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STΩPâEK
Veru, uÏ aj v nitrianskej

mestskej hromadnej doprave
cestujeme poeticky. Nesmejte
sa, milí kolegovia, chodiaci do
práce autom ãi po vlastn˘ch, je
to ãíroãistá pravda! Vôbec som
si tento raz nenamoãila pero do
ironického atramentu a nemys-
lím na zostarnuté, opotrebova-
né a neveºmi estetické autobu-
sy, ktoré pamätajú veru aj lep-
‰ie ãasy. Ani na v˘‰ku cestov-
ného, dlhé me‰kanie ãi vypad-
nuté linky, kvôli ktor˘m ãasto
zvy‰ujeme hlas. 

Celkom váÏne hovorím o
krásnom slove a r˘moch ãi ne-
r˘moch. Na oknách na‰ich au-
tobusov skutoãne visia hárky
bieleho papiera s básniãkami.
Dlh‰ími, krat‰ími, uvoºnenej‰í-
mi, podaren˘mi i t˘mi, ktoré si
toto pomenovanie veºmi neza-
slúÏia. Vykrúcame krky a – ãíta-
me ich. Kde-tu nám niektorá ut-
kvie v pamäti a vezmeme si ju
domov. Hlavne takú, ktorá je
struãná, v˘stiÏná ãi humorne la-
dená. Autor Tomá‰ U. naprí-
klad napísal kratulinkú, iba troj-
slovnú báseÀ s názvom Ab-
solútna ekumenizácia. Znie:
Otvorte Bibliu DoKorán. Veºmi
sa mi páãila. No sú tam aj bás-
ne na celú stranu. Tie som si,
na rozdiel od tejto maliãkej, ve-
ru nezapamätala :-). Ale to asi
nie je zámer autorov – v˘mysel-
níkov, ktorí túto akciu spískali.
Mali svojrázny cieº, dostaÈ poé-
ziu k ão naj‰ir‰iemu publiku,
aby vstúpila do ná‰ho kaÏdo-
denného, ãasto aÏ príli‰ pro-
zaického Ïivota. A tak sa poé-
zia vezie s nami v kaÏdoden-
nom zhone, bez toho, aby sme
listovali v zbierkach básní ãi an-
tológiách. MoÏno sa stane zá-
zrak a za daÏdivého podveãera
si po takejto ceste domov dáku
dávnu zabudnutú knihu z poliã-
ky vyberieme… Ak sa tak sta-
ne, autori nápadu majú dobr˘
bod! 

KATARÍNA POTOKOVÁ

Plénum Slovenskej rektorskej
konferencie na svojom 32. riad-
nom zasadnutí zvolilo do funkcie
prezidenta na dvojroãné obdobie
poãnúc 1. júlom 2005 prof. Ing.
VLADIMÍRA BÁLE·A, DrSc.

Teraj‰í rektor Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave,
absolvent Chemickotechnolo-
gickej fakulty SV·T v Bratislave,
sa narodil 22. apríla 1949 v obci
Prestavlky v okrese Îiar nad
Hronom. Odborne je zameran˘
na biochemické inÏinierstvo, t.j.
priemyselné bioreaktory vrátane

bioreaktorov na ãistenie odpa-
dov˘ch vôd, bioreaktorové inÏi-
nierstvo heterogénnych biokata-
lyzátorov. Poãas svojej dlhoroã-
nej pedagogickej a v˘skumnej
kariéry absolvoval aj krátkodobé
stáÏe v rôznych krajinách sveta,
v USA, Veºkej Británii, Guate-
male, Juhoafrickej republike,
S˘rii, âíne a v Kanade. Má bo-
hatú publicistickú ãinnosÈ a je
ãlenom v˘znamn˘ch vedeck˘ch
spoloãností. Záºubu nachádza v
slovenskom folklóre a letnej tu-
ristike. -r-

V súlade so ‰tatútom vy-
hlasuje Slovenská aka-

démia pôdohospodárskych
vied II. roãník súÈaÏe o cenu
SAPV pre mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov o najlep‰iu ve-
deckú prácu za rok 2005. 

Do súÈaÏe môÏu byÈ pro-
stredníctvom odborov SAPV
prihlásené práce mlad˘ch au-
torov vo veku do 35 rokov,
ktoré boli publikované v roku
2004 a v roku 2005.

Termín zaslania práce na

odbor SAPV je 31. december
2005, k práci musí byÈ priloÏe-
n˘ separátny v˘tlaãok z vedec-
kého ãasopisu, v ktorom bola
práca publikovaná.

V odboroch prebehnú v˘be-

V rámci 15. roãníka celoslo-
vensk˘ch Dní svätého Huberta v
Svätom Antone, ktoré sa konali 3.
a 4. septembra, ocenil minister
pôdohospodárstva Zsolt Simon
zaslúÏil˘ch pracovníkov rezortu,
ktorí sa v˘znamne zaslúÏili o roz-
voj poºovníctva. Rezortné vyzna-
menanie, Striebornú medailu za
dosiahnutie vynikajúcich pracov-
n˘ch úspechov v rezorte pôdo-
hospodárstva, si prevzal aj prof.
Ing. Imrich Toãka, CSc., vedúci
Katedry hydinárstva a mal˘ch
hospodárskych zvierat FAPZ. Vy-
znamenanie mu bolo udelené na
návrh rektora SPU, ktor˘ tak oce-
nil zásluhy prof. Toãku pri v˘uãbe
a rozvoji poºovníckych ‰tudijn˘ch
disciplín na na‰ej alma mater. 

Medailu svätého Huberta za
v˘znamné zásluhy o rozvoj po-
ºovníctva na Slovensku prepoÏi-
ãal prof. Toãkovi za v˘znamné
zásluhy o rozvoj poºovníctva na
Slovensku aj Slovensk˘ poºov-
nícky zväz.

“Poºovníctvo sa v ostatn˘ch
desaÈroãiach transformovalo z
v˘sostne loveckého charakteru
na aktivity súvisiace s ochranou
divoÏijúcej zveri, s dôrazom na

V rámci v˘stavy rovnomen-
ného názvu, ktorá sa v na‰ej
botanickej záhrade konala 1. aÏ
4. októbra, súÈaÏili o titul NAJ aj
rôzne druhy ovocia a zeleniny.
NAJkraj‰ie a zároveÀ NAJchut-
nej‰ie jablko je podºa hlasov
náv‰tevníkov Rubin, NAJkraj‰ie
hrozno Venu‰a, no NAJchutnej-
‰í Müller Thurgau, NAJkraj‰ia
bola paprika Luteus, najlep‰ie
v‰ak chutila Vlasta. VíÈazstvo v
kategórii o najkraj‰iu tekvicu si
odniesol Goliá‰ zo záhrady M.
Müllera.

Po ukonãení v˘stavy boli z
úãastníkov hodnotiacich vybra-
né plody ovocia a zeleniny vylo-
sovaní títo v˘hercovia:

1. Mária Haverová, Svätoplu-
kova 37, Nitra – Zobor,

2. Eva Turanová, Horné Ra-
kovce 1379/22, Turãianske Tep-
lice, 

3. Patrícia Michaliãková, J.
Jesenského 2321, Topoºãany.

V˘hercom gratulujeme!

Zamestnanci Botanickej záhrady
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Tekvicová hitparáda... Foto: V.R.

Agrofilm pre prax opäÈ tu

Prehºad filmov
Amazonia Vertical (SR), Pán

Karpatského lesa II. (SR), Podiel-
nici do poãtu (SR), Teºatá – budúc-
nosÈ mliekov˘ch fariem (Izrael),
Rieka pre Ïivot (âR), PamäÈ vody
alebo odkaz Jakuba Krãína (âR),
Hory, rastliny a Ïivoãíchy (âR),
Rumoviská a okraje ciest (âR),
Cel˘ rok proti varroáze (âR), So-
lárna energia, Skrytá hrozba, Ku-
kuriãiar koreÀov˘ (v‰etky tri Ne-
mecko), Vãelí mutanti (Francúz-
sko), Ekologické pestovanie ‰par-

Festival Agrofilm 2005 sa skonãil, zaãína pofestivalové „koãova-
nie“ vybran˘ch filmov po celom Slovensku. V˘ber je zaujímav˘, ‰ko-
da by bolo nevyuÏiÈ ho! Kolekcia 26 snímok sa na na‰ej univerzite za-
staví v ãase od 14. do 27. novembra 2005 a záujemcovia si filmy môÏu
vypoÏiãaÈ u doc. Ing. Antona Podoláka, PhD., na tel. ã. 0905 744 481.

Celonárodnú verejnú zbierku na podporu nevidia-
cich a slabozrak˘ch podporila aj SPU.

·védska kráºovská akadémia udeºova-
la v októbri Nobelove ceny. Viac na 2.
strane.

Symbolom mesta Braun-
schweig je aj postava ‰ibala,
dvorného ‰a‰a Tilla Eulen-
spiegla, ktor˘ sa podºa za-
chovan˘ch zdrojov narodil
okolo roku 1300 neìaleko
Braunschweigu. Do histórie
sa zapísal svojimi vesel˘mi,
hoci nie vÏdy príjemn˘mi
huncútstvami, ktoré odkr˘va-
li pravú tvár a ne‰váry vtedaj-
‰ej spoloãnosti. 
O ºudovej univerzite v Braun-
schweigu ãítajte na 3. stra-
ne.

Farby 
a plody 
jesene

Vladimír Bále‰ prezidentom
rektorskej konferencie

Za dosiahnutie vynikajúcich pracovn˘ch úspechov a zásluhy pri rozvoji
poºovníckych ‰tudijn˘ch disciplín udelil minister pôdohospodárstva Zs.
Simon profesorovi I. Toãkovi rezortné vyznamenanie .

gle (SR), Potulky Slovenskom
(SR), V rí‰i kamzíka tatranského
(SR), Chov nosníc (Izrael), Kame-
nice – lososia rieka (âR), Cesty
lesom alebo o Programe 2000
(âR), Hory a ºudia (âR), Príbehy
o teliatku (âR), Strom stromov
(Nemecko), Pasívny dom s tepel-
n˘m ãerpadlom (Nemecko), Po-
traviny bez pesticídov (Nemecko),
Rizománia – vírusová choroba
cukrovej repy (Nemecko), Tech-
nologické ‰tandardy v chove o‰í-
pan˘ch (Poºsko). -r-

ekologickú rovnováhu a správne
pochopenie v˘znamu zveri v prí-
rode”, vysvetºuje prof. Toãka a
pokraãuje: “Je to aj odkaz legen-
dy o svätom Hubertovi, patrónovi
poºovníckeho stavu, ktorú si
úãastníci osláv kaÏdoroãne pri-
pomínajú.”

Celoslovenské slávnosti vo
Svätom Antone aj tento rok pri-
vítali mnoho poºovníkov, ako aj
laickú verejnosÈ nielen zo Sloven-
ska, ale aj z âeskej republiky,
Poºska, Maìarska, Nemecka a
Rakúska. Stali sa vrcholnou uda-
losÈou poºovníckeho roka, radost-
n˘m stretnutím, na ktorom nech˘-
bali ani váÏne ãi vtipné súÈaÏe,
ako vábenie zveri, streºba z histo-
rick˘ch zbraní, v˘stava fotografií
s poºovníckou tematikou, ale aj
"hádzanie flinty do Ïita", súÈaÏ o
najkraj‰iu a najdlh‰iu bradu a v˘-
zdobu poºovníckeho klobúka a
pod. V priestoroch okolitého
areálu domáce i zahraniãné firmy
ponúkali moÏnosÈ nákupu poºov-
níckych odevov, v˘stroja a deko-
raãn˘ch predmetov. Prehliadka
historick˘ch expozícií ka‰tieºa na-
pæÀala náv‰tevníkov hrdosÈou na
umenie na‰ich predkov.

ëakujeme, Ïe nezatvárate oãi.

17. 10. – 15. 11. 2005

rové konania a najlep‰ia práca
bude doruãená do 15. januára
2006 predsedovi Komisie pred-
sedníctva SAPV pre vedeckú
v˘chovu, vzdelávanie a po-
sudzovanie vedeck˘ch kvalifi-
kácií. Najlep‰ie práce budú vy-
hodnotené a ocenené na jar-
nom valnom zhromaÏdení ãle-
nov SAPV v roku 2006.

Podrobnej‰ie informácie:
Agentúra SAPV, Ing. Ján Mo-
ravsk˘, tel: 6546 221, e-mail:
asapv@vuzv.sk

SúÈaÏ
o cenu SAPV



Netradiãné obilniny pre zdravie

Internacionalizácia v˘uãby na SPU
Zahraniãní lektori

na FEM

V DIAZÁHRADKE NA AGROKOMPLEXE
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Stalo sa uÏ tradíciou, Ïe Fakul-
ta ekonomiky a manaÏmentu kaÏ-
doroãne na svojej pôde víta za-
hraniãn˘ch lektorov, ktorí zabez-
peãujú v˘berové predná‰ky, resp.
zabezpeãujú celú v˘uãbu vybra-
ného odborného predmetu v cu-
dzom, najãastej‰ie v anglickom
jazyku.

V júni 2005 sa dekan FEM,
prof. Peter Bielik, rozlúãil s hosÈu-
júcim profesorom Fredom Ruppe-
lom z Eastern Kentucky Universi-
ty v USA, ktor˘ poãas celého uply-
nulého akademického roka vyu-
ãoval mikroekonómiu a voliteºn˘
predmet A Policy Approach to
Solving Economic Problems. Je-
ho manÏelka Carol spolupracova-
la s Katedrou odborného jazyko-
vého vzdelávania pri v˘uãbe ang-
lického jazyka. Prof. Fred Ruppel,
ktor˘ získal na lektorsk˘ pobyt na
SPU grant z Fulbrightovej nadá-
cie, pri‰iel na Slovensko aj so sy-
nom Erikom a dcérou Rachel, kto-
rí tu nav‰tevovali Gymnázium na
Golianovej ulici v Nitre. Prof. Rup-
pel sa prejavil nielen ako dobr˘
pedagóg, ale aj dobr˘ kolega a
‰tudenti veºmi pozitívne hodnotili
jeho priateºsk˘ prístup. Rodina
odchádzala zo Slovenska s t˘mi
najlep‰ími dojmami. Prof. Ruppel
bude s Katedrou ekonomiky spo-
lupracovaÈ aj naìalej a v spolu-
práci s doc. Ing. Ivetou Zentko-
vou, CSc., pripravuje slovensko-
anglickú uãebnicu pod názvom
Economic Issues for the Slovak
Republic: An Introduction to Micro-
economics.

V akademickom roku 2005/
2006 bude FEM hostiÈ dvoch za-
hraniãn˘ch lektorov. Prof. Raya
Johnsa, externého spolupracov-
níka Univerzity Georgea Wa-
shingtona, Washington, DC v
USA. Ray Johns pôsobil u nás
ako Fulbright profesor uÏ v akade-
mickom roku 1992/93. V nasledu-
júcich rokoch ako konzultant, ‰pe-
cializujúci sa na poºnohospodár-
sku ekonomiku, nav‰tívil Maìar-
sko, Poºsko a Ukrajinu. Na pobyt

alitou, nakoºko sa partnerské uni-
verzity dohodli na vytvorení kon-
zorcia spolupracujúcich univerzít,
ktoré budú vysielaÈ svojich ‰tu-
dentov na spolupracujúce univer-
zity v rámci virtuálneho ‰túdia.
Zakladajúcimi univerzitami kon-
zorcia sú univerzity ‰tátov V4:
Slovenská poºnohospodárska uni-
verzita v Nitre (koordinátor pro-
jektu), âeská zemûdûlská univer-
zita v Prahe, Univerzita sv. ·tefa-
na v Gödöllő a Poºnohospodárska
univerzita vo Var‰ave. 

Dohody o zaloÏení konzorcia
podpísali v septembri tohto roku
rektori zakladajúcich univerzít.
Konzorcium je otvorené pre ãlen-
stvo aj ìal‰ím univerzitám, záu-
jem prejavila univerzita vo Wage-
ningene, BOKU vo Viedni, Foggia
University z Talianska, ako aj ìal-
‰ie univerzity z âeska, Poºska,
Ruskej federácie, Bieloruska, Lit-
vy a Loty‰ska.

Zástupcovia univerzít sa do-
hodli na postupn˘ch krokoch
smerujúcich k budovaniu Centier
excelentného vzdelávania a v˘-
skumu (CEVV), ktoré sú vytvore-
né na jednotliv˘ch fakultách spo-
lupracujúcich univerzít a budú ga-
rantom ‰túdia zahraniãného ‰tu-
denta, doktoranda na príslu‰nej
univerzite, resp. jej fakulte. Zá-
stupcovia univerzít sa taktieÏ do-
hodli na poskytnutí podkladov pre
‰tudijné programy, resp. predme-
ty, ktoré budú vyuãované v národ-
nom, ako aj v anglickom jazyku a
budú zverejnené v medzinárod-
nom katalógu ‰tudijn˘ch progra-
mov. Budú realizované aj v inter-
nej a di‰tanãnej forme a ponúknu-
té ‰tudentom na partnersk˘ch uni-
verzitách.
JUDr. ELEONÓRA MARI·OVÁ, PhD.,

prodekanka FE·RR

NA SLOVÍâKO S HOSËUJÚCIM PEDAGÓGOM

My‰lienkou virtuálneho ‰túdia
je vytváraÈ podmienky a formy
univerzitného vzdelávania, v kto-
r˘ch sa uplatní predov‰etk˘m slo-
boda myslenia, samostatnosÈ,
zodpovednosÈ, humanizmus, tvo-
rivosÈ, rôznorodosÈ metód v˘sku-
mu, apolitickosÈ, objektívnosÈ a
vedeckosÈ. Virtuálne ‰túdium vy-
tvára podmienky pre medzinárod-
nú spoluprácu pedagógov, ‰tu-
dentov a vedeck˘ch pracovníkov
v oblasti vzdelávania a v˘skumu a
podporuje vzdelávanie podºa prin-
cípov ECTS.

Fakulta v novembri minulého
roka zorganizovala medzinárodn˘
workshop k virtuálnemu ‰túdiu na
spolupracujúcich univerzitách.
Cieºom bolo rozvinúÈ túto my‰lien-
ku, ktorá vznikla uÏ pred ‰tyrmi
rokmi z iniciatívy prof. Húsku a
prof. Dema. 

Idea virtuálnej formy ‰túdia sa
po roku intenzívnej práce stala re-

Posledn˘ septembrov˘ deÀ
oslávila v˘znamné Ïivotné jubi-
leum dlhoroãná pracovníãka Ka-
tedry ochrany rastlín FAPZ prof.
Ing. Alla Michalíková, CSc. 

Poãas svojho pôsobenia na
katedre vy‰kolila 145 diploman-
tov a odborne viedla 8 doktoran-
dov. Je autorkou 48 pôvodn˘ch
vedeck˘ch prác, 80 odborn˘ch
ãlánkov a mnoÏstva prác v zbor-
níkoch z konferencií a v odbor-
n˘ch ãasopisoch. Na KOR a
FAPZ (b˘valej Agronomickej fa-
kulte) pôsobila ako ãlenka odbo-
rov˘ch, habilitaãn˘ch a inaugu-
raãn˘ch komisií, zastávala funk-
ciu vedúcej katedry. Poãas svoj-
ho dlhodobého pôsobenia v˘-

znamne prispela k vzniku a roz-
voju katedry, vyuãovan˘ch dis-
ciplín a vedeckov˘skumnej ãin-
nosti v oblasti poºnohospodár-
skej fytopatológie. Profesorka
Michalíková vytvorila aktívnu ve-
deckú ‰kolu vo v˘skume húb z
rodu Fusarium a vo v˘skume
biologickej ochrany zaloÏenej na
aplikácii hyperparazitickej huby
Trichoderma harzianum. Je spo-
luautorkou patentu a spolutvor-
com biopreparátu Trichonitrin,
urãeného na ochranu osiva obil-
nín proti osivom prenosn˘m pa-
togénnom. Na práce prof. Micha-
líkovej, uznávanej v domácej i za-
hraniãnej vedeckej obci, nadvä-
zujú jej b˘valí a‰piranti, kolego-
via a pracovníci v ochrane rastlín
a v poºnohospodárskej praxi. 

K okrúhlemu Ïivotnému jubileu
prof. Ing. A. Michalíkovej, CSc.,
srdeãne blahoÏelajú jej b˘valí
doktorandi, diplomanti, spolupra-
covníci a kolegovia, ako i súãasn˘
kolektív Katedry ochrany rastlín.

SLADKÁ ·TATISTIKA

„V˘znamnou súãasÈou prírod-
ného bohatstva a kultúrneho de-
diãstva sú tradiãné ekosystémy,
ktoré sa stali ústrednou témou
medzinárodnej konferencie...

- Jednoducho povedané to
znamená vyuÏívanie pôvodne
roz‰íren˘ch kultúrnych druhov
rastlín na úrovni stoviek miest-
nych odrôd a vyuÏívanie pôvod-
ne roz‰íren˘ch plemien hospo-
dárskych zvierat. Tento originál-

ny biologick˘ materiál sa poãas
tisícroãí adaptoval na ‰pecifické
podmienky. Súãasne je zdrojom
pre ‰ºachtenie nov˘ch odrôd i v
meniacich sa klimatick˘ch pod-
mienkach na zemeguli...“

Zdroj: Z rozhovoru s doc.
Jánom Brindzom o konferencii
na tému tradiãn˘ch agroeko-
systémov, uverejneného v t˘Ï-
denníku Roºnícke noviny ã. 42
zo 14. októbra 2005, s. 9.

O BIOLOGICKEJ DIVERZITE

V prevencii a podpornej lieãbe
cukrovky – diabetes mellitus - je
veºmi dôleÏité konzumovaÈ celo-
zrnné v˘robky z rôznych obilnín v
zmysle odporúãaní odborného
lekára. DôleÏitou súãasÈou pre-
vencie je aj konzumácia naklíãe-
n˘ch semien rôznych druhov plo-
dín, medzi nimi aj obilnín, ako
náhrady men‰ieho sortimentu
zeleniny v ãase zimného nedo-
statku, najmä v januári, februári a
marci.

·tatisticky a vedecky bolo do-
kázané, Ïe pod vplyvom európ-
skej civilizácie, najmä zmenou
stravy, napríklad aj konzumáciou
bielej múky, sa zv˘‰il poãet dia-
betikov v pôvodnom obyvateº-
stve. Celozrnné v˘robky majú
vy‰‰iu biologickú hodnotu aj vy‰-
‰í obsah vlákniny, ktorú by dia-
betici mali konzumovaÈ v dosta-
toãnom mnoÏstve. 

Pre väã‰iu informovanosÈ od-
bornej i laickej verejnosti boli na
32. roãníku AGROKOMPLEXu,
na ploche L 1 dopestované a vy-
stavené v‰etky potravinársky vy-
uÏívané obilniny. Z hustosiatych
p‰enica letná, tvrdá, ‰paldová,
jaãmeÀ dvojradov˘, ‰esÈradov˘,
nah˘, ovos siaty, nah˘, raÏ siata,
tritikale; z teplomiln˘ch obilnín
kukurica siata, láskavec, proso
siate a pohánka jedlá. Písalo sa
o nich v ãasopise Diabetik a ho-
vorilo na Agrofóre.

Ak chceme urobiÈ nieão pozi-
tívne pre svoje zdravie, skúsme
sa zamyslieÈ nad t˘m, koºko in˘ch
druhov obilnín, okrem bielej mú-
ky a ryÏe, skonzumujeme! Bolo
by veºmi uÏitoãné nahradiÈ ich as-
poÀ ãiastoãne ovsen˘mi vloãka-
mi, jaãmenn˘mi krúpkami, p‰e-
nom (prosom) ãi pohánkou...

Ing. FRANTI·EK HORVÁT

fliktoch v oblasti regionálneho
rozvoja, o problémoch, ktoré
vznikajú a moÏnostiach ich
zvládnutia. V kocke povedané,
právnym záleÏitostiam t˘kajúcim
sa verejnej správy a regionálne-
ho rozvoja. To sú tieÏ témy, kto-
ré chce vo svojich predná‰kach
objasÀovaÈ na‰im ‰tudentom. 

Ako ho vnímajú, zaujímalo
ma. „Veºmi sústredene ma poãú-
vajú a zaujímajú sa o problema-
tiku. Viem sa vÏiÈ do ich pozície,
veì na vlastnej koÏi som zaÏil,
aké to je, poãúvaÈ predná‰ky v

„Som profesorom na Fakulte
politick˘ch vied Texaskej ‰tátnej
univerzity v San Marcose. Pre-
sÈahoval som sa tam po ukonãe-
ní doktorandského ‰túdia na uni-
verzite vo Wisconsine. Mojou té-
mou je verejná správa. Osem ro-
kov som zastával jednu z hlav-
n˘ch pozícii v komisii, ktorá sa
zaoberala rozvojom mesta. Dalo
mi to veºa z hºadiska mojej v˘s-
kumnej práce aj pedagogickej
ãinnosti“, hovorí William. 

V súãasnosti pracuje na v˘-
skumnej úlohe o miestnych kon-

nemãine, ktorú dokonale neovlá-
dam. SnaÏím sa s nimi ão najvi-
ac komunikovaÈ a keìÏe predt˘m
som uãil iba po anglicky, je to pre
mÀa obrovská v˘zva. Usilujem
sa im podaÈ látku tak, aby mi ro-
zumeli. Mám v‰ak tak˘ pocit,
akoby boli na predná‰kach ost˘-
chaví a nemali odvahu komuni-
kovaÈ v cudzom jazyku. Verím,
Ïe to ãasom povolí a jazyková
bariéra nebude pre nich ani pre
mÀa bariérou,“ vysvetºuje. 

I keì je Wiliam na Slovensku
e‰te len krátko, veºmi sa mu tu
páãi a chce spoznaÈ z na‰ej kra-
jiny ão najviac. Fascinujú ho naj-
mä na‰e hrady a zámky, pretoÏe
ho baví história. Vidno, Ïe sa na
Slovensko te‰il a uÏ doma si na-
‰tudoval propagaãné materiály,
pretoÏe názvy Spi‰, Orava ãi
Bardejov vyslovuje ako star˘

známy. „ Ohromne sa mi páãi
priateºská povaha Slovákov, kto-
rí mi veºmi pomáhajú, ãi uÏ vo
vlaku, v meste, v obchode ãi na
uliciach... Voºn˘ ãas trávim pre-
chádzkami po meste, spozná-
vam ºudí, stretávam nov˘ch pria-
teºov. Veºmi mi pomáhajú kole-
govia na Katedre práva, cítim sa
t˘m veºmi pocten˘. Slovensko sa
mi zdá ako veºmi sºubná krajina.
Teraz, keì som tu, dokáÏem sa
vcítiÈ do situácie tunaj‰ích obyva-
teºov a drÏím vám palce, aby ste
boli úspe‰ní! Cítim sa tu ako vo
svojom druhom domove,“ hovorí
mlad˘ pedagóg a z jeho hlasu aj
gest je jasné, Ïe to myslí váÏne. 

Prajeme mu veºa príjemn˘ch
záÏitkov spoza katedry, ako aj z
potuliek po na‰ej krajine!

K. POTOKOVÁ

O politike EÚ v oblasti rozvoja vi-
dieka predná‰ala ‰tudentom Fa-
kulty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja Dr. MAR DELGADO
z partnerskej univerzity v ‰paniel-
skej Cordobe. Minulot˘Ïdnová
predná‰ka odznela v rámci progra-
mu EÚ Jean Monnet, projektu
2004-2941/001-001 JMO – EU
Agrarian Law, ktor˘ koordinuje
prof. Anna Bandlerová.

Dekan FEM prof. P. Bielik a prodekanka doc. E. Horská sa rozlúãili s
prof. FREDOM RUPPELOM a jeho manÏelkou Carol s presvedãením,
Ïe nadviazané kontakty sa v budúcnosti zuÏitkujú pri ìal‰ích formách
spolupráce.

K jubileu 
profesorky
Michalíkovej

Aké milé prekvapenie, William!

Z konferenãn˘ch pódií

FE·RR je koordinátorom 
virtuálneho ‰túdia

TOHTOROâNÉ NOBELOVE CENY SÚ ROZDANÉ
Nobelovu cenu za fyziku získali traja vedci, Ameriãania Roy

Glaubner a John Hall a Nemec Theodor Hänsch za aplikovanie
kvantovej fyziky v optike.

Austrálãania Barry Marshall a Robin Warren sa stali drÏiteºmi
tohtoroãnej Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Obaja vedci sa
venujú v˘skumu baktérií a ich vplyvu na Ïalúdoãné choroby.

Laureátmi Nobelovej ceny za chémiu sa stali Ameriãania Robert
Grubbs a Richard Schrock a Francúz Yves Chauvin. Podºa ozná-
menia ·védskej kráºovskej akadémie vied za objav v oblasti orga-
nickej chémie, konkrétne za v˘voj metódy metatézy, ktorá umoÏÀu-
je vytváranie nov˘ch molekúl pre farmaceutické vyuÏitie a ekologic-
ky ‰etrnú v˘robu chemikálií a plastov.

Za teóriu hier, pouÏitú na objasnenie cenov˘ch vojen a konku-
renãn˘ch bojov, si cenu za ekonómiu odniesla dvojica Robert J.
Aumann z Izraela a Thomas C. Shelling z USA.

Egyptsk˘ právnik Muhammad Baradej a organizácia, ktorú vedie
- Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, zohrali nezanedba-
teºnú úlohu v najváÏnej‰ích krízach za posledné roky, v Iraku, Iráne
a Severnej Kórei. ·védski akademici mu za to udelili Nobelovu ce-
nu za mier. 

Nobelovu cenu za literatúru dostal Brit Harold Pinter, dramatik,
básnik, reÏisér a herec. V jeho tvorbe má v˘znamné miesto aj poli-
tická angaÏovanosÈ a verejné vyjadrovanie sa k politike. ZATL

Poslaním Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja je
sprostredkovávaÈ vzdelávanie nielen na princípe klasickej fakulty,
ktorej aktivity sú zaloÏené na ‰tudijn˘ch programoch odborov, ale aj
vzdelávanie virtuálnou formou.

Profesor RAY JOHNS, extern˘ spolupracovník Uni-
verzity G. Washingtona, vyuãuje poslucháãov FEM
medzinárodn˘ obchod.

HosÈujúcim Fulbright profesorom na FE·RR je 
WILLIAM DE SOTO z Texaskej ‰tátnej univerzity. Jeho
predná‰ky sú zamerané na oblasÈ verejnej správy.

Ako sa volá‰? Aké je dnes poãasie? Sp˘tal sa ma „skoro“ perfekt-
nou slovenãinou sympatick˘ mlad˘ hosÈujúci Fulbright profesor
William De Soto so „Slovenãinou do vrecka“ v ruke, keì som ho po-
Ïiadala o rozhovor do Poºnohospodára. Vidno, Ïe svoje prvé peda-
gogické poslanie vo svete berie váÏne a chce nám ão najlep‰ie rozu-
mieÈ. Od polovice septembra sa na tri mesiace zapojil do v˘uãbové-
ho procesu na Fakulte európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja, pri-
ãom jeho doménou je verejná správa.

- Na území roz‰írenej Európ-
skej únie sa chová bezmála 12
miliónov vãelstiev, z toho na ú-
zemí nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov
takmer tri milióny. Chovom vãiel
sa zaoberá okolo ‰esÈstotisíc
vãelárov, z nich takmer 18 tisíc
udrÏuje poãetné stavy nad 150
vãelstiev. Najvy‰‰iu zavãelenosÈ
územia vykazuje Grécko, Ma-
ìarsko a Slovinsko. Roãná pro-
dukcia medu v roz‰írenej EÚ sa
pohybuje okolo 160 tisíc ton, vy-
‰e 170 tisíc ton sa dovezie z tre-

tích krajín, priãom priemerné ce-
ny importu sa zniÏujú. Priemerná
roãná spotreba medu na jedné-
ho obyvateºa EÚ je 0, 66 kg.

Zdroj: R. Chlebo – M. Koper-
nick˘: Súãasn˘ stav sektoru
vãelárstva a v˘roby medu v roz-
‰írenej EÚ. Príspevok zo sekcie
Chov mal˘ch HZ na 1. medziná-
rodn˘ch vedeck˘ch hydinár-
skych dÀoch, konan˘ch 12. aÏ
14. septembra. Viac o konferen-
cii v t˘Ïdenníku Roºnícke noviny
ã. 42 zo 14. októbra 2005, s. 7.

na na‰ej fakulte má veºmi pekné
spomienky, má tu veºa priateºov,
ão boli tieÏ dôvody, preão sa sem
rozhodol vrátiÈ. V zimnom seme-
stri bude vyuãovaÈ predmet Inter-
national Business, ktor˘ je pred-
nostne urãen˘ pre ‰tudentov ‰tu-
dijnej ‰pecializácie medzinárodn˘
obchod. Prof. Johns zabezpeãil
svoj predmet aj najnov‰ou odbor-
nou literatúrou vo forme uãebnice
Windows on the World Economy,
vydanej v roku 2005.

V letnom semestri absolvuje
mesaãn˘ predná‰kov˘ pobyt na
FEM prof. Tauno Kekale z Uni-
versity Vaasa z Fínska. Prijal po-
zvanie vedenia fakulty, aby na
Slovensku absolvoval dlhodobej‰í
pobyt a zabezpeãil v˘uãbu pred-
metu manaÏment kvality v anglic-
kom jazyku. Veríme, Ïe obaja za-
hraniãní lektori prispejú k skvalit-
neniu vzdelávacieho procesu na
FEM, ako aj k rozvoju ìal‰ích fo-
riem spolupráce so vzdelávacími
in‰titúciami, ktoré zastupujú.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
prodekanka FEM



·kola i ‰port nás
formovali pre Ïivot

ªudová univerzita je tu pre v‰etk˘ch
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Koncom roka 1918 tak bola v
Jene zaloÏená prvá VHS, v roku
1920 existovalo v Nemecku oko-
lo 90 tak˘chto vzdelávacích in‰ti-
túcií a dnes sa ich poãet vy‰plhal
uÏ na 2435. 

Spektrum kurzov, ktoré organi-
zujú, je bohaté a pestré. Niekoº-
kot˘ÏdÀové, jedno-, resp. viac-
dÀové alebo víkendové semináre
rétoriky, jogy, sebaobrany, zdra-
vej v˘Ïivy, histórie, hudby, litera-
túry, práce s poãítaãom ãi kurzy v
rámci jazykového vzdelávania.

Európske integraãné procesy
a globalizácia zmenili aj poslanie
a ãinnosÈ dne‰n˘ch VHS. Ako
vzdelávacie in‰titúcie pôsobiace
v oblasti ìal‰ieho a celoÏivotné-
ho vzdelávania ponúkajú progra-
my, ktoré sú koncipované tak,
aby zodpovedali reálnym potre-
bám rôznych cieºov˘ch skupín.
Ide predov‰etk˘m o pracovne
ãinné osoby, nezamestnan˘ch,
Ïeny a muÏov v domácnosti,
dôchodcov, ale aj prisÈahovalcov
ãi mladistv˘ch. 

tuálneho hlavne po roz‰írení EÚ.
Jedn˘m z prioritn˘ch cieºov je
preto nadviazaÈ spoluprácu s
univerzitami a vzdelávacími in-
‰titúciami v strednej a v˘chodnej
Európe. Prostredníctvom spo-
loãn˘ch vzdelávacích progra-
mov by tak potenciálnym záu-
jemcom mala byÈ uºahãená ich
integrácia do pracovného proce-
su v inej krajine a flexibilnej‰í po-
hyb na európskom pracovnom
trhu. 

Otázkami profesionálneho
poradenstva sa zaoberá jedno
zo ‰iestich integrálnych súãastí
VHS, oddelenie s názvom Práca
a povolanie, s.r.o., ktorého úlo-
hou je podporovaÈ v rámci kvali-
fikovaného a individuálneho po-
radenstva konkurencieschop-
nosÈ podnikov a firiem, zlep‰iÈ
‰ance uchádzaãov uplatniÈ sa
na pracovnom trhu a vytváraÈ
podºa potreby nové pracovné a
uãebné miesta. MôÏe sa po-
chváliÈ prv˘mi dobr˘mi v˘sled-
kami. Asi 250 nezamestnan˘ch
rôzneho veku dnes participuje
na desiatich rôznych progra-
moch zameran˘ch na integráciu
do pracovného procesu. Po ús-
pe‰nom absolvovaní ‰peciálne-
ho kvalifikaãného kurzu sa po-
darilo len za august 2005
sprostredkovaÈ 36 mlad˘m ºu-

ìom uãebné a 11 ìal‰ím oso-
bám pracovné miesta.

Zintenzívnenie medzinárod-
nej spolupráce je cieºom vhs in-
ternational, ìal‰ieho z oddelení
VHS. ËaÏiskom ponuky je spro-
stredkovanie jazykov˘ch vedo-
mostí a interkultúrnych kompe-
tencií. Úãastníci kurzov nie sú
len záujemcovia z regiónu
Braunschweig, ale aj cudzinci z
celého sveta, ktorí sa chcú pri-
praviÈ na ‰túdium v Nemecku,
alebo vyuÏiÈ nemãinu pracovne
doma ãi v zahraniãí. Kurzy sa
te‰ia veºkej popularite, pre-
dov‰etk˘m pre ich priateºskú at-
mosféru a pestrú ponuku spo-
loãn˘ch aktivít.

V závere na‰ej náv‰tevy vy-
slovil Peter Lorenzen e‰te raz
prianie nadviazaÈ intenzívnej‰iu
spoluprácu so vzdelávacími in-
‰titúciami a podnikmi z praxe
krajín strednej a v˘chodnej Eu-
rópy. Prejavil záujem aj o Nitru
ako centrum poºnohospodárstva
na Slovensku a vyzdvihol atrak-
tívnosÈ tohto históriou starého a
duchom mladého mesta ako
centra univerzitného vzdelania a
vedy. 

ëal‰ie informácie: www.vhs.de,
www.vhsinternational.de

PaedDr. OªGA WREDE, KOJV

Jedn˘m z pozitívnych príkla-
dov progresívneho rozvoja VHS
v Nemecku je VHS Braun-
schweig GmbH v spolkovej kraji-
ne Dolné Sasko. Ako vypl˘va zo
slov jej riaditeºa Petra Lorenze-
na, jej poslaním je poskytnúÈ zá-
ujemcom také moderné vzdelá-
vacie koncepty, ktoré by úãinne
spojili obsahy ‰kolského a uni-
verzitného vzdelávania s reálny-
mi potrebami pracovného trhu.
Predpokladom pre to je zabez-
peãenie uÏ‰ej spolupráce vzde-
lávacích in‰titúcií s podnikmi a
firmami z praxe. Reflektovanie
tejto poÏiadavky je dôleÏité aj z
dôvodu pomerne vysokej neza-
mestnanosti v Nemecku, ktorá
bola v júli 2005 9,3 %. Druh˘m
dôleÏit˘m atribútom filozofie
VHS Braunschweig je sprístup-
niÈ celoÏivotné a ìal‰ie vzdelá-
vanie záujemcom nielen lokálne
ãi národne, ale aj nadnárodne.
Vypl˘va to z celkovej tendencie
voºného pohybu na európskom
pracovnom trhu, mimoriadne ak-

KONKURZ
Nerobí Ti problém bez chyby zopakovaÈ 

„Najneobhospodarovateºnej‰í kopec je Popocatepetl?

Je Tvojou doménou elektronika?

Chce‰ pozdvihnúÈ úroveÀ 
‰tudentského Ïivota na na‰ej univerzite?

A to si e‰te nebol u nás v rádiu?!?!

Tak potom vedz, Ïe Internátne rozhlasové ‰túdio MLADOSË 
vyhlasuje konkurz na miesta moderátor/moderátorka 

a technik/techniãka, ktor˘ sa uskutoãní

26. októbra 2005 (streda) o 20.00 h.

Ak má‰ záujem staÈ sa mediálnou hviezdou a spoznávaÈ nov˘ch a
známych ºudí, tak neváhaj a príì do ná‰ho rádia, ktoré sa 

zahniezdilo v ·D MladosÈ na piatom poschodí, ãíslo dverí 503.

Te‰í sa na Teba kolektív
vychádzajúcich mediálnych hviezd!

Z NÁV·TEVY VO VOLKSHOCHSCHULE V BRAUNSCHWEIGU

Tradícia tzv. ºudov˘ch univerzít (Volkshochschule, VHS)
siaha v Nemecku do obdobia po skonãení 1. svetovej vojny a
nadväzuje na ãinnosÈ prv˘ch tak˘chto ‰kôl, ktoré vznikli v
Dánsku uÏ v 40. rokoch 19. storoãia. Ich cieºom bolo umoÏniÈ
vzdelanie ‰irok˘m masám obyvateºstva, teda aj tak˘m, ktoré
prístup k vzdelaniu z rôznych dôvodov, najãastej‰ie sociál-
nych, dovtedy nemali.

NEPREHLIADNITE
Klub kultúrnej a záujmovej

ãinnosti

vás poz˘va na divadelné 
predstavenie

Aj kone sa strieºajú,
ktoré sa uskutoãní

pri príleÏitosti 
·tudentsk˘ch dní

7. novembra 2005 o 18.30 h
vo veºkej sále DAB.

Vstupenky si môÏete zakúpiÈ 
v kancelárii KKZâ 

v ·D MladosÈ na 1. poschodí. 
Cena: 130 Sk.

VáÏená redakcia,
dostal sa mi do rúk jubilejn˘
Poºnohospodár, ktor˘ som si s
radosÈou cel˘ preãítala a tak
trochu aj zaspomínala na pek-
né ‰tudentské ãasy. Je obdivu-
hodné, Ïe fungoval cel˘ch 50
rokov bez prestávky, urãite aj
zásluhou zodpovednej redak-
ãnej rady.

Pri tejto príleÏitosti by som
chcela srdeãne pozdraviÈ „otca“
Poºnohospodára, pána ªudoví-
ta Kohúta, ktor˘ bol pri zrode
novín, ale zároveÀ bol aj skve-
l˘ pedagóg a âlovek s veºk˘m
â. ZároveÀ srdeãne pozdravu-
jem Danku Wolfovú, ãlenku re-
dakãnej rady, ktorá sa svojimi
príspevkami tieÏ podieºala na
príprave a vysokej úrovni Poº-
nohospodára. Bola mojou spo-
luÏiaãkou a zostala mojou v˘-
bornou priateºkou.

Redakãnej rade Ïelám do
ìal‰ej práce veºa úspechov a
veºa tvoriv˘ch nápadov. 

S pozdravom

Heidi Petru‰ová,
Îiar nad Hronom

POZDRAVY Z KODANE

� Z TVORBY         � Z TVORBY         �

Z REDAKâNEJ

PO·TY

50 POªNOHOSPODÁR 50 POªNOHOSPODÁR 50 POªNOHOSPODÁR

Milá redakcia Poºnohospo-
dára, dovoºte mi prosím zo
srdca Vám v‰etk˘m zablaho-
ÏelaÈ ku krásnemu päÈdesiate-
mu roãníku ná‰ho obºúbeného
dvojt˘Ïdenníka. Hoci som brá-
ny univerzity opustila pred tro-
mi rokmi, nikdy mi prostredníc-
tvom internetu neu‰lo ani jedi-
né vydanie Poºnohospodára.
Dokonca i v ìalekej cudzine,
kde som ‰tudovala jazyk, ste
mi priná‰ali aktuálne a odbor-
né informácie o dianí na na‰ej
alma mater. 

Chcela by som Vám v‰et-
k˘m popriaÈ ìal‰ích minimálne
päÈdesiat úspe‰n˘ch rokov a
najmä stále viac a viac mla-
d˘ch ãitateºov – ‰tudentov,
ktorí by svojimi príspevkami o-
bohacovali kaÏdé vydanie
t˘chto nepochybne kvalitn˘ch
novín.

So srdeãn˘m pozdravom
pre celú redakciu, ako i redak-
ãnú radu a v‰etk˘ch prispieva-
teºov

Denisa Syptáková

Spomienky na vysoko‰kolské
‰túdium v Nitre mám veselé 
i váÏne. Roky 1959 – 1964 boli 
v spoloãnosti veºmi zloÏité 
a ovplyvÀovali i Ïivot vysoko‰ko-
lákov. 

Ná‰ roãník v roku 1959 bol pr-
v˘ na Prevádzkovo-ekonomickej
fakulte V·P v Nitre. Podmienky
pre ‰túdium boli v zaãiatkoch
provizórne, no postupne sa zlep-
‰ovali. Na predná‰ky a cviãenia
sme pochodili celé mesto. Prvé
‰tudentské ubytovanie sme mali
v internáte na Kalvárii (teraj‰ia
Bohoslovecká fakulta). UÏ po
mesiaci pobytu v ‰kole sme ab-
solvovali semestrálnu manuálnu
prax na majetku cukrovaru v
Sládkoviãove. Vykonávali sme
v‰etky manuálne práce, ale aj
absolvovali skú‰ky. V januári
1960 nastali silné mrazy a do iz-
by nám v noci nafúkal sneh cez
netesniace okná, kachle dymili,
pomohla nám slama, s ktorou
sme zadebnili okná. Pracovali
sme v rastlinnej, ale i Ïivoãí‰nej
v˘robe alebo v konzervárni. Po
skonãení praxe sme si vedeli vá-
ÏiÈ ÈaÏkú manuálnu prácu poº-
nohospodárov, ão nám neskôr
pomohlo v riadiacej práci.

Spoloãensk˘ i ‰portov˘ Ïivot
‰tudentov bol bohat˘. KaÏd˘ si
na‰iel vo voºnom ãase svoje zá-
ºuby. Ako ãlen ºahkoatletického
oddielu Slávie Nitra som najviac
voºného ãasu venoval tréningu
na ‰tadióne pod Zoborom, kde
som pod vedením Jozefa ·ulga-
na trénoval ‰print a beh na 200
m cez prekáÏky. V tomto období
bola nitrianska atletika na v˘slní.
Na ‰kole boli reprezentanti âSR,
ako napr. Ivan Veselsk˘, Ladi-

slav Petroviã, Emil ·tefkoviã a
ìal‰í v˘borní atléti, uÏ asistenti
Alojz Podolák a Valér Hrmo, kto-
rí nám boli príkladom v ‰túdiu i
na ‰tadióne. Vynikajúci ‰portov-
ci boli i ‰tudenti Franti‰ek Kuz-
ma, Jozef Munka, Oskar Win-
kler a ìal‰í. Pamätám si na pre-
teky Slávie Nitra so Îilinou v ro-
ku 1962 a postup do I. ligy. Na
200 m prekáÏky som beÏal s
ãeskoslovensk˘m reprezentan-
tom Ivanom âiernym zo Îiliny. 
V snahe vytvoriÈ si osobn˘ re-
kord, pretek som „prepálil“ a na
poslednej prekáÏke zakopol a
spadol, ão mÀa a cel˘ kolektív
veºmi mrzelo. Atletike fandili i
pedagógovia, ako napríklad b˘-
val˘ rektor prof. Ing. Ján Tomov-
ãík, CSc., a ìal‰í akademickí
funkcionári. 

O ‰porte a Ïivote vysoko-
‰kolákov som písal a fotogra-
foval pre Poºnohospodár, kto-
r˘ v tom ãase viedli ‰tudenti –
redaktori Vlado Markoviã, ne-
skôr dlhoroãn˘ pracovník Slo-
venskej televízie a Rudo Has-
pra, neskôr redaktor Roºníc-
kych novín. Najkraj‰ie foto-
grafie som robil na ºahkoatle-
tick˘ch pretekoch, hádzanej,
ale i na futbale Slovana Nitra,
kde v tomto ãase bol branká-
rom ‰tudent Emil Dufala. Foto-
grafie sme vyvolávali v provi-
zórnych pivniãn˘ch priesto-
roch internátu neskoro do no-
ci, aby sme ich na druh˘ deÀ
dostali do tlaãe.

Na vysoko‰kolsk˘ Ïivot mám
pekné spomienky. ·túdium a
práca bola pestrá, zoznámila
ma s odborníkmi, s ktor˘mi sme
zostali priatelia dodnes. Poºno-

hospodár z rokov 1959 – 1964
som si na pamiatku zviazal, no
na stretnutí absolventov PEF po
35. rokoch, v r. 2000, keì sme
pri Àom so záujmom a radosÈou
spomínali na ‰tudentské roky,
sa mi kolekcia stratila. Dúfam
v‰ak, Ïe ju dostanem e‰te späÈ. 

Îelám redakãnému kolektívu
Poºnohospodára pri 50. v˘roãí
jeho vzniku veºa úspechov a naj-
mä spokojn˘ch ãitateºov. Dnes,
v ére poãítaãov, internetu a digi-
tálnych fotografií sa autorskému
kolektívu darí robiÈ moderné no-
viny, ktoré budú o niekoºko ro-
kov opäÈ skvel˘m dokumentom
súãasnej etapy v˘voja poºno-
hospodárskej univerzity v Nitre.

Ing. FRANTI·EK MACH, CSc.,
Modra

Te‰íme sa na veºk˘ dar
Nitra je známa aj t˘m, Ïe trpí nedostatkom telocviãní. Sú tu síce

‰tyri, ale tie ani zìaleka nepokryjú poÏiadavky nitrianskych ‰tuden-
tov – ‰portovcov. Najviac to cíti V·P, ktorej poslucháãi sú nútení
cviãiÈ po nociach, skoro ráno a podobne, ão po fyziologickej stránke
vôbec nie je správne. Táto situácia je v‰ak len prechodná. V roku
1962 bude sa V· p˘‰iÈ nov˘m ‰portov˘m komplexom v príjemnom
prostredí pri rieke za mlynom... (Poºnohospodár 1959)

Viac ako desaÈtisíc vysoko-
‰kolákov s dobr˘m prospe-
chom si v novembri prilep‰í,
univerzity im vyplatia prospe-
chové a mimoriadne ‰tipendiá.
·tudent tak môÏe získaÈ roãne
aÏ 31-tisíc korún. „·tipendiá
budú dostávaÈ ‰tudenti, ktorí
majú dobré v˘sledky, zapájajú
sa do mimo‰kolskej ãinnosti a
sú mimoriadne nadaní“, uvie-
dol minister ‰kolstva Martin
Fronc. Priemerná v˘‰ka pro-
spechového ‰tipendia bude 15-
tisíc. Vysoké ‰koly dostanú na
tento rok na ‰tipendiá 94 milió-
nov korún, v budúcom akade-
mickom roku by to malo byÈ aÏ
203 miliónov korún.

(Pravda, 29. 9. 2005)

Informácie o podmienkach
vyplácania motivaãn˘ch ‰tipen-
dií nájdete aj v prílohe SME
·kola a rodina z 18. októbra
2005, alebo na www.sme.sk.

Vysoko‰koláci 
dostanú vy‰‰ie 
‰tipendiá

... na internátoch in˘ch vyso-
k˘ch ‰kôl na Slovensku majú
ubytovaní ‰tudenti beÏne k
dispozícii prípojku na internet,
moÏnosÈ pouÏívaÈ vlastn˘ po-
ãítaã a ão je hlavné, nie sú v
izbách natlaãení ako sardin-
ky...? ·idlo

Ad: Viete, Ïe...

chcem byÈ zasa malá
a s tebou sa chcem hraÈ
skr˘vaÈ sa pod star˘ orech 
a donekoneãna sa smiaÈ
chcem aby si ma znovu 
uloÏila do postieºky
a vedºa mÀa si ºahla spaÈ

tak prosím boÏe 
aspoÀ na chvíºu mi to dovoº
aspoÀ na chvíºu ma tam vráÈ
veì presne viem kde boli dvere
pamätám ako v⁄zgal pánt
viem ako kvitli kvety na studenej chodbe

pamätám si vôÀu ãerstvého mlieka
a na chlieb s medom 
e‰te stále cítim jeho chuÈ
len na chvíºu sa tam vrátiÈ
len na chvíºu nezabudnúÈ 

ALEXANDRA TAKÁâOVÁ

V‰etko je iné v‰etko sa mení
spomienky sú krehké ako star˘ porcelán
zrazu je cítiÈ vôÀu jabæk v jeseni
a vidím teba ako sedí‰ pri starej skrini
a poãuÈ jemn˘ ‰uchot papiera

Kresba: TOMÁ· IVANIâ
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Potrebujete informácie o EÚ?

SPEKTRUM
OZNAMUJEME

DIVADLO A. BAGARA: 21. –
22. 10. Obrázkari, 24. – 26. 10.
Adam ·angala, 27. – 28. 10.
Testosterón, 3. 11. Cyrano podºa
Roxany (predpremiéra), 4. 11. Aj
kone sa strieºajú; ORBIS: 21. –
26. 10. Gól!, 22. – 23. 10. Mada-
gaskar, 27. 10. – 2. 11. Legenda
o Zorrovi, 3. – 4. 11. Legendy z
Dogtownu; LIPA: 21. – 26. 10.
JaskyÀa, 22. – 23. 10. âarovn˘
kolotoã, 27. – 30. 10. Erazmus 2,
29. – 30. 10. Madagaskar, 31.
10. – 2. 11. Îivot je ãudo, 3. – 5.
11. 3:15 zomrie‰!; FILMOV¯
KLUB (aula UKF): 24. 10. Ple-
chov˘ bubienok, 25. 10. Dead
Man.

Prváãik sa vracia domov po
prvom dni v ‰kole.

- No, ako bolo? – p˘ta sa otec.
- Ale, vybabrali s nami. Dreve-

né lavice a stoliãky, na zemi lino-
leum, nijak˘ televízor ani video,
dvadsaÈ ºudí pokope... A tomuto
hovoria PRVÁ TRIEDA?

– 4 –

produkcie v podmienkach Tokaj-
skej vinohradníckej oblasti.

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU v Nitre oznamuje, Ïe 23.
novembra 2005 o 9.00 h v zasa-
daãke Katedry strojov a v˘rob-
n˘ch systémov MF bude Ing.
VLADIMÍR LICHVÁR, doktorand
na KSVS, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Technicko-tech-
nologické aspekty zberu krmo-
vín.

V minulom ãísle v ãlánku Ob-
zretie za Agrokomplexom vypadol
posledn˘ riadok. Správne znenie
textu je: Model e-printov nájdete
na www.fem.uniag.sk/acta.

Za chybu sa ospravedlÀuje-
me. -r-

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje 

v zmysle § 77 ods. 1 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 – odborného asistenta pre predme-
ty marketingového zamerania na Katedre manaÏmentu a marketingu
FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore zahraniãn˘ agrárny obchod,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ dvoch svetov˘ch jazykov – preukázaÈ potvrdením 

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

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax, prax v zahraniãí vítaná,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní
zasielajte do 4. 11. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov SPU
oznamuje, Ïe 
➤ 4. novembra 2005 o 10.00 h v
zasadaãke Katedry biochémie a
biotechnológie (pavilón RI) bude
Mgr. ÎELMÍRA GREGÁ≈OVÁ,
externá doktorandka na KBaB
FBP, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému Molekulárne markery v
identifikovaní a charakteristike
p‰enice letnej;
➤ 18. novembra 2005 o 11.00 h
na Katedre genetiky a ‰ºachtenia
rastlín (pavilón A, 4. posch., cvi-
ãebÀa AA-41) bude Ing. IGOR
KVETKO, extern˘ doktorand na
KG·R, obhajovaÈ dizertaãnú prá-
cu na tému Monitoring pôvodne
roz‰íreného genofondu úÏitko-
v˘ch druhov rastlín s hodnote-
ním kolekcie ãere‰ní (Cerasus
Mill.) v oblasti Gemera.

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU oz-
namuje, Ïe 
➤ 28. októbra 2005 o 10.00 h na
Katedre biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav (v cviãebni D-
14) bude Ing. HELENA JENISO-
VÁ obhajovaÈ doktorandskú di-
zertaãnú prácu na tému Klasifi-
kácia a v˘ber drevín pre úãely
mesta;
➤ 3. novembra 2005 o 9.00 h na
Katedre ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva (v cviãebni MS
12) bude Ing. MARTIN BENKO-
VIâ obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému Zhodnotenie kvalitatív-
nych znakov vinohradníckej a vi-
nárskej produkcie v podmien-
kach Nitrianskej vinohradníckej
oblasti;
➤ 3. novembra 2005 o 11.00 h
na Katedre ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva (v cviãeb-
ni MS 12) bude Ing. LADISLAV
HRENYO obhajovaÈ doktorand-
skú dizertaãnú prácu na tému
Zhodnotenie kvalitatívnych zna-
kov vinohradníckej a vinárskej

Z VOLEJBALU
poznaÈ. Dobre prihrávali, mali do-
statoãne kvalitn˘ servis a presa-
dzovali sa v obrane aj na sieti. Na
zaãiatku tretieho setu sa na‰i hrá-
ãi chytili, dokonca viedli rozdielom
piatich bodov, ale v koncovke se-
tu sa súper zmobilizoval a pripísal
si tak ìal‰ie víÈazstvo.

VKM Îilina - VK Ekonóm SPU
Nitra 3 : 2 (-23, 21, 20, -20, 9).
Hrali: Valent, Toman, Gál, Szőke,
Halás, ·paãek (libero: ·imo, Vr-
tieº, ëurica, Chudík). 

Volejbalisti SPU pri‰li do Îiliny
potrápiÈ domácich a uhraÈ ão naj-
lep‰í v˘sledok. Dá sa kon‰tatovaÈ,
Ïe oboje sa im podarilo, i keì ma-
li na dosah zisk oboch bodov. Zá-
pas bol od samého zaãiatku veºmi
vyrovnan˘ a Nitrania lep‰ie zvlád-
li koncovku prvého setu. Potom
v‰ak v druhom aj treÈom sete po-
ºavili v koncentrácii, ão domáci do-
konale vyuÏili vo svoj prospech.
Podarilo sa im e‰te získaÈ ‰tvrt˘
set, ale v koncovke piateho opäÈ
dominovali domáci.

ªUBOMÍR PA·KA

VK Ekonóm SPU Nitra – VK
Strojár Malacky 1 : 3 (32, -23, -25,
-16). Hrali: ëurica, Toman, Pa‰ka,
Vrtiel, Halás, Kelto‰ (libero: ·imo,
Szőke, Valent, Kaveck˘, Zentko,
Chudík).

Zápas bol od úvodného hvizdu
nervózny a veºmi vyrovnan˘.
Hoci volejbalisti SPU prehrávali v
koncovke prvého setu, dokázali
hru otoãiÈ vo svoj prospech. V dob-
re rozbehnutom druhom sete ne-
dokázali ustráÏiÈ vedenie 23:21,
ão sa napokon prejavilo stratou
setu a predurãilo ìal‰í v˘voj zá-
pasu. Stretnutie malo v‰ak naìa-
lej veºmi dobr˘ náboj a diváci vi-
deli pekné v˘meny na oboch stra-
nách. 

VK Ekonóm SPU Nitra – VKP
Bratislava 0 : 3 (-15,-21,-17). Hra-
li: Valent, Toman, Pa‰ka, Szőke,
Halás, Kelto‰ (libero: ·imo, Vrtiel,
ëurica, Kaveck˘, Chudík).

SobotÀaj‰í zápas bol od zaãiat-
ku v rukách hostí, ktorí vo svojom
muÏstve mali päticu reprezentan-
tov Slovenska, ão bolo na ich hre

ODPORÚâAME

V priestoroch Regionálneho po-
radenského a informaãného centra
v Nitre na NábreÏí mládeÏe 1 otvo-
rili 26. augusta 2005 centrum pos-
kytujúce informácie o EÚ obãanom,
‰tudentom, samospráve, podnika-
teºom a ìal‰ím cieºov˘m skupinám.

Obyvatelia Nitry a regiónu (·a-
ºa, Zlaté Moravce, Galanta, Hloho-
vec, Topoºãany, Partizánske) tu
môÏu získaÈ cenné rady a informá-
cie z rôznych oblastí Ïivota únie.
Poradenstvo sa tematicky viaÏe k
problematike legislatívy, politík,
programov, podporn˘ch nástrojov
a ìal‰ích tematick˘ch okruhov
prakticky bez akéhokoºvek obme-
dzenia. 

âo získa obãan pri náv‰teve in-
formaãného centra? Bezplatn˘ prí-
stup k internetu a e-mailu, moÏnosÈ

Slovenské múzeum ochrany prí-
rody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikulá‰i v spolupráci s Fakultou
agrobiológie a potravinov˘ch zdro-
jov SPU pripravili v˘stavu pod ná-
zvom âAROVNÁ MOC RASTLÍN.
VernisáÏ sa konala 9. septembra a
po nej v rámci 81. ekopodujatia be-
seda s Ing. M. Habánom, PhD.,
Ing. I. Danãákom, CSc. a Ing. M.
Poláãkom, PhD. 

V˘stavu tvoria plo‰né panely, za-
merané na poznávanie lieãiv˘ch
rastlín prostredníctvom fotografií od
D. Dugasa, M. Habána, originál-
nych perokresieb I. Danãáka a her-
bárov˘ch poloÏiek M. Knolla, ako i
‰tudentov SPU, ktorí absolvovali
predmet lieãivé rastliny. Z trojroz-
mern˘ch exponátov zaujmú ukáÏky
vypestovan˘ch byliniek, ale i su‰e-
n˘ch lieãiv˘ch rastlín, prachovníc a
rôznych farmaceutick˘ch pomôcok,
herbárov˘ch poloÏiek, publikácií o
lieãiv˘ch rastlinách, medzi ktor˘mi
zaujme aj star‰ie vydanie známeho
Mathioliho herbára. Expozícia je
koncepãne rozdelená do viacer˘ch
celkov, venovan˘ch poznávaniu,
pestovaniu, zberaniu i su‰eniu lieãi-
v˘ch rastlín, histórii fytoterapie.
Náv‰tevníci sa môÏu dozvedieÈ o
terapeutick˘ch úãinkoch jednotli-
v˘ch druhov, ako aj o rastlinách
ako Ïiv˘ch laboratóriách a o ich ãa-
rovnej moci. V˘stava potrvá do 30.
októbra 2005. 

Autori námetu a scenára: RNDr.
D. ·ubová, Ing. M. Habán, Ing. K.
Urbanová. -hm- 

·portová komisia OZ usporiada-
la 15. - 18. septembra turistick˘ zá-
jazd, na ktorom sa zúãastnilo 44 za-
mestnancov a ich rodinn˘ch prí-
slu‰níkov. Prv˘ deÀ sme pre‰li
Prosieckou a Kvaãianskou dolinou,
nasledujúci deÀ sme sa rozdelili a
podºa nároãnosti absolvovali v˘-
stup na Slankovsk˘ ‰tít, Zbojnícku
a Téryho chatu. V sobotu nás ãaka-
la túra do Slovenského raja, ne-
priaznivé poãasie v‰ak na‰e plány
prekazilo. Náhradná trasa viedla
popri toku Dunajca v Národnom
parku Poloniny. MIRO MÜLLER

JeseÀ v Nitrianskej galérii
Do 13. novembra 2005
BEZVETRIE
Prezentácia súãasnej tvorby

autorov strednej a mlad‰ej gene-
rácie – objekt – in‰talácia – site
specific – maºba – video)

Paulína Fichta-âierna, Michal
Moravãík, Erik Binder,
Cyril BlaÏo, Jana Farma-
nová, RasÈo Podoba, Patrik Illo

Od 23. novembra 2005
DIZAJN
Prezentácia tvorby ‰tudentov

V·VU – Katedra dizajnu

Salón

Do 30. októbra 2005
SCÉNOGRAFIA – V·MU Bratis-

lava

Od 9. novembra 2005
BEST OF ANONYMUS
V˘stava Petra Kalmusa a

Ruda Prekopa. Obaja v˘tvarníci
predstavujú autorsk˘ fotoprojekt
anonymov, vlastn˘ projekt z cu-
dzích filmov.

Galéria mlad˘ch

Do 6. novembra 2005
VIERA ·INDELÁROVÁ
V˘stava absolventky V·VU 

v Bratislave.

Od 10. novembra 2005
ZUZANA SMOLE≈OVÁ
V˘stava absolventky V·VU 

v Bratislave.

OPRAVA

Obrana zatiaº nie je
na‰ou silnou zbraÀou

Na turistike v Tatrách

V¯STAVA 
O LIEâIV¯CH
RASTLINÁCH

SNÍVANIE O PRALESE. Skvelá my‰-
lienka, terapia pre oãi aj du‰u, pô-
sobivé oÏivenie interiéru univerzity,
ktoré navodzuje príjemn˘ pocit a
prebúdza sny o diaºavách... Tieto a
podobné vyjadrenia obsahuje kniha
náv‰tevníkov nev‰ednej expozície
tropick˘ch rastlín a Ïivoãíchov, kto-
rá do minulého t˘ÏdÀa dominovala
foyeru pod aulou. Pracovníci Cen-
tra ochrany vzácnych druhov flóry a
fauny trópov sveta pri Botanickej
záhrade SPU, ktoré v˘stavu pripra-
vilo, v uplynul˘ch dÀoch in‰talovali
na jej mieste novú, pribliÏujúcu rôz-
ne druhy cykasov. (za)

JE TU EUROPE DIRECT PRE NITRIANSKY REGIÓN

NÁ· TIP

Podarilo sa vám zachytiÈ fotoaparátom nejakú humornú
ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa o svoje fotoúlovky s ãitateº-
mi Poºnohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu:
redakcia@uniag.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.

Snehulienka odskú‰ala sedem postieºok, k˘m na‰la jednu, v kto-
rej zaspala. Univerzitn˘ kocúr Muro musel otestovaÈ v‰etky z dl-
hého radu modern˘ch laviãiek, ktoré poãas leta pribudli na chod-
bách SPU. (I keì, najkraj‰ie sny mal zaruãene v tropickom prale-
se pod aulou...) Snímka: MIROSLAV HABÁN

Druh˘ (a po prehre v Spi‰skej
Novej Vsi veºmi dôleÏit˘) zápas
sme odohrali na palubovke nová-
ãika v Prievidzi. Pikantériou zápa-
su bolo, Ïe domáci tím v minulom
súÈaÏnom roãníku vystupoval v
druhej najvy‰‰ej súÈaÏi ako na‰a
rezerva. Jeho postup do najvy‰‰ej
súÈaÏe vybojovali aj súãasní hráãi
ná‰ho muÏstva Vojtek, Marko ml.
a RidzoÀ. Napriek zjavnému v˘-
konnostnému rozdielu na kaÏdom
poste v ná‰ prospech sme sa po-
ãas celého zá-
pasu nevedeli
herne presadiÈ.
Zápas sme v‰ak
(na‰Èastie) tesne
vyhrali 72 : 79
(13:15, 21:22,
22:15, 16:27) keì
najúspe‰nej‰ím
hráãom bol Se-
man (25) a Di-
maviãius (17).

Na domácej
palubovke sa na‰i basketbalisti
po prv˘krát predstavili v treÈom
kole proti susedom z Levíc. Zápas
charakterizovalo veºké chcenie 
oboch aktérov stretnutia. Hráãi
CASTA SPU v‰ak drÏali od za-
ãiatku opraty pevne v rukách. Aj s
prispením obecenstva sme vyhra-
li rozdielom triedy 106 : 76 (21:21,
32:13, 20:21, 33:21). Na‰im naj-
úspe‰nej‰ím hráãom bol Ameri-
ãan Nixon (29), ktor˘ sa i napriek
tomu musel porúãaÈ. Podºa slov
vedenia klubu, legionára potrebu-
jeme najmä na poste rozohrávaãa
a podºa súãasn˘ch pravidiel môÏu
v muÏstvách nastupovaÈ len traja
zahraniãní hráãi.

Vo ‰tvrtom kole nás na svojej

palubovke ãakal taktieÏ majstrov-
sk˘m titulom ovenãen˘ Luãenec.
Hrali sme teda uÏ bez Nixona, ale
s novou posilou - Djokiãom na
rozohrávke. Do zápasu sme i‰li
ako mierni favoriti, Luãenãania
nám to v‰ak od zaãiatku vysvetºo-
vali po svojom. Poãas celého
stretnutia dominovali najmä v úto-
ku a na‰a obrana, ktorá nás v mi-
nul˘ch rokoch podrÏala najmä v
ÈaÏk˘ch zápasoch, stála, podobne
ako v Spi‰skej Novej Vsi, na hli-

nen˘ch nohách.
Zápas sme pre-
hrali 105 : 95
(23:17, 23:20,
27:32, 32:26). V
tomto súÈaÏnom
roãníku sme te-
da po druh˘krát
„ v y f a s o v a l i “
stovku, ão sa
nám v minul˘ch
roãníkoch roz-
hodne nestáva-

lo! Najúspe‰nej‰ími hráãmi Nitry
boli legionári Dimaviãius (24) a
Jovanoviã (23). Djokiã sa zatiaº
nepresadil, keì najmä v obrane
Èahal za krat‰í koniec.

Po ‰tyroch kolách máme teda
skóre zápasov 2 : 2, ão je rozhod-
ne lep‰ie, ako to bolo zaãiatkom
minulého roãníka. Vtedy sme po
‰iestich zápasoch mali skóre 5:1 v
ná‰ neprospech. V budúcom kole,
ktoré sa hrá 22. októbra o 18.00 h,
v‰ak hostíme ná‰ho univerzitného
rivala TU Ko‰ice, ktor˘ nás dosta-
toãne trápil aj v minulom roãníku.
Znovu teda budeme potrebovaÈ aj
va‰e hlasivky a dlane. Te‰íme sa
teda aj na va‰u úãasÈ a uÏ tradiã-
ne: Nitra (SPU) do toho! -Rj-

SKRIPTÁ
I. Okenka a kol.: Informatika (praktické cviãenia). Prvé vydanie, ná-

klad 400 ks, cena 149 Sk.
E. Rohaºová – V. Gálová: Rusk˘ jazyk pre ‰tudentov SPU. Prvé vy-

danie, náklad 300 ks, cena 96 Sk.
M. Demo a kol.: Základy poºnohospodárstva. Prvé vydanie, náklad

250 ks, cena 136 Sk.

V TLAâI
A. Trenãianska a kol.: Základy vy‰‰ej matematiky
D. Országhová a kol.: Cviãenia z matematiky

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
·. Poláãek a kol.: Anorganická chémia. Druhé nezmenené vydanie,

náklad 300 ks, cena 283 Sk.

MONOGRAFIA
M. Koãner: Zmenka ako úverov˘ a platobn˘ nástroj v praxi SR. Prvé

vydanie, náklad 50 ks, cena 48 Sk.
A. Kretter – K. Hennyeyová: Marketingov˘ informaãn˘ systém poºno-

hospodárskeho podniku. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 78 Sk.
I. Janko: Aktuálne problémy vyuãovania plávania na SPU v Nitre.

Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 55 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

samostatného vyhºadávania ºubo-
voºn˘ch informácií a zdrojov, ktoré
sa viaÏu k problematike EÚ. Pra-
covníci centra záujemcovi poradia
napr. v prípade, Ïe sa zaujíma o
pracovné príleÏitosti v niektorej z
ãlensk˘ch krajín EÚ, o krátkodobú
brigádu, ‰túdium na zahraniãn˘ch
‰kolách, v˘menn˘ pobyt, dovoz o-
jazdeného automobilu, o moÏnosÈ
získaÈ grant z eurofondov a podob-
ne. Klient môÏe bezplatne vyuÏiÈ aj
tlaãiareÀ a kopírku, má moÏnosÈ z
centra bezplatne telefonovaÈ na
‰peciálnu telefónnu linku EÚ, kde
mu vy‰kolení operátori okamÏite
poskytnú komplexné informácie o
oblasti, ktorá ho zaujíma. Okrem
toho má kaÏd˘ záujemca moÏnosÈ
získaÈ rôzne tlaãené informácie o
reáliách EÚ.

Najmä v súvislosti s v˘poãto-
vou technikou, ale aj pri sluÏ-
bách sa stretávame s rozliãn˘mi
uÏívateºsk˘mi a pouÏívateºsk˘-
mi príruãkami a s pokynmi pre
uÏívateºov ãi pouÏívateºov. Kto
je vlastne uÏívateº a kto pouÏí-
vateº? Sloveso uÏívaÈ malo ke-
dysi v slovenãine podstatne ‰ir‰í
v˘znam ako dnes. Znamenalo
nielen poÏívaÈ, jesÈ, piÈ, konzu-
movaÈ, skú‰aÈ, zaÏívaÈ, maÈ úÏi-
tok z nieãoho, ale aj „upotrebú-
vaÈ nieão ako nástroj alebo pro-
striedok“. Tento posledn˘ v˘z-
nam neskôr prevzalo nov‰ie slo-
veso pouÏívaÈ. 

Osoba, ktorá nieão uÏíva, je
uÏívateº, a ten, kto nieão pouÏí-
va, ãi uÏ vec, sluÏbu alebo neja-
k˘ produkt, sa naz˘va pouÏíva-
teº. Správne teda hovoríme o
pouÏívateºoch osobn˘ch poãíta-
ãov a softvéru, pouÏívateºoch
bankov˘ch sluÏieb a telefónnych
liniek, ale o uÏívateºoch liekov,
uÏívateºoch bytov ãi pozemkov.
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