
·VOâ je schodík 
k vede a v˘skumu

Za moÏnosÈami spolupráce v Thajsku

STΩPâEK

SKONâIL PIATY ROâNÍK NITRIANSKYCH UNIVERZITN¯CH DNÍ

„Stávaj, dievãa, hore, sadíme ti máje...“ Foto: RÓBERT KOLLÁR

(Pokraãovanie na 2. str.)

KU D≈U MATIEK

Prekrásna matka! 
Hoc sú uÏ jej vlasy 
strieborne-lesklé, 
predsa jej v‰ak neubudlo z krásy, 
bo svetu dala 
krásnu dcéru. 
Uteká Ïivot ako rieka, 
z dcéry sa matka stane raz 
a po rokoch sa zopakuje 
metamorfóza krás.
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Mikulá‰ Láteãka, rektor SPU: Spá-
ja nás veºa spoloãného, aj osobné pria-
teºstvá a t˘mto podujatím chceme de-
mon‰trovaÈ, Ïe aj naìalej budeme vy-
chádzaÈ jeden druhému v ústrety. To,
na ãom chceme stavaÈ, je mladá gene-
rácia. OceÀujem, Ïe mesto má záujem
o spoluprácu s univerzitami, na‰tarto-
vali sme uÏ viacero spoloãn˘ch projek-
tov, napr. sprístupnenie na‰ej botanic-
kej záhrady obyvateºom Nitry ãi projekt
zazelenenia mesta. 

Libor Vozár, rektor UKF: Myslím si,
Ïe v porovnaní s minul˘m obdobím sa
mimoriadne zlep‰ili vzÈahy medzi uni-
verzitami a dnes ich hodnotíme ako
nad‰tandardné. Veì ako inak sa dá na-
zvaÈ napr. v˘mena informácií smerom k
t˘m orgánom v Bratislave, ktoré rozho-
dujú o záleÏitostiach súvisiacich s uni-
verzitami, ale aj Nitrou. Spolu máme
25-tisíc ‰tudentov, a to je v˘znamn˘ in-
telektuálny potenciál. Ak z neho len ur-
ãité percento ostane v na‰om meste, je
to záruka jeho budúcnosti.

Jozef Dvonã, primátor Nitry: Mesto
nemôÏe existovaÈ bez spolupráce s uni-
verzitami. Nasledujúce obdobie, naplne-
né realizáciou viacer˘ch spoloãn˘ch pro-
jektov, bude dôkazom mojich slov. Naj-
väã‰ou v˘zvou pre mÀa je Fórum mla-
d˘ch, chceme hºadaÈ vhodné priestory
na jeho vybudovanie. S univerzitami po-
ãítame ako s hlavn˘mi partnermi pri tvor-
be projektu na získanie titulu Európske
hlavné mesto kultúry 2013. Ak aj titul ne-
získame, aspoÀ dokáÏeme, Ïe v na‰om
meste je veºa sily a krásy. 

Aké sú va‰e dojmy z dne‰ného zá-
vereãného podujatia Nitrianskych
univerzitn˘ch dní 2007? 

Jozef Dvonã: Dnes sme bilancovali
to, ão sa za dva t˘Ïdne udialo na pôde
univerzít a ‰portovísk. Myslím si, Ïe to
naplnilo my‰lienku upevnenia vzÈahov
jednak medzi pedagogick˘mi pracov-

níkmi, ‰tudentmi oboch uni-
verzít, ale aj obyvateºmi Nit-
ry. 

Libor Vozár: Tomuto ve-
ãeru predchádzalo mnoÏ-
stvo aktivít, ich úroveÀ z ro-
ka na rok stúpa. Dne‰n˘ ve-
ãer bol o kultúre a ukázalo
sa, Ïe ‰tudenti oboch uni-
verzít sa vedia zabaviÈ. 

Mikulá‰ Láteãka: Som
rád, Ïe sa dne‰n˘ veãer vy-
daril. Videli sme naozaj kva-
litn˘ program. Tro‰ku nás
mrzí, Ïe sme nezískali po-
hár za futbal, oceÀujeme
v‰ak kvalitu súpera a je to
pre nás v˘zva do budúc-
nosti. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Rektori a primátor Nitry o vzájomn˘ch vzÈahoch

Zo Ïivota jednej mamy. Mala tri
dcéry, ako v rozprávkach. Milovala ich
nadov‰etko. Na svet ich priviedla ÈaÏ-
ko, málom za to zaplatila vlastn˘m Ïi-
votom. Napriek mnoÏstvu práce okolo
veºkej domácnosti bola vÏdy ako zo
Ïurnálu. Na jej peknej, ‰tíhlej postave,
ktorú si aj bez diét udrÏala po cel˘ Ïi-
vot, sa dobre vynímala aj praobyãajná
zástera. Mala rada kvety, knihy a jej
dievãensk˘m snom bolo staÈ sa uãi-
teºkou. Nesplnen˘m. V mnohodetnej
remeselníckej rodine to také jednodu-
ché nebolo. Jedna zo sestier krajãírka,
druhá vy‰ívaãka, tretia, ‰tvrtá, piata
vlásenkárky, po otcovi. MaÈ krásnu fri-
zúru, po tom (na‰Èastie) túÏili aj do-
zorkyne v najstra‰nej‰om lágri druhej
vojny. A tak tu remeslo nemalo dno
zlaté, ako v prísloví, ale dno s príchu-
Èou ãierneho chleba a kocky margarí-
nu navy‰e. To znamenalo kúsok ‰an-
ce na preÏitie pekla. Po vojne zaãal Ïi-
vot v ok˘ptenej rodine a krajine od nu-
ly. VystrábiÈ sa z neskutoãn˘ch útrap,
zaloÏiÈ si rodinu, staraÈ sa o jej kaÏdo-
denn˘ beÏn˘ chod. Znie to tak obyãaj-
ne, ale obyãajné to vôbec nie je.
Zah⁄Àa to v sebe v‰etky dni kaÏdo-
denné s veºk˘m upratovaním ãi pra-
ním, keì bolo treba vodu nanosiÈ i
ohriaÈ a potom opäÈ povyná‰aÈ, ale aj
dni sviatoãné so zmesou vôní, ktorá
môÏe byÈ taká jedineãná a nenapodo-
biteºná iba doma. Radosti z úspechov
detí v ‰kole, ale aj vrásky okolo oãí
pod nenahraditeºn˘mi okuliarmi, keì
pri‰li choroby a ÈaÏké dni. V celej veº-
kej rodine. Napriek krehkosti, ktorej
bola predobrazom, nikdy nech˘bala
jej ruka tam, kde bolo treba pomôcÈ.
Aj nekoneãná ºudská energia má v‰ak
svoje hranice. Tá jej sa vyãerpala
r˘chlo, príli‰ skoro. A tak veºmi by sme
ju potrebovali. Potrebujeme. Na‰u
mamu. Na‰e mamy... K. POTOKOVÁ

Niekoºko postrehov 
mimo rokovacieho stola 

� Obligátna záleÏitosÈ: najvy‰‰í
predstavitelia KU prijali na‰u delegáciu
veºmi srdeãne. Organizaãné ãlenenie
univerzity je iné ako u nás, okrem de-
kana je na fakulte e‰te aj dekan pre
jednotlivé stupne vzdelávania. 

� Univerzita je rozloÏená do sied-
mich kampusov. KaÏd˘ má, ale ani ne-
musí maÈ, svoju fakultu. Niektoré fakul-
ty sa dokonca opakujú, napríklad poº-
nohospodárska je v hlavnom meste
Bangkoku, aj v inom kampuse vzdiale-
nom na sto kilometrov. Kampus v
Bangkoku má rozlohu 80 ha, cel˘ areál
je perfektne upraven˘, t˘ka sa to ãisto-
ty, v˘sadieb, neãudo, veì sú to trópy,
rastie to tam jedna radosÈ. Veºmi atrak-
tívne a neobvyklé druhy rastlín, najmä
pre nás.

‰tudentov v‰etk˘ch troch stupÀov ‰tú-
dia a zapájanie uãiteºov do medziná-
rodn˘ch vzdelávacích ‰tudijn˘ch pro-
gramov na oboch univerzitách s cieºom
roz‰íriÈ poznatkovú úroveÀ v príslu‰-
n˘ch odboroch. 

O Kasetsartskej univerzite v Bang-
koku: pozostáva zo siedmich kam-
pusov, sedemnástich fakúlt a sied-
mich v˘skumn˘ch centier. ·tuduje
na nej 45-tisíc ‰tudentov bakalárske-
ho, 8-tisíc magisterského a 3-tisíc
doktorandského ‰túdia. Na vzdeláva-
ní sa podieºa osemtisíc pedagógov.

Poãas t˘ÏdÀového pobytu sa stretli s
prezidentom (rektorom) tamoj‰ej uni-
verzity, prof. Vudtechaiom Kapilakan-
chanom a dekanmi fakúlt. Prezreli si
priestory univerzity a biotechnologické
laboratórium. Hlavn˘m organizátorom
pobytu bol dekan Fakulty obchodu a
správy KU, prof. Sampan Hunpazon,
za aktívnej spoluúãasti prof. Libora
Gregu, prorektora MZLU v Brne, ktor˘
je na predná‰kovom pobyte v Bangko-
ku. Obe strany sa v rámci rokovaní
zhodli na potrebe hºadaÈ moÏnosti reál-
nej a racionálnej spolupráce v oblasti
vzdelávania a v˘skumu, vytvoriÈ pries-
tor a podmienky pre v˘menné pobyty

svedãením, Ïe získané poznatky zuÏitkujú
v prospech seba, katedry alebo fakulty.
Majú lep‰í teoretick˘ základ, praktické po-
znatky, zdravé ambície a sebavedomie.
Ja osobne si tak˘chto ‰tudentov skutoãne
váÏim, samozrejme, nielen ja, ale aj kole-
govia na ostatn˘ch pracoviskách.

Rád by som poukázal aj na ìal‰í po-
tenciál, ktor˘ v sebe úãasÈ na ‰voãke
skr˘va. Dobrá práca môÏe byÈ základom
pre kvalitn˘ príspevok ãi ãlánok, ktor˘
môÏe byÈ prezentovan˘ na vedeckom po-
dujatí alebo publikovan˘ vo vedeckom
ãasopise prierezového charakteru. Po-

tom je to uÏ urãitá forma
ocenenia dosiahnutého,
nieão, ão akceptuje aj ‰ir-

‰ia vedecká komunita. Aj in‰pirácia do
ìal‰ej práce. 

Dovoºte, aby som sa vám, milí ‰tuden-
ti a pedagógovia, ktorí ste sa 26. apríla
aktívne zapojili do celouniverzitnej pre-
hliadky ·VOâ na v‰etk˘ch na‰ich fakul-
tách, poìakoval za aktívnu úãasÈ a kva-
litn˘ priebeh podujatia. VíÈazom blaho-
Ïelám a v‰etk˘m úãastníkom prajem ve-
ºa chuti do ìal‰ej práce!

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc.,
prorektor pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ

V˘sledky ·VOâ na jednotliv˘ch fakul-
tách spolu s komentármi nájdete na
www.polnohospodar.sk

·tudentská vedecká odborná ãinnosÈ
(·VOâ) je v˘znamn˘ faktor, ako zainte-
resovaÈ ‰tudentov do v˘skumnej práce.
Mnohí majú v˘borné nápady, invenãné
myslenie a nie kaÏd˘ ‰tuduje len preto,
aby sa pripravil na tú-ktorú skú‰ku. Sú
‰tudenti, ktorí sami prichádzajú za peda-
gógmi, aby spoloãne hºadali priestor na
uplatnenie svojich nápadov. Na druhej
strane im zas my, vyuãujúci, ponúkame
moÏnosÈ zapojiÈ sa do v˘skumu, do tém,
ktoré ich zaujímajú, kde môÏu preukázaÈ
svoje schopnosti. Je to aj vhodn˘ spôsob
motivácie pri v˘bere témy budúcej baka-
lárskej ãi diplomovej prá-
ce. ·tudenti, ktorí sa v
niÏ‰om roãníku zapoja
do ‰tudentskej vedeckej ãinnosti, majú
potom urãit˘ náskok, viac ãasu dôklad-
nej‰ie sa pripraviÈ a realita je taká, Ïe ich
závereãné práce b˘vajú v komisiách hod-
notené ako jedny z najlep‰ích. Katedrám
sa otvára priestor, aby z talentov vybrali
potenciálnych doktorandov, ktorí sa vede
budú venovaÈ uÏ naplno. 

Samozrejme, v súãasnej dobe majú
‰tudenti v rámci mobilít moÏnosÈ zúãast-
ÀovaÈ sa na stáÏov˘ch pobytoch na za-
hraniãn˘ch univerzitách. Dostanú sa do
iného, konkurenãného sveta, ktor˘ ich tieÏ
in‰piruje k samostatnej práci. Ak majú uÏ
urãité skúsenosti so samostatnou prácou
v rámci ‰voãky, moÏno ich vyslaÈ s pre-

„Mesto nemôÏe existovaÈ bez spolupráce s univerzitami,“ zdôraznil na stretnutí primátor Nitry
a rektori na‰ich univerzít. Snímka: za
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Rektor Mikulá‰ Láteãka nav‰tívil v spoloãnosti autora tohto príspevku
a dekanov dvoch fakúlt, Petra Bielika (FEM) a Vladimíra Kroãka (MF), kon-
com marca exotické Thajsko, aby poãas pracovného pobytu na Kaset-
sartskej univerzite v Bangkoku rokovali o moÏnostiach zmluvnej spolu-
práce medzi oboma univerzitami.

Na galaveãere Gaudeamus zaznela my‰lienka, Ïe ste sa posta-
vili na plecia svojich predchodcov a pokraãujete v tradícii Nitrian-
skych univerzitn˘ch dní. Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu?

NA ZAMYSLENIE

Platby bytného
Vedenie ·tudentsk˘ch domovov

upozorÀuje, Ïe ubytovaní ‰tudenti,
ktorí nebudú maÈ vysporiadané zá-
väzky (platby bytného) k 31. 5. 2007
stratia nárok na ubytovanie v nad-
chádzajúcom akademickom roku, aj 
v prípade, Ïe im uÏ bolo ubytovanie
pridelené. Takto uvoºnené miesta bu-
dú obsadené pri odvolacom konaní.

V priestoroch ‰tudovne periodík
pod aulou otvoria v utorok 22. mája
predajnú v˘stavu odbornej zahraniã-
nej literatúry, ktorú pripravila Sloven-
ská poºnohospodárska kniÏnica pri
SPU a SLOVART - G.T.G. Bratislava.
V˘stava potrvá do 25. mája. -r-

POZ¯VAME



V rámci programu Leonardo da Vinci SK/06/A/F/PL – 601 200 Rozvíjanie od-
born˘ch zruãností vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov v oblasti podnikového manaÏ-
mentu, ekonomického a marketingového v˘skumu, sme my, doktorandi FEM –
dve Zuzky a Milo‰, preÏili zimn˘ semester na ‰tudijn˘ch pobytoch v Centre for
Transition Economics v Leuvene v Belgicku a vo V˘skumnom ústave poºnohos-
podárskej ekonomiky v Prahe.

(Dokonãenie z 1. str.)

S Leonardom do sveta

Za moÏnosÈami spolupráce v Thajsku

Voda, ão nás drÏí nad vodou II.

K nedoÏitému jubileu profesora Nového
www.uniag.sk

Narodil sa 7. mája 1927 v Prahe. Po
nútenom preru‰ení ‰túdia na reálnom
gymnáziu a totálnom pracovnom nasa-
dení za nemeckej okupácie zmaturoval
v roku 1949 na Vy‰‰ej roºníckej ‰kole v
Tábore. V r. 1949-1954 vy‰tudoval Zoo-
technickú fakultu Timirjazevovej poºno-
hospodárskej akadémie v Moskve. V r.
1954 nastúpil na Katedru ‰peciálnej
zootechniky V·P v Nitre ako odborn˘
asistent. Pre‰iel v‰etk˘mi stupÀami pe-
dagogickej a vedeckej graduácie aÏ po
profesora. Cesta v‰ak v dôsledku ne-
priazniv˘ch ideologick˘ch faktorov ne-
bola jednoduchá. Návrh na vymenova-
nie za vysoko‰kolského profesora pre
vedn˘ odbor genetika bol predloÏen˘ uÏ
v roku 1970. Îiaº, násilná normalizácia
neumoÏnila profesúru realizovaÈ. Dôvo-
dom boli jeho statoãné vlastenecké po-
stoje, ktor˘mi zásadne odmietal okupá-
ciu âeskoslovenska. Akt uznania jeho
vedeck˘ch, pedagogick˘ch schopností
a ºudského rozmeru osobnosti mohol
byÈ naplnen˘ aÏ v roku 1991.

On, rodom âech, vy‰tudovan˘ v
Moskve, spojil svoj Ïivot a povolanie
natrvalo so Slovenskom, Nitrou a na‰ou
univerzitou. Poãas svojho pôsobenia

(1954–1993) okrem pedagogického
procesu a v˘skumu vykonával funkciu
vedúceho Katedry genetiky (1963–
1970) a dve funkãné obdobia bol pro-
dekanom AF. V˘znamné boli aj jeho
spoloãenské a mimouniverzitné aktivity.
Bol riadnym, a po odchode do dôchod-
ku ãestn˘m ãlenom âeskoslovenskej
akadémie poºnohospodárskych vied a
neskôr Slovenskej akadémie pôdohos-
podárskych vied.

Ako pedagóg a vedec sa zaslúÏil o
rozvoj genetiky, ktorá v období jeho ãin-
nosti prekonávala u nás dôsledky nega-
tívneho pôsobenia tzv. lysenkizmu.
Vìaka jeho vedomostiam sa na‰a uni-
verzita stala doma i v zahraniãí akcep-
tovanou in‰titúciou rozvoja genetiky
HZ. ·pecifick˘m odvetvím bola fenoge-
netika, zaloÏená dr. Andrejom Karaka-
zom, na ktorej rozpracovaní sa prof.
Nov˘ aktívne podieºal. V˘znamne pri-
spel k aplikácii modern˘ch biometric-
k˘ch metód v zootechnickom v˘skum-
níctve, ‰ºachtení a plemenitbe HZ.
Patril aj k priekopníkom vyuÏívania v˘-
poãtovej techniky a informatiky v peda-
gogike a v˘skume. Bol zodpovedn˘m
rie‰iteºom v˘skumn˘ch úloh a vedec-

k˘ch projektov, riadil tvorivé kolektívy
na národnej i federálnej úrovni, veºa
publikoval doma aj v zahraniãí. Trvalou
pamiatkou na jeho organizátorskú ãin-
nosÈ sú pravidelne sa opakujúce medzi-
národné Dni genetiky a Letná ‰kola bio-
metriky. Vykonal mnoho zahraniãn˘ch
ciest a poznatky nezi‰tne odovzdával
‰tudentom, spolupracovníkom a praxi.
Jedn˘m z médií ich prenosu bol aj ná‰
Poºnohospodár, do ktorého prispieval. 

Prof. Nov˘ získal veºa ocenení, ale
za najvy‰‰ie povaÏoval vìaku svojich
Ïiakov. Te‰il sa z ich úspechov. Ako je-
ho Ïiak a v mnoh˘ch prípadoch aj na-
sledovník môÏem s odstupom ãasu
hodnotiÈ jeho predvídavosÈ pri realizácii
genetiky v biotechnológiách. Mnohé
my‰lienky, ktor˘ch uplatnenia sa, Ïiaº,
nedoÏil, sú dnes skutoãnosÈou, ba aj
budúcnosÈou.

Jeho odbornosÈ bola integrálnou sú-
ãasÈou vlastnej rodiny. V symbióze lás-
ky manÏelskej a rodiãovskej s Ing. Zi-
naidou Kuzinou, CSc., dokázal statoã-
ne prekonávaÈ nielen zlobu dÀa, ale aj
zákernú nemoc. âlovek Jaroslav Nov˘
odi‰iel navÏdy 14. septembra 2001, ale
jeho dielo a svetlá pamiatka sú stále 
s nami.

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

� Organizácia v˘uãby: ‰tudenti cho-
dia na predná‰ky aj v sobotu a nedeºu.
Veºmi si váÏia svojich uãiteºov, sú pre
nich symbolom a modlou. Svojvoºná
neúãasÈ na predná‰ke je ak˘msi preja-
vom nemorálneho správania sa ‰tu-
denta. Vládne tam jednoducho takáto
‰tudentská etika. Tento fenomén by si
mohli osvojiÈ vo väã‰ej miere aj na‰i
‰tudenti. Tí niekedy chápu demokraciu
aÏ ako svojvôºu a ochudobÀujú t˘m sa-
mi seba. 

� V Thajsku existuje národná forma
v˘uãby v národnom jazyku, no majú
kontrakt aj s âínou a predná‰ajú taktieÏ
v ãín‰tine. Okrem toho je tam kampus
pre zahraniãn˘ch ‰tudentov, kde uãite-
lia z celého sveta vyuãujú v angliãtine.
Priná‰ajú nové poznatky z dobr˘ch uni-
verzít. Nielen uãitelia, ale aj ‰tudenti
sem prichádzajú z Afriky, Malajzie,
Vietnamu, âíny, ale aj z Francúzska,
âeska a mnoh˘ch ìal‰ích krajín. 

� Bangkok? Je to osemmiliónové
mesto. Nájdete tu prvky národnej aj
modernej architektúry. Doprava je po-
merne dobre zvládnutá. Obyvatelia sú
navzájom v˘sostne tolerantní. Ulice sú
ãisté, ºudia slu‰ní. Nevideli sme nijaké
extravagancie, potulovanie. Prejavujú

veºkú úctu napríklad psom, ktor˘ch po-
vaÏujú za nieão symbolické, prepojenie
medzi ãlovekom a Ïivoãí‰nou rí‰ou. 

� Krajina je po stránke klímy a flóry
nesmierne atraktívna, pre nás, samo-
zrejme, príli‰ teplá. Kvitnúca flóra je sú-
ãasÈou ulíc, parkov, záhrad. 

� Tretí fenomén z hºadiska atraktív-

Pôda t˘chto in‰titúcií ponúka ‰túdia-
chtiv˘m mlad˘m v podstate neobme-
dzené moÏnosti. KaÏd˘ si má moÏnosÈ
otestovaÈ svoje teoretické vedomosti v
konfrontácii s odborníkmi, ktorí sa pria-
mo podieºajú na tvorbe mnoh˘ch v˘-
znamn˘ch rezortn˘ch dokumentov na
národnej i medzinárodnej úrovni. Preto
je moÏnosÈ konzultácie s pracovníkmi,
o ktor˘ch sa inak dozvedáme len z ve-
deck˘ch publikácií, ako sme sami zisti-
li, na nezaplatenie. Názory ‰tudenta sú
síce vystavené tvrdej, ale o to kon‰truk-
tívnej‰ej kritike. Netreba si totiÏ hºadaÈ
ºah‰iu cestu ako ‰túdium zvládnuÈ. Len
konfrontácia s názormi skúsen˘ch v˘-
skumn˘ch pracovníkov môÏe ‰tudenta
posunúÈ kvalitatívne vpred. Progresív-
ne zm˘‰ºanie a schopnosÈ kooperácie
ho doslova Ïenú k snahe dozvedieÈ sa
ão najviac. Nadviazané kontakty sú
cennou devízou do budúcnosti. 

MILO·: Za najzaujímavej‰ie zistenie
povaÏujem skutoãnosÈ, Ïe nerie‰iteºné
problémy neexistujú. Ak som totiÏ vy-
slovil urãitú my‰lienku, takmer okamÏi-
te som dostal niekoºko podnetn˘ch al-
ternatív na jej aplikáciu. Dobré námety
majú svoju ÏivotaschopnosÈ a sú veºmi
Ïiadané a podporované.

ZUZKY: My sme sa so vzniknut˘mi
problémami úspe‰ne popasovali hneì
na zaãiatku pobytu. Zistili sme, aké
schopnosti sú v nás skryté a Ïe ich mu-
síme svetu ukázaÈ. A to sme dokázali
sebe, aj ostatn˘m.

MILO·: Pozitívnou externalitou na-
‰ich pobytov urãite bolo aj nádherné
historické prostredie, v ktorom sú dané
v˘skumné in‰titúcie situované. Kombi-
nácia ‰tudijného pobytu s moÏnosÈou
spoznania historického rázu mesta, je-
ho kultúrnych pamiatok a architektúry,
ktorá na vás d˘cha na kaÏdom kroku,
dáva ‰tudentovi ‰iroké moÏnosti vyÏitia
sa a umoÏÀuje mu maximalizovaÈ efek-
tívnosÈ svojho pobytu nielen po stránke

Do zlatého fondu uãiteºskej a vedeckej komunity na‰ej univerzity
patrí aj prof. Ing. Jaroslav Nov˘, CSc.

Delegácia na‰ej univerzity v kolorite typickom pre exotickú krajinu. Foto: archív autora

nosti: boli sme v areáli kráºovského pa-
láca. Je to reprezentácia ázijskej archi-
tektúry plus bohatstva ako symbolu
moci, boÏstva. Kráº je veºmi uznávaná
autorita a budhizmus má silné korene,
ktoré d˘chajú z kaÏdej osoby. 

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc., 
prorektor pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ

vo ovplyvÀuje senzorické vlastnosti pitnej
vody, pritom zachováva pôvodné (prírod-
né) minerálne zloÏenie vody, a t˘m aj jej
biologickú hodnotu. Filtre s aktívnym u-
hlím sú najefektívnej‰ie pri odstraÀovaní
pachov˘ch a chuÈov˘ch ch˘b, nadbytoã-
ného chlóru, trihalometánov a in˘ch pro-
duktov vznikajúcich pri chlorácii pitnej vo-
dy. Vo vodárenstve sa pouÏívajú tlakové
filtre s aktívnym uhlím, v domácnostiach
nádobové filtre s objemom spravidla 1–2
litre. Pod hornú nádobu je upevnená filt-
raãná vloÏka s aktívnym uhlím. Voda na-
liata do hornej nádoby preteká preãistená
cez filter do dolnej nádoby. Chlór pouÏí-
van˘ na dezinfekciu pitnej vody reaguje s
niektor˘mi organick˘mi látkami za vzniku
trichlórmetánu (chloroformu), ktor˘ je hod-
noten˘ ako pravdepodobne karcinogénny
pre ºudí. Pri rozhodovaní, ãi chlórovaÈ pit-

Chlorácia vody
Chlór (Cl) a jeho zlúãeniny sú dosiaº

najpouÏívanej‰ie a najlacnej‰ie, ale aj
najúãinnej‰ie dezinfekãné prostriedky.
Aplikujú sa v plynnej forme, ãastej‰ie
v‰ak ako vodn˘ roztok chlóru (chlórová
voda). Okrem Cl sa pouÏívajú aj jeho zlú-
ãeniny, ktoré majú vy‰‰iu mikrobicídnu a
dezodoraãnú úãinnosÈ ako samotn˘ Cl,
ale sú drah‰ie. Veºmi úãinná, ale drah‰ia
a zdravotne ne‰kodná je chlorácia
vody oxidom chloriãit˘m (chlórdioxi-
dom). Je to plyn, ktor˘ sa vo vode
v˘borne rozpú‰Èa a jeho roztoky sú po-
merne stále. PouÏíva sa vo väã‰ích distri-
buãn˘ch sieÈach (Bratislava), pretoÏe za-
bezpeãuje dlhodobé bakteriostatické ú-
ãinky. V˘hodou oxidu chloriãitého je aj to,
Ïe kvalita vody sa z pachovej a chuÈovej
stránky nezhor‰í a má podstatne krat‰í
reakãn˘ ãas potrebn˘ na uskutoãnenie
dokonalej dezinfekcie ako Cl.

Dechlorácia pitnej vody
Dávkovanie Cl a jeho zlúãenín musí byÈ

presné, pretoÏe prechlórovaním sa v˘raz-
ne zhor‰uje chuÈ vody, vzniká neÏiaduci
zápach a zvy‰uje sa agresivita vody.
Väã‰í obsah chlóru v pitnej vode môÏe
spôsobiÈ hnaãky. V domácnosti je najjed-
noduch‰ie nechaÈ vodu odstáÈ, priãom
ohriatím na teplotu miestnosti na 20 °C sa
uvoºní aÏ tretina v nej prítomného voºného

Cl a zohriatím napr. na 80 °C sa uvoºnia
aÏ dve tretiny. Preváranie vody sa neod-
porúãa, pretoÏe sa z nej vyzráÏajú zlúãe-
niny v˘znamn˘ch biogénnych prvkov,
vápnika a horãíka, vo forme nerozpust-
n˘ch zrazenín (kotlov˘ kameÀ).

Nadbytoãn˘ obsah chlóru moÏno z pit-
nej vody odstrániÈ najstar‰ím, najpouÏíva-
nej‰ím a najefektívnej‰ím adsorbentom
vo vodárenstve – aktívnym uhlím. Priazni-

nú vodu a akou koncentráciou, treba braÈ
do úvahy aj toto riziko. 

Ozonizácia pitnej vody
Na dezinfekciu pitnej vody sa ãoraz ãa-

stej‰ie pouÏíva ozón O3. Je to veºmi úãin-
n˘ dezinfekãn˘ prostriedok, asi 51-krát
úãinnej‰í ako chlór. Ozón zlep‰uje senzo-
rické vlastnosti vody, nev˘hodou sú v‰ak
vysoké vstupné investiãné náklady a nut-
nosÈ v˘roby ozónu v mieste spotreby. 

Dezinfekcia pitnej vody 
ultrafialov˘m Ïiarením

Pitnú vodu moÏno dezinfikovaÈ aj ultra-
fialov˘m Ïiarením. Spoãíva v pretekaní

tenkej vrstvy vody pod ortuÈovou
v˘bojkou. Dezinfekcia Ïiarením, po-
dobne ako ozonizácia, nemá trval˘

úãinok a tento nedostatok sa musí od-
strániÈ napr. dodatoãn˘m chlórovaním.
V˘hodou je, Ïe toto Ïiarenie neovplyvÀu-
je chemické zloÏenie a senzorické vlast-
nosti pitnej vody a nevznikajú neÏiaduce
vedºaj‰ie produkty. Je to aj jedin˘ spôsob,
povolen˘ na dezinfekciu balen˘ch doj-
ãensk˘ch vôd. 

Dezinfekcia pitnej vody varom
Var je najstar‰ia a najjednoduch‰ia

metóda dezinfekcie vody. Pri príprave ná-
pojov a stravy pre dojãatá prevárame
kaÏdú pitnú vodu. Pitnú vodu pre hro-
madné zásobovanie a kaÏdodenné pitie
netreba preváraÈ, pretoÏe sa z nej vyzrá-
Ïajú vápenaté a horeãnaté zlúãeniny,
spôsobujúce prechodnú tvrdosÈ vody.

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

·tudentské dni, najmä ich jarná ãasÈ,
poukazujú na momentálny stav úrovne
masovej telesnej v˘chovy a ‰portu  ‰tu-
dentov SPU a UKF. Tento stav ovplyv-
Àuje ‰iroké spektrum ãiniteºov, ktoré na
seba nadväzujú a vzájomne sa ovplyv-
Àujú. Ich anal˘ze sa na tomto mieste ne-
chcem venovaÈ, nakoºko je to zloÏit˘
problém, minimálne na jednu vedeckú
konferenciu. Jednoznaãn˘ názor formu-
lovan˘ do niekoºk˘ch viet by sa mohol
kvalifikovaÈ aj ako nekompetentné igno-
rantstvo zo strany hodnotiaceho. 

Názov „masová telesná v˘chova a
‰port“ v na‰om prípade nie je celkom v˘-
stiÏn˘. V kaÏdom zo zúãastnen˘ch uni-
verzitn˘ch druÏstiev ‰tartovali (alebo
mohli ‰tartovaÈ) aj vrcholoví ‰portovci zo
‰piãkov˘ch extraligov˘ch klubov SPU a
UKF. V niektor˘ch ‰portov˘ch odvet-
viach (tenis a futbal) ‰tartovali aj legio-
nári zo zahraniãn˘ch súÈaÏí. 

Sebakriticky priznávame, Ïe v tomto
roãníku sa ‰portovcom SPU darilo me-
nej ako po iné roky. Pravda je v‰ak aj to,
Ïe UKF–ke sa uÏ koneãne patrilo nieão
vyhraÈ. Typick˘m príkladom je futbal.
Séria piatich prehier (v doteraj‰ích pia-
tich roãníkoch sme NUD 4-krát vyhrali)
by sa kolegom z náprotivnej univerzity

páãila menej, ako sa nám (ne)páãi tá
jediná tohtoroãná prehra, e‰te k tomu
v pomere 5:0. VlaÀaj‰ích 12:1 pre
SPU je e‰te v Ïivej pamäti! ·koda, Ïe
takéto porovnania neodzneli aj z úst
moderátorov galaprogramu v Divadle
A. Bagara. Apropos, moderátori! Pre-
ão nevystupujú paritne z oboch uni-
verzít? MoÏno by odznelo menej ne-
presn˘ch informácií a nekompetent-
n˘ch poznámok, ako odznelo aj v
tomto roku. ·koda, Ïe neboli vyhod-
notené aj také súÈaÏe, v ktor˘ch sme
dominovali, napríklad maratón v aero-
biku.

·port je v‰ak najmä o tom, Ïe sme
raz hore a raz dolu. Zlat˘m zrnkom
teórie ‰portu je v‰eobecne platn˘
bonmot, Ïe „cesta za úspechom je
dláÏdená mnoÏstvom neúspechov“.
Podºa toho sme na najlep‰ej ceste k
veºk˘m v˘konom...! Treba k tomu len
maliãkosÈ: vrátiÈ sa k starej ‰portovej
(telov˘chovnej) atmosfére najmä na
fakultách, otvoriÈ na‰e priestory aj pre
amatérsky ‰port a v jednotliv˘ch pro-
fesionálnych kluboch nájsÈ priestor
pre ‰tudentov SPU. Pracovníci KTV· 
FZKI urobili, ão mohli – na profesio-
nálnej úrovni zorganizovali drvivú
väã‰inu súÈaÏí. Patrí im za to moje
poìakovanie. Poìakovanie patrí aj
kaÏdému pracovníkovi a ‰tudentovi
SPU, ktorí sa na podujatí zúãastnili
ako súÈaÏiaci, alebo organizátori kto-
rejkoºvek ‰portovej alebo telov˘chov-
nej súÈaÏe. Veríme, Ïe chuÈ reprezen-
tovaÈ svoju fakultu a univerzitu e‰te
medzi ‰tudentmi celkom nevymrela a
na budúci rok nastúpia aj v na‰om
druÏstve tí najlep‰ie disponovaní. 

Nás, uãiteºov, cviãiteºov a trénerov
te‰í najmä skutoãnosÈ, Ïe sa vôbec
‰portovalo a ‰portové súÈaÏe sa niesli
v duchu fair–play. A najmä na toto sa
te‰ím aj v budúcich rokoch, keì na
‰portoviskách moÏno aj z úst teraz kri-
tick˘ch kolegov bude znieÈ SPU DO
TOHO!

PhDr. PaedDr. IVAN JANKO, PhD.,
vedúci KTV·

odbornej, ale aj spoloãensko-kultúrnej. 
ZUZKY: V Leuvene ponúkali niekto-

rí profesori tamoj‰ej univerzity svojim
‰tudentom exkurzie po historick˘ch
krásach mesta. KeìÏe sme v radoch
‰tudentov mali kamarátov, aj my sme
vyuÏili kaÏdú moÏnosÈ. A povieme
vám, stálo to za to! V tomto „‰tudent-
skom meste“ funguje aj organizácia
PANGEA, ktorá bola „druh˘m domo-
vom“ zahraniãn˘ch ‰tudentov. Tu sa
stretávali, organizovali kurzy, seminá-
re, veãierky, spoloãné raÀajky a akcie
ãi v˘lety. ZaÏiÈ v˘let s ìal‰ími 40 za-
hraniãn˘mi ‰tudentmi z celého sveta
bol naozaj záÏitok. Krásny. 

Ak by sme kon‰tatovali, Ïe ‰tudijn˘
pobyt bol len úÏasn˘, tak by sme kla-
mali. Ak v‰ak povieme, Ïe to bolo jedno
z najplodnej‰ích období Ïivota kaÏdého
z nás, tak to vystihuje realitu.

MILO·: Vynikajúci kolektív spolupra-
covníkov spôsobil, Ïe som sa cítil na
‰tudijnom pobyte naozaj ako doma.
Profesionálny prístup kolegov a ochota
pomôcÈ boli na‰imi kaÏdodenn˘mi sprie-
vodcami pri rie‰ení drobn˘ch i väã‰ích
problémov. Vynikajúcu spoluprácu po-
tvrdzuje aj nadviazaná následná partici-
pácia na v˘skumnom zámere hostiteº-
skej organizácie. Hoci musím priznaÈ,
Ïe sa mi na ‰tudijn˘ pobyt odchádzalo
pomerne ÈaÏko, návrat bol e‰te oveºa
nároãnej‰í. 

ZUZKY: Pre nás bol odchod do Bel-
gicka tieÏ ÈaÏk˘, preÏili sme plodné a
pekné tri mesiace, ale pri návrate bola
vôÀa domova a vianoãná atmosféra sil-
nej‰ia ako chuÈ zostaÈ. Odporúãame
podobn˘ pobyt v‰etk˘m ‰tudentom na-
‰ej univerzity! Otvoria sa im obzory, 
o ktor˘ch predt˘m ani len neuvaÏovali.
A garantujeme, Ïe na ‰tudijn˘ pobyt 
v zahraniãí urãite nikto nezabudne! 

Ing. ZUZANA ·AJBIDOROVÁ, KE 
Ing. ZUZANA LUPTÁKOVÁ, KE 

Ing. MILO· MAJERNÍK, KF 

Zdravotná ne‰kodnosÈ pitnej vody sa dosahuje úpravou, pri ktorej sa elimi-
nujú choroboplodné organizmy, ohrozujúce ºudské zdravie. Dezinfekcia vody
sa uskutoãÀuje niekoºk˘mi spôsobmi: oxidaãn˘mi procesmi (chlórom a jeho
zlúãeninami), úãinkom ultrafialového Ïiarenia a varom.

DEZINFEKCIA PITNEJ VODY

Na margo Nitrianskych ‰tudentsk˘ch dní

Ocenili najlep‰ích 
pestovateºov a chovateºov

za rok 2006 
V priestoroch Slovenského centra

poºnohospodárskeho v˘skumu v Nit-
re vyhlásili 9. mája víÈazov súÈaÏe
NAJ Slovensk˘ chov a NAJ Na‰e po-
le. Hlavn˘m cieºom bolo oceniÈ a me-
diálne podporiÈ najlep‰ích chovateºov
hospodárskych zvierat a pestovate-
ºov poºn˘ch plodín na Slovensku. Do
súÈaÏe o najlep‰ieho pestovateºa
2006 sa prihlásilo 250 subjektov, ví-
Èazom sa stalo Poºnohospodárske
druÏstvo Jel‰ovce.

V súÈaÏi NAJ Slovensk˘ chov bolo
hodnoten˘ch 1300 podnikov, ocene-
n˘ch bolo 31 najlep‰ích chovateºov. -r-



S mlad˘mi v˘tvarníkmi 
o umení i génioch...

Návod na dobrú fotografiu neexistuje

Jarné prúty symbolom 
galaveãera Gaudeamus

Na ihriskách
aj v telocviãni

www.uniag.sk

Na prelome apríla a mája sa uÏ tra-
diãne konajú Nitrianske univerzitné
dni. V poradí uÏ piaty roãník odborné-
ho, kultúrneho a ‰portového progra-
mu vyvrcholil galaveãerom pod ná-
zvom Jarné prúty v Divadle A. Bagara.

Pozvanie prijali v˘znamné osobnosti
akademického, kultúrneho a spoloãen-
ského Ïivota. Do hºadiska si zasadli aj
talentovaní ‰tudenti, ktorí aktívne re-
prezentovali svoje univerzity. Slávnost-
n˘ veãer, po odznení ‰tudentskej hym-
ny Gaudeamus igitur, otvorili rektori
Mikulá‰ Láteãka a Libor Vozár spoloãne
s primátorom Nitry Jozefom Dvonãom.
Scéna potom uÏ patrila umeleck˘m te-
lesám oboch univerzít. ·tudenti z UKF
vystúpili s hudobn˘m a taneãn˘m pro-

gramom, búrliv˘ aplauz patril taneãné-
mu súboru Atikus, FS Ponitran a uni-
kátnej kombinácii tanca, akrobacie, ne-
tradiãného umenia, spevu a hudby od
Capoeiry. Mimoriadnemu úspechu sa
te‰il spevokol Cespon, ktor˘ zaspieval
upravené rómske piesne. K slávnostnej
atmosfére prispelo aj Divadlo KríÏom-
KráÏom z na‰ej univerzity. ·tudenti za-
hrali úryvok z novona‰tudovanej ab-
surdnej antidrámy Ple‰ivá speváãka od
E. Ionesca. Náladu do bodu varu zodvi-
hol pestrou zmesou piesní a tancov FS
Zobor, ktor˘ reprezentuje na‰u univer-
zitu nielen na domácej, ale i zahraniã-
nej pôde. Podºa scenára Pavla Siku bo-
li v‰etky Ïánre na javisku pretkané vy-
hlasovaním a oceÀovaním víÈazov ‰por-
tov˘ch súÈaÏí. Rektor Mikulá‰ Láteãka
udelil diplom a mimoriadne ‰tipendium
za úspe‰nú reprezentáciu na‰ej univer-
zity trom ‰tudentom – Andrei Biãanovej
(3. roã. FEM) za reprezentáciu vo vol-
tíÏnom jazdení a gymnastike na koni,

Ladislavovi Bakayovi (5. roã. FZKI) za
v˘borné ‰tudijné v˘sledky a aktívnu
úãasÈ na architektonick˘ch súÈaÏiach.
Do tretice bol ocenen˘ Martin Bohát
(5. roã. MF) päÈnásobn˘ majster Slo-
venska v karate, osemnásobn˘ víÈaz
Slovenského pohára v kickboxe a maj-
ster Slovenska za rok 2006. 

Na podujatí sa prezentoval i mód-
ny návrhár a florista Róbert Bartolen 
z FZKI. Jeho v˘tvor - originálnu róbu,
predviedla moderátorka veãera, Katarí-
na Pereszlényiová z UKF.

Symbolom tohtoroãného galaveãera
sa stali jarné prúty, ktoré boli prítomné
v kaÏdom vystúpení. Vojtech Bíro z Veº-
kého ZáluÏia z nich uplietol ‰ibák a di-
váci mohli uvidieÈ aj najdlh‰í, 43,1-met-
rov˘ korbáã z v⁄bového prútia z dielne
tohto drÏiteºa slovenského rekordu v
pletení korbáãov. 

Po predstavení sa konalo priateºské
stretnutie úãastníkov a hostí pri ãa‰i
vína. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

VOLEJBAL
MuÏi: SPU - UKF 1 : 2 (-19, 16, -13)
V súboji muÏsk˘ch tímov zvíÈazili ‰tu-

denti UKF, medzi ktor˘mi vynikli extraligo-
ví hráãi, na smeãi Valent a dirigent s na-
hrávaãskou taktovkou Kub‰. Zápas sa
odohral i napriek tomu, Ïe na zaãiatku boli
pripravení len ‰tyria hráãi UKF a ‰iesti
SPU. UKF doplnila svoj tím aÏ v priebehu
prvého setu, dokázala ho v‰ak vyhraÈ a na-
pokon aj cel˘ zápas.

Îeny: SPU – UKF 0 : 2 (-10, -14)
Na poslednú chvíºu pozháÀaná ‰estica

na‰ej univerzity bola ligovému druÏstvu
UKF príjemn˘m súperom v jeho baráÏo-
vom ÈaÏení na ceste do extraligy. 

PaedDr. JOZEF BERâÍK

STREETBAL
MuÏi

1. Márna snaha (Robo Poliak, Michal Vra-
bec, Tomá‰ Vavro, Peter Barta), SPU

2. Above the Rim (Martin Va‰‰, Peter Zá-
kopãan, Juraj Lakti‰), UKF

3. Exit (Alexander Valach, Jozef Purdiak,
Peter Kremen, Ján Smitka), SPU

Îeny
1. Letu‰ky (Gabika Orbánová, Linda Al-

maská, Lucia Vilner, Natália ·i‰oláko-
vá), UKF

BASKETBAL
MuÏi: SPU - UKF 55 : 56
Îeny: UKF – SPU 89 : 38

PLÁÎOV¯ VOLEJBAL
MuÏi

1. Kub‰ – Svetko (UKF) 
2. Ëapu‰ík – Lieskovsk˘ (SPU)
3. Miãek – Va‰íãek (SPU)

Îeny
1. DiÀová – Dlugo‰ová (SPU)
2. DuchoÀová – Karandu‰ovská (UKF)
3. Brunajová - Minaroviechová (UKF) 

Na turnaji sa zúãastnilo osem muÏsk˘ch
a ‰tyri Ïenské druÏstvá, ktoré vytvorili veº-
mi dobrú atmosféru a prispeli ku kvalitnej
úrovni celého turnaja. 

FUTBAL
UKF – SPU 5 : 0 (2 : 0)
Po ‰tyroch víÈazn˘ch roãníkoch turnaja o

Pohár rektorov nitrianskych univerzít sa
tento rok súperovi podarilo prelomiÈ na‰u
úspe‰nú sériu a získaÈ cennú trofej. Podºa
slov trénera PaedDr. D. Danka, dôvodom
bol predov‰etk˘m oslaben˘ káder, keì aÏ
päÈ hráãov z vlaÀaj‰ieho víÈazného muÏ-
stva nemohlo nastúpiÈ kvôli zdravotn˘m
problémom. Veríme, Ïe o rok na‰i chlapci
UKFkárom poráÏku vrátia a zároveÀ obhá-
ja aj titul akademického majstra Slovenska.

TENIS
V muÏskej kategórii zvíÈazil Stanislav

Dermek z UKF, prvú prieãku medzi Ïena-
mi obsadila Veronika Petraninová z SPU.

VODÁCKE PRETEKY
MuÏi: 

1. Janko Kurucz, Matej Hriabovsk˘ (UKF)
2. Ján âepko, Ján Uliãn˘ (SPU)
3. Michal Kaãur, Gregor Gál (UKF)

Zmie‰ané dvojice: 
1. Alica Ferlíková, Adam Pianãík (UKF)

Vizitkou mlad˘ch umelcov sa uÏ tradiãne stáva v˘stava umelec-
k˘ch prác v rámci Nitrianskych univerzitn˘ch dní. Aj tento rok ich v˘-
tvarné a fotografické diela ozdobili foyer pod aulou.

Na v˘stave sa prezentovalo 27 mla-
d˘ch umelcov z Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva, medzi nimi Rad-
ko ·en‰el, Miroslava Baránková, Vero-
nika Slowiková, Tomá‰ Bulla, L˘dia Krá-
nerová ãi Milota Sidorová. SúãasÈou ex-
pozície boli i fotografie Jána Mezeya,
Mariána Vargica, Róberta Kollára, Îofie
Hako‰ovej, Dominiky Pozníkovej a Mi-
riam Podbehlej. 

Na vernisáÏi sa zúãastnila aj Jana
Hlavatá a Miroslav Chomjak, ktor˘ch
tvorba má spoloãného menovateºa - ab-
straktné umenie. Ich umeleck˘ rukopis
je známy uÏ z predchádzajúcich v˘stav.
„Nie som zástankyÀou toho, Ïe ‰t˘l mu-
sí byÈ detailne vykreslen˘. Láka ma nie-
ão abstraktné, tro‰ku rozmazané, to, ão
nevyzerá ako reprodukcia, ale má svoju
grafickú stránku a je v tom duch kreati-
vity,“ hovorí Jana. V jej dielach dominu-
je modrá a zelená farba v kombinácii s
bielou. Na v˘stave sa prezentovala sé-
riou prác, ktoré vznikli pred rokom v Let-
nej ‰kole umeleck˘ch zruãností v Ban-
skej ·tiavnici, ale aj súãasnou tvorbou.
K nej patril aj umeleck˘ v˘tvor zobrazu-
júci rybu. Autorka ho vytvorila z úlomkov
rozbitého zrkadla a názov nedostal z to-
ho dôvodu, „aby si v Àom kaÏd˘ na‰iel
to svoje“. 

Miroslav Chomjak sa zam˘‰ºa nad
t˘m, Ïe ºudia príli‰ ãasto skúmajú, ão
chcel autor obrazom vyjadriÈ. „KaÏdé
dielo nemusí vyjadrovaÈ nejakú my‰-
lienku. To ãasto ani nie je autorov zá-
mer. Tvorba je skôr o pocitoch, vníma-
ní, o farbách,“ hovorí. 

A ão si myslia mladí umelci o vzo-
roch, génioch ãi bláznoch vo v˘tvar-
nom umení? „Nemám vzor, skôr sa mi
páãia diela Clauda Moneta a Vincenta
van Gogha,“ zareagovala Jana. „Blá-
zon alebo génius - veãná dilema, ktorú
si ºudia trúfajú rozlú‰tiÈ. Aj známy ‰pa-
nielsky architekt Antonio Gaudí ãakal
na svoj ortieº,“ hovorí Miroslav. „Jeho
práce súãasníci nevedeli pochopiÈ. Bol
to ãlovek intuície a preslávil sa Kated-
rálou Svätej rodiny. Stavba ho tak vza-
la, Ïe neregistroval niã iné, dokonca v
nej aj spával. Chodil stále zamyslen˘ a
to mu vraj aj pomohlo na druh˘ svet.
Zrazila ho elektriãka a ºudia mu nepo-
mohli, keìÏe bol zanedban˘ a poklada-
li ho za tuláka. TakÏe blázon a ãi gé-
nius, ktor˘ si nerobil nákresy a nosil
projekt v hlave. Originálny, nadãasov˘,
dokázal predbehnúÈ svoju dobu, a prá-
ve t˘m mi vÏdy imponoval.“

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Na snímkach:
1. Foyer pod aulou ozdobila v˘sta-

va v˘tvarn˘ch a fotografick˘ch prác 

2. M. Bohát, L. Bakay a A. Biãano-
vá si na slávnostnom veãere Gau-
deamus prevzali diplomy a mimoriad-
ne ‰tipendium za úspe‰nú reprezen-
táciu na‰ej univerzity.

3. ·portov˘ areál Katedry telesnej
v˘chovy a ‰portu SPU otvoril svoje
brány súÈaÏn˘m tímom i jednotlivcom
z oboch univerzít.

4. SúãasÈou NUD bola aj celouni-
verzitná prehliadka ‰tudentskej ve-
deckej ãinnosti. 

5. Vystúpenia folklórneho súboru
Zobor obveseºovali akademickú obec
i Nitranov. 

6. Po prv˘krát v päÈroãnej histórii
futbalového turnaja putoval Pohár
rektorov na UKF. 

7. Dobrá muzika, bláznivé súÈaÏe 
a chutné pivo – to bol tohtoroãn˘ Ba-
Ïant majáles.

Snímky: R. KOLLÁR, 
L. ZÁHORÁKOVÁ

Viac v rubrike Fotoobjektívom na
www.polnohospodar.sk

Ozdoben˘m májom
pote‰ili dievãatá

„Stavanie mája je tradícia, ktorou
vyjadrujú chlapci svoj vzÈah k dievãa-
tám. Chceme im urobiÈ radosÈ, nech
vedia, Ïe o ne niekto stojí,“ takto vní-
ma starobyl˘ zvyk Branislav Jaìuì,
bratia Martin a Ján Kaminsk˘, Marek
Brie‰ka, Vladimír Galas a ªubo‰ Ho-
vanec z FS Zobor, ktorí posledn˘
aprílov˘ deÀ postavili pred ·D A.
Bernoláka asi osemmetrov˘ máj.
Nebola to taká jednoduchá práca,
ako by sa na prv˘ pohºad zdalo! Z
minulého roka totiÏ zostalo v jame
prekvapenie v podobe zakopaného
pÀa, ktor˘ museli chlapci najskôr od-
strániÈ. Na pomoc pri‰li aj dievãatá,
aby vyzdobili máj. „Chlapãenská ru-
ka sa v˘zdoby dotkla uÏ predt˘m, ale
nevyzeralo to dobre,“ prezradil ªu-
bo‰ Hovanec, ‰Èastn˘, Ïe piataãky
Vikina a Aìa ich nenechali v ka‰i. 
A ão hovoria vysmiate dievãatá na
pestro ozdoben˘ máj? „Tak˘to krás-
ny máj by mohol stáÈ aj pri kaÏdej
dievãenskej izbe!“ 

So svojím pocitom pri stavaní má-
ja sa s nami podelil aj Branislav Ja-
ìuì, ktor˘ pochádza z Plie‰oviec v
okrese Zvolen, kde sa táto tradícia
dodnes dodrÏiava. „U nás sa stavia
hlavn˘ máj v centre dediny a tieÏ jed-
notlivo, kaÏd˘ chlapec pre svoju fra-
jerku. Zvykom je, Ïe máj si vyzdobia
dievãatá a chlapci im ho v noci na 1.
mája postavia pred dom.“ -rch-

MARATÓN V AEROBIKU
Tento raz sa konal v ‰portovej ha-

le, ktorá poskytla lep‰ie podmienky
pre cviãenie a zároveÀ aj divácky pú-
tavej‰ie prostredie. Prebiehal v troch
50–minútov˘ch kolách, medzi ktor˘-
mi boli 5-minútové prestávky. ·tyrid-
siatim súÈaÏiacim, ‰tudentkám na‰ej
univerzity, v jednotliv˘ch kolách pre-
cviãovala Zuzana Raffajová (1. FEM),
Martina Tillnerová (4. FAPZ) a Mgr.
Marcela Dulajová. Zaujímavé cho-
reografie, ktoré si pripravili, dali riad-
ne zabraÈ v‰etk˘m cviãenkám. Poro-
te pri rozhodovaní pomáhala Eva
Tvrdá (3. FBP).

VíÈazkou maratónu sa stala Marti-
na Gáborová (4. FEM), druhé miesto
obsadila Jana Golejová (1. FEM) a
na tretej prieãke sa umiestnila An-
drea Ponechalová (4. FAPZ). V‰etky
tri pravidelne cviãia aerobik a venujú
sa aj in˘m pohybov˘m aktivitám.
Podºa vyjadrenia dievãat bola súÈaÏ
primerane nároãná a zaujímavá,
pretoÏe si v nej overili svoju trénova-
nosÈ, vytrvalosÈ a pevnú vôºu vydrÏaÈ
aÏ do konca. Priznali sa, Ïe v istom
momente sa u nich prejavila aj kríza,
keì chceli súÈaÏ ukonãiÈ. 

VíÈazkám srdeãne blahoÏeláme,
v‰etk˘m súÈaÏiacim Ïeláme veºa
chuti a elánu do ìal‰ieho cviãenia a
te‰íme sa na ìal‰ie ‰portové stret-
nutie. 

Za organizátorov: 
Mgr. M. ORLÍKOVÁ 

a Mgr. D. FEBENOVÁ

� NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2007 SLOVOM A OBRAZOM  �  NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2007 SLOVOM A OBRAZOM  �

V rámci podujatia Veãer otvoren˘ch dverí vo fotokomore sa v ·D A. Bernoláka
stretlo okolo 25 priaznivcov umeleckej fotografie. My‰lienkou stretnutia bola v˘-
mena skúseností, vzájomné hodnotenie prác, prezentácia digitálnych fotografií 
a snaha predstaviÈ v˘robu klasickej fotografie. 

V prvej ãasti programu prezentoval svoje fotografie Ing. Ján Mezey, PhD., z Ka-
tedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, ktor˘ sa fotografovaniu venuje od
svojich 14 rokov a Marián Vargic, doktorand z Mechanizaãnej fakulty. Ján Mezey
premietol sériu diapozitívov, zábery vznikli poãas potuliek po Slovenskom raji, Spi‰i,
ale aj na zahraniãn˘ch cestách v Mexiku, Chorvátsku a v Egypte. Medzi nimi aj zau-
jímavé momentky – záti‰ia, stromy, autá, zvieratá, ºudia, ãi historické budovy urobe-
né ‰peciálnou technikou, napríklad rybím okom. „Návod na vyrobenie dobrej foto-
grafie neexistuje. Sú len urãité odporúãania, ktoré sa môÏu, ale nemusia potvrdiÈ,“
hovorí Mezey. „DôleÏité je odosobniÈ sa a zamyslieÈ e‰te pred stlaãením spú‰te, ako
by som ja vnímal túto fotografiu, ak by mi ju ukázal niekto in˘.“ Pre t˘ch, ktorí majú
fotografovanie ako hobby, odporúãa Ján Mezey fotoaparát s kvalitn˘m objektívom 
a s moÏnosÈou manuálneho nastavenia aspoÀ základn˘ch hodnôt, ako je ãas, clona
a zaostrenie.

Marián Vargic sa prezentoval panoramatick˘mi fotografiami. „Panoráma je funk-
cia, ktorá umoÏní spojiÈ dve alebo tri snímky krajiny do jedného ‰irokouhlého zábe-
ru. Pri fotografovaní krajinky by vás malo zaujímaÈ ‰iroké ohnisko, nie zoom alebo
megapixely a tieÏ ‰ed˘ prechodov˘ a polarizaãn˘ filter,“ vysvetlil autor. Tomuto ko-
níãku sa venuje tri roky a ako sám tvrdí, dostal sa k nemu cez lásku k prírode. 

Po prezentácii si ‰tudenti mohli pozrieÈ expozíciu fotografií a fotoaparátov v klu-
bovni ·D Nová doba. Fotografi sa zhodli, Ïe aj keì digitálny fotoaparát ponúka väã-
‰ie spektrum moÏností, klasick˘m analógov˘m sa dajú robiÈ kraj‰ie snímky. Druhá
ãasÈ podujatia patrila náv‰teve fotokomory, kde sa ‰tudenti oboznámili s postupom
pri v˘robe klasickej ãiernobielej fotografie. „Neopísateºn˘ pocit mám vtedy, keì vi-
dím, ako sa vo v˘vojke zjavuje fotografia,“ zmienila sa fotografka Îofia Hako‰ová. 

-rch-
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âo by som, keby som...

Ad: UãiÈ sa! UãiÈ sa?

BLAHOÎELÁME

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

NEPREHLIADNITE

UPOZOR≈UJEME

INZERCIA

V¯BEROVÉ KONANIE

SPEKTRUM

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity 
v Nitre vyhlasuje v zmysle zákona ã. 131/2002 Z. z. o
vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zá-
konov, v˘berové konanie na obsadenie: 

➤ miest vedúcich zamestnancov nasledujúcich
pracovísk na Fakulte záhradníctva a krajinného in-
Ïinierstva:
- Katedra krajinného inÏinierstva,
- Katedra biometeorológie a hydrológie,
- Katedra krajinného plánovania a pozemkov˘ch

úprav,
- Katedra záhradnej a krajinnej architektúry,
- Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor, docent ale-

bo akademick˘ titul PhD. resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ

certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a

smerovania katedry.
Uzávierka v˘berového konania je 1. 6. 2007.

➤ funkãn˘ch miest profesorov FZKI:
- 1 miesto pre ‰tudijn˘ odbor Krajinné inÏinierstvo na

Katedre krajinného inÏinierstva,
- 1 miesto na 0,5 pracovn˘ úväzok pre ‰t. odbor

Záhradníctvo na Katedre ovocinárstva, vinohradníc-
tva a vinárstva,

- 1 miesto na 0,5 prac. úväzok pre ‰t. odbor Záhrad-
níctvo na Katedre biometeorológie a hydrológie,

- 1 miesto na 0,3 prac. úväzok pre ‰t. odbor Krajinná
a záhradná architektúra na Katedre záhradnej a kra-
jinnej architektúry,

- 1 miesto pre ‰t. odbor Krajinná a záhradná architek-
túra na Katedre biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch
úprav;
Uzávierka v˘berového konania je 1. júna 2007. 

➤ funkãn˘ch miest docentov FZKI:
- 1 miesto pre ‰t. odbor Záhradníctvo na Katedre ovo-

cinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
- 1 miesto v plnom pracovnom úväzku a 1 miesto na

0,5 prac. úväzku pre ‰t. odbor Krajinná a záhradná
architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej archi-
tektúry.
Uzávierka v˘berového konania je 1. júna 2007. 
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na ob-

sadzovanie funkãn˘ch miest profesorov a docentov sú
uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na
úradnej v˘veske SPU.   

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta na Katedre spoºahlivosti strojov MF.

Podmienky: 
- V· vzdelanie II. stupÀa technického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. pred

obhájením dizertaãnej práce,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ

certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifiká-
tom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky
IKT,

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

Uzávierka v˘berového konania je 25. mája 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta v 0,55 pracovnom úväzku na Katedre
spoºahlivosti strojov MF.

Podmienky: 
- V· vzdelanie II. stupÀa technického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. pred

obhájením dizertaãnej práce,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preuká-
zaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifiká-
tom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky
IKT,

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

Uzávierka v˘berového konania je 25. mája 2007.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta na Katedre strojov a v˘robn˘ch systé-
mov MF v 0,55 pracovnom úväzku pre v˘uãbu
predmetov: základy technického rozvoja, stroje pre
rastlinnú v˘robu, mechanizácia rastlinnej v˘roby,
mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby, mecha-
nizované v˘robné systémy, riadenie prevádzky
strojov, projektovanie v˘robn˘ch systémov.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa so zameraním na mechani-

záciu poºnohospodárstva,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ

certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifiká-
tom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky
IKT,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu 1. 7. 2007.

Uzávierka v˘berového konania je 1. júna 2007.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi do-
kladmi o vzdelaní, prehºadom doteraj‰ej vedeckov˘-
skumnej práce, zoznamom publikovan˘ch prác a in˘mi
poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte na adresu
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.

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

Konzultácie v sade... Foto: RUDOLF OPÁTH
samozrejme, mohla veci ovplyvÀovaÈ
a vykonávaÈ. Rozhodne by som veºa
neprem˘‰ºala nad in‰talovaním a ná-
sledne odhalením pamätnej tabule v
priestoroch pod aulou na‰ej univerzi-
ty, ktorá by predov‰etk˘m ‰tuden-
tom, ale aj ostatn˘m náv‰tevníkom
oznamovala, Ïe komplex budov SPU
bol na prelome storoãia vyhlásen˘ za
Stavbu 20. storoãia v rámci celého
Slovenska. Myslím si, Ïe túto sku-
toãnosÈ dostatoãne nezdôrazÀuje-
me. ·tudenti to, aÏ na malé v˘nimky,
nevedia a moÏno ani mnohí zamest-
nanci.

� Je známe, Ïe v priestoroch uni-
verzity je v‰eobecn˘ zákaz fajãenia.
Tí, ktorí chodia na obedy do ·D A.
Bernoláka v‰ak vedia, Ïe po akciách,
ktoré sa konajú v priestoroch kongre-
sového centra (a nie je ich málo), je
„‰pakov“ na schodoch neúrekom. Ak
si organizácie objednajú kongresové
centrum a platia za to, mali by byÈ na
schodoch v primeranom mnoÏstve aj
popolníky. Veºakrát som si v‰imla roz-
paky ºudí, ktorí len veºmi neradi za-
hadzovali ohorky priamo na schody,
lebo ich nebolo kde daÈ.

� UÏ dávno by som bola zriadila
„senior klub“, ktor˘ by bol pre na‰ich
b˘val˘ch spolupracovníkov miestom,
kde sa môÏu v dôstojn˘ch podmien-
kach nielen stretaÈ, ale svojim b˘va-
l˘m kolegom na katedrách aj poradiÈ,
prípadne konzultovaÈ s doktorandmi ãi
diplomantmi. Urãite by takú moÏnosÈ
privítali. DANIELA WOLFOVÁ

www.uniag.sk
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SúÈaÏíme s E – KU
Slovensk˘ ‰tudent Juraj
získal ‰tipendijn˘ pobyt
na jednej renomovanej
univerzite v New Yorku.
Poãas svojho pobytu sa
snaÏil vidieÈ, spoznaÈ a

zaÏiÈ ão najviac. Raz sa zatúlal aj do ma-
lého baru a zarozprával sa so sympatic-
k˘m barmanom. Poãas zaujímavého
rozhovoru si barman neãakane poklop-
kal po ãele a Juraj zneistel. Viete, ako
mal zareagovaÈ? 

a) Rázne ukonãiÈ rozhovor, pretoÏe
barman mu dal najavo, Ïe ho povaÏu-
je za hlupáka. Toto gesto je na Slo-
vensku aj v USA vnímané jednoznaã-
ne negatívne.

b) Juraj si mal objednaÈ e‰te jeden
drink. Barman mu chcel naznaãiÈ, Ïe
si treba daÈ aj do „druhej nohy“.

c) Mohol sa pote‰iÈ, pretoÏe bar-
man mu spontánne naznaãil, Ïe pove-
dal nieão super clever. V USA je to
pozitívne gesto.

Va‰e odpovede ãakáme do 28. 5. 2007
na adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného v˘hercu ãakajú darãekové
predmety, ktoré do súÈaÏe venoval E - KU
In‰titút jazykovej a interkultúrnej komuni-
kácie v Nitre.

E – KU In‰titút jazykovej a interkultúr-
nej komunikácie v Nitre oznamuje, Ïe v
júni sa budú konaÈ medzinárodné jazy-
kové skú‰ky Goetheho in‰titútu. Záu-
jemcovia sa môÏu prihlásiÈ do 23. 5.
2007 na skú‰ky START Deutsch 1, 2,
Zertifikat Deutsch, Zentrale Mittelstufen-
prüfung, Zertifikat Deutsch für den Beruf
a Zentrale Oberstufenprüfung. Presn˘
rozpis termínov a ìal‰ie informácie náj-
dete na www.eku.sk.

Rád by som reagoval na ãlánok od
Sapie, ktorej názor je aÏ príli‰ jednostran-
n˘. V‰etko má svoje negatíva aj pozitíva. 
A myslím si, Ïe udeºovanie internátov, zo-
hºadÀujúce aj vzdialenosÈ, je správnym
krokom. 

Nech si skúsi predstaviÈ, Ïe b˘va 400
km od Nitry, ale nemôÏe byÈ ubytovan˘ /ná
na internáte, lebo ten je, pri troche zvelião-
vania, pln˘ ºudí z Nov˘ch Zámkov a Zla-
t˘ch Moraviec... Alebo má platiÈ: "âím ìa-
lej b˘va‰, t˘m sa musí‰ viac uãiÈ?“ 

Na SPU existujú aj fakulty (napr. FZKI),
na ktor˘ch sa známky udeºujú na základe
znaãne subjektívneho hodnotenia pedagó-
gov a niekedy je jednoducho nereálne maÈ
priemer, ktor˘ by postaãoval pri toºk˘ch u-
chádzaãoch o ubytovanie... âasto nie je
v‰etko len o "bifºovaní", ale aj o nápadoch,
talente, ‰Èastí a, samozrejme, sympatiách
vyuãujúcich...

Je logické, Ïe netreba podporovaÈ leni-
vosÈ a lajdáctvo, ale taktieÏ si treba uve-
domiÈ, Ïe sa uãíme kvôli sebe, pre svoju
budúcnosÈ, a nie preto, aby sme dostali
internát... IRBIS

●  ●  ●

Slová „ãím ìalej ‰tudent b˘va, t˘m má
väã‰í nárok na udelenie internátu“ a po-
dobné vyjadrenia na tému „v˘chodniarov
so zl˘m priemerom“ v minulom ãísle Poº-
nohospodára ma nenechali pokojného.
Som piatak a zaÏil som toho na internáte
dosÈ, pretoÏe je to môj druh˘ domov. Som
tieÏ z v˘chodu a po zavedení prideºovania
internátu podºa prospechu som sa dvakrát
ocitol na deliacej ãiare s priemerom 2.0.
Podºa toho, ão som poãul, internát sa ude-
ºuje podºa poãtu ‰tudentov Ïiadajúcich o
internát z jednotliv˘ch fakúlt, ão znamená,
Ïe ak je napríklad na FEM-ke sto jednotká-
rov, tak prv˘ch cca 30-40 % ºudí, podºa po-
ãtu ‰tudentov FEM z celkového poãtu ‰tu-

dentov SPU, internát dostane. Ostatní sú
odkázaní na odvolania, priváty a niekedy
nepomôÏe ani vzdialenosÈ. Rád by som
pripomenul e‰te jeden fakt. ·tudenti z blíz-
keho okolia, ktor˘m je pridelené ubytova-
nie, trávia na internáte maximálne 3 dni, ão
je podºa mÀa mrhanie ubytovacími kapaci-
tami. Veºakrát sa polemika na túto tému
konãí vetou: „Stále bude niekto v nev˘ho-
de…“, preto by som túto tému uzavrel. 
V súãasnosti sa ponúka oveºa viac tém na
zamyslenie. UvaÏuje sa o znovuvytvorení
internátnej rady. Kto ju bude viesÈ?  Budú
to ‰tudenti, ktorí si budú podhadzovaÈ izby,
alebo nezávislá rada s riadnymi kompeten-
ciami? Veºmi pálãiv˘ je aj problém poriad-
ku na internátoch. Budeme potrebovaÈ
sluÏby SBS-ky, ako je to v Bratislave? Pre-
ão sú internátne izby v takom zlom stave?
Slabo vybavené… atì. Myslím, Ïe to by
malo ‰tudentov trápiÈ viac ako nateraz ne-
menn˘ poãet bodov za vzdialenosÈ. 3.k.o.

●  ●  ●

Prorektor pre rozvoj univerzity, prof.
Ing. Ján Tomá‰, PhD., inicioval v piatok
11. mája stretnutie so zástupcami ‰tu-
dentov. ·tudentské rady SPU po Àom
zaujali toto stanovisko:

„DÀa 30. 1. 2007 sa konalo stretnutie
ãlenov ‰tudentsk˘ch rád s úãasÈou vede-
nia univerzity, na ktorom sa prerokováva-
la metodika prideºovania internátov. Na
podnet vedenia univerzity mala byÈ okrem
‰tudijného priemeru zohºadnená aj vzdia-
lenosÈ trvalého bydliska. Hlasovaním ãle-
nov ·R bol väã‰inovo schválen˘ pomer
65 % za priemer a 35 % za vzdialenosÈ.
Metodika bola ìalej postúpená v˘poãto-
vému stredisku, ktoré ju zaviedlo do sys-
tému. 

Je moÏné, Ïe táto metodika nie je spra-
vodlivá voãi v‰etk˘m ‰tudentom. Preto sa
v budúcnosti nevyluãujú jej zmeny.“ -r-

SÚËAÎ
S AUTO·KOLOU AKADÉMIA

V predchádzajúcom ãísle sme od vás
chceli vedieÈ, ãi do povinnej v˘bavy mo-
torového vozidla patrí aj ÈaÏné lano.
Správna odpoveì je a) - ÈaÏná tyã ale-
bo ÈaÏné lano schváleného typu urãené
na vleãenie vozidiel je podºa § 8 zákona
povinnou v˘bavou motorového vozidla s
prevádzkovou hmotnosÈou prevy‰ujú-
cou 400 kg, to neplatí pre motocykel.
Cenu, ktorou je kondiãná jazda na vo-
zidle Auto‰koly AKADÉMIA, získava
Ing. Jana Havránková. -r-

� Katedra environmentálneho ma-
naÏmentu FE·RR je organizátorom
medzinárodného vedeckého seminára
Staré environmentálne záÈaÏe a prístu-
py manaÏmentu k ich rie‰eniu, ktor˘ sa
uskutoãní 22. mája od 10.00 h v priesto-
roch deta‰ovaného pracoviska Fakulty
európskych ‰túdií a regionálneho rozvo-
ja v Ko‰iciach na PoÏiarnickej ulici 1. 

� 22. a 23. mája sa v nitrianskom
Agroin‰titúte bude konaÈ dvanásta me-
dzinárodná vedecká konferencia Kvalita
a spoºahlivosÈ technick˘ch systémov,
ktorú pod zá‰titou ministra hospodár-
stva organizuje Katedra spoºahlivosti
strojov MF.

� Na zámku v Topoºãiankach sa 23. a
24. mája sa zídu úãastníci siedmeho ce-
loslovenského seminára z fyziológie Ïi-
voãíchov, ktor˘ pripravila Katedra fyzio-
lógie Ïivoãíchov FBP.

� V posluchárni CH sa 24. mája od
9.00 h bude konaÈ medzinárodná ve-
decká konferencia Nové trendy v kon-
‰truovaní a tvorbe technickej doku-
mentácie. Podujatie, ako sprievodnú ak-
ciu 14. roãníka medzinárodného strojár-
skeho veºtrhu, pripravila Katedra me-
chaniky a strojníctva MF. 

� Biomasa pre regionálnu energeti-
ku je názov medzinárodnej odbornej
konferencie, ktorú 30. mája v Kongreso-
vom centre organizuje Katedra strojov a
v˘robn˘ch systémov MF v spolupráci 
s Károly Róbert Főiskola v Gyöngyösi.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU 
v Nitre oznamuje, Ïe 19. júna 2007 o
10.00 h v zasadaãke D-MF (KMaS, 4.
poschodie) bude Ing. JANA ·VENKO-
VÁ, doktorandka na Katedre mechani-
zácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby,
obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú prá-
cu na tému ZniÏovanie emisií ‰kodlivín
plynov úpravou technick˘ch a technolo-
gick˘ch systémov v chove hospodár-
skych zvierat. 

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov SPU v Nitre oznamuje,
Ïe

� 22. júna 2007 o 10.00 h v kniÏnici
Katedry environmentalistiky a zoológie
(pavilón Z, 2. poschodie) bude Mgr. JA-
NA BE≈AâKOVÁ, doktorandka na KEZ,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Monitorovanie a hodnotenie kvality vody
v Prírodnej rezervácii Îitavsk˘ luh z eko-
logického hºadiska;

� 26. júna 2007 o 9.00 h v zasadacej
miestnosti Katedry chémie FBP (pavilón

CH, 1. poschodie) bude RNDr. DANIEL
BAJâAN, extern˘ doktorand na KCH,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Hy-
gienick˘ stav poºnohospodársky obrá-
ban˘ch pôd povodia rieky ·tiavnica.

Pracovníci Katedry spoloãensk˘ch
vied FEM srdeãne blahoÏelajú Mgr. Eve
Svitaãovej k úspe‰nej obhajobe dokto-
randskej dizertaãnej práce v odbore
systematická filozofia, ktorú obhájila 23.
4. 2007 na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave.

Dekan Mechanizaãnej fakulty ozna-
muje, Ïe 6. júla 2007 o 8.00 h sa budú v
zasadaãke MF na 4. poschodí KMaS
konaÈ prijímacie skú‰ky na doktorand-
ské ‰túdium v nasledujúcich ‰tudijn˘ch
programoch: 
➤ Kvalita produkcie,
➤ Technika a mechanizácia poºno-

hospodárskej v˘roby,
➤ Dopravné stroje a zariadenia.

Témy dizertaãn˘ch prác (schválené
Vedeckou radou MF 2. 5. 2007) nájdete
na internetovej stránke fakulty resp. sa s
nimi môÏete oboznámiÈ na Dekanáte
MF. Prihlá‰ky za‰lite do 15. 6. 2007 na
adresu: Dekanát Mechanizaãnej fakulty,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU v Nitre, vypisuje prijímacie
konanie na obsadenie miest na dokto-
randské ‰túdium pre akademick˘ rok
2007/2008. 

·tudijné programy:
➤ Ekonomika a manaÏment podniku –

‰t. odbor 3.3.16 Ekonomika a manaÏ-
ment podniku,

➤ Ekonomika a manaÏment poºnohos-
podárstva a potravinárstva – ‰t. od-
bor 3.3.11 Odvetvové a prierezové e-
konomiky.
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi druhého

stupÀa vysoko‰kolského ‰túdia. Infor-
mácie o témach dizertaãn˘ch prác, ako
i poÏiadavkách na ‰túdium môÏete zís-
kaÈ na úradnej v˘veske FEM, na referá-
te pre vedecko-v˘skumnú ãinnosÈ a v˘-
chovu doktorandov Dekanátu FEM ale-
bo na www.fem.uniag.sk. Uzávierka pri-
hlá‰ok je 31. mája 2007.

➤ Prenajmem 3-izbov˘ zariaden˘ byt
na Klokoãine pre 4 osoby, najvhodnej-
‰ie pre manÏelské alebo partnerské pá-
ry, len doktorandom alebo asistentom.
Tel.: 037/741 5443. (144/2007)


