na jeseÀ sa
oãakáva bohat˘ v˘lov.

Na farme v Îiranoch si úãast-
níci kontrolného dÀa pozreli v˘-
sadbu okrasnej zelene pri huma-
nizácii farmy, 400-kusové stádo
oviec na pastve na Îiranskom
kopci, ktor˘ predstavuje jedineã-
nú lokalitu biotopu vzácnych rast-
lín. SúãasÈou prehliadky bola aj
prezentácia investiãného zámeru
rekon‰trukcie nevyuÏitého ovãína
na v˘krmÀu o‰ípan˘ch s kapaci-
tou 1 280 ks, s plánovanou reali-
záciou e‰te v roku 2005. K tradiã-
nej prezentácii patrili dosahované
v˘sledky v uznanom ‰ºachtiteºs-
kom chove oviec a o‰ípan˘ch. 

Po presune do Oponíc vlast-
n˘m autobusom ISUZU, zakúpe-
n˘m na prepravu ‰tudentov na

praktické cviãenia, sa na hrani-
ciach chotára konala prehliadka
porastu maku a vinice, kde pre-
bieha nová v˘sadba, ako aj sóje,
ktorú po dobr˘ch v˘sledkoch z
minulosti pestuje podnik nielen
pre potreby vlastnej Ïivoãí‰nej
v˘roby, ale aj ako osivo. Napriek
kontrolnému dÀu bol na hospo-
dárskom dvore v Oponiciach ãul˘
ruch, veì vrcholila prvá kosba kr-
movín. Hostia si mohli prezrieÈ fi-
nálnu fázu siláÏovania zavädnu-
tej hmoty lucerny do siláÏnych
vakov vlastn˘m lisom Tauros. Na
dvore upútal napriek plnej pre-
vádzke nielen poriadok, ale aj re-
kon‰truované priestory garáÏí s
novou fasádou. Prehliadka sa uÏ
tradiãne konãila na farme dojníc,
kde nové vedenie farmy prezen-
tovalo laminátové búdy pre vzdu‰-
n˘ odchov teliat pod zrekon‰truo-
van˘m prístre‰kom, pokus s od-
chovom teliat pod kravami bez tr-
hovej produkcie mlieka, prebieha-
júcu rekon‰trukciu objektov na od-
chov teliat podºa noriem EÚ, ako i
riadenie procesu chovu dojníc
prostredníctvom nového poãítaão-
vého programu. Denná dojivosÈ
na farme je vy‰e 21 litrov na kus.

Na záver kontrolného dÀa in-
formoval riaditeº Brezovsk˘ o per-
spektívach a ìal‰ích zámeroch
rozvoja podniku a kon‰tatoval, Ïe
VPP sa opäÈ dostáva na popred-
né miesto medzi vysoko‰kolsk˘-
mi podnikmi nielen na Slovensku,
ale i v âeskej republike. Rektor
Imrich Okenka záverom ocenil
pozitívne trendy vo v˘voji hospo-
dárenia VPP. -r-

Riaditeº Jazykového centra Uni-
verzity Eberharda Karlsa v Tübin-
gene, dr. Johann Fischer.

Docent Adolf Rybka, ãlen organi-
zaãného v˘boru pre prípravu maj-
strovstiev, predsedá komisii tech-
nického zabezpeãenia.

Fakulta európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja SPU od
akademického roka 2005-2006
ponúka ‰tudentom, ktorí majú
záujem a primerané jazykové
schopnosti, moÏnosÈ ‰tudo-
vaÈ inÏiniersky program Eu-
rópske rozvojové programy v
anglickom jazyku. 

·tudijn˘ program bude ob-
sahovaÈ predmety a sylaby
identické s programom     v slo-
venskom jazyku. InÏiniersky
‰tudijn˘ program v angliãtine
bude prístupn˘ aj vo virtuálnej
ãasti FE·RR. 

Hoci fakulta vchádza iba do
druhého roka svojej ãinnosti,
je to ìal‰í krok smerujúci k eu-
rópskej dimenzii vzdelávania a
internacionalizácii v˘uãby.

JUDr. E. MARI·OVÁ

·túdium
na FE·RR aj
v angliãtine
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ster, v súãinnosti s prírodn˘mi
procesmi, ako je vodná erózia a
zosuvy pôdy. Vìaka t˘mto prac-
ne vybudovan˘m terasám bolo
územie zapísané do zoznamu
svetového kultúrneho a historic-
kého dediãstva UNESCO, ão mu
okrem iného prinieslo akúsi pres-
tíÏ a zv˘‰ilo náv‰tevnosÈ parku,
ktorá v‰ak zaãala spôsobovaÈ
prvé problémy z pohºadu udrÏateº-
nosti rozvoja cestovného ruchu.

Medzi najkraj‰ie turistické ces-
tiãky patrí famózna cesta Via dell’-
Amore – Cesta lásky, spájajúca
obce Riomaggiore a Manarolu,
poskytujúca pohodlnú, asi 20 mi-
nútovú prechádzku po upravenom
strmom skalnom útese s v˘hºa-
dom na ‰íre more. Popri krásnom
prostredí, ktoré ponúka neuveri-
teºné scenérie, je tu moÏnosÈ vy-
chutnaÈ si skvelé tamoj‰ie jedlá,
vína a iné nápoje, medzi ktor˘mi
je perlou Schacchetra – sladké ví-
no pripomínajúce na‰e tokajské.

Absolvovanie projektu a spolu-
úãasÈ na návrhovej tvorbe záve-
reãn˘ch rie‰ení boli pre nás prí-
nosom nielen po teoretickej, ale
najmä po praktickej stránke. V sú-
ãasnej dobe dochádza k tvorbe
finálnych správ od jednotliv˘ch
participujúcich úãastníkov. V‰et-
ky informácie t˘kajúce sa projek-
tu sú uverejnené na webovej
stránke www.smarthistory.it.
Práce budú prezentované aj v
podobe putovnej v˘stavy, ktorá
sa, dúfame, zrealizuje aj na na‰ej
univerzite.

HELENA PLI·≈ÁKOVÁ, 5. ZKI

Prizvané bolo aj Slovensko,
ktoré na prvom pracovnom stret-
nutí reprezentovalo 14 úãastní-
kov. Hlavná koordinátorka projek-
tu za SR, doc. Eva Kráºová z
Fakulty architektúry STU v Bratis-
lave, oslovila niekoºk˘ch pracov-
níkov na‰ej univerzity (doc. Ing.
Jozefa Húsku, CSc., Ing. Pavla
Otepku) s poÏiadavkou o úãasÈ v
tomto multidisciplinárnom projek-
te ako zástupcov sektoru poºno-
hospodárstva, konkrétne agrotu-
rizmu. Okrem na‰ej alma mater a
STU v Bratislave participovala na
projekte aj UMB v Banskej Bys-
trici.

Jednou z hlavn˘ch my‰lienok
organizácie workshopu bolo 
okrem prínosu nov˘ch informácií
pre park samotn˘ vytvorenie opa-
kovateºného modelu na ochranu
národn˘ch parkov s podobnou
kultúrnou a historickou hodnotou
vo svete, ako aj vzdelávacieho
procesu v tejto problematike pre
‰tudentov a doktorandov, ktorí sa
na projekte podieºajú.

Ligúria, kraj pri Stredozemnom
mori, je jednou z najatraktívnej-
‰ích prímorsk˘ch oblastí Talian-
ska. PozdæÏ 330 km dlhého pobre-
Ïia s piesoãnat˘mi, resp. ‰trkov˘-
mi pláÏami, strm˘mi útesmi nad
blankytn˘m morom, s hlbok˘mi
dolinami, vedie antická cesta Via
Aurelia. Hlavn˘m mestom Ligúrie

Corniglia, Manarola, Riomaggio-
re. KaÏdé z nich má svoje osobi-
té kúzlo, samozrejme, aj mnoÏ-
stvo mal˘ch obcí, z ktor˘ch kaÏdá
má náv‰tevníkom ão ponúknuÈ.

Takmer celé územie národné-
ho parku je pokryté terasami, vy-
tvoren˘mi zo such˘ch múrikov,
ktoré boli postupne budované na
poºnohospodárske vyuÏitie. Pes-
toval sa tu hlavne viniã hroznoro-
d˘, olivy a citróny. Keby sme po-
spájali v‰etky suché múry terás
do jednej línie, dostali by sme viac
ako 6 tisíc km dlhé opevnenie, vy-
soké v priemere 2 metre, podºa
miestnych obyvateºov vraj dlh‰ie
ako Veºk˘ ãínsky múr. Îiaº, dnes
nie sú v‰etky plochy o‰etrované a
obrábané. Mnohé podliehajú de-
‰trukciám, ktoré spôsobuje rozru-
‰ovanie pôdy najmä pôsobením
pre tento kraj typickej, v súãas-
nosti inváznej dreviny Pinus pina-

je Janov (Genova), v˘znamn˘
prístav, rodisko Kri‰tofa Kolumba.

Národn˘ park Cinque Terre s
rozlohou 4 226 ha leÏí priamo na
brehoch Ligurského mora, na
prudk˘ch svahoch s ostr˘mi doli-
nami a hrebeÀmi. Vertikálne roz-
pätie územia od mora po najvy‰-
‰iu kótu Mont Malpertuso je 812
m. Dlh‰ia strana územia je v sme-
re severozápad - juhov˘chod a
dosahuje vzdu‰nú dæÏku okolo 15
km. V podstate je to úzky pruh,
na ktorom sa rozprestierajú ka-
tastrálne územia piatich miest
tvoriacich hlavnú kostru národné-
ho parku, z toho názov Cinque
Terre. Od severozápadu je to
mesto Monterosso, Vernazza,

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (9)
·PORT V NITRE

Medzi ‰tudentmi sa zápolilo aj
v stolnom tenise. K jeho propagá-
cii prispeli majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa v t˘ch ãasoch kona-
li v Nitre. Klasické rakety vystrie-
dali tzv. ‰pongiové a namiesto
útoãného zaãal sa hraÈ obrann˘
pingpong. Jeho predstaviteºom a
potom aj majstrom sa stal Franti-
‰ek Dugoviã. Videl som jeho hru,
ani raz nezasmeãoval, iba údery
odvracal tak perfektne, Ïe kaÏdé-
ho „otrávil“ a stal sa absolútnym
majstrom Slovenska. Aj medzi
vysoko‰kolákmi bol ‰piãkov˘ stol-
n˘ tenista, a to ‰tudent ná‰ho
roãníka Franti‰ek Szakal z Moj-
míroviec. Nenápadn˘ tenk˘ mlá-
denec, ktor˘ bol majstrom Slo-
venska amatérov zdruÏujúcich
dedinskú mládeÏ v organizácii
Sokol. 

Mali sme aj v˘born˘ch lyÏia-
rov. Spomeniem Vladka Linke‰a
z Kremnice (neskôr v˘znamn˘
slovensk˘ pôdoznalec), ktor˘ bo-
doval aj na majstrovstvách Slo-

venska v zjazde, ãi slalome.
Okrem toho krásne kreslil (do-
br˘m priateºom aj Ïenské akty).
Zo star‰ích spoluÏiakov to bol
Egon Gyarmathy, ktor˘ nás vy-
uãoval lyÏovanie aj na zimn˘ch
sústredeniach. K nim sa pridru-
Ïoval JoÏko Hasák, ten ovládal
v‰etko, ão len tro‰ku zaváÀalo
‰portom. Urãite boli aj ìal‰í, ale
v‰etk˘ch som si zapamätaÈ ne-
dokázal. 

Aj my „ne‰piãkoví“ sme radi
‰portovali. Volejbal sme hrávali
denne pri internáte pod Hradom,
ãasto aj preto, aby si nás v‰imli
dievãatá, ktoré b˘vali v tzv. malom
internáte. Futbal sa dal hraÈ kde-
koºvek, pri rieke, ãi na cviãnom ih-
risku na Sihoti. Cez leto sme plá-
vali v rieke Nitre i v bazéne. 

Myslím si, Ïe moja generácia,
aj keì Ïila v skromn˘ch pod-
mienkach, bola pohybovo veºmi
nadaná a radi sme ‰portovali,
nech to boli akékoºvek disciplí-
ny. Robilo nám to radosÈ a slúÏi-
lo k zdraviu.

V Borki sme sa zi‰li asi se-
demdesiati a pod vedením koor-
dinátorov projektu sme rie‰ili
zaujímavé úlohy a diskutovali na
mnohé témy. Jednou z úloh bolo
skon‰truovaÈ mapu Baltického
regiónu na ploche futbalového
ihriska. Boli sme rozdelení do
medzinárodn˘ch skupín a po prí-
prave podkladov sme robili vir-
tuálnych turistick˘ch sprievod-
cov po jednotliv˘ch krajinách.
Cieºom bolo spoznaÈ ich kultúru,
politické usporiadanie a prírodné
i sociálne podmienky. Táto úloha
prispela aj k vytvoreniu dobr˘ch
vzÈahov medzi úãastníkmi. Sú-
ãasÈou programu bola aj náv‰te-
va Univerzity v LodÏi, spojená s
prehliadkou mesta a tieÏ audio-
konferencia s politick˘mi pred-
staviteºmi ‰tátov Baltického re-
giónu. Poãas celého t˘ÏdÀa vlád-
la skvelá nálada. Veãer boli pri-
pravené spoloãenské aktivity –
párty, hry, posedenie pri ohni.
Spoznali sme veºa zaujímav˘ch
ºudí z mnoh˘ch krajín a hlavne

bliÏ‰ie problémy Baltického re-
giónu. Pre niektor˘ch úãastníkov
to bol „najlep‰í t˘ÏdeÀ ich Ïivo-
ta“. Stojí za to, vyskú‰aÈ to! 

O projekte
Bolo to kaÏdoroãné stretnutie

‰tudentov, ktorí absolvovali je-
den z programov v rámci projek-
tu obnovy Baltického regiónu.
Projekt sa zaãal v roku 1990 ako
odozva na zneãistenie a kritick˘
stav Baltického mora. Zah⁄Àa
‰trnásÈ európskych krajín, kto-
r˘ch rieky patria do úmoria Bal-
tického mora. Cieºom projektu je
zapojiÈ ‰tudentov do rie‰enia
tohto problému. Na Slovenskej
poºnohospodárskej univerzite je
moÏnosÈ nav‰tevovaÈ tieto pred-
mety: The Baltic sea environ-
ment, A sustainable Baltic region,
People of Baltic. Poãas prázdnin
sa v rámci tohto projektu organi-
zujú aj tábory pre ‰tudentov a
dvojt˘ÏdÀová plavba v˘skumnou
loìou po Baltickom mori.

IVONA, MIRIAM a VERONIKA

Divadielko na Osmiãke opäÈ pripravilo pre svojich fanú‰ikov lahôdku
z vlastnej dielne. Osem rokov od prvej premiéry (tá osmiãka je ozaj osu-
dová) sa kolektív D8 rozhodol oprá‰iÈ úspe‰nú westernovú paródiu
Johnyho pomsta, alebo ako ‰erif Bradley do ne‰Èastia pri‰iel. Osvedãe-
ná „klasika“, ktorá ani po rokoch nestratila zo svojej aktuálnosti. Atmo-
sféru divokého západu dopæÀajú piesne, ktoré patria do zlatého fondu
western a country music, samozrejme s vlastn˘mi nápadit˘mi textami. 

Dalo by sa dlho rozoberaÈ predstavenie, v‰etko ão mu predchádzalo,
ale pristavil by som sa pri  inej skutoãnosti. Príprava divadelného pred-
stavenia je dlhodob˘ a zloÏit˘ proces. Keì uÏ je v‰etko pripravené, pred-
stupujú umelci pred diváka a aÏ on rozhodne, ãi je predstavenie dobré,
alebo menej vydarené. Najhor‰ie pre tvorcov je prázdne hºadisko.
Pravdu povediac, osobne som mal veºké obavy, ãi na‰i ‰tudenti majú

vôbec záujem o tento druh umenia. KeìÏe sa v
krátkom ãase uskutoãnili dve premiéry oboch na-
‰ich divadiel, hrozilo, Ïe sa divácky potenciál vy-
ãerpá. Bol som v‰ak veºmi príjemne prekvapen˘
hojnou úãasÈou na Pytliakovej Ïene, aj na Johny-
ho pomste. 

BlíÏi sa koniec ‰kolského roka, a to b˘va ãas
bilancovania. Je samozrejmé, Ïe moje poìakova-
nie a uznanie patrí v‰etk˘m, ktorí sa podieºali na
práci jednotliv˘ch krúÏkov, a t˘m robili dobré me-
no Klubu kultúrnej a záujmovej ãinnosti a svojej
alma mater. Dovoºte mi v‰ak na záver poìakovaÈ
na‰im divákom – ‰tudentom, ktorí sú koneãn˘mi
prijímateºmi v˘sledkov na‰ej práce. Aj na posled-
n˘ch divadeln˘ch predstaveniach som sa pre-
svedãil, Ïe venovaÈ sa svojej záºube má zmysel a
Ïe v tom môÏeme s radosÈou pokraãovaÈ aj v bu-
dúcom ‰kolskom roku. BlahoÏelám nov˘m inÏi-
nierom, Ïelám v‰etk˘m ‰tudentom a zamestnan-
com krásne leto a príjemné preÏitie prázdnin.

Ing. RASTISLAV JANERLA, vedúci KKZâ

·TUDENTSKÁ KONFERENCIA BALTICKEJ UNIVERZITY V BORKI

V PROGRAME KULTÚRA 2000 NECH¯BA ANI SLOVENSKO

V dÀoch 23. februára aÏ 5. marca sa v jednej z krásnych oblastí
Talianska – v Ligúrii, v národnom parku Cinque Terre, uskutoãnilo pr-
vé pracovné stretnutie k medzinárodnému projektu Smart History,
ktor˘ bol úspe‰n˘ v Ïiadosti o podporu v rámci programu EÚ Kultúra
2000, s participáciou viacer˘ch európskych ‰tátov.

V dÀoch 20. aÏ 24. apríla 2005 sa neìaleko Var‰avy uskutoãnilo
stretnutie ‰tudentov z európskych krajín v rámci programu
Baltickej univerzity v Uppsale. Zúãastnili sme sa na Àom aj my –
‰tudentky Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva – Miriam
Gregoroviãová, Veronika Tuharská a Ivona Záhradníková. 

Pohºad na najtypickej‰ie architektonické ãrty mesta Manarola.

Úãastníci kurzu zo slovenskej pracovnej skupiny.
Foto: PAVOL OTEPKA

Scenéria národného parku Cinque Terre v plnej kráse

Festival má vo svojej koncepcii
zámer priná‰aÈ divadlo netradiã-
né, provokatívne a inovatívne a
túto ideu sa mu uÏ roky darí ús-
pe‰ne napæÀaÈ. Dramaturgická ra-
da festivalu pracovala na v˘bere
inscenácií a zostavila program,
ktor˘ je odrazom toho, kam sa di-
vadlo v Európe uberá. Osem rôz-
norod˘ch zahraniãn˘ch a ‰tyri slo-
venské inscenácie z tohtoroãného
programu majú niekoºko spoloã-
n˘ch menovateºov. Je to snaha o
inovatívnosÈ v obsahu alebo spô-
sobe spracovania. Tento roãník
priná‰a navy‰e novú kvalitu –
v‰etky inscenácie reflektujú sú-
ãasnosÈ z pohºadu spoloãensko-
politick˘ch, sociálnych i ekologic-
k˘ch tém. Taká je kompozícia in-
scenovan˘ch SMS správ s ná-
zvom âierna krajina v podaní ma-
ìarského divadla Krétakör, tento
nádych má aj príbeh mladého poº-
ského skína v inscenácii Made in
Poland. V˘nimoãná je hra známe-
ho ãeského autora a reÏiséra J. A.
Pitínskeho pod názvom Renata
Kalenská, Lidové noviny, pre
ktorú boli podkladom rozhovory

novinárky s osobnosÈami ãeskej
politiky, kultúry, ‰portu a showbizni-
su. Konfrontuje tu „veºké“ spoloãen-
ské problémy s „mal˘mi“ ºudsk˘mi
príbehmi. Z tvorby slovensk˘ch di-
vadiel vyniká inscenácia s názvom
Tiso z tvorby Divadla Aréna. Za
zmienku stojí aj mimoriadna nórska
audiovizuálna produkcia Koncert
pre Grónsko, ktorej atmosféra ta-

jomn˘ch prírodn˘ch diaºav pôsobí
na diváka oãistne. Z Nemecka prí-
de opäÈ ãosi zaujímavé, tento raz
pohybovo-taneãné predstavenie
Slávnym v Bombaji. Hostiteºské nit-
rianske DAB zastupuje inscenácia
norway.today.

Z roka na rok rozrastajúci sa sprie-
vodn˘ program Divadelnej Nitry
svojou rozmanitosÈou oslovuje v‰et-
ky vekové kategórie náv‰tevníkov.
Prekraãuje hranice Ïánrov a druhov

umenia, priná‰a nielen divadlo, ale
aj film, literatúru, hudbu ãi v˘tvar-
né umenie, zameriava sa aj na re-
gionálne umenie, vystúpenia ama-
térov a rôzne pouliãné performan-
ce. Festivalov˘ divadeln˘ jarmok
ponúkne pouliãné divadelné pred-
stavenia, v˘tvarné happeningy a
tradiãné jarmoãné atrakcie.

·pecifickú festivalovú atmosfé-
ru Divadelnej Nitry vytvára viacero
faktorov, najmä konfrontácia divá-
kov s provokatívnymi spracova-
niami nov˘ch a nejednoznaãn˘ch
tém. DôleÏité je aj to, Ïe sa ne-
stretávajú len na tradiãnej pôde
kamenného divadla, ale festival
kaÏd˘ rok prekvapí aj zasadením
inscenácií do nedivadeln˘ch pries-
torov. Z minul˘ch rokov to bol na-
príklad pavilón Agrokomplexu ãi
jednoduch˘ priestor Ponitrianske-
ho múzea. Nechajte sa prekvapiÈ,
kam budete musieÈ ísÈ za divad-
lom tento rok! 

·trnásty medzinárodn˘ festi-
val Divadelná Nitra sa koná 23.
aÏ 28. septembra 2005. Pravidel-
ne aktualizované informácie o
programe festivalu nájdete na
www. nitrafest.sk. Vstupenky bu-
dú v predpredaji od zaãiatku
septembra v pokladniciach DAB,
alebo prostredníctvom online re-
zervácie na uvedenej webovej
stránke.

Niekoºko momentov z úspe‰nej
obnovenej premiéry Divadielka na
Osmiãke Johnyho pomsta.

Koncom septembra sa v Nitre uÏ po ‰trnásty raz koná jedna z naj-
v˘znamnej‰ích kultúrnych akcií na Slovensku – medzinárodn˘ fes-
tival Divadelná Nitra. Priná‰a vzorku najnov‰ích európskych diva-
deln˘ch trendov a je priestorom pre stretnutie a v˘menu názorov
divadelníkov, ako aj ‰irokej diváckej verejnosti.



DE≈ DETÍ NA TULIPÁNE
Ako po iné roky, aj tento raz pripravila Fakulta záhradníctva a kra-

jinného inÏinierstva pri príleÏitosti Medzinárodného dÀa detí ‰porto-
vé popoludnie pre deti a vnúãatá svojich zamestnancov. Na mal˘ch
náv‰tevníkov ãakalo ãlnkovanie po jazierku, kreslenie, súÈaÏe a, sa-
mozrejme, sladké odmeny. Foto: M. BARUSZOVÁ
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Nitrianskeho majstra 
prich˘lila univerzita

Kvalita separácie 
pri krat‰ej anal˘ze

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

Vo v˘stavn˘ch priestoroch Po-
nitrianskeho múzea otvoria v so-
botu 2. júla 2005 v˘stavu JÚLIUS
GISSER, zakladateº ‰portu v Nit-
re. J. Gisser (1843-1929), zná-
ma osobnosÈ starej nitrianskej
spoloãnosti, pôsobil ako profesor
telov˘chovy na Piaristickom gym-
náziu. Rozvíjal telesnú zdatnosÈ
mládeÏe, bol zakladateºom mo-
derného ‰portu a priekopníkom
organizovania detsk˘ch táborov
v prírode. Na âíne‰i vybudoval

S PIETOU
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Katedra ‰peciálnej zootechniky FAPZ s hlbo-
k˘m zármutkom oznamuje, Ïe 19. júna 2005 po
ÈaÏkej chorobe odi‰iel z na‰ich radov vzácny
ãlovek, dlhoroãná kolegyÀa a priateºka

HELENA LACKOVÁ.
Narodila sa 2. 11. 1946 vo Veºkom Cetíne, ne-

skôr sa s rodiãmi presÈahovala do Ivanky pri Nit-
re. V roku 1965 absolvovala SP·CH v Bratislave,

potravinársky odbor a nastúpila na Katedru ‰peciálnej zootechniky
V·P. Pracovala ako laborantka na úseku chovu hovädzieho dobyt-
ka, neskôr ako asistentka aÏ do roku 2003, keì odi‰la do dôchodku. 

Odi‰iel ãlovek, ktorého sme mali radi a ktor˘ nám bude veºmi
ch˘baÈ. Jej úsmev, pomoc po stránke pracovnej i osobnej, jej pria-
teºstvo a kolegialita sú pre nás nenahraditeºné. Nikdy na Àu neza-
budneme!

Naposledy sme sa s Àou rozlúãili 22. 6. 2005 na Mestskom cin-
toríne v Nitre.

Kolektív pracovníkov K·Z

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 8. júla 2005
o 10.00 h v cviãebni D-14 na
Katedre biotechniky parkov˘ch
a krajinn˘ch úprav bude Ing. MI-
ROSLAV BABJAK obhajovaÈ
doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému MoÏnosti fertigácie pri
pestovaní jabloní v tvare ‰tíhle
vreteno na karbonátov˘ch pô-
dach.

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

zmysle § 77 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a
doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre biotechniky parkov˘ch
a krajinn˘ch úprav FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov ochrana
okrasn˘ch rastlín, základy dendrológie, základy lesného hospodárstva.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tát-

nou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax 3 roky;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa, odborného asistenta na Katedre
práva pre v˘uãbu predmetov základy práva, právo Ïivotného prostredia.

Podmienky:
- V· vzdelanie – právnická fakulta,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ dvoch svetov˘ch jazykov – preukázaÈ potvrdením o

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 3 roky, morálna bezúhonnosÈ a dobrá
pracovná morálka,

- prax v zahraniãí vítaná,
- uzatvorenie v˘berového konania je 15. 7. 2005.

➤ funkãného miesta docenta v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor e-
konomika poºnohospodárstva na Katedre úãtovníctva a financií FEM;
➤ funkãného miesta docenta v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor
medzinárodn˘ obchod na Katedre ekonomiky FEM;
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor záhradníctvo na
Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI na 0,5 pracovného úväzku;
➤ funkãného miesta docenta v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor
spoºahlivosÈ techniky na Katedre mechaniky a strojníctva;
➤ funkãného miesta docenta v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor
spoºahlivosÈ techniky na Katedre spoºahlivosti strojov;
➤ dvoch funkãn˘ch miest docentov v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudij-
n˘ odbor poºnohospodárska technika na Katedre strojov a v˘robn˘ch
systémov.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.
sk a na úradnej v˘veske SPU.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle §
80 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplne-
ní niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie mies-
ta v˘skumného pracovníka na Katedre chémie FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka,
- morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 5 rokov.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní posielajte do 8. júla 2005 (ak nie je uveden˘ in˘ termín) na adresu:
Slovenská poºnohospodárska univerzita, Útvar personalistiky, EP a
MU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

V uplynul˘ch dÀoch oslávila
v˘znamné Ïivotné jubileum Ing.
MÁRIA BULLOVÁ, CSc., peda-
gogická pracovníãka na Kated-
re ‰peciálnej zootechniky. Ko-
lektív spolupracovníkov jej pri
tejto príleÏitosti praje pevné
zdravie, veºa úspechov a Ïivot-
ného optimizmu.

BLAHOÎELÁME

POZ¯VAME

NOVÉ MOÎNOSTI V KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFII

Cyklus predná‰ok o v˘Ïive

● Redakãná bodka ●

HOSËUJÚCA PROFESORKA NA FAPZ

SKRIPTÁ
V. Bárek: Návody na cviãenia zo závlah. Prvé vydanie, náklad

200 ks, cena 124 Sk.
M. Majerník a kol.: Environmentálne aspekty priemyseln˘ch tech-

nológií. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 150 Sk.
O. Hronec a kol.: Ochrana ovzdu‰ia a vôd. Prvé vydanie, náklad

200 ks, cena 141 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

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

Metódy HPLC a UPLC patria
medzi separaãné metódy nevy-
hnutné v analytickej chémii. Svoje
vyuÏitie v‰ak nachádzajú aj v me-
dicíne a genetike. UPLC (ultra-
úãinná kvapalinová chromatogra-
fia) je nová vedecká disciplína v
oblasti kvapalinovej chromatogra-
fie. Separaãn˘ proces vyuÏíva
sorbenty pripravené patentova-
nou technológiou "bridged hybrid
particle", ktoré majú v˘bornú me-
chanickú pevnosÈ a mimoriadny
deliaci potenciál. Fyzikálna a che-
mická odolnosÈ sorbentov je zalo-
Ïená na etánov˘ch premosteniach
v silikagelovej matrici. T˘m získa-
vajú ãastice vysokú odolnosÈ pre
podmienky UPLC. Separaãn˘ po-
tenciál sorbentov priná‰a nielen
v˘razné zlep‰enie tvarov píkov,
ale aj ‰iroké nasadenie v krajn˘ch
oblastiach pH.

Firma Lambda v spolupráci s
partnerskou firmou Waters us-
poriadala 15. júna v Bratislave
odborn˘ seminár o HPLC a UPLC
metódach, na ktorom sa zúãast-
nili pracovníci Katedry chémie,
Ing. Mária Timoracká, Ing. ª. Ko-

bida a autorka ãlánku. Bol tu
predstaven˘ unikátny prístroj
ACQUITY UPLC™, ktor˘ ponúka
nové moÏnosti v kvapalinovej
chromatografii, v tzv. Ultra Perfor-
mance Liquid Chromatography.
VyuÏíva sa hlavne separácia látok
sorbentov s mal˘mi ãasticami
(men‰ími ako 2um). Tieto sorben-
ty sú svojou fyzikálnou a chemic-
kou ‰truktúrou optimalizované pre
delenie látok v UPLC oblasti, tzn.
separácia prebieha pri vysokom
tlaku systému (15.000psi). Príno-
som je hlavne mnohonásobná
úãinnosÈ deliaceho procesu, krat-
‰ia doba anal˘zy a vy‰‰ia citlivosÈ.
Prístroj neprichádza len s pokroãi-
l˘m prístupom delenia látok ana-
lyta, ale zah⁄Àa nové prístupy v
oblasti uÏívateºského rozhrania,
obsluhy, monitorovania a diag-
nostiky systému. V˘hodami UPLC
metódy je vy‰‰ie rozlí‰enie, r˘ch-
losÈ a revalidácia pri separácii lá-
tok, ako sú napr. potravinárske
prísady, pesticídy a podobne. ·i-
rokospektrálne vyuÏitie prístroja
pri ultraúãinnej chromatografii bu-
dú urãite preferovaÈ mnohí v˘-
skumní pracovníci pri rie‰ení no-
v˘ch projektov.

Ing. SILVIA MELICHÁâOVÁ

Na pozvanie dekanky Fakulty
agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov prof. Magdalény Lacko-
Barto‰ovej zavítala 3. júna na
Katedru v˘Ïivy ºudí Dr. Cindy W.
Fitch z West Virginia University.
Dôvodom jej náv‰tevy bol dvoj-
t˘ÏdÀov˘ predná‰kov˘ pobyt,
ktor˘ zah⁄Àal intenzívnu v˘uãbu
predmetu metódy hodnotenia
stavu v˘Ïivy urãenú predov‰et-
k˘m ‰tudentom odboru v˘Ïiva
ºudí. Zúãastnilo sa na nej 24 po-
slucháãov tretieho a ‰tvrtého
roãníka. 

Dr. C. Fitch v úvodnej predná‰-
ke priblíÏila ‰tudentom v˘znam a
moÏnosti hodnotenia v˘Ïivového
stavu. ëal‰ie predná‰ky venovala
hodnoteniu stavu v˘Ïivy, potrebe
Ïivín a energie poãas tehoten-
stva, dojãenia a rastu dieÈaÈa a
v˘Ïivov˘m potrebám detí v pred-
‰kolskom veku. Oboznámila ‰tu-
dentov so systémom vzdelávania
v oblasti v˘Ïivy ºudí a moÏnosÈami
uplatnenia „nutricionistov“ v USA.
V rámci v˘uãby prezentovala naj-
nov‰ie poznatky v˘skumu a v˘vo-

Eufória zo zisku historického
slovenského titulu basketbalistov
·K K CERO SPU Nitra v klube i v
meste pod Zoborom pozvoºna
doznela. PretoÏe z majstrovské-
ho tímu odi‰iel po triumfe hlavn˘
sponzor K CERO, prezident klu-
bu Roman Cerulík, tréner ªubo-
mír Urban i legionárske opory,
aktuálnou sa stáva otázka, ako to
ovplyvní obhajcu titulu v najbliÏ-
‰ej budúcnosti. 

Extraligovú licenciu i klub odo-
vzdal Roman Cerulík, ktor˘ uÏ
pred zaãiatkom uplynulej sezóny
avizoval odchod, za symbolickú
korunu Imrichovi Okenkovi, rek-
torovi SPU. "Prevzatím klubu
nám pribudli obrovské starosti.
Nemáme veºké skúsenosti s or-
ganizovaním klubového Ïivota, a-
v‰ak trúfame si zachovaÈ basket-
bal na extraligovej úrovni. Od via-
cer˘ch sponzorov, ktorí podporo-
vali muÏstvo v minul˘ch rokoch,
máme prísºub, Ïe nám zachovajú
priazeÀ, oslovili sme ìal‰ích. UÏ
teraz máme solídny základ na fi-
nanãné zabezpeãenie nadchád-
zajúcej sezóny. Obrátil som sa i
na primátora mesta, verím, Ïe
nám pomôÏe. Basketbal je vyso-
ko‰kolsk˘ ‰port. V Amerike sú vy-
soko‰kolské tímy p˘chou univer-
zít. Aj my sme hrdí, Ïe nám bas-
ketbalisti ziskom zlata urobili
skvelú reklamu. V najvy‰‰ej slo-
venskej súÈaÏi hrajú pod hlaviã-
kou SPU aj volejbalisti, dúfame,

Ïe to utiahneme," povedal profe-
sor Okenka.

Keì sme Ivanovi Jankovi, ‰é-
fovi zdruÏenia ‰portov˘ch klubov
Slávia SPU Nitra a novému ‰tatu-
tárnemu zástupcovi basketbalo-
vého oddielu pripomenuli, Ïe titul
sa patrí obhájiÈ, schuti sa zasmial
- ale tro‰ku aj cez slzy. "Zjedno-
du‰ene - v predchádzajúcich se-
zónach bolo na‰ou jedinou sta-
rosÈou pripraviÈ basketbalistom
telocviãÀu na zápas. Bolo by ú-
Ïasné obhájiÈ titul, ale tak vysoko
zrejme rúbaÈ nebudeme. V‰etko
sa bude odvíjaÈ od kvality kádra,
ktor˘ nov˘ tréner Miroslav Marko
dá dohromady. Z majstrovského
ostalo deväÈ hráãov. âaká nás ro-
kovanie o zmluvách, ão tieÏ súvi-
sí najmä s peniazmi", zdôraznil I.
Janko.

Ak˘ rozpoãet povaÏujú v klube
za reálny? "Nepresiahne desaÈ
miliónov. V nadchádzajúcej sezó-
ne budú môcÈ hraÈ v jednom tíme
len traja legionári. Istú predstavu
o kádri máme, do play off poãíta-
me aj so zahraniãn˘mi hráãmi.
Predchádzajúci kouã ªubomír
Urban, ktor˘ vedie aj slovenskú
reprezentáciu, odviedol v Nitre
skvelú prácu. Veríme, Ïe tréner
Marko na Àu nadviaÏe. Viac bu-
deme vedieÈ neskôr, keì sa zaã-
ne príprava. Prv˘ krok sme v‰ak
zvládli, do extraligy sme sa pri-
hlásili," dodal ‰tatutár.

(Pravda 24. 6. 2005, krátené)

Renomovaná dietologiãka z West
Virginia University dr. Cindy Fitch.

OpäÈ sme na konci vydavateºského roka, ktor˘
ide ruka v ruke s rokom akademick˘m. OpäÈ sme
s ním v na‰ej redakcii preÏili veºa udalostí bez-
prostredne, ale i nepriamo spojen˘ch so Ïivotom
na na‰ej alma mater. T˘ch cyklicky sa opakujúcich,
ale aj jedineãn˘ch. Oslovili sme mnoh˘ch z vás a
priniesli zaujímavé rozhovory. SnaÏili sme sa pred-
stavovaÈ sa navzájom, nazrieÈ do vedeckej kuchy-
ne, niekoºkokrát sme za‰li aj do praxe, „objavili“
mladé talenty. Boli sme pri prijímaní zahraniãn˘ch
náv‰tev a radi sme priniesli správu o víÈazstve na-
‰ich basketbalistov. Takto by sa dalo pokraãovaÈ,
ale to hádam netreba! Z va‰ich reakcií vieme, Ïe
ste na‰u mravãiu redakãnú prácu sledovali. Nielen
pasívne, ale aj príspevkami. 

Musíme sa priznaÈ, Ïe v tejto „dopisovateºskej“
oblasti máme striedavé úspechy. Sú takí, ktorí ne-
váhajú a zdôveria sa so svojimi aktivitami, záÏitka-
mi z ciest a podobne. In˘ch treba „nalamovaÈ“ dlh-
‰ie, k˘m prinesú do redakcie ãlánoãek ãi fotografiu.
TobôÏ kritiku! To je biela vrana, pretoÏe si v súkro-
mí posÈaÏujeme, za‰omreme, ale mal by to za nás
nahlas povedaÈ niekto iní... ale taká je doba. 

Ani na‰i ‰tudenti nie sú veºmi „zhovorãiví“. Aj
keì sme zaãiatkom akademického roka vyz˘vali

na spoluprácu, t˘ch príspevkov bolo ako ‰afranu.
Kde sa stratila in‰pirácia? UÏ nie je v móde daÈ
svoje pocity na papier? MoÏno by sa niektorí mla-
dí autori ºah‰ie odviazali, keby písali do takého ne-
fal‰ovaného ‰tudentského ãasopisu. Akási iniciatí-
va sa aj zrodila, ale pri nej aj ostalo. Nebolo by na
zahodenie, keby to na‰i nádejní Ïurnalisti skúsili! 

Hovorí sa, ãesÈ v˘nimkám. Aj my sme v tomto
roku mali skalného dopisovateºa, lep‰ie povedané
kresliara. Pravidelne sa zastavoval v na‰ej redak-
cii a priná‰al veselé obrázky zo ‰tudentského aj
obyãajného Ïivota. Veríme, Ïe Vás pobavili a ob-
ãerstvili na‰e noviny. Pod pseudonymom Araschid
sa skr˘val Ladislav Bakay, ‰tudent FZKI. Veríme,
Ïe jeho veselé obrázky budeme vídaÈ aj v budúcich
roãníkoch Poºnohospodára. Na júnovom zasadnu-
tí redakãnej rady sme mu za spoluprácu poìako-
vali a na in‰piráciu venovali kniÏn˘ darãek.

Milí ãitatelia, prispievatelia a sympatizanti Poº-
nohospodára! ëakujeme Vám za spoluprácu a pria-
zeÀ, prajeme príjemnú dovolenku a te‰íme sa do
videnia a „do ãítania“ v jubilejnom - päÈdesiatom
roãníku na‰ich/va‰ich novín!

KATARÍNA POTOKOVÁ

prírodné kúpalisko, neskôr k ne-
mu pribudla ãlnkáreÀ a tenisové
kurty. Ako vynikajúci ‰ermiarsky
majster zaloÏil v meste prvú ‰er-
miarsku ‰kolu v Uhorsku. V˘sta-
va dobov˘ch materiálov a foto-
grafií potrvá do 18. septembra.

ja v oblasti v˘Ïivy ºudí a podelila
sa o bohaté praktické skúsenosti.
Napriek tomu, Ïe predná‰ky od-
zneli v anglickom jazyku, po kaÏ-
dej nasledovala Ïivá diskusia.
V˘uãba bola ukonãená zápoãtom
a skú‰kou, ktorú v‰etci ‰tudenti
úspe‰ne absolvovali. O spokoj-
nosti s priebehom v˘uãby svedãia
pozitívne ohlasy z radov pedagó-
gov aj ‰tudentov. Kolektív KVª

âÍTALI SME
Medzi najlep‰ie vysoké ‰koly

patrí Univerzita Komenského,
Slovenská technická univerzita
v Bratislave a ko‰ická Technic-
ká univerzita. Vypl˘va to z hod-
notenia ministerstva ‰kolstva,
ktoré posudzovalo ‰koly podºa
poãtu ‰tudentov, vedeckej ãin-
nosti, ako aj objemu zahraniã-
n˘ch a domácich grantov. Slo-
venská poºnohospodárska uni-
verzita sa v hodnotení umiest-
nila na piatej prieãke.

(Pravda 20. 6. 2005)

Vìaka zákonu o V· z roku
2002 zaãali verejné vysoké ‰ko-
ly lep‰ie hospodáriÈ so svojimi
peniazmi, hovorí minister ‰kol-
stva Martin Fronc. Zákon pri-
niesol aj ìal‰ie pozitívne zmeny,
skvalitnil sa obsah aj pedago-
gické obsadenie. Univerzity do-
stali na kvalitu celkovo viac pro-
striedkov, tento rok 2,7 miliardy
korún. Na jeseÀ by sa mal zaãaÈ
realizovaÈ systém komplexn˘ch
akreditácií vysok˘ch ‰kôl, ktoré
budú prebiehaÈ v ‰esÈroãnom
cykle. Ich v˘sledkom bude aj
získanie ‰tatútu tzv. v˘skum-
n˘ch univerzít. (SME 21. 6. 2005)


