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Správa o ãinnosti útvaru kontroly rekto-
rátu SPU za rok 2006, to bol prv˘ bod za-
sadnutia kolégia rektora, konaného 26.
februára. V správe sa kon‰tatuje, Ïe v pr-
vom polroku overoval útvar správnosÈ po-
stupu pri poskytovaní sociálnych ‰tipendií
náhodne vybrat˘m ‰tudentom dvoch fakúlt
(FZKI a MF) a kontrole bolo podrobené aj
dodrÏiavanie podmienok pri ãerpaní po-
skytnut˘ch finanãn˘ch prostriedkov na rie-
‰enie v˘skumn˘ch projektov. V druhom
polroku sa kontrola zamerala na dodrÏia-
vanie záväzn˘ch predpisov pri nakladaní s
majetkom na ‰tyroch vybrat˘ch katedrách
a na kontrolu financovania základného v˘-
skumu z grantov VEGA. Kontrolné orgány
prijali opatrenia, aby sa odstránili formálne
nedostatky pri poskytovaní sociálnych ‰ti-
pendií tak, Ïe zamestnanci registra ‰tuden-
tov budú pri posudzovaní nárokov na ich
priznávanie postupovaÈ v súlade s právny-
mi predpismi o priznávaní ‰tipendií ‰tuden-
tom V·. Pri kontrole ostatn˘ch menova-
n˘ch ãinností neboli zistené nedostatky. 

Kolégium vzalo na vedomie informáciu
kvestorky Ing. A. Janãu‰kovej o rozpise
prospechov˘ch a mimoriadnych ‰tipendií
pre jednotlivé fakulty, pripomienku prof. D.
Bíra, dekana FAPZ, k aktualizácii centrál-
nych panelov o histórii fakúlt a univerzity
na prízemí pavilónu E, ako aj prof. J. Bullu,
dekana FBP, o dvoch schválen˘ch projek-
toch pre SPU z Rady APVT pre poºnohos-
podárske vedy (pre FZKI a FBP). RNDr. P.
·krovina informoval o realizácii v˘stavby
optickej linky v mestskej ãasti Chrenová,
na ktorú bude napojen˘ ·D AX a kniÏnica
UKF. SANET prispeje ãiastkou 1,5 mil. Sk.
Prorektor prof. Ján Tomá‰ oboznámil kolé-
gium s v˘sledkami rokovania so zástupca-
mi mesta vo veci majetkovoprávneho vy-
sporiadania pozemkov pod objektmi SPU.
Okrem toho informoval o havarijnom stave
rozvodov v ·D AX, oddelení dobudova-
n˘ch bytoviek ZIPP od areálu SPU plotom
a zeleÀou, ako aj o potrebe vytvoriÈ inter-
nátne rady v ·D. -r-

Na kolégiu rektora o kontrole

My, ºudia, sme uÏ raz takí. Radi sa
zapoãúvame do príbehov in˘ch, pri t˘ch
dojímav˘ch aj slziãku uroníme a moÏno
sme (v kútiku du‰e) radi, Ïe to ne‰Èastie
ãi zl˘ osud nezastal pri na‰ej bráne.
MoÏno práve táto ºudská vlastnosÈ ve-
die aj televíznych tvorcov, aby prostred-
níctvom po‰tovej obálky klopali na tri-
náste komnaty ºudsk˘ch du‰í. 

StretnúÈ ãloveka...“Koho by som si
tak raz pozvala na stretnutie? Komu po-
ìakovala za nieão nekaÏdodenné?“,
preblesklo mi hlavou, keì som zaãula
známu zvuãku. Nerozm˘‰ºala som dlho.
Bol by to jeden z mojich uãiteºov. Neuãil
ma písmenká, ani matematiku, ba ani
in˘ predmet. Uãil ma UâIË. Keì ma po
maturite prijali za nekvalifikovanú uãiteº-
ku na dedinskú málotriedku, mala som
veru malú du‰iãku. Predo mnou dva ra-
dy lavíc, v jednej druháci, v druhej ‰tvr-
táci. ZvládnuÈ na jednej hodine oba roã-
níky, to je fu‰ka aj pre skúseného kan-
tora. Moje obavy sa v‰ak zaãali rozpl˘-
vaÈ, keì ma riaditeº ‰koly posadil do
kresla v malilinkej riaditeºni, dal mi do
ruky pero a napísal so mnou prvé „prí-
pravy“ na ìal‰í vyuãovací deÀ. Vysvetlil,
ão a ako, aké pomôcky vybraÈ z kabine-
tu, ako si poradiÈ so Ïiaãikmi, ktor˘m sa
hodina zdala príli‰ dlhá. A v‰elião iné, ão
tvorí abecedu uãiteºskej práce. Dobrosr-
deãn˘, láskav˘ a múdry ãlovek, roden˘
dedinsk˘ uãiteº, ako z pera klasikov. Du-
‰a obce aj v spoloãensk˘ch a kultúrnych
rozmeroch. Mám pred sebou jeho vyso-
kú, aÏ asketickú postavu a usmievavú
tvár. Îiaº, uÏ iba v spomienkach. Pán
uãiteº Ján Antal uÏ dávno nie je medzi
nami, zákerná choroba ho z kruhu rodi-
ny, milovan˘ch Ïiakov i spoluobãanov
vzala v mladom veku. Tohto vzácneho
ãloveka by som si rada pozvala a poìa-
kovala mu za jeho ãloveãenstvo. Îiaº,
uÏ nemôÏem. Preto iba symbolické ìa-
kujem, veì o niekoºko dní bude DeÀ uãi-
teºov. Vynára sa aj vo va‰ich spomien-
kach nieão podobné? To som rada, veì
na slovo vìaky, ão i len tichuãké, nikdy
nie je neskoro. K. POTOKOVÁ

26. marca – 1. apríla 2007
KniÏnice pre v‰etk˘ch

Slovenská poºnohospodárska kniÏni-
ca SPU poz˘va na v˘stavku informaã-
n˘ch materiálov t˘kajúcich sa elektronic-
k˘ch informaãn˘ch zdrojov na podporu
vzdelávania a vedy a v˘stavu publikácií
FAO a EÚ, ktorú poriada v spolupráci s
Ústavom vedecko-technick˘ch informá-
cií pre pôdohospodárstvo v Nitre. KniÏ-
nica ponúka v tomto t˘Ïdni aj bezplatnú
registráciu a amnestiu poplatkov za ne-
dodrÏanie v˘poÏiãnej lehoty a exkurzie
do uzavret˘ch skladov kniÏnice v rámci
dní otvoren˘ch dverí. -mb-

grafie v tlaãiarni a urobiÈ korektúry. Ho-
tov˘ text musel prezrieÈ e‰te prorektor
pre politickú v˘chovu a daÈ súhlas na vy-
tlaãenie novín. Mojou povinnosÈou bolo
noviny doviezÈ a rozdeliÈ do roãníkov, ná-
klad bol dvetisíc kusov,“ zaspomínala si
Elza Glezgová. 

Pani Glezgová je aj v súãasnosti stále
‰armantná, elegantná, plná energie a s
obºubou nav‰tevuje kultúrne podujatia
organizované v na‰om meste. Svojmu
dobrému zdraviu, ako sama tvrdí, vìaãí
za to, Ïe nikdy nefajãila a tento neduh
netolerovala ani vo svojom okolí. -rch-

Elza Glezgová nastúpila do Poºnohos-
podára v roku 1965 a pôsobila v Àom tri-
násÈ rokov. „Keì sa v spomienkach vra-
ciam k zaãiatkom svojho pôsobenia v re-
dakcii, porovnávam ich s vyhodením bo-
cianieho mláìaÈa z hniezda. Znamená
to, Ïe keì vzlietne, tak preÏije. Tak to bo-
lo aj so mnou. Do nového remesla ma
zauãil Janko Benej, ktor˘ ma vzal na pol-
hodinku do tlaãiarne, aby som videla,
ako sa robí ãierne remeslo. A potom sa
to zaãalo – sama som si musela zháÀaÈ
príspevky, ‰tylisticky ich upraviÈ, nakle-
paÈ, urobiÈ zrkadlo, zalomiÈ texty i foto-

ho obchodu s ropou. V blízkej budúc-
nosti sa predpokladá budovanie diaºko-
v˘ch vodovodov, podobne ako sa budujú
ropovody. V menej rozvinut˘ch krajinách
sa najviac vody spotrebuje v poºnohos-
podárstve – aÏ 80 %, v západn˘ch kraji-
nách tak˘to podiel zas v priemysle. 

Voda nad zlato – ãi naftu?
RozpornosÈ medzi priestorovo nerov-

nomern˘m rozdelením vody na Zemi a
veºk˘mi nárokmi spoloãnosti na vodu sa
r˘chlo zväã‰uje so zvy‰ovaním dynami-
ky ekonomického rastu. Pri neriadenom,
Ïivelnom vyuÏívaní vody by tento rozpor
mohol viesÈ ku krízovému stavu, v kto-
rom by sa voda stala limitujúcim ãinite-
ºom rozvoja spoloãnosti. V extrémnom
prípade by takáto kríza mohla nadobud-
núÈ globálny charakter. Je nevyhnutné
uvedomiÈ si, Ïe od zaãiatku 20. storoãia

Voda je najdôleÏitej‰ia a najroz‰íre-
nej‰ia chemická zlúãenina na Zemi. Po-
kr˘va 70 percent jej povrchu, no len 2,5
percenta tvorí tzv. sladká voda. Z tohto
nepatrného podielu je 66 percent vo for-
me ºadovcov, 20 percent uniká povod-
Àami, sedem percent vody je nedostup-
nej vo veºk˘ch hæbkach a len sedem per-
cent je pre nás dostupn˘ch vo forme
podzemnej alebo povrchovej vody. Z cel-
kového mnoÏstva je to len nepatrn˘ch
0,175 percent, z ktor˘ch sa dve pätiny
vyskytujú v najväã‰ích jazerách, takÏe
pre priemysel, poºnohospodárstvo a na
pitnú vodu zostáva necel˘ch 0,1 percen-
ta! Napriek tomu sa dnes pitnou vodou
plytvá (na um˘vanie áut, na sanitárne ú-
ãely, na zavlaÏovanie trávnikov a iné), aj
keì v niektor˘ch ãastiach sveta sa cena
1 litra fºa‰kovej pitnej vody vyrovnala ce-
ne za liter benzínu. Trh s vodou uÏ do-
siahol asi 40 % hodnoty obratu svetové-

T¯ÎDE≈ SLOVENSK¯CH
KNIÎNÍC

Pod zá‰titou IRENY BELOHORSKEJ, poslankyne Európskeho parlamentu (na
snímke) a DANIELA BÍRA, dekana Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov, sa
16. marca v kongresovom centre SPU konala konferencia s názvom Trvalo udrÏa-
teºné vyuÏívanie pesticídov. Podujatie, na ktorom sa zúãastnil aj minister pôdohos-
podárstva MIROSLAV JURE≈A, ‰tátny tajomník Ministerstva Ïivotného prostredia
SR JAROSLAV JADU· a predstavitelia vedeckej obce, sa konalo v rámci diskusie
o tematickej stratégii trvalo udrÏateºného vyuÏívania pesticídov, dokumente Európ-
skej komisie, ktorej cieºom je zníÏenie vplyvu pesticídov na ºudské zdravie a Ïivot-
né prostredie. K téme bliÏ‰ie v nasledujúcom ãísle Poºnohospodára. Foto: za
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MAREC 
mesiac knihy

Knihy nemajú byÈ 
nábytkom, 
ktor˘ ozdobuje dom, 
majú byÈ potravou, 
ktorá Ïiví ducha.

F. Petrarca

Redakcia Poºnohospodára usporiadala 8. marca netradiãné slávnostné za-
sadnutie svojej redakãnej rady. Mil˘m prekvapením pre v‰etk˘ch prítomn˘ch
bolo to, Ïe na stretnutie prijala pozvanie b˘valá redaktorka dvojt˘Ïdenníka
Elza Glezgová, ktorá zaãiatkom tohto roka oslávila svoje osemdesiate piate
narodeniny. Pri príleÏitosti Ïivotného jubilea zaÏelal oslávenkyni veºa zdravia
a pohody prorektor doc. Vladimír Rataj a odovzdal jej kyticu orchideí, ktorú
pripravila Botanická záhrada SPU.

Petícia bola úspe‰ná
·tudentské rady SPU v spolupráci s doktorandmi sa na základe radikálneho

zv˘‰enia bytného v ‰tudentsk˘ch domovoch univerzity rozhodli zorganizovaÈ v
dÀoch 15. aÏ 18. januára 2007 petíciu o opätovnom prerokovaní tohto rozhod-
nutia. Dôvodom tohto kroku bolo, Ïe návrh na zv˘‰enie bytného, ako aj jeho
schválenie prebehlo bez úãasti zástupcov ‰tudentov, ktorí nemali moÏnosÈ vy-
jadriÈ svoje stanovisko k tomuto kroku, resp. to, Ïe zv˘‰enie cien bytného nebo-
lo adekvátne v˘voju cien energií na Slovensku za posledné dva roky. 

Petícia s poãtom 1110 podpisov bola odovzdaná rektorovi SPU prof. Mi-
kulá‰ovi Láteãkovi. Aj na jej základe do‰lo k dohode, Ïe bytné sa nezv˘‰i o 60,
ale iba o 30 percent. T˘mto by sme sa chceli poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí túto ak-
ciu podporili. Ing. M. MRAÎÍKOVÁ, P. HALA·KA, J. PÁSTOROVÁ

Aj keì nad pravdivosÈou tohto príslovia nikto nepochybuje, zamyslime sa
pri príleÏitosti Svetového dÀa vody nad v˘znamom tejto Ïivotodarnej tekutiny.

Foto: za



Slovenská poºnohospodárska univerzita zachováva pre budúce generácie
písomné, obrazové, zvukové a iné materiály s trvalou dokumentárnou hodno-
tou, ktoré vznikli poãas jej ãinnosti. Nachádzajú sa v archíve SPU, ktor˘ sídli
na ·túrovej ulici v budove Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice. O tomto
odbornom pracovisku, ako aj o ochrane, sprístupÀovaní a vyuÏívaní archív-
nych dokumentov sme sa porozprávali s archivárkou ANNOU LIGAâOVOU,
ktorá tu pracuje uÏ jedenásÈ rokov.

(Dokonãenie z 1. str.)

StarostlivosÈ o archívne dokumenty a moÏnosti ich vyuÏívania

Environmentálny manaÏér ãi projektant?

Vo víne je
pravda, 
vo vode 
zdravie

Publikaãná ãinnosÈ a citácie II.
POZNÁMKY K HODNOTENIU V¯SLEDKOV VEDECKOV¯SKUMNEJ âINNOSTI

www.uniag.sk

útvaru, musia maÈ povolenie vedúceho za-
mestnanca organizaãného útvaru, ktorému
spis patrí. Pri ‰túdiu archívnych dokumen-
tov je bádateº povinn˘ dodrÏiavaÈ pokyny
zamestnanca archívu. 

Dlhodobé uschovanie dokumentácie
si vyÏaduje optimálne priestory. Sú po-
dºa vás priestory archívu vyhovujúce?

V súãasnosti sa archív nachádza na tre-
Èom poschodí, nie je tam v˘Èah, takÏe prí-
stup do jeho priestorov je obtiaÏny a fyzic-
ky nároãn˘. Dúfame, Ïe po dobudovaní
priestorov kniÏnice sa presÈahujeme na
prízemie, ão by skvalitnilo na‰u prácu. 

Priestory v archíve spæÀajú bezpeãnost-
né kritériá, skladové priestory v ‰iestich
miestnostiach poskytujú optimálne usklad-
nenie, ktoré chráni najdôleÏitej‰iu doku-
mentáciu proti extrémnym teplotám, vlh-
kosti, prachu a zneãisteniu. V archíve má-

V ostatnom období pribudli elektronické
zdroje, ktoré dopæÀajú ‰kálu informácií 
o publikáciách a ich citovanosti, av‰ak v
podmienkach na‰ich vysok˘ch ‰kôl sú
viac ãi menej prehliadané. Je to produkt
vydavateºstva Elsevier – bibliografická a
citaãná databáza Scopus a voºne ‰íren˘
produkt Google Scholar (G-S), dostupn˘
na adrese http://scholar.google.com. Po-
uÏíva vyhºadávaã Google na automatické
indexovanie obsahu, indexuje v‰ak iba
„odborné“ webové stránky. PribliÏne jed-
na tretina záznamov o publikáciách v da-
tabáze obsahuje aj citácie. âasÈ odbornej
verejnosti má v˘hrady voãi tomuto zdroju
najmä preto, Ïe v G-S prakticky neexistujú
moÏnosti ‰pecifikácie re‰er‰nej poÏiadav-
ky, ch˘bajú mu pridané sluÏby komuni-
kaãn˘ch softvérov, práca s ním je málo
komfortná. Problémom je aj to, Ïe produ-
cent databázy neposkytuje nijaké zozna-
my vydavateºov, ãasopisov, nijaké spo-
ºahlivé údaje o vlastnostiach databázy a
pod. Mimoriadne dôleÏité je v‰ak to, Ïe
prehºadáva mnoÏstvo elektronick˘ch ar-
chívov odborn˘ch publikácií (vìaka doho-
dám s producentmi jednotliv˘ch zdrojov),
ktoré obsahujú milióny r˘chlo sa rozrasta-
júcich informaãn˘ch zdrojov. To je v‰ak
zároveÀ jeho negatívom, pretoÏe na roz-
diel od WoS a Scopusu sa stráca ak˘koº-
vek hodnotiaci prístup. V súãasnosti je
pouÏitie citácií vyhºadan˘ch v G-S na hod-
notiace úãely diskutabilné, môÏe v‰ak po-
skytnúÈ zaujímavé doplÀujúce informácie.

Prístup k databáze Scopus majú slo-

venské vysoké ‰koly (aj SPU prostredníc-
tvom webovej stránky SlPK) najmä vìaka
centrálnemu rozvojovému projektu M·
SR. V rámci tohto projektu, ktorého pred-
kladateºom bola Slovenská poºnohospo-
dárska kniÏnica, financuje ministerstvo
prístup k databáze pre v‰etky slovenské
univerzity vo v˘‰ke 7,3 milióna Sk.

Scopus je relatívne nová bibliografická
a citaãná databáza, ktorá pokr˘va viac
ako 15-tisíc titulov ãasopisov, z toho bez-
mála 13-tisíc akademick˘ch, obsahuje
viac ako 29 miliónov abstraktov a 265 mi-
liónov citácií. Producenti databázy dekla-
rujú v˘raznú orientáciu na európsky ve-
deck˘ priestor, ão by mohlo, s ohºadom na
uÏ spomínanú v˘raznú orientáciu WoS na
americkú vedeckú produkciu, pomôcÈ ob-
jektivizácii niektor˘ch hodnotiacich proce-
sov na na‰ich vysok˘ch ‰kolách. Predpo-
kladá sa, Ïe z hºadiska vyhºadávania citá-
cií by sa Scopus mohol staÈ „konkuren-
tom“ WoS. V˘poãet impakt faktora produ-
centi zatiaº do databázy nezapracovali. 

Podºa odhadu dnes vychádza spolu
126-tisíc titulov vedeck˘ch ãasopisov,
WoS indexuje pribliÏne 8 700, Scopus 
14 000, pre G-S nie sú údaje k dispozícii. 

V˘skum rozdielov a spoloãn˘ch znakov
WoS, Scopus a G-S pre rôzne vedné dis-
ciplíny je v ostatnom období mimoriadne
populárny. UÏ veºmi jednoduché pries-
kumy spomínan˘ch databáz ukazujú, Ïe
G-S je veºmi v˘znamn˘ pre sledovanie ci-
tovanosti online dostupn˘ch elektronic-
k˘ch dokumentov. Napr. citovanosÈ auto-

rov elektronického ãasopisu Journal of
Central European Agriculture, ktor˘ vy-
chádza od roku 2000, bola nasledovná:
WoS 10 citácií, Scopus 0, G-S 34 citácií,
z toho 10 bolo citácií v Journal of Central
European Agriculture. Iba 3 citácie boli
spoloãné pre WoS a G-S.

Príkladom rozdielnosti a príbuznosti
opisovan˘ch zdrojov môÏe byÈ anal˘za ci-
tovanosti konkrétneho autora z SPU s
rozsiahlou publikaãnou ãinnosÈou doma aj
v zahraniãí, ktorá sa realizovala v SlPK.
Vo WoS je zaregistrovan˘ch 25 ohlasov
na jeho 10 publikácií, v Scopuse 29 ohla-
sov na 8 publikácií a v G-S 18 ohlasov na
7 publikácií. ·trnásÈ ohlasov sa vyskytlo
spoloãne vo WoS aj v Scopuse. Zo sied-
mich publikácií, ktoré mali ohlasy v G-S,
bolo 6 tak˘ch, ktoré sa nevyskytli ani vo
WoS ani v Scopuse. Predpokladá sa, Ïe z
hºadiska „klasick˘ch“ vedeck˘ch publiká-
cií z oblasti biologick˘ch vied (najmä ãa-
sopisov) je podobnosÈ medzi WoS a data-
bázou Scopus v˘znamná, k˘m G-S si za-
chováva urãité ‰pecifiká. Tento predpo-
klad v‰ak bude vhodné podrobnej‰ie roz-
pracovaÈ a overiÈ. Zaujímavé môÏu byÈ aj
anal˘zy z pohºadu t˘ch autorov z SPU,
ktorí sa zaoberajú in˘mi vedn˘mi oblasÈa-
mi (najmä ekonomické a technické vedy). 

Domnievame sa, Ïe pre objektivizáciu
niektor˘ch hodnotiacich procesov treba
venovaÈ pozornosÈ viacer˘m z uveden˘ch
problémov a zaoberaÈ sa touto problema-
tikou. 

Mgr. BEÁTA BELLÉROVÁ, riaditeºka SlPK

me uloÏen˘ch a spravovan˘ch 182 beÏ-
n˘ch metrov archívnych záznamov, ktoré
sa nachádzajú v piatich stovkách archív-
nych ‰katúº. Sú to ‰peciálne ‰katule, ktoré
v prípade poÏiaru nehoria, ale tri hodiny
iba tlejú. Okrem toho nám umoÏÀujú udr-
ÏiavaÈ dôleÏitú dokumentáciu správne ulo-
Ïenú a ºahko prístupnú.

NeuvaÏuje sa o archivovaní doku-
mentov formou digitalizácie na CD a
DVD médiá?

Digitálne archívy síce ‰etria priestory a
uºahãujú prístup k uloÏen˘m informáciám,
tak˘to postup sa uÏ zaãína uplatÀovaÈ v ar-
chívoch a na univerzitách na Slovensku.
Môj osobn˘ názor je v‰ak tak˘, Ïe papier je
len papier... 

Ak˘ je postup pri vyraìovaní a likvi-
dácii záznamov a spisov?

Návrhy na vyradenie predkladá univerzi-
ta. Nijak˘ záznam a spis sa nesmie vyradiÈ
pred uplynutím lehoty. Proces vyraìovania
prebieha v pravideln˘ch intervaloch do-
hodnut˘ch so ·tátnym oblastn˘m archí-
vom v Ivanke pri Nitre. Vyradenú doku-
mentáciu vozíme do lisu v Zbern˘ch suro-
vinách na Kyneku, kedysi sme ju spaºovali
v Bo‰anoch. Z legislatívnych a bezpeã-
nostn˘ch dôvodov spisy nemôÏeme vyho-
diÈ do zmie‰aného odpadu. Dokumenty sa
zlisujú, a t˘m sa znehodnotia natoºko, Ïe
nie je moÏn˘ postup vedúci k odhaleniu
obsahu spisov. Cel˘ proces lisovania pre-
bieha za na‰ej prítomnosti. 

KaÏdodenne pracujete s archívnymi
dokumentmi. Aké záznamy alebo spisy
vás zaujali? 

Je ich viacero. Z môjho pohºadu sú po-
zoruhodné star‰ie spisy z 50-tych rokov,

rozhodovania o v˘bere miesta pre v˘stav-
bu areálu ‰koly a projekãné materiály.
Dnes uÏ len star‰ia generácia vie, Ïe sa u-
vaÏovalo o viacer˘ch plochách, napríklad
na ·indolke, ãi v Ïrebãíne (v oblasti dne‰-
ného Polygónu). Zaujímavé sú aj osobné
spisy renomovan˘ch odborníkov, najmä
ich habilitaãné práce a publikaãná ãinnosÈ,
ale aj spisy politikov, napríklad b˘val˘ mi-
nister poºnohospodárstva SR, dnes euro-
poslanec Peter Baco alebo súãasn˘ minis-
ter pôdohospodárstva Miroslav JureÀa sú
absolventmi na‰ej univerzity. V neposled-
nom rade si rada prezriem protokolárne
knihy, je v nich zaevidovaná v‰etka po‰ta,
ktorá pri‰la do podateºne. KaÏd˘ rok sa za-
kladá nová protokolárna kniha, v archíve
sa nachádzajú v‰etky od roku 1952. Len
pre porovnanie, v roku 1957 bolo 3700 po-
daní, v súãasnosti má SPU vy‰e 30-tisíc
podaní roãne.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„Záznam z porady o návrhoch umi-
estnenia Vysokej ‰koly poºnohospodár-
skej v Nitre konanej dÀa 26. februára
1955 na Slovenskom plánovacom úrade
v Bratislave: Skúmané boli dva návrhy
umiestnenia V·P - na ·indolke a na Le-
tisku. Krajsk˘ národn˘ v˘bor pôvodne
súhlasil s umiestnením na ·indolke, no
v jeseni 1954 po zváÏení ìal‰ích rozbo-
rov a podmienok umiestnenia do‰iel 
k názoru, Ïe V·P treba umiestniÈ na Le-
tisku – najmä preto, aby bola v strede
mesta a vytvorila jednu zo základn˘ch
zloÏiek budúcej Nitry. Z hºadiska urba-
nistického v˘voja mesta javí sa priazni-
vej‰ie umiestnenie ‰koly na Letisku.“

(Z autentického spisu o v˘stavbe
V·P na Letisku.)

Nová pútavá farebná propagaãná broÏúrka Fakulty európ-
skych ‰túdií a regionálneho rozvoja (FE·RR) na‰ej univerzity
ponúka ‰tudentom a ostatn˘m záujemcom prehºadne základné
a potrebné informácie o ‰túdiu v akademickom roku 2007/2008
v akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch (ìalej ·P) I. a II. stup-
Àa ‰túdia v Nitre a na deta‰ovanom pracovisku v Ko‰iciach.
Budúcich ‰tudentov bude urãite zaujímaÈ kapitolka Ako sa
uplatním po skonãení vysoko‰kolského ‰túdia na trhu práce?
Pri ·P ManaÏment prírodn˘ch zdrojov II. stupeÀ je uvedené, Ïe
„absolvent II. stupÀa je projektantom, ...“. Tento ‰tudijn˘ pro-
gram je v‰ak akreditovan˘ v ‰tudijnom odbore 4.3.3. Environ-
mentálny manaÏment v skupine vied 4.3. Ekologické a environ-
mentálne vedy. Jeho absolvent je preto environmentálny ma-
naÏér, bakalár (I. stupeÀ) alebo inÏinier (II. stupeÀ) a ‰túdiom
nadobudne profesionálnu spôsobilosÈ / kompetenciu vykonávaÈ
svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví na pokraãovanie 
v nadväzujúcom vysoko‰kolskom ‰túdiu. 

Opis ‰tudijného odboru je uveden˘ na stránke Akreditaãnej
komisie (www.akredkom.sk), sústava ‰tudijn˘ch odborov, 4.
Prírodné vedy, 4.3. Ekologické a environmentálne vedy. Tam je
tieÏ uvedené, Ïe absolventi ‰tudijného odboru sú spôsobilí vy-
konávaÈ podºa dosiahnutého stupÀa profesiu environmentálny
manaÏér (Environmental Manager).

Predpokladané uplatnenie absolventa ‰tudijného programu
ManaÏment prírodn˘ch zdrojov II. stupÀa sme v schválenom
akreditaãnom spise uviedli takto:

Absolvent sa uplatní v ‰tátnej správe, samospráve a v pri-
vátnom sektore, v projekãn˘ch kanceláriách, podnikateºskej 

a podnikovej sfére zaoberajúcej sa vyuÏívaním prírodn˘ch
zdrojov a hospodárením s nimi, v ‰tátnej správe a samospráve
v oblasti manaÏmentu prírodn˘ch zdrojov a Ïivotného prostre-
dia a v organizáciách v˘skumu integrovaného manaÏmentu prí-
rodn˘ch zdrojov a Ïivotného prostredia na princípoch udrÏateº-
ného rozvoja a ekosystémového manaÏmentu. MôÏe sa uplat-
niÈ aj vo verejnej správe zameranej na environmentálnu v˘cho-
vu a vzdelávanie.

Absolvent bude pripraven˘ na ‰túdium tretieho stupÀa v ‰tu-
dijnom odbore environmentálny manaÏment a príbuzn˘ch od-
boroch, najmä na bezprostredn˘ vstup na trh práce.

Z uvedeného jasne vypl˘va, Ïe absolvent II. stupÀa ‰túdia
·P MÎP nie je projektant, hoci je schopn˘ pripraviÈ projekty v
oblasti ‰túdia. Absolvent je environmentálnym manaÏérom, t.j.
riadiacim pracovníkom v oblasti starostlivosti o Ïivotné prostre-
die, osobitne je pripraven˘ pracovaÈ v integrovanom, nadre-
zortnom riadení udrÏateºného vyuÏívania prírodn˘ch zdrojov
(vrátane biodiverzity) a starostlivosti o ne.

PovaÏujem za potrebné upozorniÈ na túto skutoãnosÈ ako ga-
rant ‰tudijného programu ManaÏment prírodn˘ch zdrojov - 2.
stupeÀ a ãlen pracovnej skupiny Akreditaãnej komisie pre ob-
lasÈ v˘skumu 10 Environmentalistika a ekológia AK. Prosím zá-
ujemcov o ‰túdium, aby si v tomto zmysle opravili informáciu o
uplatnení absolventov predmetného ‰tudijného programu, kto-
r˘ im dáva ‰iroké moÏnosti na trhu práce v oblasti riadenia Ïi-
votného prostredia. Prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc., 

Katedra ekológie, garant ·P MPZ-II. stupeÀ

sa poãet obyvateºov Zeme strojnásobil,
ale spotreba vody stúpla desaÈnásobne.
Jedna miliarda ºudí na svete nemá spo-
ºahliv˘ prístup ku kvalitnej pitnej vode.
Îiaº, neustály rast populácie bude tento
trend naìalej podporovaÈ. Poãet obyva-
teºov sa zväã‰uje, ale mnoÏstvo vody
ostáva nezmenené, nová nevzniká, ale
ani nezaniká. Voda v prírode je v neu-
stálom, nekoneãnom, uzavretom kolo-
behu.

Stále prichádzajú správy, Ïe 21. sto-
roãie sa bude niesÈ v znamení konfliktov
o ãoraz vzácnej‰ie zdroje vody. „Boj o
sladkú vodu bude v 21. storoãí príãinou
vojen a konfliktov“, vyhlásil v roku 2001
b˘val˘ generálny sekretár OSN Kofi
Annan. Experti v‰ak tvrdia, Ïe vojny o
vodu nie sú pravdepodobné. 

Ako je to na Slovensku?
Slovensko má také veºké zásoby po-

vrchovej a podzemnej pitnej vody, Ïe ju
môÏe vyváÏaÈ do okolit˘ch ‰tátov (âes-
ko uÏ pitnú vodu vyváÏa do Poºska a
Nemecka). Je nev˘hodou, Ïe zdroje
podzemn˘ch vôd sú na území Sloven-
ska rozdelené veºmi nerovnomerne.
Najväã‰ie zdroje sú v juhozápadnej ãas-
ti Podunajskej níÏiny, predov‰etk˘m na
Îitnom ostrove. Vìaka múdremu roz-
hodnutiu na‰ich vodohospodárov v mi-
nulosti máme na Slovensku vybudované
mnohé vodárenské nádrÏe s pitnou a
úÏitkovou vodou. Z najv˘znamnej‰ích
nádrÏí s pitnou vodu sú to: Nová Bys-
trica, Turãek, HriÀová, Málinec, Kleno-
vec, Stariná a Bukovec. V príprave sú
dve vodné diela, Tich˘ Potok a Slatinka.
Slovensko v súãasnosti vyuÏíva iba tre-
tinu dostupn˘ch vodn˘ch zdrojov. 

Okrem toho je Slovensko mimoriadne
bohaté na v˘skyt kvalitn˘ch prírodn˘ch
minerálnych vôd, máme zaregistrova-
n˘ch viac ako 1600 prameÀov minerál-
nych vôd, ale len 1/100 z existujúcich
Ïriediel a prameÀov je intenzívne vyuÏí-
vaná na pitné a kúpeºné lieãebné úãely.
Je nerozumné, Ïe napriek uvedenej
skutoãnosti dováÏame veºké mnoÏstvá
stolov˘ch a minerálnych vôd, ãasto me-
nej kvalitn˘ch, ako sú slovenské. 

Sine aqua deest vita – 
Bez vody niet Ïivota

Veºkou v˘hodou pitn˘ch vôd pre hro-
madné zásobovanie obyvateºstva je jej
pravidelne kontrolovaná kvalita a ne-

‰kodnosÈ. Voda má viacero unikátnych
a anomálnych fyzikálno-chemick˘ch a
biologick˘ch vlastností, ktoré iné zlúãe-
niny nemajú. Vypl˘vajú z osobitnej
‰truktúry molekuly vody (dipólov˘ cha-
rakter) a z väzieb molekúl vody vodíko-
v˘mi mostíkmi v kvapalnej vode. Napr.
vysoká teplota topenia a varu v porov-
naní s in˘mi látkami podobnej ‰truktúry,
anomálne zmeny hustoty vody v závis-
losti od teploty, najväã‰ia tepelná kapa-
cita zo v‰etk˘ch kvapalín, vysoká hod-
nota merného vyparovacieho tepla a
iné. V‰etky tieto fyzikálne vlastnosti vo-
dy majú veºk˘ v˘znam v biosfére. 

Voda je základn˘m biofyzikálnym mé-
diom, v ktorom prebiehajú fyziologické
deje v bunkách Ïiv˘ch organizmov. Je
teda najvzácnej‰ou a nenahraditeºnou
kvapalinou pre existenciu Ïivota, pre
rastliny, Ïivoãíchy, pre ãloveka. Bez po-
travy ãlovek preÏije niekoºko t˘ÏdÀov,
ale bez vody umiera uÏ po niekoºk˘ch
dÀoch. UÏ strata 20 – 25 % telesnej te-
kutiny je smrteºne nebezpeãná. DodrÏia-
vaÈ pitn˘ reÏim je preto dôleÏité pre za-
chovanie optimálnej ãinnosti v‰etk˘ch
systémov a funkcií v organizme. 

Iba otoãiÈ kohútikom
Voda distribuovaná do nitrianskej vo-

dovodnej siete má v‰etky kvalitatívne
ukazovatele dobré, zodpovedajúce nor-
me pre pitnú vodu. Jej pH = 7,3, ão pri-
bliÏne zodpovedá pH telesn˘ch tekutín
(krv ãloveka má pH 7,4), má odporúãa-
n˘ obsah vápnika (Ca = 64,9 mg/l).
Obsah horãíka je nízky (Mg = 4,7 mg/l).
V ‰esÈstupÀovej stupnici tvrdosti vôd
patrí do tretej skupiny – stredne tvrdá
(1,8 mmol/l; 10,1 oN). Je v˘hodné, Ïe
má nízky obsah sodíka (4,5 mg/l) a
draslíka (1,2 mg/l). Táto vodovodná vo-
da má lep‰ie parametre ako niektoré fºa-
‰ované pramenité pitné vody dováÏané
zo zahraniãia. TakÏe na zdravie pohá-
rom v˘bornej vodovodnej vody! 

Zaujíma vás, kedy je voda mäkká, ke-
dy tvrdá? Ktorá je zdraviu prospe‰ná a
ktorá ‰kodlivá? Ak áno, nezabudnite si
obstaraÈ aj ìal‰ie ãísla Poºnohospodára,
v ktor˘ch nájdete odpoveì!

Prof. Ing. ·TEFAN POLÁâEK, CSc.,
Katedra chémie 

V ãom spoãíva ãinnosÈ archívu?
Na‰e pracovisko je archívom pre celú

SPU a registratúrnym strediskom pre rek-
torát. Fakulty majú svoje registratúrne stre-
diská pri jednotliv˘ch dekanátoch, do ar-
chívu dávajú len trvalo archívne dokumen-
ty, ostatné záznamy a spisy sa vyraìujú
cez registratúrne stredisko. Do trvalej ar-
chívnej starostlivosti sú urãené záznamy
so znakom A – Archív, ão znaãí, Ïe majú
historicko–dokumentárnu hodnotu. Medzi
takéto spisy sú zaradené napríklad habili-
tácie docentov, obhajoby a profesúry. Ma-
jetkovo–právne dokumenty majú úloÏnú le-
hotu desaÈ rokov a potom ich preraìujeme
do trvalého archívu.

V registratúrnom stredisku je veºa záz-
namov a spisov, ktoré treba archivovaÈ od
45 do 70 rokov a aÏ po tejto dobe ich mô-
Ïeme vyradiÈ. Sú to napríklad karty absol-
ventov, záznamy o skú‰kach, ‰tátnych zá-
vereãn˘ch skú‰kach, osobné údaje ‰tuden-
tov a zamestnancov univerzity, ale aj ‰ta-
tistické údaje, zápisnice zo zasadnutia ko-
légia rektora, dekanov a akademick˘ch se-
nátov SPU, mnoÏstvo rôznych rozhodnutí
súvisiacich s chodom univerzity. Personál-
na agenda, ako sú osobné spisy zamest-
nancov, karty absolventov, v˘sledky ‰tát-
nych závereãn˘ch skú‰ok sa ukladajú do
dov⁄‰enia 70. roka Ïivota osoby v spise.
Stáva sa, Ïe takéto materiály ºudia obãas
stratia a my im vydávame kópie z nich. Ar-

chivujeme aj záznamy ‰tudentov, ktorí
nav‰tevovali na‰u univerzitu, ale nedokon-
ãili ju. Práve títo ºudia ãasto Ïiadajú vyhºa-
danie spisu kvôli zapoãítaniu ‰túdia pri od-
chode do dôchodku. Zo 100 percent pí-
somností je len 10 aÏ 15 percent tak˘ch,
ktoré majú trvalú archívnu hodnotu, ostat-
né sú len s úloÏn˘mi lehotami. Spisy a záz-
namy, ktoré nie sú potrebné pre ìal‰iu ãin-
nosÈ SPU a ktor˘m uplynuli lehoty uloÏe-
nia, archív vyraìuje. 

V septembri minulého roku vo‰iel do
platnosti nov˘ registratúrny poriadok 
a plán, archívny a bádateºsk˘ poriadok
SPU....

Je to vnútorn˘ predpis SPU podpísan˘
rektorom univerzity, a je nutné, aby ho
v‰etky pracoviská dodrÏiavali. Sú v Àom
zakomponované v‰etky informácie a poky-
ny súvisiace s manipuláciou registratúr-
nych záznamov. 

Aké sú základné pravidlá pri nazeraní
do spisu a vypoÏiãaní?

Keì pracovisko poÏiada o záznamy,
ktoré vznikli na organizaãnom útvare, sme
povinní ich vyhºadaÈ. Ak chce nazrieÈ do ar-
chívu niekto zvonka - mimo univerzity, ale-
bo si chce vypoÏiãaÈ knihy, musí písomne
poÏiadaÈ kvestorku, ktorá mu na to dá sú-
hlas. Zamestnanci organizaãného útvaru,
z ktor˘ch ãinnosti spis vznikol, si ho vypo-
Ïiãiavajú bez osobitného povolenia. Ak si
chcú vypoÏiãaÈ spis iného organizaãného
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Ing. JANKA 
BERESECKÁ, 
tajomníãka Fakulty
európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja
Miesto narodenia:
Spi‰ská Nová Ves
Vek: 43 rokov

MoÏnosÈ pomôcÈ zahraniãn˘m Slovákom

Aj tak sa dá...
www.uniag.sk

alebo trochu in˘ pohºad na vyuãovací proces

LÁMAâKOVÉ PELE – MELE

SúÈaÏ s N-Rádiom
N-Rádio, prvá

súkromná roz-
hlasová stanica
v Nitre, zaãala
vysielaÈ v roku

1993. Jej programová ‰truktúra je
koncipovaná tak, aby oslovila poslu-
cháãov od 20 do 50 rokov, nezabúda
v‰ak ani na deti a seniorov. Veºkej po-
pularite sa uÏ viac ako 13 rokov te‰í
hudobná relácia, v ktorej poslucháãi
posielajú jubilantom blahoÏelania s
pesniãkou. Viete, ako sa volá? 

a/ Diskotéka pre pamätníkov
b/ Evergreeny
c/ Ranná vlna

Va‰e odpovede ãakáme do 2. 4. na
adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného z vás je pripravená kniha
a triãko s logom N-Rádia. -r-

Na spomínanej univerzite existujú len
dve formy vyuãovania: seminár alebo
vyuãovacia hodina. Skupiny ‰tudentov
sú rôzne – od 10 do 60. Základom kaÏ-
dého vyuãovania je interakcia ‰tudent-
profesor, ale aj ‰tudent - ‰tudent. Dvad-
saÈpäÈ percent v˘sledného hodnotenia
‰tudenta sa zakladá na jeho aktívnej
úãasti na vyuãovaní. Preto sa ‰tudenti
zvyãajne predbiehajú v odpovediach, ão
v‰ak niekedy spôsobuje, Ïe si vypoãuje-
te modulácie jedného názoru aj v desia-
tich variantoch. Motiváciou pre Ïivé dis-
kusie b˘va aktuálnosÈ témy, alebo jej
praktické vyuÏitie. ·tudenti oveºa inten-
zívnej‰ie vnímajú preberanú teóriu, keì
je jej vysvetlenie spojené s aktuálnym
ekonomick˘m, sociálnym alebo in˘m
odborn˘m problémom, s praktick˘m prí-
kladom demon‰trovan˘m na známej ãi
menej známej firme (v prípade ekono-
mického ‰túdia).

Druh˘m, pre mÀa osobne veºmi sil-
n˘m, zdrojom motivácie je pozitívny prí-
stup profesorov k názoru Ïiakov. Na ni-
jakú z mojich odpovedí nikto nereago-
val: „Nie.“ Alebo: „To je nesprávne.“ Pro-
fesor sa zakaÏd˘m snaÏil priviesÈ ‰tu-
dentov k správnej odpovedi povzbude-
ním typu: „Takmer správne, ale...“ ale-
bo: „MoÏno máte pravdu, ale múdri páni
ekonómovia to rie‰enie poÀali nasledo-
vne...“ Tak˘to prístup ãasom „rozrozprá-
val“ aj t˘ch najmækvej‰ích ‰tudentov a na
záver semestra bol kaÏd˘ schopn˘ vy-
jadriÈ svoj názor na problematiku dané-
ho seminára.

Skú‰ka pozostáva z testu spojeného
s jednou otázkou, na ktorú treba od-
povedaÈ vypracovaním krátkej eseje 

s vlastn˘mi postrehmi a postojmi. Inou
formou skú‰ky je vypracovanie projektu
a jeho prezentácia, ale aj klasická pí-
somka zameraná na analytické schop-
nosti ‰tudentov, pochopenie problemati-
ky bez dôrazu na memorovanie. Pomer-
ne ãasté sú skupinové zadania a projek-
ty, ktoré v znaãnej miere podporujú sú-
ÈaÏivosÈ a kreativitu ‰tudentov.

K jednotliv˘m predmetom neexistujú
skriptá, ão by sa (nám) mohlo zdaÈ ako
problém. V skutoãnosti sú v‰ak pred-
metom vyuãovania také aktuálne pro-
blémy, Ïe skriptá b˘vajú nahradené vy-
bran˘mi ‰túdiami a anal˘zami z odbor-
n˘ch publikácií, ãi súborom interneto-
v˘ch spojení na oficiálne stránky rôz-
nych in‰titúcií. Materiály dostávajú ‰tu-
denti zvyãajne elektronickou po‰tou s
t˘ÏdÀov˘m predstihom a neb˘vajú to
nároãné mnohostranové dokumenty,
ale prevaÏne desaÈ-dvadsaÈstranové
‰túdie. Materiály, ktoré sa vyuÏívajú
priamo na vyuãovaní, rozdá profesor na
jeho zaãiatku. 

V‰etky uãebne sú vybavené note-
bookom a projektorom, preto vyuÏíva-
nie powerpointov˘ch prezentácií tvorí
základ vystúpení profesorov pri vysvet-
ºovaní základn˘ch teoretick˘ch zákoni-
tostí, ako aj ‰tudentov pri závereãn˘ch
alebo ãiastkov˘ch projektoch. Komuni-
kácia mimo vyuãovacieho procesu me-
dzi ‰tudentmi a profesormi prebieha vo
veºkej miere prostredníctvom e-mailov,
ale (prekvapujúco) profesori sú veºmi
radi, keì s nimi ‰tudenti preberanú pro-
blematiku alebo postupy pri písaní se-
mestrálnych prác intenzívne konzultujú.

Na konci semestra si profesor vyÏia-
da spätnú väzbu väã‰inou anonymn˘m
dotazníkom, no a keì ide o malú skupi-
nu, priamou konfrontáciou. Mnoho pro-
fesorov na záver zhodnotí prácu ‰tu-
dentov poãas semestra, ich prínos, ako
aj ãasti, ktoré mu na vyuãovaní ch˘bali.

KaÏd˘ zo ‰tudentov tejto univerzity
musí jeden rok zo svojho ‰túdia absol-
vovaÈ na ním vybranej zahraniãnej uni-
verzite, vo svojom odbore.

Toºko môj „mal˘“ pozorovateºsk˘ pro-
jekt. MoÏno nie je dostatok zdrojov na
vyslanie kaÏdého ‰tudenta SPU na rok
do zahraniãia, ale niektoré spomenuté
prístupy k vyuãovaciemu procesu ne-
stoja veºa – trochu kreativity, iniciatívy a
chuti zmeniÈ zabehnuté koºaje. T˘m ne-
chcem tvrdiÈ, Ïe by sa mal zmeniÈ kom-
pletne cel˘ systém v˘uãby, pretoÏe na
na‰ej univerzite máme veºa kvalitn˘ch,
vysoko odborn˘ch a zaujímav˘ch pred-
metov – len ma niekedy mrzí, Ïe klasic-
k˘m memorovaním nezískajú ‰tudenti
toºko informácií, ako by mohli. misty

Povedali si ‰tudenti 3. roãníka Mechanizaãnej fakulty a v stredu 7. marca o 19:00
hodine sa ‰tudentská jedáleÀ Antona Bernoláka zaplnila ‰Èastn˘mi tvárami ‰tuden-
tov a ‰tudentiek v slávnostnom obleãení. Vesel˘ dav dopæÀali pozvaní uãitelia fakul-
ty na ãele s prodekanom doc. ·tefanom Pogranom a roãníkov˘m poradcom doc.
Jurajom Rusnákom. 

MôÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe to bola posledná „klasická“ lámaãka a mala aj patriãnú
úroveÀ. UÏ pri vstupe vítali krojovaní ‰tudenti hostí chlebom, soºou a, ako sa patrí,
mal˘m prípitkom. Uãitelia sa po oficiálnom otvorení hneì zapotili vo víre valãíka 
v objatí krásnych ‰tudentiek. Netrvalo dlho a pri‰li na rad ÈaÏké otázky pre pedagó-
gov - jedáleÀ burácala smiechom. Program lámaãky spestrili súÈaÏe medzi peda-
gógmi a ‰tudentmi. Príjemnú zábavu umocnila tombola a zaujímavé ceny v nej.

O dobrú náladu sa neustále staral vynikajúci DJ. A odrazu to pri‰lo. Okamih, na
ktor˘ v‰etci ‰tudenti ãakali, lámanie kolesa. Podarilo sa, koleso sa zlomilo a ‰tuden-
ti môÏu pokraãovaÈ v druhej polovici ‰túdia.

Zaprajme im, aby im optimizmus, dobrá nálada a úspechy pri prekonávaní preká-
Ïok pri ‰túdiu vydrÏali aÏ do závereãného rozlúãkového plesu.

Organizaãn˘ v˘bor

V ZRKADLE...
jedna z nás

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Na moje rozhodnutie malo vplyv za-

mestnanie mojich rodiãov a rodinné pro-
stredie, v ktorom som vyrastala. TúÏila
som skæbiÈ financie so zákonom, ão sa mi
do znaãnej miery aj podarilo.
� âo ste ‰tudovali a preão ste si vybrali
práve túto oblasÈ? 

Mám stredné odborné vzdelanie -SPT·-
odbor ekonomika, vysoko‰kolské vzdela-
nie som ukonãila na Prevádzkovo-ekono-
mickej fakulte V·P, odbor prevádzka a
ekonomika poºnohospodárstva. Absolvo-
vala som daÀové kurzy, ktor˘ch v˘sled-
kom bolo menovanie do funkcie samostat-
n˘ radca v ‰tátnej sluÏbe. A preão som si
vybrala práve toto? Bol to v˘sledok môjho
nenúteného a citlivého nasmerovania ro-
diãmi.
� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?

Môj ãas venovan˘ práci nemoÏno vyãís-
liÈ v hodinách. Zaspávam a vstávam s ne-
vyrie‰en˘mi problémami. Momentálne
preÏívam obdobie, keì uÏ neviem ani rela-
xovaÈ.
� Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

Je dynamická, otvorená, prispôsobivá,
vynaliezavá, s obrovsk˘mi moÏnosÈami.
� Aké vlastnosti na kolegoch vám impo-
nujú a aké sa vám nepáãia?

Z mojej mladosti a zo spomienok na
star˘ch rodiãov si dnes opakovane pripo-
mínam pouãenia a rady, medzi ktoré patrí
aj príslovie: Priateºov si vyberá‰, kolegovia
sú ti daní. StotoÏÀujem sa s úprimnosÈou,
otvorenosÈou, priamosÈou, cieºavedomos-
Èou a zodpovednosÈou. Tieto vlastnosti mi
u ºudí v poslednom ãase ch˘bajú. Na dru-
hej strane mi prekáÏa povrchnosÈ, tvrdo-
hlavosÈ, bezcieºnosÈ, intrigánstvo ... 
� âo vás naposledy zaujalo v oblasti spo-
loãenského Ïivota?

Môj tohtoroãn˘ spoloãensk˘ Ïivot moÏ-
no oznaãiÈ za aktívny, ãi uÏ v ãase pleso-
vej sezóny alebo pri vyvíjaní aktivít chari-
tatívneho charakteru.
� âo by ste zmenili, keby ste mohli?

Nie som za radikálne zmeny. Beriem Ïi-
vot so v‰etk˘m, ão priná‰a. TúÏim v‰ak
nauãiÈ sa hraÈ na klavíri.
� âo radi ãítate?

Encyklopédie, kriminálne príbehy, od-
bornú literatúru, medzi ktorú rozhodne pat-
rí aj ãasopis Dimenzie, zaoberajúci sa po-
litick˘m a hospodárskym prostredím v Eu-
rópskej únii.
� Ako si dobíjate energiu? 

Ak mám hovoriÈ o prítomnosti, tak naj-
mä fyzickou prácou. Upokojuje ma práca 
v záhrade, ãasté interiérové zmeny, ktoré
moja rodina intenzívne vníma. V ãase do-
volenkového obdobia si dobíjam energiu v
prítomnosti mojich detí - ‰portom.
� Prezradíte nieão o svojej rodine?

IsteÏe. U nás doma prevláda muÏské
obsadenie. Vekové rozpätie na‰ich detí je
od osem do dvadsaÈosem rokov. Môj man-
Ïel sa venuje právu, vie si v‰ak zorganizo-
vaÈ a vyãleniÈ ãas aj na ‰port, ão mu úprim-
ne závidím.
� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviÈ?

Áno, neviem vypnúÈ, a to ma hnevá.
âlovek sa v‰ak uãí po cel˘ Ïivot.
� Aké máte koníãky?

StaroÏitnosti - zaujíma ma doba orecho-
vého dreva (1668-1730), georgiánsky ‰t˘l
z obdobia panovania kráºovnej Anny. 
V poslednom ãase sa zaujímam o históriu
v Herodotovom zmysle „v˘skum“. Zaují-
majú ma najväã‰ie a najslávnej‰ie stavby
minulosti, medzi ktoré rozhodne patrí
Veºk˘ ãínsky múr. Îivot mi doprial, Ïe zís-
kavanie vedomostí som mohla dopæÀaÈ
osobn˘m poznaním. Nevyh˘bam sa ani
‰portu, tenisu, plávaniu, lyÏovaniu, bicyk-
lovaniu ani práci v záhrade.
� Aká je dovolenka va‰ich snov?

Moje predstavy sa ãiastoãne napæÀajú,
za ão vìaãím rodine, manÏelovi. Pri roz-
svietenom vianoãnom stromãeku zisÈujem,
kde budem tráviÈ dovolenkové dni, ãi do
kufrov zbalím plavky alebo lyÏe. Doteraz
mi vÏdy vystaãili plavky, i‰lo o krajiny, kto-
ré som túÏila aspoÀ raz v Ïivote vidieÈ.
� Humor je korením Ïivota - máte nejak˘
obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok zo Ïi-
vota / zo ‰koly?

Nie som veºmi na vtipy, nezapamätám
si ich. Jeden mi v‰ak utkvel v pamäti e‰te
z detstva. Najlep‰ie mu porozumejú ºudia
pochádzajúci z v˘chodného Slovenska:

P˘ta sa uãiteº Ïiaka: „Má‰ domácu úlo-
hu?“ Îiak odpovedá: „Ta ne.“ Uãiteº hovo-
rí: „Odpovedz celou vetou.“ Îiak odpove-
dá: „Ta nemám.“ -rch-

âÍTALI SME

Obyvatelia Nitry sa môÏu od minulé-
ho t˘ÏdÀa aktívne zapojiÈ do pripravo-
vaného projektu Nitra – Kandidát na
Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Text v˘zvy a formulár vo forme letákov
nájdu v priestoroch mestského úradu,
Nitrianskeho informaãného systému,
ale aj v divadlách, internátoch, ‰kolách
a na internetovej stránke mesta. Cie-
ºom akcie je zaktivizovaÈ ‰irokú verej-
nosÈ k spolupráci na príprave netradiã-
n˘ch podujatí a zozbieraÈ originálne a
inovatívne nápady. Komisia z nich vy-
berie tie najzaujímavej‰ie, ktoré zaradí
do finálneho projektu. Ak Nitra vyhrá
súÈaÏ a stane sa v roku 2013 Európ-
skym hlavn˘m mestom kultúry, budú
sa realizovaÈ a dostanú aj finanãnú

podporu. Podujatia by mali byÈ z oblas-
ti kultúry, vzdelávania, vedy, cestovné-
ho ruchu, sociálnej oblasti, ‰portu a
mládeÏníckych aktivít. 

Od roku 2009 sa Európskymi hlav-
n˘mi mestami kultúry stanú vÏdy dve
mestá - jedno z nového a jedno zo sta-
rého ãlenského ‰tátu EÚ. V roku 2013
bude spolu s jedn˘m francúzskym mes-
tom nominované aj slovenské mesto.
Titul Európske hlavné mesto kultúry pri-
ná‰a víÈaznému mestu ‰tatút európ-
skej kultúrnej metropoly, medzinárod-
nú prestíÏ, zv˘‰enie turistického ruchu
a celkov˘ rozvoj mesta pri investíciách
vo v˘‰ke niekoºk˘ch desiatok miliónov
eur. (SME 12. marca 2007)

Spolupráca Fakulty európskych ‰túdií
a regionálneho rozvoja a Poºnohospo-
dárskej univerzity v Novom Sade pí‰e
uÏ svoju jednoroãnú históriu. Aj v uply-
nul˘ch dÀoch sa dekan Vladimír Gozora
a prodekanka Eleonóra Mari‰ová stretli
s partnermi zo Srbska, prof. Jánom Ki‰-
gécim, Srboºjubom Maximoviãom, Vla-
danom Plaziniãom a dr. Srdjanom An-
deloviãom, aby sa dohodli na ìal‰ej
spolupráci v súvislosti so vstupom uni-
verzity v Novom Sa-
de do konzorcia spo-
lupracujúcich univer-
zít v oblasti virtuálne-
ho ‰túdia. „Máme zá-
ujem o introdukciu
nov˘ch ‰tudijn˘ch pro-
gramov, ktoré sú na
FE·RR, pretoÏe u
nás v Novom Sade a
v Belehrade zápasí-
me s men‰ím záuj-
mom o klasické poº-
nohospodárske dis-
ciplíny, ako je rastlin-
ná a Ïivoãí‰na v˘ro-
ba,“ povedal prof. Ján
Ki‰géci.

„Mobilita ‰tudentov
je uÏ moÏná aj u nás.
Chceli by sme, aby

na‰i ‰tudenti z Báãskeho Petrovca pri‰li
‰tudovaÈ do Nitry a budeme informovaÈ
aj gymnazistov o moÏnostiach ‰túdia na
Slovensku.“ 

Prodekanka Mari‰ová dodala, Ïe vidí
priestor na spoluprácu v pomoci zahra-
niãn˘m Slovákom pri príprave odborní-
kov v oblasti európskych ‰túdií a regio-
nálneho rozvoja, aj z toho dôvodu, Ïe
Srbsko je potencionálnym ãlenom EÚ. 

-rch-

Ako sme sa prehupli
Tretí roãník je medzníkom, keì sa

vysoko‰kolské ‰túdium láme a prechá-
dza do svojej druhej polovice. Takéto
„prehupnutie“ sa na na‰ej alma-mater
uÏ tradiãne oslavuje plesom tretiakov.
Inak to nebolo ani 15. februára, keì sa
na lámaãke v jedálni ·D stretli tretiaci
v‰etk˘ch ‰tudijn˘ch odborov najmlad-
‰ej fakulty SPU – Fakulty európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja, aby o-
slávili tento mal˘ sviatok. 

Po príhovore organizátorov privítal
‰tudentov dekan prof. Vladimír Gozo-
ra, ktor˘ na ples pri‰iel v sprievode
svojich troch prodekaniek, prof. Zuza-
ny Jurekovej, doc. Anny Belajovej a
JUDr. Eleonóry Mari‰ovej. Pozvanie
neodmietli ani prof. Milan Demo, JUDr.
Zuzana Ilková a ìal‰í... O priebeh a
program plesu sa postarala ‰tudentská

rada FE·RR a veru, bolo z ãoho vybe-
raÈ. âi uÏ to boli Zoboristi so svojimi ºu-
dov˘mi piesÀami a tancami, rocková
kapela alebo vystúpenie kúzelníka. Po
dobrej veãeri sa hralo do tanca v mo-
dernom rytme a zahanbiÈ sa nedali ani
pedagógovia. Na taneãnom parkete sa
vykrúcali ako dvadsaÈroãní a dokázali
‰tudentom, Ïe e‰te nepatria do staré-
ho Ïeleza. Pravá „lámaãková“ zábava,
tanec a spev trvali aÏ do bieleho rána.

Samozrejme, veºké poìakovanie
patrí ãlenom ‰tudentskej rady FE·RR,
ktorí pripravili perfektnú a vydarenú
akciu, na ktorú asi nikto z nás v Ïivote
nezabudne. A ak sa niekto veºmi nudil,
mohol sa pokochaÈ „aspoÀ“ pohºadom
na skutoãne sexi „fe‰rráãky“... 

MARTIN KARA·

Pomerne dlho som rozm˘‰ºala, ako napísaÈ ãlánok o systéme vyuãovacie-
ho procesu, ktorého som súãasÈou a rada by som sa priãinila o jeho posun
bliÏ‰ie k dokonalosti. Namiesto pôvodne zam˘‰ºanej konfrontácie som si na-
koniec zvolila inú metódu, a tak sa v nasledujúcich riadkoch môÏete doãítaÈ,
ak˘m spôsobom prebieha v˘uãba na jednej zahraniãnej univerzite. Následné
zamyslenie uÏ nechám na vás.

Na stretnutí so srbsk˘mi partnermi sa diskutovalo o vzá-
jomnej spolupráci medzi fakultami oboch univerzít. 

Snímka: rch

Nitra v projekte Európske mesto kultúry

› ›

Koneãne lámaãka!

Tretiaci – ‰tudenti odboru regionálny rozvoj. Foto: autor

„...kolo sa nám polámalo...“ Snímka: mf
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POZ¯VAME

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

NEPREHLIADNITE

SPEKTRUM

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe 
➤ 3. apríla 2007 o 10.30 h v posluchár-
ni A-02 prednesie Ing. NORBERT LU-
KÁâ, PhD., verejnú habilitaãnú predná‰-
ku na tému Voºné radikály v Ïivoãí‰nych
bunkách a o 12.00 h bude na Katedre fy-
ziológie Ïivoãíchov FBP (cviãebÀa AT-
02, pavilón T, prízemie) obhajovaÈ habili-
taãnú prácu na tému Stopové prvky a
kvalita inseminaãn˘ch dávok. 

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 11. apríla 2007 sa v
zasadaãke Katedry strojov a v˘robn˘ch
systémov budú konaÈ obhajoby dokto-
randsk˘ch dizertaãn˘ch prác:
➤ o 8.30 h bude Ing. JÁN JOBBÁGY,
doktorand na KSaVS, obhajovaÈ prácu
na tému Hodnotenie efektívnosti závla-
hovej techniky pri zavlaÏovaní vybra-
n˘ch plodín;
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SKRIPTÁ
V. Papcunová – I. Gecíková: Návody na cviãenia z regionálnej ekonomiky.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 56 Sk.
R. Tolnai: Strojárska technológia – Návody na cviãenia. Tretie nezmenené vy-

danie, náklad 180 ks, cena 91 Sk.
H. Franãáková a kol.: Hodnotenie poºnohospodárskych produktov. ·tvrté ne-

zmenené vydanie, náklad 150 ks, cena 140 Sk.
M. Rajãániová: Návody na cviãenia z podnikového hospodárstva. Prvé vydanie,

náklad 400 ks, cena 53 Sk.
J. Tomá‰ a kol.: Organická chémia. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 136 Sk. 

-d‰-

PRÁVE VY·LI ...

➤ o 10.00 h bude Ing. PAVOL HLUBI-
NA, doktorand na KSaVS, obhajovaÈ
prácu na tému Technické, technologic-
ké a ekologické predpoklady vyuÏíva-
nia závlah v súãasnom poºnohospodár-
stve.

Katedra hygieny a bezpeãnosti po-
travín usporiada v dÀoch 28. - 29. mar-
ca v kongresovom centre SPU tretí roã-
ník vedeckej konferencie s medziná-
rodnou úãasÈou na tému BezpeãnosÈ a
kontrola potravín. V siedmich sekci-
ách odznie 25 predná‰ok a formou po-
sterov sa bude prezentovaÈ viac ako 50
príspevkov. Na podujatí sa predstavia
aj v˘robcovia potravín a firmy ponúka-
júce laboratórnu techniku pre potravi-
nárske odvetvie. Program konferencie
ako aj ìal‰ie informácie nájdete na
www.bezpecnostpotravin.sk

Podarilo sa vám zachytiÈ nejakú veselú ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa 
o svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poºnohospodára a po‰lite ich spolu s vtipn˘m
textom na na‰u mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk Autorov
najlep‰ích snímok odmeníme.

V ìal‰ích kolách extraligy porazili hráãi
Casta SPU Nitra druÏstvo Dolného Kubí-
na 105:76 (28:19, 26:23, 31:11, 20:23) a v
Spi‰skej Novej Vsi prehrali 65:58 (16:20,
22:11, 8:19, 19:8). Po tesnej prehre so sil-
n˘m Svitom 83:84 (19:25, 19:17, 18:19,
27:23) si víÈazstvom nad Levicami 90:54
(15:11, 37:14, 20:15, 18:14) poistili tretie
miesto pred play off. (nn)

www.uniag.sk
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VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom
- VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 (16, 22, 23). 

Prv˘ duel suveréna dlhodobej ãasti súÈa-
Ïe sa hral v peknej atmosfére, ku ktorej ne-
malou mierou prispel aj hlúãik nitrianskych
fanú‰ikov. Novome‰Èanov, ktorí v príprave
testovali formu v dueloch so Star˘m Mûs-
tom, Púchovom a Sokolom ViedeÀ, neza-
stihlo play off v optimálnom stave a viacero
hráãov sa v uplynul˘ch dÀoch muselo po-
pasovaÈ s rozliãn˘mi boºaãkami alebo ocho-
reniami. V úvodnom zahrievacom sete ne-
dokázala Nitra klásÈ v˘raznej‰í odpor. V ìal-
‰om priebehu sa v‰ak hra hostí zlep‰ila -
najmä obrana a servis. Domáci napokon
rozhodli o svojom triumfe v koncovkách ìal-
‰ích dvoch setov, ktoré v‰ak uÏ mali pod-
statne vyrovnanej‰í v˘voj.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Cityfarma
Nové Mesto nad Váhom 1:3 ( -20, 21,-19,
-20). Vo fantastickej ‰portovej atmosfére sa
oba kluby od úvodu prvého setu striedali vo
vedení. Hostia v‰ak vyuÏili chvíºkové zavá-
hanie ná‰ho tímu, dostali sa do bodového
úniku a set napokon získali vo svoj pro-
spech. V druhom sete sa v˘voj zápasu úpl-
ne otoãil, vìaka riskantnému podaniu a
dobrému útoku sa hráãi SPU zaãali presad-
zovaÈ. V treÈom, najvyrovnanej‰om sete sa
obe druÏstvá striedali vo vedení, ale skúse-
nej‰í hostia dotiahli koncovku setu. Získali
tak potrebn˘ pokoj, ão sa prejavilo aj vo
‰tvrtom sete a zaslúÏene zvíÈazili. 

VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom
- VK Ekonóm SPU Nitra 3:1 (10, -23, 16,
20). V prvom sete podala Nitra odovzdan˘
v˘kon. V druhom sa Nové Mesto dostalo do
útlmu, na‰i hráãi to vyuÏili a vyrovnali stav
zápasu. ëal‰í priebeh zápasu bol vyrovna-
n˘, no favorizovaní domáci sústreden˘m
v˘konom nedopustili prekvapenie a podºa
oãakávania postúpili do semifinále. V bo-
joch o 5.-8. miesto sa na‰i volejbalisti stret-
nú v sobotu 31. 3. o 17.00 h v ·H SPU s tí-
mom V·K Púchov. Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Regionálne centrum vzde-
lávania v Luãenci vás vyz˘-
va zapojiÈ sa do projektu
SOP ªZ 2005/3–165, nazva-
ného Centrum di‰tanãného
vzdelávania.

Cieºom projektu, ktor˘ je
podporen˘ ESF, je obozná-
miÈ vysoko‰kolsk˘ch peda-
gógov s nov˘mi spôsobmi,
metódami a nástrojmi mo-
derného di‰tanãného vzde-
lávania (ìalej len DV), ako

aj s prípravou pomôcok a ‰tudijn˘ch materiálov
preÀ. Program sa bude zameriavaÈ na prípravu DV
pre rôzne odbory ‰túdia a diferencovaÈ rôzne cieºo-
vé skupiny vzdelávania.

Cieºová skupina: 30 vysoko‰kolsk˘ch pedagógov.
Miesto a termín konania: Luãenec, 19. – 21.4.,

10. – 12. 5. a 18. – 19. 5. 2007.
Moduly kurzu: 
1. Spôsoby a metódy DV (moderné prístupy k

vzdelávaniu dospel˘ch a e-learning). SúãasÈou mo-
dulu je aj manaÏment zmeny.

2. Príprava na DV v oblasti IKT (komunikácia
prostredníctvom poãítaãovej siete a vyuÏitie interne-
tu v DV). 

3. Príprava na DV v oblasti jazykov˘ch schopnos-
tí (príprava uãebn˘ch textov a tvorba didaktick˘ch
pomôcok v cudzom jazyku).

Vyuãovací jazyk: anglick˘, nemeck˘ alebo rusk˘.
Projekt vychádza z potreby zv˘‰iÈ rozsah a kvalitu

celoÏivotného vzdelávania poskytovaného univerzi-
tami a podporiÈ budovanie jeho systému stimuláciou
nov˘ch programov zameran˘ch na ‰irokú verejnosÈ.
Reaguje aj na iniciatívu otvorenej ‰koly, ktorej cie-
ºom je poskytovaÈ vzdelávanie a sluÏby nielen vlast-
n˘m pedagógom a ‰tudentom, ale aj ‰irokej verej-
nosti. 

Ak máte záujem staÈ sa absolventom tohto kurzu,
ktor˘ je pre úãastníkov plne hraden˘ z finanãn˘ch
prostriedkov ESF, po‰lite prihlá‰ku v elektronickej
podobe na www.fem.uniag.sk/cdvlc najneskôr do 19.
3. 2007. ëal‰ie informácie získate u administrátorky
projektu Ing. Viery Papcunovej, PhD., na e-mailovej
adrese viera.papcunova@uniag.sk 

Ing. EVA BALÁÎOVÁ, PhD.,
Ing. VIERA PAPCUNOVÁ, PhD.

Neskôr mi pripadla úloha ‰koliteºky ‰tudentov,
ktorí k nám pri‰li v rámci ‰tudijn˘ch pobytov
UNESCO. Mala som dvoch stáÏistov, jedného z Li-
banonu, hovoriaceho po francúzsky, druhého zo
S˘rie, ktor˘ komunikoval po anglicky. Nebolo to pre
mÀa jednoduché, lebo som dovtedy nemala príleÏi-
tosÈ konverzovaÈ v t˘chto jazykoch, ale dohovorili
sme sa. StáÏisti obdivovali úroveÀ na‰ej veºkov˘ro-
by a na‰u prírodu. Pritom aj krásu na‰ich Ïien, ão ich
ãasto zaujímalo viac ako agrotechnika zeleniny, kvô-
li ktorej sem k nám vlastne pri‰li. Na pamiatku mi po-
darovali vodnú fajku, v Oriente známu ako nargilé. 

Na KRV som sa sprvu pod vedením prof. ·paldo-
na, ktor˘ bol aj mojím ‰koliteºom v rámci externej
a‰pirantúry, venovala v˘skumu agrotechniky a ‰tú-
diu biologick˘ch vlastností semena zeleninovej pap-
riky, neskor‰ie agrotechnike ‰penátu na priemysel-
né spracovanie, monokultúre papriky pri r˘chlení a u
nás vtedy prakticky neznámej pekinskej kapuste.
Pracovné tempo mi vyhovovalo. KaÏd˘ vedel, ão má

robiÈ, ba medzi nami, pedagógmi, sa povrávalo, Ïe
staãí stretnúÈ vedúceho katedry na niekoºko minút
hoci na chodbe a mali ste prácu aj na pol roka.
Nev˘hodou bolo, Ïe pokusy so zeleninou vyÏadova-
li veºa ruãnej práce a v novovybudovan˘ch sklení-
koch museli byÈ nepretrÏité sluÏby aj cez sviatky ãi
soboty, nedele. Spoãiatku sme nemali na v˘skum
pridelen˘ch nijak˘ch pracovníkov, takÏe nám vypo-
máhali pracovníci prijatí na prevádzku katedry. Bez
ich pomoci by nebolo moÏné zabezpeãiÈ potrebnú
presnosÈ pokusov. Priam ukáÏkov˘m vzorom pres-
nosti bol pán Knoll, ktor˘ mal na starosti aj prevádz-
ku skleníkov. Svedomito pracoval pán ·urába, ro-
botník, ktor˘ ochotne ostával aj nadãas, len aby sa
práca dokonãila. Neskôr pracoval na katedre ako
technik Ing. Matu‰koviã, ktor˘ bol srdcom ovocinár,
no veºmi mi pomohol aj pri pokusoch so zelenino-
vou paprikou. Dnes je uÏ profesorom, k ãomu mu
gratulujem! (Pokraãovanie v budúcom ãísle)

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.

Z MOJICH SPOMIENOK V. 

SúÈaÏíme s E – KU
Správna odpo-

veì z predchá-
dzajúceho ãísla je
c/. Francúzi boli
skutoãne zaujatí
prezentáciou Ing.
Kováãa. Sú v‰ak
zvyknutí na „mul-

tidimenzionálnu“ komunikáciu, to zna-
mená, Ïe uprednostÀujú vedºaj‰ie roz-
hovory, poãas ktor˘ch si vysvetºujú
nejasnosti v problematike. Ich „vyru-
‰ovanie“ teda nebolo spôsobené ne-
záujmom, ale prejavmi iného spôsobu
komunikácie.

V˘kladov˘ slovník angliãtiny s inter-
aktívnym CD ROMom, ktor˘ venoval
do súÈaÏe E – KU In‰titút jazykovej a
interkultúrnej komunikácie v Nitre, zís-
kava Silvia Králiková z Nitry. Cenu si
môÏe vyzdvihnúÈ v redakcii.

� Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov pri SPU v Nitre po-
z˘va svojich ãlenov na ãlenskú schô-
dzu, ktorá sa uskutoãní vo ‰tvrtok 12.
apríla 2007 o 16. hodine v posluchárni
Z-1.

Veda versus viera
� Vysoko‰kolské biblické hnutie

vás poz˘va na diskusiu s prof. Júliu-
som Krempask˘m, zakladateºom
modernej fyziky na Slovensku, na té-
mu Veda versus viera? Podujatie sa
uskutoãní 27. marca 2007 o 18.00 h
v kongresovom centre ·D A. Berno-
láka. 

VIAC NA

www.spu.sk/vbh

ZO ·PORTU
Volejbal: Play off extraligy muÏov

Basketbal

„Mám byÈ oslík-potras sa, nemám byÈ oslík-potras sa ?..“ Foto: TOMÁ· VERE·


