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Aby sme v budúcnosti hrali prvú ligu

STΩPâEK

JÁN FIGEª V NITRE

Nitrianski gymnazisti pri stretnutí s ãasticovou fyzikou po roku opäÈ na pôde Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity. âítajte na 7. strane. Snímka: ZUZANA PALKOVÁ
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V kontexte histórie Európskej únie, ktorej
základy boli poloÏené pred päÈdesiatimi
rokmi, zdôraznil, Ïe univerzity boli v deji-
nách vÏdy nositeºmi slobody a vzdelanosti,
faktora obãianskej zrelosti. Z hºadiska roz-
voja Európy a jej zamestnanosti povaÏuje
komisár za mimoriadne dôleÏité najmä ce-
loÏivotné vzdelávanie, na ktoré dostane
Slovensko v budúcom období 9,2 mil. eur.
Zv˘‰enie vzdelanosti a dôraz na podporu

vedy a v˘skumu je prvorad˘m faktorom
rozvoja európskeho hospodárstva, ktoré by
sa zo súãasnej „druhej ligy“ malo prepraco-
vaÈ v porovnaní s USA na lep‰iu pozíciu. 

Ján Figeº kvitoval dvadsaÈroãnú históriu
programu Erasmus. Poãas tohto obdobia
absolvovalo medzinárodné mobility 1,5 mi-
lióna ‰tudentov. Slovensko sa do progra-
mu zapája od roku 2000. Vlani odi‰lo ‰tu-
dovaÈ do krajín EÚ 1164 slovensk˘ch ‰tu-

S predná‰kou na tému Európsky priestor vzdelávania – perspektíva pre Sloven-
sko vystúpil 19. marca v aule Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre JÁN FIGEª,
komisár Európskej únie, zodpovedn˘ za vzdelávanie, v˘chovu, kultúru a mládeÏ.

Na jednom seminári „o ‰kolskej prí-
prave na Ïivot“ hovorili aj dvaja úspe‰ní
manaÏéri veºk˘ch úspe‰n˘ch spoloã-
ností. O tom, Ïe absolvujúc ‰túdium ma-
li veºa vedomostí, ale zo zaãiatku neve-
deli, ão s nimi, nevedeli, ako ich pouÏiÈ.
âosi im ch˘balo. Zrazu sa nepozeralo
na známky, ale na osobnostné kvality.
AÏ v praktickom Ïivote sa uãili nachá-
dzaÈ svoju v˘nimoãnosÈ a vyuÏívaÈ ju,
komunikovaÈ s nadriaden˘mi a kolega-
mi, pracovaÈ v tíme, zistili, akú cenu má
ich slovná cudzojazyãná zásoba, aké
dôleÏité je vedieÈ vyhºadávaÈ, spracúvaÈ
a porovnávaÈ informácie, uãili sa vidieÈ
súvislosti. 

Priznám sa, Ïe slová manaÏérov, ako
im ‰kola dala za batoh vedomostí, ale
nepripravila ich na praktick˘ Ïivot, mi
zneli ako obohrané kli‰é a frázy. Naozaj
im ‰kola ublíÏila, ak museli zaãaÈ sami
osobnostne rásÈ a uãiÈ sa celkom nové
veci? Asi si neuvedomili, Ïe ide o cel-
kom prirodzen˘ beÏn˘ proces. Prísne
vzaté, obchodná akadémia nevychová
„obchodníka“, pedagogická fakulta ne-
nauãí uãiÈ. A nemyslím si, Ïe úspe‰n˘m
manaÏérom sa staneme t˘m, Ïe sme
absolvovali manaÏérsku ‰kolu. 

Predpokladám, Ïe kaÏd˘ z nás pri
prechode zo ‰koly do sveta praxe zaãí-
nal akoby odznovu. Îe ‰kola nám nalo-
Ïila za fúrik tehál, ale neukázala, ão
v‰etko z nich moÏno postaviÈ. Nemala
to robiÈ? Uvedomme si, Ïe z t˘ch ist˘ch
tehál moÏno postaviÈ domy v‰elijaké.
NepodceÀujme tehly. A navy‰e, neza-
búdajme, Ïe z mála tehál - mal˘ dom. 

PravdaÏe, na stavanie treba aj maltu.
·kola môÏe pomôcÈ ãosi jej namie‰aÈ.
Ale zaãaÈ stavaÈ, to uÏ musí ãlovek sám.
Pravda, dobre je vedieÈ, z ãoho sa dá
malta namie‰aÈ. OsobnosÈ ãloveka v˘-
razne (asi najv˘raznej‰ie) formujú Ïivot-
né skúsenosti. ËaÏko si ão i len predsta-
viÈ, Ïe by tu ‰kola mohla suplovaÈ. 

Plytké mi pripadajú v˘zvy – uãitelia,
pracujte na sebe. PravdaÏe, treba, aby
kaÏd˘ na sebe pracoval. Po cel˘ Ïivot.
Aj manaÏéri, starostovia, smetiari, hoke-
jisti, nielen uãitelia. Ale skôr, ako to uãi-
telia budú robiÈ so zanietením, treba im
daÈ motiváciu. Vôbec nemyslím iba na
finanãnú. JOZEF SMIDA

dentov a na na‰e univerzity ich zo zahrani-
ãia pri‰lo 554. Zdôraznil potrebu zv˘‰iÈ zá-
ujem ‰tudentov o technické smery, pretoÏe
takéto pracovné sily Európa potrebuje.

Komisár Ján Figeº sa s uznaním vy-
jadril o aktivite Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, ktorá sa ako je-
diná v SR zapojila do programu Erasmus
Mundus, zameraného na podporu spolu-
práce a mobility v oblasti vysoko‰kolské-
ho vzdelávania medzi krajinami EÚ a tre-
tími krajinami (viac o programe na www.
fem.uniag.sk/cpeu). K. POTOKOVÁ

Z KOLÉGIA REKTORA
Grémium na svojom zasadnutí 4. apríla schválilo sprá-

vu o vedeckov˘skumnej ãinnosti, resp. o ãinnosti Sloven-
skej poºnohospodárskej kniÏnice SPU za uplynul˘ rok. 

Na programe bolo ìalej prerokovanie plánu zabezpe-
ãenia praktickej v˘uãby ‰tudentov na‰ej univerzity na rok
2007 v rámci úãelovej ãinnosti VPP, s.r.o. âlenovia kolé-
gia boli oboznámení aj s programom Nitrianskych univer-
zitn˘ch dní, ktoré sa budú konaÈ v dÀoch 23. apríla aÏ 3.
mája, ako aj nov˘m rie‰ením na prezentovanie informácií
o SPU prostredníctvom internetu. Systém CMS (Content
Management System), nástroj, ktor˘ zjednodu‰í publiko-
vanie na webovej stránke univerzity, bude uveden˘ do
prevádzky v tomto mesiaci, priãom zodpovednosÈou za
systém bol poveren˘ Ing. Miloslav Mucha. Kolégium v
ìal‰om bode programu súhlasilo s odpredajom Domu
Zobor SPU na Jazernej ul. 23, ktor˘ neslúÏi a ani v bu-
dúcnosti nebude slúÏiÈ na plnenie úloh SPU. Návrh bude
predloÏen˘ na schválenie Akademickému senátu a ná-
sledne Správnej rade SPU v Nitre. Odpredaj nehnuteº-
nosti by sa po schválení návrhu mal realizovaÈ podºa vy-
pracovaného znaleckého posudku. Kolégiu bol predloÏe-
n˘ aj návrh zameraní Univerzity tretieho veku v akad. ro-
ku 2007/2008. Podºa schváleného návrhu by sa v Nitre
vyuãovali odbory zamerané na záhradníctvo, ovocinár-
stvo, potraviny, v˘Ïivu a zdravie, v stredisku Îilina zá-
hradníctvo a ‰peciálne záhradníctvo, v Martine záhrad-
níctvo, informatika a manaÏment a anglick˘ jazyk a v Trna-
ve záhradníctvo. -r-
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V SKRATKE

� V rámci odborného tematického zájaz-
du nav‰tívila 27. marca na‰u univerzitu
skupina poºnohospodárskych odborníkov
z Fínska (na snímke v aule). Cestu orga-
nizoval fínsky ústav pre racionalizáciu
práce v poºnohospodárstve a lesníctve
TTS v Rajamäki pod vedením jeho riadi-
teºa Dr. Larmo Tuomu. Poãas krátkeho
pobytu v Nitre sa fínski hostia zaujímali o
organizáciu ‰túdia a v˘skumu na Mecha-
nizaãnej fakulte, najmä v oblasti vyuÏíva-
nia biomasy na energetické úãely. V sprie-
vode prodekana MF doc. Ing. Jána Ga-
du‰a, PhD., si pozreli bioplynovú stanicu
na VPP v KolíÀanoch a oboznámili sa 
s v˘sledkami dosiahnut˘mi v rámci rie‰e-
nia medzinárodn˘ch projektov. 

LADISLAV NOZDROVICK¯

� Na medzinárodnej v˘stave pre zá-
hradníctvo, záhradkárov, priateºov bon-
sajov a kvetov GARDENIA, Bonsaj Slo-
vakia 2007, ktorú otvorili 12. apríla na
v˘stavisku Agrokomplex, sa uÏ tradiãne
predstavila aj Botanická záhrada SPU.

� V piatok 13. apríla sa v kongresovom
centre SPU zi‰li delegáti v˘roãnej kon-
ferencie Základnej organizácie Odboro-
vého zväzu pracovníkov ‰kolstva a ve-
dy pri SPU. Viac o rokovaní prinesieme
v budúcom ãísle.

Na pozvanie rektorov oboch nitrian-
skych univerzít sa 3. apríla v aule UKF ko-
nala predná‰ka predsedu vlády SR Ro-
berta Fica na tému Slovensko a EÚ. 

Premiér sa venoval najmä zahraniãno-
politick˘m problémom a dominantn˘m té-
mam vo vnútri únie - energetike a budúc-
nosti samotnej organizácie. „Energetika je
oblasÈ, kde SR nevyjednala v˘hodné pod-
mienky pri vstupe do EÚ. Donedávna sme
boli schopní vyváÏaÈ 11 aÏ 12 % elektric-
kej energie, po uzatvorení dvoch blokov
atómovej elektrárne v Jaslovsk˘ch Bohu-
niciach, ak ich nenahradíme, budeme nú-
tení dováÏaÈ 20 aÏ 24 % elektrickej ener-
gie,“ povedal Robert Fico. Slovensko sa
musí vrátiÈ do stavu, keì bude v energe-
tickej oblasti sebestaãné a aj schopné

energiu vyváÏaÈ. Zdôraznil, Ïe vláda SR
musí v najbliÏ‰ích rokoch predloÏiÈ aj pro-
gram diverzifikácie dodávok ropy a plynu.

V súvislosti s budúcnosÈou EÚ je Slo-
vensko za prijatie ústavy EÚ v ão najkrat-
‰om ãase. Cieºom vlády je od 1. januára
2009 zaviesÈ euro, dôleÏité je plnenie pod-
mienok rozpoãtového deficitu, ktor˘ ne-
smie prekroãiÈ tri percentá, „tohto roku je
deficit nastaven˘ na 2,9 %, na budúci rok
na 2,5 %.“ 

V diskusii premiér odpovedal na otázky
o roz‰irovaní EÚ, regionálnych rozdieloch,
daniach i klesajúcej kvalite vysoko‰kolské-
ho vzdelávania. Dôvod vidí v tom, Ïe za
posledné roky vzniklo veºa vysoko‰kol-
sk˘ch in‰titúcií, ktoré nespæÀajú poÏadova-
né kritériá. „Nestavajme po mestách pa-

mätníky pre politikov v podobe ‰kôl, nemá
zmysel, aby Ïilo zariadenie, ktoré nespæÀa
poÏiadavku kvality. ·kodí najmä ‰tuden-
tom, ktorí ho absolvovali, a potom majú
problém uplatniÈ sa v praxi,“ reagoval Fico.

Napriek tomu, Ïe premiér nechcel hovo-
riÈ o domácej politike, nevyhol sa ani otáz-
ke z tejto oblasti súvisiacej s v˘rokmi pred-
sedu SNS Jána Slotu, ãi kritike svojej ne-
dávnej náv‰tevy v âíne. 

Robert Fico v rámci pobytu v Nitre nav-
‰tívil potom Biskupsk˘ úrad, priemyseln˘
park Nitra – Sever a svoju náv‰tevu ukon-
ãil na mestskom úrade, kde rokoval s pred-
staviteºmi regiónu i mesta a podporil ambí-
ciu Nitry súÈaÏiÈ o titul Európskeho hlav-
ného mesta kultúry 2013.

R. CHOSRAVIOVÁ

Robert Fico:

Vo ‰tvrtok 26. apríla zaplnia cviãebne a posluchárne
v‰etk˘ch ‰iestich fakúlt SPU úãastníci ‰tudentsk˘ch ve-
deck˘ch konferencií, aby vo viac ako 40 sekciách pre-
zentovali v˘sledky svojej samostatnej vedeckej práce. 

Na Fakulte agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov priví-
tajú súÈaÏiacich ‰tudentov a hostí na trinástej vedeckej
konferencii s medzinárodnou úãasÈou o 8.00 h v poslu-
chárni A-1. V priestoroch dekanátu Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva na Tulipánovej ulici 7 sa zídu
úãastníci ·VK o 8.00 h, na Fakulte európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja o 8.00 h v cviãebni FF-11 na Farskej
ulici. Piatu vedeckú konferenciu ‰tudentov a doktorandov
Fakulty biotechnológie a potravinárstva otvoria o 8.30 h v
posluchárni Z-02. Na Fakulte ekonomiky a manaÏmentu
zaãne fakultná konferencia ·Vâ o 8.30 h v posluchárni S
a na Mechanizaãnej fakulte o 8.30 h v CH-pavilóne.
BliÏ‰ie informácie o sekciách a témach súÈaÏn˘ch prác
nájdete na webov˘ch stránkach fakúlt. -r-

SRK neprijala 11. apríla stanovisko k novele vysoko‰kolského zá-
kona. Vzala ju len na vedomie, hoci zásadné pripomienky rektori ne-
mali. Argumentovali t˘m, Ïe definitívnu verziu novely dostali v po-
slednej chvíli a nevedeli, s ak˘mi pripomienkami ministerstvo súhla-
silo. Za ne‰tandardné tieÏ povaÏujú, Ïe minister Ján Mikolaj svoje ná-
vrhy neustále menil. Niektorí rektori sa chcú pokúsiÈ presadiÈ svoje
pripomienky priamo v parlamente. Podºa rektora UK v Bratislave
Franti‰ka Gahéra ide napríklad o rie‰enie presunu právomocí z aka-
demického senátu na správnu radu, ão nepovaÏuje za správne.
UpravovaÈ sa zrejme bude aj postavenie doktorandov, ktorí by si po-
dºa najnov‰ieho návrhu zákona museli platiÈ v‰etky odvody, hoci
pôvodne to mal robiÈ ‰tát. SRK prijala uznesenie, v ktorom vyzvala
M· SR, aby túto situáciu rie‰ilo. Rektori nie sú spokojní ani s návr-
hom, za ak˘ch podmienok si budú vysoké ‰koly braÈ úvery. Po doho-
de s ministerstvom financií sú totiÏ podmienky nastavené tak, Ïe ‰ko-
ly získajú len krátkodobé úvery, ktoré ich situáciu nerie‰ia. Obmedze-
nia poãtu externistov na polovicu sa uÏ rektori neobávajú, malo by
platiÈ aÏ od ak. roka 2008, takÏe ‰koly budú maÈ dosÈ ãasu pripraviÈ
sa na novú situáciu. (SME 12. apríla 2007)

DeÀ ‰tudentskej vedy



ªudská ãinnosÈ a zmeny
globálnej klímy

Sprostredkovali nové 
poznatky vo zváraní

SúÈaÏ, kde vyhlasovali iba víÈaza

„Niektorí odborníci vravia, Ïe znalostná ekonomika v poºnohospodárstve zna-
mená efektívne vyuÏívaÈ v˘konnú techniku vy‰‰ej generácie s v˘dobytkami v˘-
poãtovej techniky,“ zaãal svoje rozprávanie Ing. PETER BREZOVSK¯, riaditeº Vy-
soko‰kolského poºnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v KolíÀanoch, keì som
sa ho sp˘tala na dôvod, preão organizujú pravidelné ‰kolenia traktoristov. Pri
okrúhlom stole sedeli v ten upr‰an˘ predjarn˘ deÀ zástupcovia virtuálneho troju-
holníka organizátorov, ktorého kaÏd˘ vrchol mal v tejto partii svoju kartu.

TRAKTORISTI Z CELÉHO SLOVENSKA V KOLÍ≈ANOCH

Základné hrozby pre polárne oblasti
vypl˘vajú najmä zo zneãisÈovania ºadov-
cov atmosférickou cirkuláciou prisunut˘-
mi imisiami, ktoré sa zniÏovaním odrazu
Ïiarenia (albeda) podieºajú na ohrievaní
povrchu. ëal‰ia hrozba prichádza zo
zmeny chemického zloÏenia atmosféry.
Plyny, uvoºÀované pri topení sa perma-
frostu, trvalo zamrznutej pôdy (metán,
CO2 a iné), zvy‰ujú skleníkov˘ efekt at-
mosféry, ktorého dôsledkom je otepºo-
vanie. Z toho sa odvodzuje de‰trukcia
pevninsk˘ch ºadovcov hlavne v˘parom,
pomal˘m stekaním ºadovcov po sva-
hoch do okolit˘ch morí, ãím sa zv˘‰i prí-
sun sladkej vody a klesá slanosÈ okoli-
t˘ch morí. T˘m sa zmenia podmienky
termohalinnej cirkulácie (vzÈah teploty,

Tento Faradayov v˘rok bol krédom
JAROSLAVA HEYROVSKÉHO, tvorcu
polarografie, jediného nositeºa Nobelo-
vej ceny za vedu v histórii âeskosloven-
skej republiky. Tento pozoruhodn˘ muÏ,
ktor˘ predná‰al na najlep‰ích svetov˘ch
univerzitách a podstatne vylep‰il mnohé
odvetvia povojnového priemyslu, zomrel
pred 40 rokmi, 27. marca 1967. 

Keì Heyrovsk˘ v roku 1922 dokonãil

âÍTALI SME

do EÚ. „Na‰u spoloãnosÈ akreditovala
Slovenská národná akreditaãná sluÏba
a u nás získané certifikáty majú medzi-
národnú platnosÈ,“ predstavil Prvú zvá-
raãskú prof. Polák. âo sa z jeho pohºa-
du v poslednej dobe zmenilo vo zvára-
ní? „K znaãnému v˘voju do‰lo v súvis-
losti s v˘skumom v oblasti zvárania, po-
sunul sa do oblasti najproduktívnej‰ích
‰piãkov˘ch technológií, ako je laser,
plazma, elektrónov˘ lúã a podobné
zdroje tepla na zváranie, rezanie a povr-
chové naná‰anie. To sú hlavné techno-
lógie, ktor˘mi disponuje aj na‰a spoloã-
nosÈ.“ Dodal, Ïe sa venujú aj zavádza-
niu systémov kvality. „Tieto poznatky sú
relatívne nové, preto ich chceme pre-
zentovaÈ na celej sérii seminárov, aby
sme záujemcov zorientovali v problema-
tike a získali ich pre túto ãinnosÈ.“ -rch-

Prvá zváraãská, a.s., Bratislava, Slo-
venská zváraãská spoloãnosÈ a Katedra
spoºahlivosti strojov Mechanizaãnej fa-
kulty zorganizovali na pôde na‰ej uni-
verzity v utorok 13. marca odborn˘ se-
minár zameran˘ na systémy kvality vo
zváraní v súvislosti s plnením noriem ra-
du STN EN ISO 3834 i ìal‰ími súvisia-
cimi normami. 

Podujatie bolo urãené najmä organi-
záciám, ktoré zaãínajú so zavádzaním
systémov kvality, pripravujú sa na trans-
formáciu svojho systému podºa uvede-
n˘ch noriem, ãi odborn˘m pracovníkom
a personálu, ktorí zabezpeãujú plnenie
poÏiadaviek kvality. Seminár otvoril ria-
diteº divízie certifikácie Prvej zváraãskej,
a.s., prof. Ing. PETER POLÁK, PhD.,
predná‰kou na tému certifikácie osôb a
systémov kvality po vstupe Slovenska

Stále platí, uãiÈ sa 
treba po cel˘ Ïivot

Preão traktory? P. BREZOVSK¯ vy-
svetºuje: „PretoÏe dnes uÏ majú také
‰piãkové technické vybavenie, Ïe trak-
torista uÏ nie je len ‰ofér, ale pracovník
riadiaci v˘robnú jednotku, navy‰e, nie
lacnú. To si Ïiada zruãnosÈ a kvalifiká-
ciu. Kde sú uÏ tie ãasy, keì traktoristovi
staãilo základné vzdelanie! Dnes je to
úplne inak. Musí to byÈ primerane kvali-
fikovan˘ pracovník, ktor˘ je schopn˘ vy-
uÏiÈ v prospech efektívnosti podniku
v‰etky vymoÏenosti, ktoré technika po-
núka. CeloÏivotné vzdelávanie nie je ak-
tuálne iba u ‰piãkov˘ch manaÏérov, ale
u pracovníkov na rôznych stupÀoch ria-
denia v˘roby. Rozm˘‰ºali sme, ako pre-
pojiÈ odborné zázemie univerzitn˘ch
pracovísk s praxou a firmami dodávajú-
cimi najmodernej‰iu techniku, a tak
vznikla spoloãná aktivita ná‰ho podniku
s Mechanizaãnou fakultou SPU v Nitre a
firmou HRIADEª, s.r.o., ktorá dodáva
‰piãkové traktory znaãky FENDT. Veì
keì si objednám traktor s plnou v˘ba-
vou, snaÏím sa, aby v‰etky jeho funkcie
boli maximálne vyuÏité. Obsluha má
dnes skôr pozíciu kontrolnú. Nezasahu-
je do v‰etk˘ch procesov, lebo objektív-
nej‰ie to dokáÏe poãítaã, ktor˘ optimali-
zuje cel˘ prevádzkov˘ reÏim z hºadiska
efektívnosti hospodárenia, obrábania
pôdy a vykonávania jednotliv˘ch pra-
covn˘ch operácií. My, manaÏéri veºk˘ch
podnikov, by sme boli radi, keby bola
pozícia traktoristu viac pasívna ako ak-
tívna a v‰etko zaÀho riadila elektronika.
Ako som uÏ povedal, traktoristi majú ve-
ºa skúseností, ale nestretol som sa ani s
jedn˘m, ktor˘ by dokázal vyuÏiÈ celú
‰kálu moÏností, ktorou modern˘ traktor
disponuje. Traktorista sa nauãí jednu
vec, tú vyuÏíva, ostatn˘ch vymoÏeností
sa bojí, myslí si, Ïe by svojím zásahom
nedajboÏe daão pokazil. Preto na na-
‰ich ‰koleniach jednak prezentujeme
novú techniku a traktoristov teoreticky
vzdelávame, jednak si oni v dielni a na
poli môÏu nauãené overiÈ v praxi. 

Názor Ing. VÍTùZSLAVA CHRÁPA-
VÉHO, zástupcu spoloãnosti FENDT
pre strednú a v˘chodnú Európu, riadite-
ºove slová potvrdzuje: „Traktoristi sú
zodpovední za kvalitu práce a technika
im má pomôcÈ, aby sa pri nej menej u-
navili. Ich úlohou nie je riadiÈ, ale len
kontrolovaÈ, ãi fungujú v‰etky automatic-
ké alebo elektronické mechanizmy, kto-
ré riadia v˘robnú jednotku. Tak, aby
traktorista mal ão najmenej práce s

vlastnou jazdou a mohol sa venovaÈ
kvalite práce, ktorú za ním vykonáva ná-
radie. Poºnohospodárstvo je biznis, kto-
r˘ závisí od mnoh˘ch faktorov, predo-
v‰etk˘m od poãasia. Keì je predpoveì
zlá, robí sa veºmi intenzívne, nie je ãas
na dlhé nastavovanie a na prem˘‰ºanie,
práca sa musí urobiÈ ão najskôr a naj-
kvalitnej‰ie. SnaÏíme sa o to, aby trak-
torista nemusel zakaÏd˘m, keì nasad-
ne do traktora a na‰tartuje, znovu v‰et-
ky systémy nastavovaÈ. Akonáhle nájde
optimum nastavenia traktora s náradím,
uloÏí si ho do pamäti poãítaãa a kedy-
koºvek ho má k dispozícii. Príde ráno do
práce, dostane od mechanizátora zada-
nie, akú prácu má vykonaÈ, nájde si na
dvore potrebné náradie, vyhºadá v poãí-
taãi vhodné nastavenie a v priebehu
niekoºk˘ch minút ide na pole. Rovnako
je to so sledovaním v˘konov. Informácie
dnes znamenajú peniaze. Ak ich má
podnik r˘chlo k dispozícii, dokáÏe doko-
nalej‰ie vyuÏiÈ potenciál strojov aj ºudí. 

Dr. JÁN BOHON, manaÏér firmy Hria-
deº, s.r.o., sa na ‰kolenia pozerá aj z
„kantorského“ uhla: „V˘uãbu realizuje-
me v intenciách vzdelávania dospel˘ch.
Ide predov‰etk˘m o dialóg, nie o mono-
lóg predná‰ajúceho. ªudia z praxe majú
ãasto v urãit˘ch oblastiach oveºa väã‰ie
skúsenosti ako samotn˘ lektor. Ak sa
podarí dialóg nadviazaÈ, je to prospe‰né
pre obe strany. Získame poznatky o
kvalite ná‰ho vzdelávania, pracovníci
univerzity zas spätnú väzbu t˘kajúcu sa

v˘uãby na fakulte, impulzy, ão by sa da-
lo zlep‰iÈ a inovovaÈ. Pedagógovia z uni-
verzity sem chodia s radosÈou, pretoÏe
si tu osvojujú technické novinky a môÏu
ich preniesÈ aj do posluchární. Na‰a fir-
ma má v spolupráci s t˘mito osvedãen˘-
mi partnermi aj ìal‰ie plány na ‰kolenie
mechanizátorov a agronómov. Chceme
na to vyuÏiÈ moÏnosti, ktoré fondy EÚ
ponúkajú na podporu vzdelávania a po-
radenskej ãinnosti. „Hriadeº je komerãná
firma, má svoje priority, ale touto formou
sa zapája aj do vzdelávacieho procesu
na SPU,“ dodáva PETER BREZOV-
SK¯. „SnaÏíme sa o to, aby na‰i ‰tu-
denti mali moÏnosÈ uãiÈ sa na najmoder-
nej‰ej technike. Aby sa ako budúci ma-
naÏéri vedeli rozhodnúÈ, akú techniku
nakúpia pre svoje firmy. Prezentujeme
im aj v˘robky in˘ch producentov, aby na
základe kvality a technick˘ch paramet-
rov vedeli ão najlep‰ie rozhodovaÈ.“ 

A uÏ sme v dielni, kde sa úãastníci
‰kolenia traktoristov z celého Slovenska
cítia ako ryby vo vode. To, ão sa doobe-
da nauãili v posluchárni od pedagógov
Mechanizaãnej fakulty SPU, prof. AN-
TONA ÎIKLU a doc. ZDENKA TKÁâA,
tu rozmieÀajú na drobné, p˘tajú sa, vy-
mieÀajú si skúsenosti. MARTIN HAL-
ME· z FENDTu, absolvent MF SPU, je-
den z organizátorov ‰kolenia, nám pove-
dal: „·kolenie prebieha ako po masle,
traktoristi majú oÀ veºk˘ záujem. Verím,
Ïe si odnesú veºa nového a vyuÏijú to v
praxi. Pri t˘chto slovách spokojne prita-
káva aj FEDOR KUNKEL, úãastník kur-
zu z Oponíc: „Som veºmi spokojn˘, je to
pouãné, dozvedeli sme sa o novinkách,
ktoré v˘robné firmy ponúkajú. Oprá‰ili
sme si vedomosti, zistili, na ão sa zame-
raÈ, ako pracovaÈ ão najefektívnej‰ie.“ 

KATARÍNA POTOKOVÁ
(SME – RNO 13. 4. 2007)

Praktická a uÏitoãná v˘mena skúseností. Snímky: JOZEF PRUÎINSKY

svoj objav, publikoval ho nielen v ãe‰ti-
ne a angliãtine, ale aj vo francúz‰tine.
Úlohu svetového jazyka tu zohrala aj
slovenãina, lebo neskôr sa na teoretic-
kom rozpracovaní jeho my‰lienok a na
praktickom rozvoji polarografie v˘znam-
ne podieºal Heyrovského Ïiak DION¯Z
ILKOVIâ, rodák zo ·ari‰ského ·tiavni-
ka, ktor˘ sa narodil práve pred sto rok-
mi. (Podºa SME z 29. marca 2007)

www.uniag.sk2

Svetová meteorologická organizácia a v jej rámci aj Slovenská meteorolo-
gická sluÏba oslavujú 23. marec ako Svetov˘ deÀ meteorológie. KaÏd˘ rok pod
urãit˘m tematicky zameran˘m heslom. V tomto roku je to polárna meteoroló-
gia. Hlavne preto, Ïe ºudské ãinnosti zasahujú aj do tejto oblasti s dôsledkom
negatívneho ovplyvÀovania klimatického systému Zeme.

Nech je to uÏ akokoºvek s globálnou klímou – doma je doma:
na ilustráciu niektoré z extrémov poãasia v Nitre v rokoch 1961–2006:
� Absolútne maximum teploty vzduchu (2 m): 37,2 °C (1994)
� Absolútne minimum teploty vzduchu (0,05 m): -28,0 °C (1987)
� Najvy‰‰ia priem. roãná teplota vzduchu (2 m): 10,8 °C (2002) 
� NajniÏ‰ia priem. roãná teplota vzduchu (2 m): 8,4 °C ( 1965)
� Najvy‰‰í roãn˘ úhrn zráÏok: 762 mm (1966)
� NajniÏ‰í roãn˘ úhrn zráÏok: 351 mm (1978)
� Najvy‰‰í mesaãn˘ úhrn zráÏok: 150 mm (IX. 1998)
� Maximálna hæbka prem⁄zania pôdy: 0,8 m (1963/64)

Prof. Ing. FRANTI·EK ·PÁNIK, CSc.,
GABRIEL KECSKEMÉTI, KBH FZKI

Pracuj, dokonãi, publikuj!

Zaãiatkom marca sa v známej francúzskej vinohradníckej oblasti Bordeaux kona-
la medzinárodná súÈaÏ v reze viniãa. Medzi 332 vinohradníkmi z Francúzska,
·panielska, Portugalska, Talianska, Chile, Juhoafrickej republiky a âeskej republiky
boli aj dvaja zástupcovia Slovenska, PETER KRAJâOVIâ, ná‰ absolvent a JURAJ
SOMOROVSK¯, ‰tudent 1. roãníka SPU. Prv˘ bol seniorsk˘m a druh˘ juniorsk˘m
víÈazom Celoslovenskej súÈaÏe v reze viniãa z roku 2006.

Cieºom rezu viniãa je ponechaÈ na kre také mnoÏstvo plodonosn˘ch pukov, aby
bola zabezpeãená poÏadovaná úroda hrozna, a to pokiaº ide o jej mnoÏstvo i kvali-
tu. „Vo Francúzsku sme sa stretli s odli‰nosÈami v prevedení rezu. Na Slovensku sa
snaÏíme staré drevo z viniãa odstrániÈ, k˘m Francúzi ho ponechávajú,“ poukázal na
odli‰nosti v pestovaní viniãa J. Somorovsk˘. Vo Francúzsku sa hodnotia i teoretické
vedomosti vinohradníkov z agrotechniky pestovania viniãa a z bezpeãnosti pri práci.
ëal‰ím rozdielom, ktor˘m sa chcú in‰pirovaÈ aj na‰i organizátori, je neodstraÀovanie
dreva po reze z kon‰trukcie. Tento krok umoÏní hodnotiacej komisii lep‰ie posúde-
nie odbornosti rezu.

SúÈaÏ bola rozdelená na dve kategórie. V prvej boli úãastníci zo zahraniãia a v
druhej Francúzi. Dôvodom boli práve odli‰nosti v prevedení rezu. „Trochu nás skla-
malo, Ïe v medzinárodnej súÈaÏi organizátori vyhlasovali len prvé miesto. Získal ho
úãastník zo ·panielska. V‰etci ostatní dostali pamätné medaily,“ povedal J. Somo-
rovsk˘.

(Z ãlánku Juraja Hubu, ‰tudenta SPU, 
uverejneného v SME Roºníckych novinách 23. 3. 2007)

hustoty a slanosti morskej vody), uºahãí
sa zam⁄zanie morí a zmenia sa pod-
mienky pre tamoj‰ie ekosystémy. Naj-
v˘znamnej‰ím príkladom je El NiÀo (Je-
zuliatko; tepl˘ a úzky prúd v Tichom
oceáne, ktor˘ sa objavuje vÏdy okolo
Vianoc), vyskytujúci sa pozdæÏ pobreÏia
JuÏnej Ameriky s negatívnymi vplyvmi
na rybolov.

Zmeny v oblasti polárnej klímy neob-
chádzajú ani na‰e zemepisné pásma,
do ktor˘ch sa presúvajú ãoraz teplej‰ie
arktické vzduchové hmoty. Príkladom je
aj tohtoroãná zima, keì priemerná tep-
lota bola v porovnaní s klimatick˘m nor-
málom vy‰‰ia o vy‰e 4,0 °C. T˘m sa za-
raìuje k najteplej‰ím zimám v období
klimatick˘ch pozorovaní u nás.



Nov˘ rad hnojív pre‰iel jednoroãn˘m testom
Slovenská poºnohospodárska univerzita usporiadala 5. marca v nitrianskom

Agroin‰titúte seminár na tému Nové hnojivá radu Pentakeep s metabolicky úãin-
nou zloÏkou kyselinou 5-aminolevulovou (ALA). Jeho cieºom bolo oboznámiÈ zá-
stupcov poºnohospodárskej praxe s nástupom novej generácie hnojív, obsahujú-
cich okrem Ïivín aj metabolicky aktívnu zloÏku. V prípade hnojív série Pentakeep je
to prírodná aminokyselina ALA, ktorá sa nachádza v rastlinách, zvieratách i ºud-
skom organizme a je normálnou súãasÈou biosféry. Pôsobí ako rastov˘ stimulátor
a v interakcii s makro- a mikroÏivinami vytvára synergick˘ efekt, prejavujúci sa lep-
‰ou vyuÏiteºnosÈou rastlinn˘ch Ïivín, vy‰‰ou úrodou a kvalitou produkcie.

V˘znamnou ãrtou nového radu hnojív
je podºa odborníkov aj schopnosÈ ãeliÈ
rôznym formám environmentálneho stre-
su – chladu, malému slneãnému svitu ãi
zasolenosti pôdy. MôÏu sa tieÏ mie‰aÈ s
kvapaln˘mi hnojivami aj so súãasne zná-
mymi pesticídmi. ·írenie a aplikácia
Pentakeepu sú v na‰ej republike o‰etre-
né registráciou, od prvého januára tohto
roku je variant Pentakeep – V registrova-
n˘ ÚKSUP–om pod ãíslom 0307. Podºa
v˘sledkov experimentov práve tento typ
hnojiva najviac vyhovuje na‰im podmien-
kam. ëal‰ie dva typy hnojiva, Pentakeep
S a G, sú registrované aj v Európskej ú-
nii. „Situácia v oblasti v˘Ïivy rastlín je zlo-
Ïitá. Bez priemyseln˘ch hnojív, dostatoã-
ného mnoÏstva organickej hmoty je úro-
da slabá. Oãakávame, Ïe pouÏívaním
tohto hnojiva dosiahneme lep‰ie kvalita-
tívne v˘sledky,“ povedal na zaãiatku po-
dujatia prof. Ján Tomá‰, prorektor SPU. 

Cieºom seminára bola aj prezentácia
v˘sledkov pokusov s hnojivom Penta-
keep – V na Katedre agrochémie a v˘Ïi-
vy rastlín v spolupráci s japonskou firmou
Cosmo Oil Co.LtD. V˘skum sa realizoval
formou maloparcelov˘ch poºn˘ch poku-
sov na rajãiakoch, viniãi hroznorodom,
zeleninovej paprike, vodnom melóne,

chmeli a p‰enici ozimnej. Hnojivo sa apli-
kovalo na listy v troch koncentráciách, a
to 0,02 %, 0,05 % a 0,1 % v dávke 500
litrov vody na hektár a pri koncentrácii
0,02 % aj v dávke 2500 litrov vody na
hektár. Modelové plodiny boli postrieka-
né päÈkrát poãas vegetácie, v dvojt˘Ïd-
Àov˘ch intervaloch. Zber úrody plodov
papriky sa uskutoãnil päÈkrát, rajãiakov a
melónov dvakrát a zber úrody chmeºu, vi-
niãa a ozimnej p‰enice bol jednorazov˘.
„V pokuse so zeleninovou paprikou v lo-
kalite Îeliezovce sa najväã‰í prírastok ú-
rody i najväã‰í zisk z hektára dosiahol pri
dávke 0,5 l Pentakeepu V v 500 l vody na
hektár. Pri neo‰etrenej kontrole bolo de-
väÈ plodov papriky na jednu rastlinu, pri
o‰etrení Pentakeepom – V sa zvy‰oval
poãet v priemere o dva plody, ão ãinilo
zv˘‰enie úrodnosti o 15,4 aÏ 25,3 %.
PouÏitie hnojiva sa priaznivo prejavilo v
zv˘‰ení obsahu hrubého proteínu a v
zníÏení obsahu dusiãnanov v plodoch
papriky. TaktieÏ sa zvy‰oval pomer vita-
mínu C k obsahu dusiãnanov v paprike,“
informoval prof. Otto LoÏek, vedúci Ka-
tedry agrochémie a v˘Ïivy rastlín. 

V˘razn˘ efekt bol aj pri pestovaní ko-
reÀovej zeleniny v prevádzkov˘ch pod-
mienkach vo Veºkom Krtí‰i, ãi vodn˘ch

melónov v lokalite Kráºová nad Váhom.
„Vyhodnotili sme úrodu, poãet plodov na
jednu rastlinu a priemernú hmotnosÈ me-
lónu v závislosti od v˘Ïivy hnojivom a zis-
tili sme, Ïe koruna vynaloÏená na nákup
Pentakeepu sa nám vrátila desaÈkrát,“
povedal Ing. Ladislav Varga z SPU. 

V pokuse s chmeºom obyãajn˘m na
lokalite Chocholná – Velãice a rajãiakoch
odrody Solerosso a JET v lokalite Kolá-
rovo sa najlep‰ie v˘sledky dosiahli pri
aplikovaní 0,5 l Pentakeepu V v 2500 l
vody na hektár. „Pod vplyvom aplikácie
hnojiva sa zv˘‰il obsah hork˘ch chmeºo-
v˘ch látok v hlávkach chmeºu, a to alfa
kyselín o 26,8 % a beta kyselín o 5,2 %.
Z chmeºov˘ch silíc bol pozitívne ovplyv-
nen˘ najmä relatívny podiel myrcénu a
farnesénu,“ kon‰tatoval doc. Pavol Slam-
ka. „V súvislosti s pokusom s rajãiakmi
bolo pozitívne, Ïe aplikovaním hnojiva
sa zvy‰ovala refraktometrická su‰ina
plodov rajãiakov aÏ o 10 %, ão je v˘-
znamné najmä pri priemyselnom spraco-
vávaní plodov na keãup a iné v˘robky,
kde treba zahusÈovaÈ ‰Èavu odparova-
ním. Oproti príslu‰nému zberu na kon-
trole úroda rajãiakov stúpala vo v‰etk˘ch
zberoch v rozmedzí 15 – 20 %. PouÏitie
hnojiva mierne zvy‰ovalo obsah dusiã-
nanov. Aplikácia nemala jednoznaãn˘
vplyv na zv˘‰enie obsahu vitamínu C, pri
druhom zbere bol niÏ‰í ako pri prvom,“
uviedol Ing. Martin Krãek z SPU. Úãinok
Pentakeepu V na obsah minerálnych lá-
tok P, K, Mg, S, Cu, Mn, Zn, Fe a Na v
plodoch rajãiakov tieÏ nebol jednoznaã-
n˘ a ich obsah kolísal aj vplyvom „zrie-
ìovacieho efektu“ pri rôznych úrodách

plodov na jednotliv˘ch variantoch v˘Ïivy. 
„V pokuse s viniãom hroznorod˘m

(odroda Chardonnay) v lokalite Doln˘
Ohaj sa najväã‰ie zv˘‰enie úrody do-
siahlo pri dávke 0,5 l Pentakeepu s 
2 500 l vody na hektár, ktoré ãinilo 13,1 %
a zisk predstavoval 4 525 korún z hek-
tára,“ povedal Ing. Vladimír Juhás z PD
Doln˘ Ohaj. „Súãasne sa dosiahlo preu-
kazné zv˘‰enie cukornatosti mu‰tu o
0,8 °S.“ 

Na záver seminára prof. Otto LoÏek
prezentoval v˘sledky pokusov aplikácie
hnojiva NPKS a Pentakeepu V na úrodu
a kvalitu zrna p‰enice ozimnej v lokalite
Sládkoviãovo – Nov˘ Dvor. „Z v˘sledkov
pokusov vypl˘va, Ïe p‰enica nie je trho-
vá plodina, krorá by mohla zaplatiÈ ná-
klady na hnojivo. Vplyvom Pentakeepu V
v dávke 0,5 l v 500 l vody na hektár jed-
no- aÏ trojnásobnou aplikáciou Penta-
keepu preukazne zvy‰ovala úrodu zrna
o 3,9 % aÏ 6,6 %, av‰ak ekonomicky pri-
aznivé bolo iba jednorazové pouÏitie
uvedeného hnojiva pred kvitnutím p‰eni-
ce, aj to len spolu s NPKS v˘Ïivou.“

Odborníci zdôraznili, Ïe doteraz majú
k dispozícii iba v˘sledky jednoroãn˘ch
pokusov na Slovensku. Bude ich treba
opakovaÈ aspoÀ dva roky a zahrnúÈ do
nich uÏ nadobudnuté skúsenosti z pra-
xe. Napríklad pri pokusoch s p‰enicou
zaãali s aplikáciou hnojiva pred jej kvit-
nutím, ão bolo pomerne neskoro, lebo
v˘znam hnojiva je skôr v prv˘ch rasto-
v˘ch procesoch. „V budúcom období
treba zaãaÈ s aplikáciou hnojiva skôr,“
uzatvára prof. Otto LoÏek.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Tvrdá voda a na‰e zdravie
Pod pojmom tvrdosÈ vody sa rozumie

obsah vápnika (Ca) a horãíka (Mg) vo vo-
de. V ostatnom ãase sa ‰iroko propagujú
zariadenia na odstránenie tvrdosti vody
na princípe reverznej (obrátenej) osmózy.
Je to filtraãná metóda, pri ktorej sa voda
pretláãa cez polopriepustnú membránu.
Tá prepú‰Èa len objemovo malé molekuly
vody, k˘m väã‰ie molekuly a ióny rozpu-
sten˘ch látok ostávajú za Àou. Takto cez
Àu prejde len ãistá voda, zvy‰ná obm˘va
povrch membrány a odvádza v nej rozpu-
stené soli do odpadu. Reverznou osmó-
zou sa z vody odstraÀuje 85 aÏ 98 per-
cent rozpusten˘ch látok. Preto je táto me-
tóda vhodná na prípravu demineralizova-
nej vody na technické úãely ako náhrada
destilovanej, resp. redestilovanej vody.
PouÏíva sa aj na prípravu pitnej vody od-
soºovaním morskej vody.

Pitná voda –
zdroj minerál-

nych solí 
Po roku 1999 sa ob-

javili na na‰om trhu
zariadenia, ktoré vy-
uÏívajú reverznú osmó-
zu na úpravu pitnej vo-
dy v domácnostiach.
Na propagáciu predaja
t˘chto drah˘ch zaria-
dení vyuÏívajú distri-
bútori viaceré neve-
decké a nezmyselné
argumenty. PovaÏujú
napríklad v‰etky roz-
pustené látky vo vode
za ‰kodliviny, ktoré
treba z nej úplne od-
strániÈ. Citujem niekto-
ré ich (nepravdivé) v˘-
roky: „Existuje mnoho
rokov myln˘ názor, Ïe
pitná voda musí obsa-
hovaÈ minerálne soli.”
„Pitná voda nikdy ne-
bola a nie je dodávate-
ºom minerálií (Ca, Mg,
K), nevyhnutn˘ch pre
Ïivotné funkcie orga-
nizmu ãloveka.” „Je
nevyvrátiteºn˘m faktom, Ïe ºudia konzu-
mujúci väã‰iu ãasÈ Ïivota veºmi tvrdú vo-
du, obsahujúcu veºa vápnika, majú ‰tatis-
ticky vysokú pravdepodobnosÈ vzniku
kardiovaskulárnych chorôb”. ëal‰ie neve-
decké tvrdenie je, Ïe: „Navy‰e, anorga-
nické minerálie z vody sú pre na‰e telo
len veºmi málo vyuÏiteºné”. P˘tame sa,
ako môÏu spôsobiÈ vznik kardiovaskulár-
nych chorôb, keì sú veºmi málo vyuÏiteº-
né? Opak je pravdou, makro- a mikromi-
nerálie sú prítomné v pitn˘ch vodách vo
forme veºmi dobre prijateºn˘ch disociova-
n˘ch iónov, ich biovyuÏiteºnosÈ je veºmi
vysoká. Prechádzajú priamo cez bio-
membrány buniek a zúãastÀujú sa na tzv.
pasívnom a aktívnom transporte nevy-
hnutnom pre udrÏanie kon‰tantného vnú-
torného prostredia buniek. 

âo hovorí v˘skum?
V˘sledky bádania v tejto oblasti, reali-

zovaného v posledn˘ch rokoch v âR, jed-
noznaãne dokazujú zdravotnú prospe‰-
nosÈ pouÏívania tvrdej vody, ako aj riziká
pitia demineralizovanej vody. O biogén-
nom v˘zname Ca a Mg v pitnej vode v˘-
stiÏne hovorí zauÏívan˘ slogan: „âím tvr-
d‰ia voda, t˘m mäk‰ia aorta”. Potvrdzuje
skutoãnosÈ, Ïe pitie tvrd‰ej vody zniÏuje
pravdepodobnosÈ srdcov˘ch a cievnych
ochorení. Naopak, pitie demineralizova-
nej vody môÏe viesÈ k poruchám metabo-
lizmu základn˘ch minerálnych biogén-
nych prvkov, ako je Ca, Mg a Na i k poru-
chám vodného hospodárstva. Asociácia
vodárensk˘ch expertov (âSAVE) vydala
v r. 2001 k tejto veci svoje stanovisko,
zverejnené na webov˘ch stránkach www.
volny.cz/csave: „Pitná voda upravená prí-
strojmi, vyuÏívajúcimi reverznú osmózu,

sa stáva z hºadiska ºudského zdravia
technick˘m denaturátom. NemoÏno ju
preto odporuãiÈ v na‰ich prírodn˘ch a
geografick˘ch podmienkach na pouÏíva-
nie ako náhradu za pitnú vodu bez ujmy
na zdraví”. âSAVE varuje aj pred prakti-
kami niektor˘ch predajcov, ktorí pri ponú-
kaní spomínan˘ch zariadení vyuÏívajú
niekedy aj odsúdeniahodn˘ reklamn˘ trik
s elektrol˘zou vody, ktor˘ podºa nás hra-
niãí s trestn˘m ãinom”. Podobné „Èahy“
pouÏívajú aj slovenskí predajcovia, ktorí
zneuÏívajú známe vedecké poznatky o
elektrol˘ze a vodivosti vody.

Národné referenãné centrum pre pitnú
vodu ·tátneho zdravotného ústavu âR
vydalo k zariadeniam na úpravu pitnej vo-
dy na báze reverznej osmózy toto stano-
visko: „Pravidelná konzumácia vody s níz-

kym obsahom Ca a Mg vedie preukáza-
teºne k zv˘‰enému riziku úmrtia na kar-
diovaskulárne choroby, odvápÀovaniu
kostí, pravdepodobne aj k vzniku niekto-
r˘ch druhov nádorov a komplikácií v gra-
vidite, náhlemu úmrtiu a k v˘skytu neuro-
degeneratívnych ochorení. Varením v de-
mineralizovanej alebo mäkkej vode do-
chádza k vysok˘m stratám potrebn˘ch
minerálnych látok z potravín. Cantor
(1997) kon‰tatuje, Ïe tvrdosÈ vody má
veºk˘ v˘znam v celom potravinárskom
priemysle, kde v˘znamne ovplyvÀuje
senzorické a nutriãné hodnoty nápojov a
potravín. Autor uvádza, Ïe pravidelné pi-
tie tvrd˘ch vôd znamená ‰tatisticky preu-
kaznú vy‰‰iu odolnosÈ proti infarktom, po-
ráÏkam a niektor˘m typom rakoviny. 

V ãasopise Visions (ã. 2/2006) sa pí‰e:
„Konzumácia vody po reverznej osmóze
by ãloveka mohla zabiÈ. V ºudskom tele je
tzv. osmotick˘ tlak, ãiÏe pnutie bunky,

ktoré závisí od obsahu
minerálií. Rovnováha
v tele by sa ãistou H2O
tak naru‰ila, Ïe bunky
by popraskali, ão by
mohlo po vypití väã-
‰ieho mnoÏstva takto
dokonale vyãistenej
vody viesÈ aÏ k úmrtiu.
Preto sa aj do pitnej
vody, pripravenej od-
soºovaním morskej vo-
dy reverznou osmó-
zou, musia dodatoãne
pridávaÈ potrebné mi-
nerálie vo forme solí.
Aj niektorí v˘robcovia
zariadení na úpravu
vody reverznou osmó-
zou dopæÀajú filtraãn˘
reÏim prídavn˘m remi-
neralizátorom, ktor˘ o-
bohatí pitnú vodu o mi-
nerálie. Zariadenia pra-
cujúce na princípe re-
verznej osmózy majú
opodstatnenie pri úpra-
ve vody, ale nie na pit-
né úãely (s v˘nimkou
odsoºovania morskej
vody). Na úpravu pit-
nej vodovodnej vody
sú nepotrebné a pred-

raÏené. PredajnosÈ tak˘chto zariadení je
zaloÏená na obchodnej zdatnosti predaj-
cov a na neinformovanosti pouÏívateºov.

Obsah Ca a Mg vo vode na pitie, vare-
nie, prípravu jedál a nápojov by sa mal
zniÏovaÈ len pri jej nadmernej tvrdosti a
pri zachovaní biogénnej hodnoty vody.
Na tento úãel je vhodnej‰ia technológia
ãiastoãnej dekarbonizácie pitnej vody
(odstránenie prechodnej hydrogénuhliãi-
tanovej tvrdosti), pri zachovaní stálej
neuhliãitanovej tvrdosti. 

Nitrianska vodovodná voda má vyho-
vujúcu celkovú tvrdosÈ 1,8 mmol/l (10 °N),
je stredne tvrdá.

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

Aj keì s t˘Ïdenn˘m oneskorením,
ale predsa, sa 30. marca uskutoãnil DeÀ
poºa, zameran˘ na jarné práce. Dôvo-
dom oneskorenia, ako to v poºnohos-
podárstve zvyãajne b˘va, bolo zlé po-
ãasie, ktoré hlavnému organizátorovi,
AGRIONu - ZdruÏeniu v˘robcov a pre-
dajcov pôdohospodárskej techniky na
Slovensku, vôbec neprialo. 

Pod zá‰titou MP SR a Slovenskej poº-
nohospodárskej a potravinárskej komory,
s mediálnou podporou Roºníckych novín
sa v lokalite medzi Nitrou a Hlohovcom,
pri penzióne Hoffer, konala celosloven-
ská prezentácia modernej poºnohospo-
dárskej techniky. Pozemky poskytla Poº-
nofarma RADAR, s.r.o., so sídlom v Zbe-
hoch a stroje tu prezentovali dvaja slo-
venskí v˘robcovia, ako aj trinásÈ dovoz-
cov. 

Jedineãn˘m záÏitkom bola technika,
predstavená priamo v pracovnom nasa-
dení. Naskytla sa nám príleÏitosÈ bez-
prostredne sa oboznámiÈ s technick˘mi,
ale hlavne ekonomick˘mi a exploataãn˘-
mi parametrami strojov. Na mieste sme si
porovnali v˘sledky ich práce, ktoré by
nám, budúcim odborníkom v tejto oblasti,
nemali uniknúÈ. 

Hlavn˘m dôvodom na‰ej úãasti bolo
to, Ïe podujatie dáva priestor na v˘ber
strojov a zariadení pre podporu moderni-
zácie, inovácie a efektívnosti v rámci prio-
rít „osi 1“ Národného strategického plánu
rozvoja vidieka SR na obdobie rokov
2007 – 2013. 

Na záver DÀa poºa prebehlo zlosova-
nie tomboly o ceny, ktoré venovali zú-
ãastnené firmy. ·Èastie, Ïiaº, tento raz ne-
stálo pri nás, no na ‰tátniciach to urãite
bude inak!  MARCEL KA·âÁK, 

·TEFAN ·âECINA, 5. FEM

DeÀ poºa uÏitoãn˘ 
aj pre ‰túdium
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Na konferencii sa zúãastnil aj âestmír Altaner, popredn˘ odborník v oblasti onkoló-
gie z Ústavu experimentálnej onkológie SAV Bratislava. Vystúpil s príspevkom o úãin-
koch pesticídov na ºudsk˘ organizmus. Vedci podºa neho potvrdili, Ïe pesticídy priamo
súvisia s onkologick˘mi ochoreniami. Slovensko bolo v porovnávacom onkologickom
programe dvadsiatich piatich ‰tátov a dopadli sme veºmi zle. Takmer vo v‰etk˘ch dru-
hoch rakoviny sme sa umiestnili na druhom mieste s najväã‰ím v˘skytom t˘chto ocho-
rení. „V dvoch diagnózach - rakovine prsníka a rakovine ãreva sme krajinou s najväã-
‰ím v˘skytom. Situácia je alarmujúca, kaÏd˘ tretí ãlovek u nás má rakovinu,“ informo-
val âestmír Altaner. 

Na Slovensku v roku 2005 obsahovalo 38 % vzoriek analyzovan˘ch potravín rezí-
duá pesticídov a 6,7 % z nich obsahovalo viacero druhov pesticídov. Kritické sú vo väã-
‰ej miere potraviny z dovozu, najmä ovocie a zelenina. Napríklad vzorka dovezeného
stolového hrozna obsahovala aÏ jedenásÈ druhov pesticídov. 

Aj spotrebiteº v‰ak môÏe redukovaÈ negatívne vplyvy pesticídov. Umytím ovocia a
zeleniny zníÏime obsah ich rezíduí asi o 60 %, tepelnou úpravou o 80 % a sterilizáciou
pribliÏne o 98 %. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Prijatím ‰iesteho environmentálneho akã-
ného programu Európsky parlament a Rada
uznali, Ïe sa musí zníÏiÈ negatívny vplyv
pesticídov na ºudské zdravie a Ïivotné pro-
stredie. ·kodlivé látky by mali byÈ nahrade-
né menej nebezpeãn˘mi substitútmi. „Pesti-
cídy a ich rezíduá v potravinách majú ne-
priazniv˘ vplyv na zdravie ãloveka. Vedecké
‰túdie dokazujú, Ïe po‰kodzujú hormonálny
a reprodukãn˘ systém, majú karcinogénne a
mutagénne úãinky. PouÏívanie pesticídov
má v‰ak vplyv na zv˘‰enie v˘nosov poºno-
hospodárskych plodín, bez ich pouÏívania
by na‰i poºnohospodári sotva mohli konku-
rovaÈ zahraniãn˘m v˘robcom,“ povedala na
konferencii s názvom Trvalo udrÏateºné vy-
uÏívanie pesticídov Irena Belohorská. Zdô-
raznila, Ïe dôleÏité je podnecovanie presné-
ho a rozumného pouÏívania pesticídov, ako
aj vhodn˘ch postupov ochrany rastlín a
pôdy.

Letecké postreky majú byÈ na území Slo-
venska zakázané. Za urãit˘ch podmienok
v‰ak budú udelené v˘nimky s presne stano-
ven˘mi normami – napríklad ochrana lesov,
ochrana proti komárom atì. Na Slovensku je
definovan˘ch jedenásÈ vodn˘ch oblastí, kto-
ré majú charakter rizikov˘ch oblastí z hºadis-
ka zneãistenia. DôleÏité je roz‰íriÈ aj ochra-
nu vodného prostredia pred zneãistením
pesticídmi. Vytvoria sa aj systémy ‰kolení
pre profesionálnych uÏívateºov pesticídov i
takzvan˘ alarm systém pre obyvateºstvo.
„ZároveÀ je potrebné, aby si ãlenské ‰táty
uplatÀovali beÏné sadzby DPH na pesticídy
s cieºom obmedziÈ podnety na nelegálnu
cezhraniãnú v˘menu nepovolen˘ch v˘-
robkov následkom cenového rozdielu,“ po-
vedala Irena Belohorská.

Odborníci z Katedry ochrany rastlín pred-
stavili situáciu na Slovensku z hºadiska
ochrany poºn˘ch plodín. Vedúci katedry
prof. ªudovít CagáÀ oboznámil úãastníkov
konferencie s v˘sledkami aplikácie chemic-
k˘ch i biologick˘ch prípravkov a ich vplyvom
na úrodu kukurice, p‰enice, cukrovej repy a
repky olejnej. Z pokusov jednoznaãne vypl˘-
va, Ïe jediné prípravky, ktoré ovplyvnili v˘-
skyt ‰kodcov, boli chemické. Pri pestovaní
kukurice robia ochranu poºnohospodári mini-
málne ‰tyrikrát, pri cukrovej repe vstupujú

do porastu minimálne päÈkrát, pri p‰enici je
sedem vstupov do porastu a pri repke olej-
nej aÏ desaÈ chemick˘ch vstupov. „Otázne
je, ãi bude agronóm akceptovaÈ alternatívne
moÏnosti, lebo on robí v‰etko, aby mal vy‰-
‰iu úrodu. EfektívnosÈ biologick˘ch príprav-
kov je niÏ‰ia ako prípravkov chemick˘ch.
Napríklad pri repke olejnej sú biologické prí-
pravky efektívne, ale pri kukurici sú takmer
bez úãinku. Agronóm musí produkovaÈ v˘-
kon, takÏe straty musí nejak˘m spôsobom
získaÈ späÈ,“ povedal prof. CagáÀ. 

S príspevkom o eliminácii insekticídov vo
vinohradoch a sadoch vystúpil Ing. Peter
Tóth. Predstavil metódy, ktoré umoÏÀujú
maximálny v˘nos bez minimálneho pouÏíva-
nia insekticídov a filozofiu integrovanej regu-
lácie ‰kodcov. „Zatrávnenie medzi radmi,
kde je dôraz na prirodzené kvitnúce rastliny,
umoÏÀuje zníÏiÈ mnoÏstvá herbicídov. Ne-
vyhnutnou súãasÈou celej integrovanej regu-
lácie ‰kodcov je zavedenie dravého roztoãca
do porastov. Aplikuje sa formou plsten˘ch lá-
tok, samovoºne sa ‰íri a reguluje poãet v‰et-
k˘ch ‰kodcov, ktoré sa vo vinohradoch na-
chádzajú. Keì sa úspe‰ne zvládne jeho in-
trodukcia, chemické prípravky nie sú potreb-
né.“ Kºúãov˘m problémom sadov sú  mot˘le
obaºovaãov. Ing. Tóth predstavil aj exkluzív-
nu metódu na zníÏenie akejkoºvek chémie pri
regulácii t˘chto druhov, takzvané naru‰ené
párenie s funkciou feromónov. Ak sa podºa
neho táto metóda zavedie veºkoplo‰ne,
môÏe byÈ veºmi úãinná.

Do diskusie sa zapojil predseda agrárnej
komory Ivan Oravec, ktor˘ podãiarkol, Ïe
bez pouÏitia priemyseln˘ch hnojív by mali
farmári slabú úrodu. Na‰e prostredie nám
v‰ak podºa neho najviac niãia druhé krajiny.
„Slovensko je akousi oázou, genetickou
bankou druhov, ktoré sa uÏ v Európe nevy-
skytujú. PäÈdesiat percent ná‰ho územia je
chránen˘ch z hºadiska prírody. Tak preão
dovoºujeme in˘m krajinám prísÈ sem a niãiÈ
nám túto oázu?“ sp˘tal sa Ivan Oravec. Dô-
leÏitá je podºa neho evidencia farmárov a
prísna kontrola kvality potravín. „Prioritou
pre Slovensko by mala byÈ v˘roba bezpeã-
n˘ch potravín vyroben˘ch u nás a ochrana
ná‰ho trhu pred potravinami síce lacn˘mi,
ale nekvalitn˘mi,“ zdôraznil.

Voda, ão nás

drÏí nad vodou

Produkujme a kupujme 
ekologické potraviny

Snímka: E. H.



Milovníci poézie dobre poznajú jej tvorbu, ktorá odráÏa pocitov˘ svet
súãasnej Ïeny v kontexte vzÈahov najrôznej‰ieho druhu. PreÏívajú au-
torkino osobité videnie sveta, zaãarované do ver‰ov, ale aj pocity ino-
jazyãn˘ch básnikov, pretlmoãené do na‰ej materãiny. Jej zbierky bás-
ní Ïijú svoj Ïivot v na‰ich i zahraniãn˘ch kniÏniciach. V encyklopédiách
nájdeme mnoho informácií o jej Ïivote, tvorbe. No zìaleka nie v‰etko.
Do svojich spomienok hlb‰ie naãrela, keì sme pri ‰álke kávy sedeli zo-
ãi-voãi v dome jej staruãkej matky v Zajaãej doline pri Leviciach. Zo-
známte sa, prosím, aj vy s MILOU HAUGOVOU, jednou z najv˘raznej-
‰ích súãasn˘ch slovensk˘ch poetiek a prekladateliek, ktorá svoje ‰tu-
dentské roky preÏívala na na‰ej alma mater.

Na náv‰teve u poetky Mily Haugovej: 

Mila, akoÏe to bolo, keì sa maturantka,
zamilovaná do cudzích jazykov a literatú-
ry, ocitla na poºnohospodárskej ‰kole?

- Keì som v roku 1959 nastúpila na
Vysokú ‰kolu poºnohospodársku v Nitre,
veru som ani netu‰ila, Ïe to bude pre mÀa
len prechodné obdobie a môj Ïivot sa bude
odvíjaÈ úplne in˘m smerom. Pôvodne som
chcela ‰tudovaÈ nemãinu a estetiku, ale z
tzv. kádrov˘ch dôvodov sa mi to nepodari-
lo. V·P prichyºovala v t˘ch rokoch rôzne,
veºmi zvlá‰tne ‰tudentské osudy. Niekoºko
z nich sa stretlo aj v na‰om roãníku. Viacerí
si po skonãení ‰túdia poºnohospodárstva
vybrali odli‰nú cestu Ïivotom. Jedna spolu-
Ïiaãka sa stala redaktorkou rakúskeho
Kuriéra, druhá dizajnérkou v Kalifornii, ìal-
‰í spoluÏiak ‰tudoval opernú réÏiu... 

Prenesme sa v duchu do va‰ich ‰tu-
dentsk˘ch ãias. Aké boli? 

- ·kola je v mojich spomienkach krásna,
keì je ãlovek mlad˘, v‰etko je krásne. Îili
sme v hlbokom socializme, ale boli sme ve-
selí, obãas aj smutní, neustále zamilovaní,
tak, ako ‰tudenti v kaÏdej dobe. Boli to roky
veºmi ºahké, ale zároveÀ aj veºmi ÈaÏké.
Chodila som na Agronomickú fakultu, do
tretieho zo ‰iestich krúÏkov, zaradená po-
dºa priezviska - Emília Labayová. Obºubo-
vala som veºa predmetov, napríklad botani-
ku s vynikajúcou pani profesorkou Svobo-
dovou, zoológiu s profesorom âepelákom,
fyziológiu rastlín, rôzne druhy chémie. Vy-
brala som si aj teoretickú diplomovú prácu
na katedre ochrany rastlín. Veºk˘ problém
mi v‰ak spôsobovali praktické predmety a
prax. Do ‰koly sme nastúpili v roku 1959,
no a po niekoºk˘ch t˘ÏdÀoch nás uÏ aj na tri
mesiace ‰upli na prax na Malantu, na ‰kol-
sk˘ majetok. Pracovali sme pri zbere cuk-
rovej repy, striedali sa v ma‰tali. PodojiÈ
kravu bolo pre mÀa nieão také stra‰né, Ïe
na to dodnes s hrôzou spomínam. Silvestra
sme so spoluÏiaãkami tieÏ strávili na Ma-
lante, mali sme sluÏbu v o‰ipárni. Na druhej
strane, práve kvôli t˘mto ÈaÏk˘m podmien-
kam sme sa veºmi skamarátili, na‰li sa sp-
riaznené du‰e a na‰e priateºstvá na diaºku
pretrvávajú dodnes. Rada spomínam na
Gabiku, Darinu, Pupu, Magdu‰ku, Renátu,
Iriku, Janu a iné kamarátky z t˘ch ãias. Keì
sa v‰ak na toto obdobie svojho Ïivota po-
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A.T.

liãtiny. A literatúra? Veºa som ãítala. Raz
do mesiaca, vÏdy keì dostali nov˘ tovar,
sme chodili do vynikajúceho kníhkupectva
na hlavnej ulici a kupovali v‰etky novinky.
Knihy boli pomerne lacné. V Nitre boli aj
v˘borné antikvariáty. E‰te aj dnes nachá-
dzam vo svojej kniÏnici rôzne publikácie,
ktoré sú akvizíciou z tohto obdobia môjho
Ïivota.

Gaudeamus, promócie. Ako si spomí-
nate na túto slávnosÈ?

Promovali nás v Parku kultúry a oddy-
chu. Okolo stodvadsaÈ absolventov. Nijaké
veãerné ‰aty, ako to vidíme dnes. Mala
som ãiernu sukÀu pod kolená, k tomu bie-
lu ãipkovanú blúzku a ãierny kabátik so
zlat˘mi gombíkmi. Natupírované vlasy vy-
ãesané do drdola. Hrubé linky okolo oãí...
a radosÈ z diplomu.

Kam smerovali va‰e prvé kroky 
v praxi? 

Po skonãení ‰koly musel kaÏd˘ nastúpiÈ
na umiestenku. Ja na JRD v Rimavskej
Sobote. Veºmi pekne ma prijali, predseda
bol Maìar a po slovensky vedel len veºmi
málo, preto sa veºmi pote‰il osobe, ktorá o-

vládala oba jazyky. Povedal mi: „Vy, Emike
(tak ma volal), robte kancelársku prácu,
pí‰te v˘kazy na okres, to ostatné my uÏ
urobíme.“ V Rimavskej Sobote som sa veº-
mi spriatelila s Ing. Evou Ki‰ákovou zo
Skalníka, ktorá pracovala v Tisovci. Spolu
sme sedávali na poradách, na‰e priateº-
stvo trvá dodnes. Zostala verná poºnohos-
podárstvu, pracovala ako agronómka veº-
mi dlho a úspe‰ne. Po roku som odi‰la z
tohto miesta a zaãala som uãiÈ na SPT· v
Leviciach, neskôr v Ivanke pri Dunaji. 

Porozprávajte nám o va‰ich literár-
nych zaãiatkoch!

- Literatúra bola mojou láskou od maliã-
ka. Nedávno som si v star˘ch veciach na-
‰la zo‰it z druhej triedy, kde je napísané:
„Ja veºmi ºúbim písaÈ a ãítaÈ“. Myslím, Ïe 
v tejto jedinej vete je povedané v‰etko.
Knihy ma sprevádzali a sprevádzajú po ce-
l˘ Ïivot. âo mi pamäÈ siaha, vÏdy som si pí-
sala denníky, zapisovala si v‰etko, ão sa
mi páãilo, ãítala rad-radom knihy, ktoré mi
pri‰li pod ruku. Aj napriek tomu som sa k
vlastnému písaniu dostávala veºmi poma-
ly. Ako ku v‰etkému vo svojom Ïivote.
Vydávala som sa 25-roãná, v tridsiatke sa

zerám z iného uhla, som aj rada, Ïe som
vy‰tudovala V·P a ne‰la na filozofickú fa-
kultu, pretoÏe tu bol vo vyuãovaní men‰í
ideologick˘ tlak. Odborné predmety sa
predsa len nedali aÏ tak vtesnaÈ do predpí-
san˘ch formúl. No a moÏno práve ‰túdiu
na V·P vìaãím za to, Ïe som sa hºadala,
objavovala literatúru, knihy, kultúru a v‰et-
ko, ão som mala rada. 

ZaÏili ste aj ten skutoãn˘, nefal‰ova-
n˘ internátny Ïivot?

Samozrejme, b˘vali sme na internáte
pod hradom. V prvom roãníku nás bolo na
izbe sedem, neviem, ãi tomu dnes e‰te
niekto z mlad˘ch uverí. Zaãiatky boli veºmi
veselé a ru‰né. Pre mÀa, jedináãika, bolo
ÈaÏké zvyknúÈ si na to, Ïe sa nezhasínalo
vtedy, keì som chcela spaÈ, Ïe nebolo ti-
cho, keì som sa chcela uãiÈ. Na‰Èastie,
Levice neboli ìaleko, a tak som kaÏdé dva
t˘Ïdne cestovala domov. Okrem ‰kolsk˘ch
povinností som mala obrovské mnoÏstvo
záujmov, kultúrnych, spoloãensk˘ch, sú-
kromn˘ch. My, dievãence, sme boli stále
zamilované. VÏdy sa nám niekto páãil. Há-
dam sa teraj‰í pán profesor Du‰an Húska
nenahnevá, keì naÀho prezradím, Ïe sa
za ním otáãala celá na‰a izba... ostal na-
‰ím ‰armantn˘m a mil˘m priateºom... 

Rada si spomínam aj na momenty, kto-
ré snáì zaujmú aj ‰tudentky, ktoré budú ãí-
taÈ tento rozhovor. Písal sa zaãiatok 60. ro-
kov a my, dievãence s „uletenej‰ími“ ná-
zormi, sme sa rozhodli obliecÈ podºa naj-
nov‰ej módy, ako sme to videli v módnom
ãasopise zo západu. Nosili sa krátke suk-
ne po kolená so ‰irokou spodniãkou z akej-
si umelohmotnej sieÈky na muchy a v mó-
de boli aj farebné panãuchy. Tak sme si tie
biele, ktoré bolo v obchode dostaÈ, zafarbi-
li. Na ãervené, modré, zelené. Na‰e pará-
denie v‰ak neostalo bez odozvy. Pozvali
nás na pohovor na fakultn˘ v˘bor, Ïe vraj
zavádzame do ‰koly burÏoázne maniere!
Na‰Èastie to skonãilo iba pokarhaním, lebo
sme boli dobré ‰tudentky, ktoré dvíhali
priemer roãníka. No a s odporuãením, aby
sme tieto „v˘strelky“ nosili iba po vyuãova-
ní. Mali sme dokonca aj roãníkovú inter-
nátnu profesorku, ktorá kontrolovala, ãi ne-
máme nalakované nechty. A to sme mali
osemnásÈ! Chlapci a dievãatá b˘vali na in-

ternáte striktne oddelene, náv‰tevy boli po-
volené iba od 17. do 20. hodiny, na ob-
ãiansky alebo internátny preukaz. TakÏe
v‰etky schôdzky a „rande“ sa museli odo-
hrávaÈ buì v treskúcej zime v parku, alebo
v kine ãi divadle. 

Napriek prísnosti sme my, nitrianski ‰tu-
denti, Ïili bohat˘m kultúrnym Ïivotom. Pra-
videlne sme nav‰tevovali veºmi dobré pred-
stavenia v tunaj‰om divadle, chodili do
dvoch kín, v ktor˘ch sa vtedy zaãínali pre-
mietaÈ talianske a francúzske filmy. V Nitre
bol vynikajúci amfiteáter, na ktorom sa ko-
nali filmové festivaly. Rada na to v‰etko
spomínam!

TakÏe túÏba po kultúre tam kdesi vo
vnútri tlela...

- Îe som nemohla ‰tudovaÈ to, ão sa mi
naozaj páãilo, som si nahrádzala in˘m
spôsobom. Na ‰kole vyuãoval nemãinu
pán profesor Kohút, ktorému vìaãím za to,
Ïe som sa v tomto jazyku zdokonaºovala a
nadviazala na gymnaziálne roky v Levi-
ciach. Bez toho, aby som ‰tudovala nemãi-
nu na vysokej ‰kole, dostala som sa aÏ na
takú úroveÀ, Ïe z tohto jazyka prekladám.
Okrem toho som nav‰tevovala kurzy ang-

MILA HAUGOVÁ, nar. 14. 6. 1942 v Budape‰ti. Jej rodina v 50. rokoch minulého storoãia trpela politick˘m prenasledovaním
a ãasto sa sÈahovala. Od pol. 50. rokov Ïila v Zajaãej doline pri Leviciach. Mila maturovala v r. 1959 na gymnáziu v Leviciach,
potom ‰tudovala na V·P v Nitre. Pracovala ako agronómka v R. Sobote, neskôr ako uãiteºka na stredn˘ch ‰kolách. Od r. 1985
pôsobila ako redaktorka ãasopisu Romboid a in˘ch literárnych ãasopisov, dnes Ïije a tvorí v Bratislave. Vydala pätnásÈ bás-
nick˘ch zbierok, o.i.: Hrdzavá hlina, Premenliv˘ povrch, âisté dni, Praláska, Nostalgia, Dáma s jednoroÏcom, Alfa Centauri,
Krídlatá Ïena a ìal‰ie. Prekladá z viacer˘ch európskych jazykov a jej básne boli preloÏené do ‰iestich jazykov.
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vlastnou cestou

Dnes mám chuť opäť žiť

Na kolená položiť toto

malé mesto

A čosi z hlavy vypustiť

Dnes mám chuť ísť

vlastnou cestou

a nepočúvať večné 

príkazy

Urobiť raz rázne gesto 

A nechať seba už raz

žiť

Dnes mám chuť ísť

vlastnou cestou

Nerozbíjať výklady

Chcem sa vysmiať 

egoistom

Len tak byť

Ilustraãné fotografie: DOMINIKA POZNÍKOVÁ



kamarát 
do sna

mi narodila dcéra. Profesionálne som sa 
k literatúre dostala aÏ v roku 1970, keì
som zaãala pôsobiÈ na SPT·-ke v Ivanke
pri Dunaji. Uãil tam aj básnik Vojtech Kon-
drót, ktorému som spomenula, Ïe tieÏ pí-
‰em básne. A on na to: „To nemôÏe‰ len
tak písaÈ do svojich denníkov, dones mi to
ukázaÈ!“ Preãítal si moje práce, povedal, Ïe
je to celkom dobré a poradil mi, aby som
ich poslala vtedaj‰iemu ministrovi kultúry,
Miroslavovi Válkovi. To som aj urobila a
postupne z mojich ver‰ov vznikla prvá bás-
nická zbierka, no a potom ìal‰ie a ìal‰ie. 

Preão práve poézia? 
- Básne pokladám za disciplinovanú for-

mu v˘povede. Niekedy mám pocit, Ïe v
skutoãnom Ïivote príli‰ veºa rozprávam a v
básÀach sa musím limitovaÈ. Je to ako s
d˘chaním. BáseÀ je akoby jeden v˘dych,
ãiÏe toºko sa dá a ìalej to uÏ nejde. Písa-
nie poézie som prijala ako formu Ïivota.
Doteraz mi vy‰lo uÏ pätnásÈ básnick˘ch
zbierok. Pre zaujímavosÈ, z posledn˘ch,
ktoré sú mi celkom milé: Atlas piesku, Za-
vretá záhrada reãi, Orfea, Zimn˘ priesmyk,
Rastlina so snom, Vertikála, Terãe. 

Vo va‰ej tvorbe sa ãasto stretávame
s pojmami z prírody a vidieka...

- Áno, ako vidíte, je to nieão, ão je stre-
dobodom môjho záujmu. Záhrada a rastli-
na. Nemyslím, Ïe by to malo nejak˘ súvis
so ‰túdiom na vysokej ‰kole. MoÏno vo
väã‰ej miere s t˘m, Ïe na‰a rodina vÏdy
b˘vala na dedine. Otecko bol diplomovan˘
agronóm. Mám pocit, Ïe láska k rastlinám
a zvieratám je u mÀa skoro rovnocenná s
láskou k ºuìom. Záhrada, to je predæÏenie
mÀa samotnej. Tu, hneì za múrom na‰ej
záhrady v Zajaãej doline, kde b˘va moja
mama a kde sa ãasto zdrÏiavam, je uÏ od
roku 1976 nádherná vec: chov koní. Keì
som bola dieÈa, b˘vali sme v Topoºãian-
kach, kde je doteraz ‰tátny Ïrebãín. Kone,
rastliny a na‰i dvaja psi ma sprevádzajú
ako prírodná súãasÈ a kulisa mojej tvorby. 

A okrem prírody?
Druhá, pre mÀa veºmi dôleÏitá vec, sú

ºudské vzÈahy. Väã‰ina mojich básní, v
podstate v‰etky, aj tie, ktoré sa t˘kajú rast-
lín, zvierat a prírody, sa zaoberá medziºud-
sk˘mi vzÈahmi. âi uÏ vzÈahom muÏa a Ïe-
ny, matky a dcéry, dcéry a matky, alebo ºu-
dí navzájom. To je základná téma, ktorej
sa venujem a neustále sa okolo nej krútim
ako po ‰pirále. 

Ovládate niekoºko jazykov, venujete
sa aj prekladu...

- Som poetka, ktorá pí‰e niekedy aj ‰ty-
ri-päÈ dní za sebou. Napí‰em, odloÏím.
Nepí‰em kaÏd˘ deÀ pravidelne, poézia sa
nedá písaÈ na povel. Naopak, impulz musí
prísÈ náhodne, niekedy je to povedzme
„rozkaz“ zo sna, inokedy sa znenazdajky
zjaví zaujímavá veta, nieão sa v ãloveku
nahromadí a v koneãnom dôsledku vznik-
ne z toho báseÀ. Keì netvorím, vyuÏívam

ãas na prekladanie. Hlavne poézie, z ang-
liãtiny, nemãiny, maìarãiny. Naposledy
sme spolu s dcérou Elvírou preloÏili knihu
nemeckej autorky Sary Kirschovej s náz-
vom Krídla okna. Je to lyrika, ktorá je mi
blízka. Sarah Kirschová b˘va pri Baltickom
mori. More ma fascinuje. Je to jediná vec,
ktorá mi tu na Slovensku ch˘ba, myslím,
Ïe nielen mne. Prv˘krát som bola pri mori
v roku 1963. Vidíte, a to je opäÈ spomienka
na moje ‰tudentské roky! Vtedy mala V·P
sesterskú ‰kolu v b˘valej NDR. Zúãastnila
som sa na mesaãnej tzv. v˘mennej praxi.
Dva t˘Ïdne sme pracovali na druÏstve a za
zarobené peniaze sme mali v˘let po po-
breÏí. Nav‰tívili sme nádherné miesta, ost-
rov Rujanu, Idensee, polostrov Usedom a

veºmi jemne usmerÀovaÈ svojich ‰tudentov
a ukazovaÈ im, aká úÏasná je cesta k sebe
samému, keì ãlovek vie svoje pocity vy-
jadriÈ slovom.

Jeden slávny autor povedal, Ïe písaÈ
treba za zavret˘mi dverami a opravovaÈ
pri otvoren˘ch. Je to naozaj tak?

- Urãite. Sama som redaktorka, ale redi-
govanie svojich kníh som prenechala in˘m.
Aj keì som pracovala v redakcii ãasopisu
Romboid, urãité veci sme s autormi muse-
li prediskutovaÈ. Písanie je vskutku ãinnosÈ,
ktorá vyÏaduje samotu. Keì pí‰em, hrá mi
hudba, aby som eliminovala zvuky, pri-
chádzajúce zvonka. V‰etky moje básne,
v‰etky knihy vznikli v Bratislave, v betóno-
vom paneláku, v malej pracovni, pri starom
písacom stole. Keì som tu, v Zajaãej doli-
ne, v záhrade, v prírode, nepí‰em, lebo
mám pocit, Ïe to nepotrebujem. Uvedomu-
jem si, Ïe v meste pí‰em asi preto, lebo mi
nieão ch˘ba. Îe si tvorbou vypæÀam akési
prázdno. Tu, na vidieku, môÏem prekladaÈ,
písaÈ recenzie, ale básne, to nie. 

Keì bola dcérka malá, kaÏd˘ veãer som
jej rozprávala rozprávku. Vym˘‰ºala som
seriály na pokraãovanie. Keì zaspávala,
ãasto som si myslela, pôjdem do svojej iz-
by a budem písaÈ. Pomaliãky som si vyÈa-
hovala ruku z jej rúãky, keì sa naraz strh-
la: „Nechoì e‰te!“ Tu som si uvedomila, Ïe
pí‰uca Ïena sa musí nejak˘m spôsobom
rozdeliÈ medzi literatúru, ktorá vyÏaduje ce-
lého ãloveka a samotu, no a rodinu, ktorá
potrebuje, aby mama bola prítomná nielen
telesne, ale aj mysºou.

Va‰a dcéra sa tieÏ venuje práci so
slovom, prekladu. Nepadla teda veºmi
ìaleko od stromu...

- Má aj kopu in˘ch záujmov, neviem, ãi
pri tejto práci ostane. Berie to ako zamest-
nanie, prekladá skôr prozaické veci. Pre-
toÏe z písania a prekladu poézie sa uÏivia
iba ºalie poºné a vtáctvo nebeské. Nech-
cem sa sÈaÏovaÈ, jednoducho, ãlovek si to-
to poslanie vyberie. V podstate, ani nie
som aÏ tak ìaleko od poºnohospodárstva.
Keì ma niekto nabáda, aby som povedala,
ako vzniká báseÀ, ako prichádza in‰pirá-
cia, obyãajne pouÏijem vetu, ktorá sa t˘ka
Ïivota rastlín: „Ja nie som botanik, som
kvet.“ Nie som tá, ão opisuje, ale tá, ão
kvitne. ËaÏko sa hovorí o tom, ako vzniká
báseÀ. Ale predstavte si to asi takto: slovo
je semienko, ktoré padne do ãiernej zeme
a naraz sa z niãoho niã zjaví kvet. A vy sa
len dívate... 

ZnalosÈ jazykov otvára svet...
- Vyrastala som dvojjazyãne, otecko bol

Slovák, mamiãka Maìarka. Od maliãka
som hovorila oboma jazykmi, ão mi po-
mohlo potom v ‰kole, keì som sa zaãala
uãiÈ nemãinu. Neskôr pribudla angliãtina, 
v ‰kole povinná ru‰tina a veºmi ºutujem, Ïe
som sa nepustila aj do francúz‰tiny alebo
talianãiny. Akosi mi to nevy‰lo. ZnalosÈ ja-

Nezvyknem písať

pri dennom svetle

a nemám verše 

na predaj

no niekedy

sa mi polovážne

stáva

že k zrnkám piesku

sypem horký čaj

lebo cukor 

odkladám si

slaná

veršov na okraj

nie všetko zdá sa

tak ako je

vraj

mestá Rostock, Stralsund a Greifswald.
Nezabudnuteºná spomienka na ‰tvrt˘ roã-
ník vysokej ‰koly. Spomínam si, Ïe som
tam bola so spoluÏiaãkou Renátou, neskôr
manÏelkou profesora Kulicha, ktorá dlhé
roky pracovala na ‰kole. 

Vo va‰ej biografii som sa doãítala, Ïe
pôsobíte aj ako pedagogiãka a vyuãuje-
te tvorivé písanie. Dá sa „spisovateº-
stvo“ nauãiÈ?

- Uãím osem rokov tvorivé písanie a
esejistiku. Moji ‰tudenti sú z rôznych vyso-
k˘ch ‰kôl, sociológie, práva, ekonomiky,
manaÏmentu, filozofie a okrem toho sa
zaujímajú o písanie a literatúru. Myslím, Ïe
ak niekto má talent, treba ho rozvíjaÈ a tro-
chu mu pomôcÈ nauãiÈ sa „remeslu“. Moji
‰tudenti väã‰inou svoje nadanie vyuÏívajú
tak, Ïe tvoriv˘m spôsobom pí‰u o oblasti, v
ktorej pôsobia. Mám ‰tudentky kurátorky,
pí‰uce o umení, mala som ‰tudenta, ktor˘
písal básne. Nemyslím si, Ïe sa to nauãil
na na‰ich seminároch, ale urãité veci sme
niekedy spolu korigovali. VÏdy sa usilujem

vošla som do sna.

do tvojho a bez 

pozvánky

poprehadzovala som

všetko podľa svojej

chuti.

dala som sľub

a vzala si nádej.

možno mi niekedy 

odpustíš

moju 

opovážlivosť

a zobudíš ma skôr

ako svetlo tiene 

potopí

v zabudnutí

strachu.

zykov vyuÏívam pri prekladaní poézie z
angliãtiny, nemãiny, maìarãiny. Spolu s ja-
ponskou priateºkou som prekladala dokon-
ca aj poéziu jej krajiny. 

Láka vás aj cudzí svet? 
Veºmi. Nesmierne rada cestujem, zdedi-

la som to asi po otcovi. Ako rodina sme sa
veºmi veºakrát sÈahovali. Narodila som sa
síce v Budape‰ti, ale to úplnou náhodou,
poãas vojny. Mala som len ‰tyri mesiace,
keì sa na‰i presÈahovali na Podkarpatskú
Rus, teraj‰iu Ukrajinu. Odtiaº do Vrábeº,
potom do Nitry, Topoºãianok a nakoniec do
Zajaãej doliny. Keì som sa vydala, presÈa-
hovala som sa do Bratislavy. 

Ktoré krajiny ste nav‰tívili?
- Moja prvá zahraniãná cesta smerovala

k Baltu, ale to som uÏ spomínala. Po skon-
ãení ‰koly som si na‰etrila na cestu do
Anglicka. Potom na dlhé roky cestovanie
akosi prestalo, spoznávali sme len okolité
krajiny. Po roku 1990 sa mi ako ãloveku
ãinnému v literatúre otvorila cesta za hra-
nice na‰ej krajiny. Precestovala som kus
sveta, boli to rôzne ãítania, literárne a ‰ti-
pendijné pobyty. Ak mám spomenúÈ aspoÀ
tie najkraj‰ie, tak to bola ViedeÀ, cesta do
ParíÏa na Mesiac slovenskej poézie, po-
tom do Lond˘na, Holandska, bola som v
Nórsku a veºmi ãasto som v Nemecku, na-
koºko nemãinu ovládam najlep‰ie z cu-
dzích jazykov. Potom som v rámci medzi-
národného spisovateºského programu ab-
solvovala trojmesaãnú ‰tipendijnú cestu do

zabudnuté kura
mením sa na koňa s tromi hlavami

na zimu malých teplých bytov

mením sa na smiešne obavy

s dlaňou niekde v pustom piesku

skrytou

počítam koľko vianoc do perín

daruje deťom Ježiško

a koľkokrát sa ešte sama vyspím

kým nás zoznámia

zamŕzam v základoch

neznesená

misty

„Ja nie som botanik, ja som kvet“.

âitateºom a ãitateºkám Poºnohospodára... „moje klíãiace terãe záhrady, fragmen-
ty miznúceho raja (uprostred budúcich rastlín) ...aby sme si vÏdy zachovali ta-
jomstvo svojho raja...“ Mila Haugová, 13. 3. 2007, Zajaãia dolina.

Emília Labayová, ‰tudentka Vysokej
‰koly poºnohospodárskej v Nitre (1964).
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americkej Iowy. âo vám poviem: rovina,
obrovsk˘ kus oblohy, kukurica. VyuÏila
som tu prv˘krát v Ïivote aj svoj vodiãsk˘
preukaz na traktor. Pre‰la som na obrov-
skom americkom traktore cez kukuriãné
pole hádam päÈ metrov. To ste mali vidieÈ,
akí boli v‰etci prekvapení! 

Vlani sa splnil môj Ïivotn˘ sen, strávila
som narodeniny vo Florencii. Vrátila som
sa tak veºk˘m oblúkom do mladosti, preto-
Ïe jedna z prv˘ch kníh o umení, ktoré sa
mi vtedy dostali do rúk, bola práve o tomto
meste. Bol to nádhern˘ záÏitok a Taliansko
sa odvtedy stalo krajinou môjho srdca.
MoÏno sa na staré kolená zaãnem uãiÈ aj
po taliansky! Rada by som e‰te nav‰tívila
nejakú exotickú krajinu, Japonsko, Irán,
krajiny s úplne inou kultúrou. Cestovanie
mi zatiaº vÏdy prinieslo radosÈ a nové zá-
Ïitky, no veºmi rada sa potom opäÈ vraciam
domov, so v‰elijak˘mi záÏitkami a neoby-
ãajn˘mi predmetmi. VÏdy si nieão prine-
siem na pamiatku, zaujímav˘ kameÀ, ko-
berãek, dáku drobnosÈ. Musím sa priznaÈ,
Ïe veºmi rada cestujem po Slovensku, zaj-
tra sa napríklad chystám do Banskej Bys-
trice, kde okrem svojich ãítacích a seminá-
rov˘ch povinností nav‰tívim aj Darinu,
priateºku a spoluÏiaãku z Nitry. Veºmi ma
v‰ak pote‰í aj pe‰ia prechádzka okolo mo-
jej rozkvitnutej záhrady.

ëakujem za rozhovor a prajem veºa
osobn˘ch aj tvoriv˘ch úspechov! 

KATARÍNA POTOKOVÁ

rozlievaš sa

na nežnú kôpku čriepkov

sladkých sĺz šťastia,

keď zaspávam ti v náručí

a zaľúbená ako blázon

uväzujem mašle z pavučín,

lebo pavúk pútnik

nechal nás tu spojených

a živých,

aby sme sa nestratili v tme,

keď zhasne prvé poblúznenie.u
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Keì hladn˘ nepozná realitu...

Na stope...

·tudentská iniciatíva…
www.uniag.sk6

PONDELOK 23. apríla
VernisáÏ v˘stavy fotografick˘ch prác 
Fakulta prírodn˘ch vied UKF, A. Hlinku 1

V˘tvarn˘ workshop Papierov˘ drak 2007
14.00 h, ·D UKF Zobor

RedBull Gravity challenge
Keby vajce vedelo lietaÈ - súÈaÏ v skon‰truo-
vaní lietajúceho stroja
parkovisko pred ·D MladosÈ

SHAKESPEARE TODAY - divadelné 
predstavenie ‰lenov Drama Club PF UKF
19.00 h, priestory UKF, DráÏovská 4

UTOROK 24. apríla 
VernisáÏ v˘stavy prác ‰tudentov SPU 
foyer pod aulou SPU

VernisáÏ v˘stavy v˘tvarn˘ch prác 
‰tudentov PF UKF a FZKI SPU
galéria Univers-Um, UKF, DráÏovská 4 

Stavanie mája
areál SPU a UKF

Futbalov˘ zápas SPU a UKF o Putovn˘
pohár rektorov nitrianskych univerzít
15.00 h, futbalov˘ areál FC Nitra

Veãer otvoren˘ch dverí vo fotokomore
18.00 h, ·D A. Bernoláka 

Narodeninová párty – 30 rokov 
Internátneho rozhlasového ‰túdia
MladosÈ 
spoloãenská sála ·D MladosÈ 

Noãn˘ v˘stup na Zobor
zraz o 19.00 h pred ·D MladosÈ a ·D UKF Zobor

STREDA 25. apríla
Streetball Challenge open
9.00 h, ‰portov˘ areál ·D MladosÈ

Stolnotenisov˘ turnaj
14.00 h, telocviãÀa ·D UKF Zobor

Aerobic Maraton
malá telocviãÀa, ·H SPU

Volejbalov˘ turnaj
‰portová hala SPU

Tenisov˘ turnaj - open
9.00 h tenisové dvorce ·D MladosÈ

Fragnet Campus Battle – preteky tímov
SPU a UKF v hraní poãítaãovej hry 
Cyber Cafe – Fragnet gamecenter, Piaristická 2 

Eugen Ionesco: Ple‰ivá speváãka 
premiéra absurdnej antihry v podaní 
Divadielka KríÏom-KráÏom
20.00 h, spoloãenská sála ·D MladosÈ

Superstar nitrianskych univerzít 
spevácka súÈaÏ
20.00 h, spoloãenská sála ·D UKF Zobor

·TVRTOK 26. apríla
Basketbalov˘ zápas SPU – UKF 
Volejbalov˘ zápas SPU – UKF 
9.00 h ‰portová hala SPU

Plavecké preteky
bazén SPU

PIATOK 27. apríla
PoradÀa zdravého Ïivotného ‰t˘lu 
pre Nitranov
15.30 – 17.00 h, Svätoplukovo námestie pred DAB

Galakoncert univerzitn˘ch súborov
Zobor a Ponitran a súboru Atikus
15.30 – 17.00 h, Svätoplukovo námestie pred DAB

NEDEªA 29. apríla
17-hodinovka premietania IT·
televízna miestnosÈ ·D MladosÈ

PONDELOK a UTOROK 
30. apríla a 1. mája

24-hodín vysielania IR· MladosÈ 
·D MladosÈ

STREDA 2. mája
Piate medziuniverzitné preteky ‰tudentov
SPU a UKF vo vodnom slalome
12.00 h, rieka Nitra

Valibuk SPU – súÈaÏ o najsilnej‰ieho 
chlapa
areál ·D MladosÈ

Vyhodnotenie ‰tudentskej fotosúÈaÏe
Centro Nitra – SPU – UKF
16.00 h, priestory Centro Nitra

BaÏant majáles – hudobné skupiny, 
súÈaÏe, diskotéka
16.00 h, Akademická ulica, areál V

·TVRTOK 3. mája
SúÈaÏíme s VBH – popoludnie plné súÈaÏí 
a hier s Vysoko‰kolsk˘m biblick˘m hnutím
13.30 h, ‰portov˘ areál ·D MladosÈ

VernisáÏ ‰tudentsk˘ch v˘tvarn˘ch prác 
17.00 h, Malá galéria Akcent, Kúpeºná 4

Galaveãer GAUDEAMUS – 
hudobno-umelecké a spoloãenské 
podujatie 
19.00 h, veºká sála Divadla A. Bagara

Z PROGRAMU
Nitrianskych
univerzitn˘ch

dní 2007
O tom, Ïe nezostane iba pri slovách, svedãí aj projekt OUR GARDEN, ktor˘ pri-
pravila ELASA Slovakia v spolupráci s Botanickou záhradou SPU. Jeho zámerom
je pripraviÈ stálu plochu pre trvalkové záhony v areáli BZ, priãom kaÏd˘ ‰tudent si
vytvorí vlastn˘ záhon, o ktor˘ sa bude staraÈ. Snímka: KATARÍNA ëURâEKOVÁ

Kde nájde‰ odpoveì na otázku:
Ako vyÈaÏiÈ ão najviac zo svojho
‰túdia?

Sympózium Build Up 
Your Tomorrow

Dátum: 27. – 29. apríla 2007
Miesto: Hotel Harmónia, Modra
Organizátor: AIESEC Slovensko
Jazyk: anglick˘
Cena pre ‰tudenta: 700 Sk 

(vìaka M· SR)
Info: www.aiesec.sk/sympozium

POZ¯VAME

âastokrát musíme vo svojom Ïivote
pátraÈ a hºadaÈ, aby sme odhalili to, ão
nás trápi. Robíme v˘skumy, pokusy,
hºadáme v literatúre... a niekedy aj náj-
deme.

Minul˘ t˘ÏdeÀ, pri kontrole stavu kredi-
tu na ISIC-u, som ãírou náhodou zistil,
Ïe firma Gastromir zdvihla ceny vydáva-
n˘ch jedál. Pri najãastej‰ie objednáva-
nom jedle ã. 5 o 3 Sk na porciu. Záhadou
v‰ak je, Ïe nás, ‰tudentov, ktor˘ch sa to
najviac t˘ka, nikto neinformoval. Myslím,
Ïe by úplne staãilo vyvesiÈ oznam o zv˘-
‰ení cien. ëal‰ou záhadou, po ktorej
som pátral je, Ïe zmizli v‰etky cenníky
v˘daja stravy (aby som bol presn˘, pri
objednávkach zostal jeden star˘), a tak
si to ‰tudent, zavalen˘ povinnosÈami a
zvyknut˘ na kaÏdodennú rutinu, ani ne-
v‰imne. Spomeniem e‰te hádam to, Ïe
sa chceme dobre najesÈ, aby nám to na
v˘uãbe pálilo, ale obedy ãasto nezodpo-
vedajú poÏiadavke „normálne sa najesÈ“.
B˘vajú nedovarené, nedochutené, mie-
‰ané s lacn˘mi surovinami a pod. P˘tam
sa sám seba: „Ako je to moÏné?“ Na‰a
alma mater predsa opl˘va odborníkmi na
hygienu a kvalitu potravín a nikto s t˘m
niã nerobí. ËaÏko by sa asi kompetent-
n˘m vysvetºovala lacná klobása v kom-
binácii so ‰ºachami, alebo niekoºko kús-
kov mäsa ako plnohodnotná strava pre
budúcich inÏinierov. Jediné, ão som si
preãítal, bolo niekoºko poznámok v
Knihe prianí a sÈaÏností s odpoveìou:
„Budeme sa t˘m zaoberaÈ.“ Na margo
veci by som dal do pozornosti aj hygienu
a ãistotu v jedálni. Nové stoliãky totiÏ
v‰etky nedostatky nezakryjú... A ja s na-
rastajúcim hladom zabúdam na pátranie
a staviam sa do radu na obede... 3-k.o.

Pracujete na originálnom 
v˘skumnom projekte?
Napísali ste inovatívnu 
doktorandskú prácu?

Ukonãili ste V· ‰túdium 
v˘nimoãnou diplomovou prácou?

Prihláste sa do siedmeho roãníka
súÈaÏe spoloãnosti Siemens, ktorá
spolu so Slovenskou rektorskou konfe-
renciou kaÏdoroãne udeºuje v˘nimoã-
n˘m ‰tudentom a mlad˘m vedeck˘m
pracovníkom cenu Werner von Sie-
mens Excellence Award v troch kate-
góriách – za najlep‰iu v˘skumnú dok-
torandskú a diplomovú prácu. ZapojiÈ
sa môÏu denní aj externí ‰tudenti, dok-
torandi a vedeckí pracovníci technic-
k˘ch vysok˘ch ‰kôl a fakúlt, ich práca
v‰ak musí byÈ vyuÏiteºná v niektorom z
odvetví Siemensu. Cena nie je len
prestíÏnym uznaním ich intelektuál-
nych kvalít, ale predstavuje aj zaujíma-
vú finanãnú v˘hru: 200-tisíc, 120-tisíc
a 80-tisíc korún. 

Uzávierka prihlá‰ok: 31. júla 2007.

NEPREHLIADNITE

VIAC NA

www.siemens.sk/award

„V‰ak poãkaj, príde‰ na vysokú ‰kolu,
a zaãne sa tvrdá realita!“ vraveli rodiãia,
ich priatelia a priatelia ich priateºov.
Pravdou je, Ïe na vysokú ‰kolu som sa
te‰ila uÏ od základnej ‰koly. Na vysokú
‰kolu sa isto aspoÀ trochu te‰í kaÏd˘ ‰tu-
dent. Nové prostredie, systém, krásny or-
ganizovan˘ neporiadok, v ktorom sa ãlo-
vek môÏe nádherne „za‰iÈ“ a preãkaÈ t˘ch
svojich pár rokov do ‰tátnice. A v nepo-
slednom rade – vedomosti! 

„Ale ão bude‰ robiÈ po ‰kole?“ ìal‰ia
obºúbená hlá‰ka v‰etk˘ch rodinn˘ch aj
nerodinn˘ch príslu‰níkov. 

Aj keì to niekedy moÏno nechceme
poãuÈ, odpovede z ãasu na ãas opisujú
lákavé prostredie pracovného úradu, hy-
permarketov, zahraniãn˘ch fabrík, ktoré
sú priam odkázané na lacnú pracovnú
silu slovensk˘ch magistrov a inÏinierov
v‰etk˘ch druhov. 

Naozaj krásny kúsok pestrej mozaiky
slovenského ‰kolstva. V koneãnom dô-
sledku je na‰a po‰tátnicová realita vecou
okolností, rozliãn˘ch podmienok, ale
hlavne ná‰ho osobného prístupu.

Nie kaÏd˘ je od prírody drav˘m, ambi-
cióznym inÏinierom, vedeck˘m pracovní-
kom, architektom schopn˘m predaÈ svoje
know–how. Sme vhodení medzi mlynské
kamene. Zo západu sa na nás tlaãí civili-
zácia úspechu, workoholizmu a kariéry.
Doba sa zr˘chºuje a my po skonãení ‰ko-
ly, s novuãiãk˘m diplomom, musíme ãeliÈ
tejto realite.

Väã‰inou absentuje dostatoãná prax a
teoretické vedomosti nikdy nebudú maÈ
prívlastok permanentné. Sme deti kon-
zumnej spoloãnosti, ktorá nane‰Èastie po-
Ïaduje len v˘sledky, nezaujíma sa o pro-
ces tvorby. Bez praktick˘ch skúseností

neobstojíme v nijakej konkurencii. ·tu-
dentom v‰eobecne ch˘bajú praktické ve-
domosti a moÏnosti vzdelávaÈ sa aj mimo
vyuãovania.

Tieto negatívne javy sú v‰ak obrov-
skou v˘zvou k zmene. Otázka sa teda
mení: Nie iba to, ão mi dajú, ale ão mô-
Ïem ponúknuÈ ja?

Vyuãujúci nás navádzajú na cestu, po-
skytujú nám pomoc, snaÏia sa vytvoriÈ
podmienky a sme to my, ktorí h˘beme
na‰ou univerzitou, v koneãnom dôsledku
na‰ou krajinou.

PríleÏitostí je mnoho, ãoraz viac nadá-
cií a programov nám vychádza v ústrety. 

Niekedy naozaj staãí obetovaÈ kúsok
osobného ãasu a pohodlia, necestovaÈ
na víkend domov, prebraÈ zodpovednosÈ

a otvoriÈ svoju myseº. S malou podporou
na‰ich pedagógov, spriaznen˘ch du‰í a
médií sa dá zrealizovaÈ nejeden dobr˘
projekt. Takto môÏeme cestovaÈ, praco-
vaÈ v tíme, prakticky sa uãiÈ, získaÈ nové
kontakty, ale hlavne – ostane po nás nie-
ão viditeºné. Práca, ktorá je hodná uz-
nania.

Otázka bola teda vyslovená, odpovede
nie sú vo vetre, ako spieva Bob Dylan, ale
v nás sam˘ch.

Verím, Ïe kreatívnym a aktívnym prí-
stupom k ‰túdiu a jeho moÏnostiam mô-
Ïeme krok za krokom prispieÈ k zv˘‰eniu
kvality vzdelávania. Uºahãíme tak situáciu
sami sebe, ale aj t˘m, ão prídu po nás.

MILOTA SIDOROVÁ, 3. FZKI, 
ELASA Slovakia

AD: KEë S¯TY HLADNÉMU...
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AIESEC bol tento rok uÏ po dvanásty-
krát organizátorom Národn˘ch dní kariéry.
Na veºtrhu práce, ktor˘ sa uskutoãnil 8. –
9. marca v bratislavskej Inchebe, sa zú-
ãastnili poslucháãi viacer˘ch vysok˘ch
‰kôl ekonomického a technického zamera-
nia. Medzi vyobliekan˘mi ‰tudentmi, ktorí
so Ïivotopismi v rukách prechádzali jed-
notlivé stánky vystavujúcich firiem a hºada-
li si potenciálne zamestnanie, nech˘bali
ani na‰i tretiaci, ‰tvrtáci a piataci. Získali
prehºad o moÏnostiach zamestnania v rôz-
nych regiónoch Slovenska a mali moÏnosÈ
zaregistrovaÈ sa do databázy pre perso-
nálne oddelenia zúãastnen˘ch firiem. 

Tento rok sa na NDK zúãastnilo 101 fi-
riem a okolo ‰tyritisíc ‰tudentov. Firmy sa
predstavili buì odbornou prezentáciou,
alebo formou konzultácie, resp. v˘stavn˘m
stánkom. Okrem toho pripravili pre náv-
‰tevníkov veºa zaujímav˘ch súÈaÏí s láka-
v˘mi cenami a mnoÏstvo propagaãn˘ch
predmetov. 

Za zabezpeãenie bezplatnej dopravy na
podujatie chceme poìakovaÈ dekanátu
Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. Foto-
galériu a rôzne ocenenia firiem nájdete na
www.ndk.sk. PETER ·TEVâAË,

AIESEC Nitra

V 12. ãísle Poºnohospodára som v ãlán-
ku Keì s˘ty hladnému...zoÏal od ‰tudenta
SPU "peknú" kritiku. Veºmi ma te‰í, Ïe je
záujem o fungovanie V-klubu a bufetu na
·D MladosÈ, no na druhej strane ma veºmi
mrzí, Ïe názory ‰tudenta, predkladané ãi-
tateºom, nemajú s realitou vôbec niã spo-
loãné. Dovolím si citovaÈ v˘hrady ‰tudenta
a oboznámiÈ ãitateºov s prevádzkou véãka
a bufetu.

"KuchyÀa je zru‰ená? Kto sa nás p˘-
tal?"

MÀa sa tieÏ nikto nep˘tal, ãi môÏe zv˘‰iÈ
cenu energií, nájomného, ãi môÏe veºkoob-
chod zv˘‰iÈ ceny tovarov a podobne. Treba
si uvedomiÈ jednu základnú vec. KuchyÀa
vo véãku nebola závodná re‰taurácia. To
znamená, Ïe sa tu nepodávali "prívarky,
zemiaková ka‰a a 60 g mäsa na osobu".
Bola to plnohodnotná prevádzka re‰tauraã-
ného typu (minútková kuchyÀa). Aby takáto
kuchyÀa bola prevádzkyschopná, potrebu-
je jednoducho zákazníkov, alebo musí zv˘-
‰iÈ ceny. Funguje tu princíp trhového me-
chanizmu. Ak nie sú ºudia, nie sú peniaze,
ak nie sú peniaze, nedá sa udrÏaÈ chod ku-
chyne. PrevádzkovaÈ nieão, na ãom prero-
bíte, je podºa môjho názoru nezmysel.

"Bageta v bufete nestojí 25 ani 35, ale
45 Sk." 

Naozaj neviem, v ktorom bufete bol pán
Lokaj nakupovaÈ, keì videl, Ïe bageta stojí
45 korún. Nie je to pravda. V r. 2005 stála
bageta v bufete ·D MladosÈ 28 Sk. Teraz je
rok 2007 a stojí 30 Sk. Od roku 2005 stúpla
cena peãiva na celom Slovensku o vy‰e 
20 %. Cena bagety v bufete o 2 Sk.

"V‰etko je o 20 – 30 % drah‰ie ako
inde."

Pán Lokaj asi nemá o fungovaní obcho-
du nijaké základné informácie. Treba jed-
noducho prijaÈ fakt, Ïe ceny v bufete sú,
ale, Ïiaº, aj budú vy‰‰ie ako v super a hy-
permarketoch. Na vysvetlenie uvediem prí-
klad. PekáreÀ predá rohlík za 1,70 Sk, v

bufete stojí 2 Sk a hypermarket ho predá za
1 Sk. To znamená, Ïe na jednom rohlíku
robí stratu 1 Sk! Tú si v‰ak vynahradí na
vy‰‰ej cene iného tovaru. Tento tzv. "dum-
ping" je pekn˘ marketingov˘ Èah v‰etk˘ch
veºk˘ch obchodn˘ch spoloãností na prilá-
kanie zákazníkov. Keì chcem, aby bufet
fungoval, nemôÏem si dovoliÈ predávaÈ pod
nákupnú cenu.

"Na kom by sa dalo ºah‰ie zarobiÈ,
ako na ‰tudentoch?"

Sám som pred dvoma rokmi skonãil SPU
a dobre viem, ako funguje ‰tudentsk˘ Ïivot.
Finanãn˘ príjem z véãka a bufetu nie je môj
hlavn˘ príjem a uÏ vôbec nie hlavne zárob-
kov˘. NeÏivia ma, tak nemám preão na ‰tu-
dentoch zarábaÈ. Som obchodník a mám o-
veºa ‰ir‰ie podnikateºské zameranie. 

"Vo véãku sa skôr ako za pol hodiny
obsluhy nedoãkáte!"

Nejestvuje jeden jedin˘ deÀ za celé ob-
dobie, ão prevádzkujem klub, aby niekto
ãakal na obsluhu pol hodinu! Samozrejme,
keì je "nátresk", ãaká sa o nieão dlh‰ie, ale
urãite nie 30 minút. Vo V-klube je kniha
sÈaÏností s telefónnymi kontaktmi a e‰te sa
ku mne nedostala ani jedna sÈaÏnosÈ, ktorá
by mi dala podnet na rie‰enie. Zru‰ením
kuchyne sa vytvorili nové miesta na sede-
nie, ktoré sú urãené len a len pre ‰tuden-
tov. To taktieÏ nebolo zadarmo! Zriadenie
tejto miestnosti ma stálo 60-tisíc korún, ko-
mu sa mám sÈaÏovaÈ ja?

"Kam sa mám ísÈ sÈaÏovaÈ...“
Myslím, Ïe vám iné neostáva, iba drÏaÈ

tempo a krok s modernou dobou. Neviete,
kam vás zaveje osud po skonãení ‰túdia,
moÏno budete sám rie‰iÈ takéto problémy.
Ja robím v‰etko preto, aby V-klub aj bufet
fungovali bez problémov a myslím, Ïe sa
mi to aj darí.

Prajem v‰etk˘m ãitateºom a najmä páno-
vi Bc. Lokajovi veºa ‰Èastia a úspechov v
práci aj v ‰túdiu! 

Ing. MARTIN KRIÎAN, konateº

SúÈaÏ s N-Rádiom
V minulom ãísle sme
od vás chceli vedieÈ
názov obºúbenej relá-
cie rozhlasovej stani-
ce N-Rádio, v ktorej

poslucháãi posielajú jubilantom blahoÏe-
lania s pesniãkou. Správna odpoveì: Dis-
kotéka pre pamätníkov. Knihu a triãko,
ktoré do súÈaÏe venovala rozhlasová sta-
nica N-Rádio, získava Stanislav Varényi,
3. FEM. Cenu si môÏe vyzdvihnúÈ v redakcii.

Národné dni
kariéry 2007



Pred Chrámom Vasilija BlaÏeného – jedn˘m zo symbolov Moskvy. Foto: autorky

Úspe‰n˘ t˘ÏdeÀ v Moskve

ERASMUS nie je len o vzdelávaní

O fyzike elementárnych ãastíc

Timirjazevova ruská ‰tátna agrárna univerzita usporiadala v dÀoch 10. – 16. mar-
ca ‰esÈdesiaty roãník vedeckej ‰tudentskej konferencie, na ktorej sa zúãastnili
domáci aj zahraniãní ‰tudenti z Poºska, Maìarska, Slovenska, Srbska, Ukrajiny,
Bieloruska, Arménska a Kazachstanu. Na‰u univerzitu zastupovali ‰tudentky pia-
teho roãníka Fakulty ekonomiky a manaÏmentu, ªUDMILA LUPTÁKOVÁ a JANA
MIHÁLIKOVÁ. V sekcii svetové hospodárstvo sa umiestnili na druhom mieste a ich
práca bola medzi zahraniãn˘mi úãastníkmi vyhodnotená ako najlep‰ia.

Takmer t˘ÏdeÀ stráven˘ v ruskej metro-
pole bol pre nás záÏitkom. Poskytol nám
nielen nové skúsenosti, ale aj moÏnosÈ po-
rovnávaÈ názory ‰tudentov z rôznych kra-
jín. Ubytovanie bolo zabezpeãené na uni-
verzitnom internáte, kde sme najviac ãasu
strávili v spoloãnosti poºsk˘ch, maìar-
sk˘ch a srbsk˘ch kolegov. Treba povedaÈ,
Ïe ruskí hostitelia sa o nás veºmi dobre po-
starali, poãnúc stravou a konãiac prehliad-
kami Moskvy. Hneì po príchode sa nám
venovali pridelení ‰tudenti, ktorí nás spre-
vádzali poãas celého pobytu. Nav‰tívili
sme âervené námestie, Kremeº, olympij-
sk˘ ‰tadión v LuÏnikoch, Lomonosovovu
univerzitu, Park víÈazstva, Arbat a mnoho
in˘ch zaujímav˘ch miest. 

Tirmirjazevova ruská ‰tátna agrárna uni-
verzita sa rozkladá na takmer 20 hektároch
v ‰ir‰om centre Moskvy. Oboznámili sme
sa s jednotliv˘mi jej fakultami, katedrami i
‰pecializovan˘mi oddeleniami. Nav‰tívili
sme aj Lingual – centrum, kde prebieha v˘-
uãba cudzích jazykov a hospodársku ãasÈ

‰koly, reprezentovanú napríklad hipodró-
mom ãi skleníkmi.

Konferencia prebiehala za úãasti odbor-
nej komisie, ‰tudentov univerzity i zahra-
niãn˘ch úãastníkov, takÏe sme mali moÏ-
nosÈ vypoãuÈ si v‰etky príspevky a názory
na súãasné poºnohospodárstvo. Na‰a té-
ma - zahraniãn˘ obchod a ekonomick˘ rast
Slovenskej republiky, komisiu zaujala a
otázky jej ãlenov i ‰tudentov boli zamerané
najmä na vplyv vstupu Slovenska do Eu-
rópskej únie a jeho dopady na poºnohos-
podárstvo. Plusom bolo najmä to, Ïe prácu
sme prezentovali v angliãtine a zároveÀ v
ru‰tine. 

Na záver ná‰ho pobytu nás prijal tamoj-
‰í prorektor pre zahraniãné vzÈahy. Zabla-
hoÏelal nám k umiestneniu a odovzdal di-
plomy a darãekové predmety, ktoré nám
budú pripomínaÈ dni strávené v Moskve. 

Chceme poìakovaÈ vedeniu FEM, Ïe
nám vytvorilo podmienky na reprezentáciu
na‰ej fakulty i univerzity na medzinárod-
nom fóre. ªUDMILA LUPTÁKOVÁ, 

JANA MIHALÍKOVÁ

·tudenti stredn˘ch ‰kôl pod odborn˘m
vedením fyzikov z Európskej organizácie
pre jadrov˘ v˘skum (CERN) analyzujú
reálne dáta z ur˘chºovaãa Large Elec-
tron-Positron Collider (LEP) v CERNe, a
majú tak moÏnosÈ ponoriÈ sa do tajov e-
lementárnych ãastíc, vlastností ‰truktúry
hmoty, podstaty kvantovej mechaniky a
modelov opisujúcich mikrosvet. 

Na‰a univerzita sa do projektu zapoji-
la uÏ druh˘krát. V kongresovom centre
sme 23. marca privítali 21 ‰tudentov so
záujmom o fyziku zo ‰tyroch nitrianskych
gymnázií (Gymnázium Golianova, Pia-
ristické, Párovské a Gymnázium Cyrila a
Metoda). Po úvodnom príhovore vedúcej
Katedry fyziky, RNDr. VLASTY VOZÁ-
ROVEJ, PhD., odzneli predná‰ky na té-
mu ·tandardn˘ model elementárnych
ãastíc a Ur˘chºovaãe a detektory ele-
mentárnych ãastíc (RNDr. Mikulá‰ Gint-

ner, PhD., RNDr. Ivan Melo, PhD., Kate-
dra fyziky Îilinskej univerzity). Nasledo-
vala Ïivá diskusia o probléme tmavej
hmoty a vzniku vesmíru. 

Na praktick˘ch cviãeniach na Katedre
elektrotechniky a automatizácie MF
(KEA) potom ‰tudenti na poãítaãoch
analyzovali reálne údaje rozpadu Z0 bo-
zónov na detektore DELPHI. Po skonãe-
ní praktického cviãenia si e‰te prezreli
laboratóriá MF, priãom ich zaujal najmä
pivovar a laboratórium automatizácie. 

Na záver podujatia sa uskutoãnila vi-
deokonferencia (http://evo.caltech.edu),
na ktorej ‰tudenti predniesli v˘sledky
svojich anal˘z DELPHI experimentov.
Po ich zhodnotení pokraãovala medzi
‰tudentmi a fyzikmi v CERNe debata o
aktuálnych problémoch fyziky a nov˘ch
objavoch v oblasti ãasticovej fyziky. 

Na základe reakcií stredo‰kolákov, 
z ktor˘ch sa takmer tretina zúãastnila aj
na minulom roãníku, ako aj v˘sledkov
dotazníkového prieskumu, moÏno kon-
‰tatovaÈ, Ïe ‰tudentom sa deÀ stráven˘
na SPU v spoloãnosti fyzikov páãil. Na
predná‰kach získali zaujímavé poznat-
ky, vyskú‰ali si prácu s reálnymi údajmi
a zaujali ich aj nové moÏnosti digitál-
nych technológií v procese vzdelávania,
keì sa ‰tudent stáva ãlenom simulova-
ného vedeckého kolektívu a zapája sa
priamo do rie‰enia aktuálnych problé-
mov. 

Nezanedbateºn˘m úspechom akcie
bola realizácia spolupráce viacer˘ch
univerzít, keìÏe odborn˘mi garantmi
boli fyzici zo Îilinskej univerzity a tech-
nicky a organizaãne projekt zabezpeãi-
la KEA a kongresové centrum SPU.

Na záver dovoºte poìakovaÈ dekano-
vi MF prof. Vladimírovi Kroãkovi, ako aj
kolegom z KEA za úãinnú podporu pri
organizovaní podujatia. Verím, Ïe o rok
si mladí fyzici opäÈ dajú „dostaveníãko“
s ãasticovou fyzikou na na‰ej univer-
zite! Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.
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Na desiatkach svetov˘ch univerzít a vedeck˘ch in‰titúcií sa od 15. do
30. marca uskutoãnil uÏ tretí roãník projektu Hands on Particle Physics,
European Masterclasses for High School Students. Organizuje ho Európ-
ska skupina pre popularizáciu ãasticovej fyziky a Európska fyzikálna spo-
loãnosÈ. Koordinátorom projektu na Slovensku je Virtuálna kolaborácia,
konkrétne jej ãlenovia pôsobiaci na na‰ich univerzitách.

AIESEC-ári sú v˘nimoãní
V˘skumná práca zverejnená na Medzi-

národnom summite pozitívnej psychológie
vo Washingtone DC v Spojen˘ch ‰tátoch
ukazuje, Ïe ãlenovia organizácie AIESEC
disponujú v˘nimoãne siln˘mi stránkami v
oblasti líderstva. 

·túdia Davida J. Pollaya, zakladateºa a
prezidenta projektu Momentum, potvrdzu-
je tvrdenie, ktoré organizácia AIESEC pro-
klamuje uÏ od svojho zaloÏenia v roku
1948, a to, Ïe jej ãlenovia v sebe rozvíjajú
silné a jedineãné vodcovské schopnosti.
„Lídri organizácie AIESEC dosiahli v po-
rovnaní so svojimi kolegami v˘razne lep‰ie
v˘sledky v oblasti zvedavosti, vytrvalosti,
líderstva, tímovej práce, férovosti, nad‰e-
nia, odvahy, odpú‰Èania a perspektívy,“
povedal Pollay, ktor˘ je sám b˘val˘m ãle-
nom AIESEC-u. Na v˘skume sa zúãastni-
lo ‰esÈdesiatdva prezidentov národn˘ch
v˘borov AIESEC a ich nedávno ustanove-
n˘ch následníkov, zvolen˘ch do tejto funk-
cie ãlenmi organizácie v jednotliv˘ch kraji-
nách na dobu jedného roka. Sú to v‰etko
mladí ºudia a 48 z nich má vysoko‰kolsk˘
titul.

Úãastníci mali za úlohu vyplniÈ na inter-
nete dotazník zaloÏen˘ na teste VIA-IS
(Values in Action Inventory of Strengths),
ktor˘ vyuÏíva päÈbodovú Likertovu stupni-
cu a zisÈuje, nakoºko respondenti súhlasia
s v˘rokmi o svojej osobe t˘kajúcimi sa ich
siln˘ch stránok. Bodov˘ zisk vzorky ãlenov
organizácie AIESEC sa potom porovnával
so 17 400 respondentmi rovnakého veku
aj vzdelania v Spojen˘ch ‰tátoch. ·túdiu
D. Pollaya predstavili na Gallupovom me-
dzinárodnom summite pozitívnej psycho-
lógie vo Washingtone. Táto disciplína psy-
chológie sa snaÏí zistiÈ, ako môÏu jednot-
livci viesÈ pozitívnej‰í a produktívnej‰í Ïi-
vot s vyuÏitím svojich siln˘ch stránok.

(Z tlaãovej správy AIESEC Slovensko,
február 2007)

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov a medzinárodn˘ch projek-
tov SPU zorganizovala pri príleÏitosti 20. v˘roãia programu
ERASMUS informaãn˘ deÀ. Vo vestibule pod aulou sa ‰tudenti
mohli oboznámiÈ s moÏnosÈami ‰túdia v zahraniãí.

Program ERASMUS, po-
menovan˘ podºa holand-
ského mysliteºa a teológa

Erasma Rotterdamského, podporuje mo-
bilitu ‰tudentov a pedagógov, ako aj pro-
jekty medzinárodnej spolupráce medzi
univerzitami v celej Európe. V˘znamnou
mierou prispieva k modernizácii európske-
ho vysokého ‰kolstva. V súãasnosti je do
programu zapojen˘ch 9 z 10 in‰titúcií vy-
soko‰kolského vzdelávania z ãlensk˘ch
‰tátov EÚ, Nórska, Lichten‰tajnska, Islan-
du a Turecka.

Program bol spusten˘ v júni 1987.
Hneì v prvom roku sa na Àom zúãastnilo
3 244 ‰tudentov. V súãasnosti sa do pro-
gramu roãne zapojí takmer 1 % európ-
skych ‰tudentov a 1,9 % uãiteºov, spolu
asi 150-tisíc ºudí. Dodnes sa na Àom zú-
ãastnilo spolu 1,5 milióna ‰tudentov.
Európska komisia má ambíciu zv˘‰iÈ tento
poãet do roku 2012 na 3 milióny.

Podºa slov predsedu Európskej komisie
Josého Manuela Barrosa, ktoré odzneli pri
príleÏitosti otvorenia osláv 20. v˘roãia v
Bruseli, ERASMUS uÏ nie je len vzdeláva-
cí program, ale t˘m, Ïe mnoh˘m ‰tuden-
tom poskytuje moÏnosÈ ÏiÈ v cudzej kraji-
ne, získal i sociálny a kultúrny rozmer. Ko-
misár EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípra-
vu, kultúru a viacjazyãnosÈ Ján Figeº upo-

zornil na fakt, Ïe v˘‰ka poskytovan˘ch
grantov je stále limitujúcim faktorom pre
zapojenie sa ‰tudentov z rodín s menej
priazniv˘mi finanãn˘mi pomermi. Komisia
preto vyz˘va ãlenské ‰táty na zv˘‰enie
podpory programu ERASMUS, aby bol
prístupn˘ e‰te väã‰iemu poãtu ‰tudentov,
najmä zo znev˘hodnen˘ch pomerov.

Preão sa zapojiÈ do tohto programu?
Komisia analyzovala silné a slabé

stránky programu a jeho dopad na moÏ-
nosti uplatnenia sa mobilitn˘ch ‰tudentov
na pracovnom trhu po ukonãení ‰túdia.

Z v˘sledkov vyplynulo, Ïe:
- 90 % ‰tudentov povaÏuje pobyt v za-

hraniãí v rámci ERASMU za veºmi pozi-
tívny, mnohí sú v rámci svojich rodín prví,
ktorí ‰tudujú v zahraniãí;

- väã‰ina ‰tudentov si posilnila jazyko-
vé kompetencie v druhom, príp. treÈom ja-
zyku; 

- 80 % ‰tudentov nemalo problémy s
uznaním ‰túdia v zahraniãí domácou uni-
verzitou;

- v rokoch 2000-2005 sa zapojenosÈ
‰tudentov zo sociálne slab‰ích rodín zv˘-
‰ila z 50 % na 60 %;

- väã‰ina ERASMUS ‰tudentov pozitív-
ne vníma vplyv mobility na svoj osobn˘
rozvoj, roz‰írenie si obzoru a získanie

jasnej‰ej perspektívy ìal‰ieho ‰túdia a
budúcej kariéry;

- 50 % predstaviteºov potenciálnych
zamestnávateºov prijíma na medzinárod-
né pozície ERASMUS ‰tudentov.

ERASMUS na SPU
Na‰a univerzita sa do programu zapoji-

la prv˘krát v akademickom roku 1998/99.
Odvtedy poãet ‰tudentsk˘ch i uãiteºsk˘ch
mobilít, ako aj poãet prijat˘ch zahraniã-
n˘ch ‰tudentov na na‰ej univerzite stále
rastie. 

V akademickom roku 2006/2007 má
SPU uzatvoren˘ch 85 bilaterálnych zmlúv,
v rámci ktor˘ch môÏe na zahraniãn˘ch
univerzitách ‰tudovaÈ viac ako 240 ‰tu-
dentov SPU. Na zahraniãnom ‰tudijnom
pobyte sa zúãastnilo 45 ‰tudentov, najmä
z FEM a FZKI. Najväã‰í záujem bol o ‰tú-
dium v Portugalsku, Holandsku, âeskej
republike, Rakúsku a Írsku. Prijat˘ch bolo
37 ‰tudentov z Poºska, ·panielska, Turec-
ka, Francúzska, Portugalska a Belgicka.
Na uãiteºskej mobilite sa zúãastnilo 15 pe-
dagógov a prijat˘ch bolo 17 zahraniãn˘ch
pedagógov. Do v˘berového konania na a-
kademick˘ rok 2007/08 sa prihlásilo spolu
117 ‰tudentov, najviac z FE·RR (34), no
ani FAPZ, FZKI a FEM (29, 25, 25) sa ne-
dali zahanbiÈ. Veríme, Ïe v‰etk˘m prihlá-
sen˘m odhodlanie vydrÏí a na mobilitu ich
skutoãne vycestuje ão najviac. 

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov 

a medzinárodn˘ch projektov

SúÈaÏíme s E – KU
V tomto ãísle sme pre

vás pripravili ìal‰iu otáz-
ku z oblasti interkultúrnej
komunikácie. 

Nemeckí a ruskí pod-
nikatelia sa dohodli na

vzájomnej kooperácii a vytvorili spoloãn˘
podnik so sídlom v Rusku. Keì Nemci
zrealizovali prvé investície, zaãali maÈ po-
dozrenie, Ïe nie v‰etky prostriedky boli
pouÏité na dohodnut˘ úãel a nariadili v ne-
zvyãajne krátkom ãase vykonanie auditu.
Netrvalo dlho a spoloãn˘ podnik sa rozpa-
dol. Viete, preão?

a) Rusi pociÈovali dominantn˘ spô-
sob Nemcov ako pochovanie ich vlast-
nej suverenity.

b) Nedorozumenia zavinili tlmoãníci
a prekladatelia, ktorí nedostatoãne ovlá-
dali odbornú terminológiu.

c) Ruská strana sa cítila urazená po-
dozrievaním, ktoré nastalo predãasn˘m
nasadením auditu.

Svoje odpovede posielajte do 30. 4. na
adresu redakcia@polnohospodar.sk. Na
jedného v˘hercu ãaká v˘kladov˘ anglick˘
slovník s interaktívnym CD, ktor˘ do súÈa-
Ïe venoval E – KU In‰titút jazykovej a in-
terkultúrnej komunikácie v Nitre.

Doc. Ing. KAROL KALÚZ, CSc.,
dekan Fakulty zá-
hradníctva a krajin-
ného inÏinierstva 

Miesto narodenia:
Veºké ZáluÏie 

Vek: 54

V ZRKADLE...
jeden z nás

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Automechanikom. Uãitelia v‰ak

presvedãili mojich rodiãov a moja pri-
hlá‰ka napokon smerovala na sta-
vebnú priemyslovku.

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-
brali práve túto oblasÈ? 

Melioraãn˘ odbor AF V·P. Podºa
v˘sledkov stredo‰kolského ‰túdia
som mohol bez prijímacích pohovo-
rov ‰tudovaÈ na Stavebnej fakulte
SV·T, ale Nitra bola bliÏ‰ie a bola
„lacnej‰ia“.

� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 
Podºa potreby – maximálne v‰ak

dvadsaÈ‰tyri.

� Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ? 

Je rôznorodá – cieºavedomá aÏ „ve-
getatívna“ so stále sa zväã‰ujúcimi
moÏnosÈami, ktoré vyuÏíva len malá
ãasÈ.

� Ako vnímate slová byÈ pedagógom
je poslanie? 

Slovo pedagóg má základ v gréc-
kom paidagogos. Bol to otrok, sluha,
ktor˘ sprevádzal adepta na ceste do
akadémie, aby sa uãil sofii (múdrosti).
Kto nechce byÈ tak˘mto sluhom, ne-
mal by byÈ pedagógom.

� Aké vlastnosti na kolegoch vám
imponujú a aké sa vám nepáãia? 

Uznávam ºudí, pre ktor˘ch je samo-
zrejmé uãiÈ sa a uãiÈ in˘ch; irituje ma
prístup: „ja som uãiteº – kto je viac?“

� S k˘m by ste sa radi stretli a po-
rozprávali? 

S mojím triednym profesorom zo
strednej ‰koly, Ing. Jozefom Vysko-
ãom. On spæÀa moju predstavu o pe-
dagógovi a chcel by som sa doÏiÈ to-
ho, aby moji ‰tudenti spomínali na
mÀa tak, ako ja na neho.

� âo vás naposledy zaujalo v oblas-
ti spoloãenského Ïivota?

Vo v‰eobecnosti markantne sa
zvy‰ujúci optimizmus vo vzÈahu k bu-
dúcnosti, a to je priazniv˘ jav.

� âo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Neovládateºnú tendenciu ãasti spo-

loãnosti dosiahnuÈ úspech na úkor
in˘ch.

� âo radi ãítate? 
Oveºa viac je toho, ão ãítaÈ musím.

Rád mám mytológiu – najmä grécku a
z autorov Zamarovského a Stona.

� Ako si dobíjate energiu? 
UdrÏiavacími (nie nárazov˘mi) prá-

cami vo vinici a okolo ovocn˘ch
stromãekov.

� Prezradíte nieão o svojej rodine? 
ManÏelka je zootechniãka a desaÈ

rokov pracovala na JRD. Teraz ob-
choduje v tejto oblasti. Star‰í syn vy-
‰tudoval SPU a pokraãuje ako dokto-
rand, mlad‰í sa „odrodil“ poºnohospo-
dárstvu a napriek slab‰ím základom
zo ‰portovej základnej ‰koly a ‰pa-
nielskeho gymnázia úspe‰ne ‰tuduje
na lekárskej fakulte.

� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Áno, a kto ma pozná, vie ak˘.

� Aké máte koníãky? 
Domáci majster s heslom niã nie je

nemoÏné (len to dlh‰ie trvá) a rybár-
ãenie (keì mám ãas, nie, keì „berú“).

� Aká je dovolenka va‰ich snov? 
S udicou, teplota maximálne 25

stupÀov a voda plná r˘b.

� Humor je korením Ïivota – máte
nejak˘ obºúben˘ vtip alebo humorn˘
záÏitok zo ‰koly? 

Súvisí to so skôr povedan˘m: „Na
‰kole by nemuselo byÈ aÏ tak zle, len
keby ‰tudenti neotravovali“ – ale to je
ãierny humor. Vesel˘ch záÏitkov je
na‰Èastie viac, ako je rozsah tejto rub-
riky. -rch-



Nezabúdajú na b˘val˘ch kolegov

VOLEJBAL
OZNAMUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE

BASKETBAL

ZO ·PORTU

ZAUJÍMAVÉ

SPEKTRUM

Dekan Fakulty európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja SPU v Nitre ozna-
muje, Ïe 25. apríla 2007 o 10.00 h v za-
sadacej miestnosti AS SPU (pavilón E,
2. poschodie, ã. dv. 211) bude Ing. STA-
NISLAV FILIP obhajovaÈ doktorandskú
dizertaãnú prácu na tému Projekt cez-
hraniãnej spolupráce pri eliminovaní
hospodárskych katastrof v Novohrad-
skom regióne. 
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SKRIPTÁ
M. Tóth a kol.: Poistenie. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 160 Sk.
R. Pospi‰il a kol.: Integrovaná rastlinná v˘roba. Druhé nezmenené vydanie, náklad

250 ks, cena 115 Sk.
B. ·i‰ka a kol.: Praktická biometeorológia. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad

200 ks, cena 82 Sk.
A. Malejãík: Základy manaÏmentu. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena

150 Sk.
J. Huszár a kol.: Choroby poºn˘ch plodín. Tretie prepracované vydanie, náklad 

400 ks, cena 96 Sk.
UâEBNÉ TEXTY

M. Habán – J. Boro‰ a kol.: ManaÏér pestovania lieãiv˘ch rastlín. Prvé vydanie, ná-
klad 150 ks, cena 70 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
A. Kretter a kol.: Marketing. Druhé vydanie, náklad 400 ks, cena 210 Sk.

ODPORÚâANÁ LITERATÚRA
J. Páltik a kol.: Poºnohospodárske stroje. Skú‰anie, kon‰trukcia, pouÏitie, 1. ãasÈ.

Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 120 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ... Podarilo sa vám za-
chytiÈ nejakú vtipnú
ãi kurióznu situá-
ciu? Podeºte sa o
svoje fotoúlovky s
ãitateºmi Poºnohos-
podára a po‰lite ich
spolu s vtipn˘m tex-
tom na na‰u mailo-
vú adresu: redakcia
@polnohospodar.sk
Autorov najlep‰ích
snímok odmeníme.
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„S˘˘˘r...“ Foto: MILADA POLUCHOVÁ

V poslednom kole základnej extraligovej
ãasti prehrala Casta SPU Nitra v Luãenci
77:65 (19:15, 22:14, 15:18, 21:18). ·tvrÈfi-
nálová séria so Spi‰skou Novou Vsou
zaãala doma víÈazstvom ná‰ho tímu 70:65
(18:14, 16:13, 24:17, 12:21). Po prehre na
pôde súpera 83:73 (23:18, 21:16, 18:20,
21:19) a ìal‰om domácom víÈazstve 86:59
(14:12, 30:8, 21:19, 21:20), mala Nitra dva
meãbaly na postup do semifinále. Vo ‰tvr-
tom vyrovnanom a dramatickom zápase
viedla pár minút pred koncom 56:61, ale v
infarktovom závere si Spi‰iaci koneãn˘m
v˘sledkom 66:65 (20:14, 15:18, 15:17,
16:16) predsa len vynútili rozhodujúci piaty
zápas. V Àom oslabenej zostave Nitry ci-
teºne ch˘bali zranení podko‰oví hráãi, ão
súper vyuÏil a zvíÈazil 68:79 (16:9, 13:17,
15:19, 24:34). Po roku tak opäÈ obral Nitru
o ‰ancu bojovaÈ o medaily. (nn)

www.uniag.sk8

Uãiteºom
Sú práve ako sÈahovavé vtáky
a presne ako padajúca hviezda.
Ujdime z polí ako divé maky
a oni – váÏni – s dlaÀou plnou lásky 
naveky v nás hniezdia.

Vyjadrenie vzájomnej úcty. Tieto slo-
vá charakterizujú stretnutie b˘val˘ch pe-
dagógov i ostatn˘ch zamestnancov Fa-
kulty ekonomiky a manaÏmentu, ktoré
sa uskutoãnilo v stredu 14. marca. My‰-
lienkou podujatia je informovaÈ kolegov
dôchodcov o dianí na fakulte a vytvoriÈ
atmosféru, v ktorej si môÏu zaspomínaÈ
na obdobie, keì na nej pôsobili. „Záslu-
hou tejto generácie pedagógov boli vy-
tvorené základy, na ktor˘ch dnes fakulta
stojí. KaÏd˘ z b˘val˘ch zamestnancov,
ãi uÏ bol radov˘m ale-
bo technick˘m pracov-
níkom, uãiteºom alebo
akademick˘m funkcio-
nárom, má podiel na
jej rozvoji," povedal na
stretnutí dekan FEM
Peter Bielik. „Je na‰ou
povinnosÈou vtiahnuÈ
star‰iu generáciu do
súãasného Ïivota fa-
kulty, aby nemala po-
cit, Ïe ju uÏ nikto ne-
potrebuje. Preto sa
snaÏíme o vytvorenie
peknej atmosféry.“ Dô-
kazom úprimnosti slov
dekana boli aj emotív-
ne vystúpenia doc. Do-
minika âaprnku a prof.
Tibora Palku, ktor˘ na-

„VáÏim si uãiteºov, ktorí vedia nauãiÈ, lebo to je umenie,“ ho-
vorí ªudovít Kohút. Na stretnutí si s b˘val˘mi kolegyÀami za-
spomínali na roky za katedrou. Snímka: rch

K publikaãnej ãinnosti som mala vÏdy
dostatok podkladov z v˘skumu, takÏe
som nielen plnila, ale aj prekraãovala
plánovanú normu. Moje referáty z ve-
deck˘ch konferencií a sympózií boli
publikované v mnoh˘ch v˘chodoeuróp-
skych krajinách. Prekvapilo ma, a neta-
jím, Ïe spoãiatku aj pote‰ilo, keì mi prí-
buzná z USA poslala publikáciu Americ-
kého biografického in‰titútu Contempo-
ry Who ´s Who of Professionals 2004/
2005, v ktorej som na‰la svoj profesio-
nálny Ïivotopis. Ponúkali mi potom po-
stupne nomináciu Îena roka, Úspe‰ná
Ïena, ba dokonca aj medzinárodnú mie-
rovú cenu. V‰etky v‰ak boli spojené s
vysok˘mi poplatkami v dolároch za rôz-
ne plakety a diplomy, a tak sa z finanã-
n˘ch dôvodov „obchod“ neuskutoãnil.

UÏ v ãase vzniku záhradníckeho od-
delenia na KRV sme podávali na deka-
nát AF návrh na zriadenie záhradnícke-
ho odboru, ale bezv˘sledne, lebo, vraj,
Lednice s t˘m nesúhlasí. Vtedy som ve-
ru neverila, Ïe sa raz doÏijem záhrad-
níckej fakulty v Nitre, ba dokonca, Ïe sa
zúãastním na oslavách 10. v˘roãia

vzniku FZKI. No a trochu sa aj pochvá-
lim, Ïe som kedysi dávno oponovala
skriptá aj teraj‰iemu rektorovi, prof.
Láteãkovi. Pote‰ilo ma, Ïe sa rektorom
univerzity stal b˘val˘ dekan fakulty zá-
hradníctva.

Pravda, popri úspechoch sa prihodili
aj problémy a nepríjemnosti. Jedno ne-
dorozumenie som mala so stavebn˘m
oddelením rektorátu, keì som pri po-
sudzovaní projektu skleníkov zistila, Ïe
sú zle orientované vzhºadom na sveto-
vé strany. Dlho mi nikto nechcel veriÈ,
aÏ k˘m staviteº Kapala celú záleÏitosÈ
neprekonzultoval v Bratislave. Pán sta-
viteº nechcel, aby sa v˘stavba sklení-
kov oneskorila prerábaním projektu, a
tak dal priamo pri stavbe otoãiÈ skleníky
do správneho smeru sever – juh. Svoj-
ho ãasu ma veºmi kritizoval jeden nov˘
pracovník oddelenia kontroly, ktor˘ tvr-
dil, Ïe nemáme na katedre v poriadku
evidenciu zásob. Navrhoval, aby sme
zaevidovali aj kvety ovocn˘ch stromov.
Zanedlho z rektorátu odi‰iel do lep‰ie-
ho zamestnania...

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.

Z MOJICH SPOMIENOK VI. Nespoºahlivá 
Wikipedia?

Na Katedre histórie univerzity Middle-
bury v ‰táte Vermont (USA) vydali roz-
hodnutie, Ïe ‰tudenti nesmú vo svojich
prácach ako prvotn˘ zdroj literatúry uvá-
dzaÈ heslá z internetovej encyklopédie
Wikipedia. „Nie je v‰ak zakázané ãítaÈ ju,
pretoÏe jej „linky“ privedú ãitateºa ãasto k
hodnotn˘m literárnym zdrojom“, pí‰e sa
v rozhodnutí katedry. Univerzitné praco-
visko t˘mto nariadením vyjadrilo svoj
jednoznaãn˘ názor do ru‰nej diskusie o
spoºahlivosti tejto osobitej encyklopédie.
Predmetové heslá Wikipedie sú totiÏ prí-
stupné kaÏdému, kto ich chce ìalej roz-
‰irovaÈ a modifikovaÈ. Nezisková organi-
zácia, ktorá ju prevádzkuje, v‰ak správ-
nosÈ vnesen˘ch údajov nekontroluje. Pri
niektor˘ch heslách nie je v˘nimkou, Ïe
ich spoloãne dopisujú stovky nad‰encov
a dobrovoºníkov. Pritom sa stáva, Ïe
údaje nie sú presné a na‰iel sa uÏ aj prí-
pad zámerného zavádzania ãitateºov. 

(Zo zahraniãnej tlaãe)

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 na Katedre fyziológie Ïivoãíchov FBP.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie (poºnohospodárskeho, prírodovedného, veterinárneho charakteru) pre

zabezpeãenie predmetov katedry,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo po-

hovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ certifikátom ale-

bo praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka, 
- termín nástupu 15. 5. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre financií FEM pre v˘uãbu
predmetu bankové operácie (zastupovanie poãas neplateného voºna do 2. 12. 2009).

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. resp. vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosÈ minimálne jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou ale-

bo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax vo v˘uãbe uvedeného predmetu,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre financií FEM pre v˘uãbu
predmetu medzinárodné financie (zastupovanie poãas neplateného voºna do 1. 3. 2008).

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. resp, vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosÈ minimálne jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou ale-

bo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- morálna bezúhonnosÈ.Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmys-

le § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zá-
konov v˘berové konanie na obsadenie: 

�  �  �
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 ods. 1 a § 15

ods. 1 písm. c zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov, v˘berové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca na pozíciu vedúci Útvaru
v‰eobecnej uãtárne Rektorátu SPU. 

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa ekonomického smeru,
- znalosÈ úãtovníctva vysokého ‰kolstva,
- znalosÈ práce v ekonomickom informaãnom systéme SAP vítaná,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a ìal‰ími poÏadovan˘mi
dokumentmi posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar perso-
nalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

Uzávierka v˘berového konania je 27. apríla 2007.

zval stretnutie „prenádhern˘m, doslova
rodinn˘m veãerom“.

A ão si o uãiteºskom povolaní myslí
86-roãn˘ ªudovít Kohút, najstar‰í medzi
prítomn˘mi pedagógmi? 

„ByÈ dobr˘m uãiteºom je umenie. Lebo
on nielen uãí, ale aj vychováva. Koºko
lásky Ïiakovi dá, toºko sa mu vráti. To je
rovnica. Prácu uãiteºa si v‰ak mladí ºu-
dia vedia oceniÈ aÏ keì dospejú a vtedy
ohodnotia vzÈah, ktor˘ k nim uãiteº mal.
Pochádzam z Oravy a ako mal˘ chlapec
som túÏil byÈ organistom v dedinke
Hámre. Pamätám si, ako sa stará mama
smiala môjmu snu, tvrdila, Ïe nemôÏem
byÈ organistom, lebo v dedinke nebola
fara ani farár. A tak som sa stal uãite-
ºom. Moja Ïivotná skúsenosÈ hovorí, Ïe
uãiteºské povolanie je poslaním. âlovek
sa s t˘m darom musí narodiÈ, tak ako
kÀaz ãi básnik.“ -rch-
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Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 26. apríla 2007 o
9.00 h v zasadacej miestnosti Dekanátu
MF (4. poschodie, Katedra mechaniky a
strojníctva) bude Ing. IMRICH BENDA,
doktorand na Katedre mechaniky a stroj-
níctva, obhajovaÈ doktorandskú dizertaã-
nú prácu na tému Rozbor vybran˘ch tri-
bologick˘ch vlastností materiálov získa-
n˘ch z medzn˘ch stavov a ich ‰tatistic-
k˘ch spôsobov vyhodnotenia.

O 5.-8. miesto EXTRALIGY MUÎOV 
VK Ekonóm SPU Nitra – V·K Púchov

3:0 (16,19,20)
V prvom domácom zápase na‰i hráãi

jednoznaãne potvrdili svoje lep‰ie postave-
nie v súÈaÏi. V úvodnom sete súper odolá-
val do stavu 11:11, potom ho lep‰ou obra-
nou na sieti a kvalitn˘m útokom doslova
zvalcovali. V druhom a treÈom sa ani ná‰
tím nevyhol niekoºk˘m zaváhaniam, svoju
dominantnosÈ v‰ak potvrdil najmä lep‰ím
podaním a kvalitn˘m útokom. V posled-
nom sete zatlaãil hostí kvalitn˘m servisom
a napokon zaslúÏene zvíÈazil.

VK Ekonóm SPU Nitra – V·K Púchov
3:0 (15,23,15)

Volejbalisti SPU jednoznaãne od prvého
setu potvrdzovali úlohu favorita a nedovoli-
li tímu Púchova nijak˘ zvrat vo v˘voji.
Odskoãili súperovi hneì na zaãiatku a
umnou hrou si udrÏovali dostatoãn˘ od-
stup. V druhom, najdramatickej‰om sete,
hostia viedli rozdielom dvoch bodov. V
koncovke, za stavu 22:22, sa domáci kva-
litn˘m servisom, dobrou hrou na bloku a
vzápätí tvrd˘m útokom dostali o bod na-
vrch. Následne útokom bodovali hostia a aj
domáci. Posledn˘ bod zaznamenali blo-
kom 25:23. V˘voj závereãného setu bol
jednoznaãne v rukách ná‰ho tímu, keì pr-
v˘ technick˘ time bol za stavu 8:0! Potom
sme si uÏ ustráÏili vybojovan˘ náskok a za-
slúÏene zvíÈazili.

O 5. miesto
VK Ekonóm SPU Nitra – TJ Strojár

Malacky 3:2 (19,-18,-19,14,10)
V zápase o piate miesto sa tím SPU od

úvodného setu zhostil úlohy favorita a po-
tvrdil ju kvalitn˘m servisom a dobrou hrou
na sieti. To v‰ak bolo do konca tretieho se-
tu z jeho strany v‰etko. Hostia naopak
pritvrdili na servise a kvalitnou obranou na
sieti získavali body vo svoj prospech. AÏ
na zaãiatku ‰tvrtého setu domáci opäÈ za-
ãali hraÈ svoju hru a set dotiahli do víÈazné-
ho konca. V piatom, rozhodujúcom sete,
zaãali lep‰ie Malacky. Viedli uÏ 4:1 a do-
máci len postupne doÈahovali náskok. Pri
stave 9:9 sa na podanie dostal Vavro.
Jeho kvalitn˘ servis pomohol ná‰mu tímu k
náskoku 12:9, ão bol z pohºadu v˘voja se-
tu rozhodujúci moment. Potom uÏ hráãi
SPU pozorne stráÏili vedenie aÏ do víÈaz-
ného konca, ktor˘ si po bojovnom v˘kone
zaslúÏili. Mgr. ªUBOMÍR PA·KA


