
Jediná otázka

Typick˘ jesenn˘ sviatok - festival ãarodejníc, stra‰idiel, masiek a vyrezávan˘ch
tekvíc, usporiadala predposledn˘ októbrov˘ deÀ Botanická záhrada SPU. âítajte
na 4. strane. Snímka: rch

doc. Janovi PISZCZALKOVI 
z Katedry strojov 

a v˘robn˘ch systémov MF

Koncom októbra podpísal dekan
Mechanizaãnej fakulty s dekanom Fa-
kulty inÏinierstva v˘roby Var‰avskej
univerzity prírodn˘ch vied zmluvu o
spolupráci. V ktor˘ch prieseãníkoch
sa aktivity oboch fakúlt pretínajú?

- Prof. Vladimír Kroãko, dekan na‰ej
fakulty, ma poveril prípravou zmluvy, 
a tak na základe anal˘zy ãinností oboch
partnerov môÏem pokojne povedaÈ, Ïe
máme veºa spoloãného. Obe fakulty sa
reciproãne zaujímajú o problematiku vy-
uÏitia obnoviteºn˘ch zdrojov energie,
konkrétne biomasy. Poºsk˘ch kolegov
zaujíma presné poºnohospodárstvo, te-
matika, ktorú rie‰ime spoloãne s Agro-
divíziou Selice a môÏeme uÏ prezento-
vaÈ hodnotné v˘sledky. Pre na‰u fakultu
je interesantná recyklácia motorov˘ch
vozidiel, s ohºadom na ochranu Ïivotné-
ho prostredia. Sme z hºadiska tohto pro-
blému iba zaãiatoãníci a skúsenosti bu-
deme vedieÈ dobre zhodnotiÈ v na‰ich
podmienkach. 

Mimoriadne srdeãné prijatie na‰ej de-
legácie, ktorú dopæÀal doc. Ján Simoník,
predseda akademického senátu, svedãi-
lo o ústretovosti a ochote spolupracovaÈ.
Po oficiálnom podpise sa zaãne konkrét-
na práca na úrovni katedier. Zmluva
predpokladá spoluprácu v oblasti v˘sku-
mu, v˘uãby, mobilít, ale aj publikaãnej
ãinnosti. Prvou lastoviãkou, ktorú sme
na mieste dohodli, by malo byÈ spolu-
autorstvo poºsk˘ch kolegov na vydaní
skrípt o pozberovej úprave plodín. KP

Dekani ekonomick˘ch fakúlt z krajín Vy‰ehradskej ‰tvorky sa dohodli na admini-
stratívnom, metodickom a manaÏérskom postupe pri uvádzaní spoloãného ‰tudij-
ného programu do Ïivota. Foto: za

Prof. Vladimír Kroãko pozval prof.
Andrzeja Chochowského, dekana Fa-
kulty inÏinierstva v˘roby z Var‰avy, na
náv‰tevu na‰ej univerzity.
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Pôjde v nej o rozvoj spoloãnej straté-
gie oboch fakúlt v oblasti v˘uãby a v˘-
skumu, o spoluprácu v programoch v˘-
meny pedagógov a ‰tudentov, pri vy-
dávaní odborn˘ch publikácií a organi-
zácii konferencií, resp. ìal‰ích aktivi-
tách súvisiacich s ãinnosÈou oboch pra-
covísk, ako aj univerzít. 

„Aj keì samotná formalizácia vzÈahu
nie je zárukou úspe‰nej kooperácie,
verím, Ïe nadväzujúc na doteraj‰ie v˘-
sledky, máme ‰ancu priniesÈ nieão no-
vé v prospech kvality v˘uãby a v˘sku-
mu, ale aj medziºudsk˘ch vzÈahov“, po-
vedal v príhovore dekan Peter Bielik. Aj
prof. László Villányi podãiarkol, Ïe nad-
viazanie spolupráce s FEM bol z po-
hºadu jeho fakulty, ktorá v tomto roku
slávi 50. v˘roãie svojho zaloÏenia,
správny krok. Potvrdením je viacero
úspe‰n˘ch spoloãn˘ch odborn˘ch po-
dujatí, projekty v rámci krajín V4 ãi
publikaãná ãinnosÈ. „To je tá konkrétna
základÀa, na ktorej sa dá ìalej stavaÈ,“
povedal a zároveÀ poìakoval nitrian-
skym kolegom za gratuláciu k opätov-

nému zvoleniu do funkcie dekana.
„Viem, Ïe to nebude ºahké, no nemám
vo zvyku sÈaÏovaÈ sa. Napokon, sám
som sa o túto pozíciu usiloval, nikto ma
do nej nenútil!“ povedal s úsmevom a
prísloveãnou dávkou humoru jemu
vlastnou L. Villányi. 

Vy‰ehradsk˘ ‰tudijn˘ 
program

Dohodu o vydávaní multidiplomov,
re‰pektujúc platnú legislatívu o vyso-
k˘ch ‰kolách, podpísali následne deka-
ni ‰tyroch fakúlt ekonomického zamera-
nia z krajín Vy‰ehradskej ‰tvorky: prof.
MIROSLAV SVATO· z Prevádzko-
voekonomickej fakulty âeskej poºno-
hospodárskej univerzity v Prahe, prof.
LÁSZLÓ VILLÁNYI z Fakulty ekonomi-
ky a sociálnych vied Univerzity sv. ·te-
fana v Gödöllő , prof. PETER BIELIK
z FEM a prof. BOGDAN KLEPACKI
z Fakulty poºnohospodárskej ekonomiky
Var‰avskej univerzity (na snímke).

Dekani sa dohodli na ãasovom pláne

príprav realizácie spoloãného inÏinier-
skeho ‰túdia v krajinách V4 v rámci ‰tu-
dijn˘ch programov ekonomika a ma-
naÏment podniku. Na Vy‰ehradsk˘
‰tudijn˘ program budú môcÈ ‰tudenti
partnersk˘ch fakúlt nastúpiÈ od akade-
mického roka 2008/2009. Bola zostave-
ná medzinárodná pracovná skupina zo
zástupcov partnersk˘ch fakúlt, ktorá
pripraví obsahové a organizaãné za-
bezpeãenie ‰túdia. Aktuálne informácie
budú fakulty zverejÀovaÈ priebeÏne.
Predpokladá sa ukonãenie rokovaní 
v januári 2008, aby sa nov˘ ‰tudijn˘
program mohol vãas objaviÈ v ponuke
na nov˘ akademick˘ rok. 

âo od tohto kroku oãakáva 
dekan FEM? 

„Zámerom je poloÏiÈ základ spoloã-
ného diplomu, ktor˘ by symbolizoval
na‰e postavenie v Európskej únii. Na
dne‰nom rokovaní sme hovorili o vy-
tvorení konzorcia, o obsahovom aj or-
ganizaãnom zabezpeãení ‰túdia a vy-
dávania spoloãn˘ch diplomov. Uvedo-
mujeme si, Ïe to nebude jednoduché.
Prinesie to viac administratívnej, meto-
dickej aj manaÏérskej roboty. No plní-
me t˘m svoju túÏbu, umoÏniÈ ‰tuden-
tom cestovaÈ a ‰tudovaÈ v rôznych kra-
jinách Európy. 

Hºadali sme tak˘ch partnerov, u kto-
r˘ch sú podmienky pre ‰túdium porov-
nateºné, napríklad z hºadiska ‰kolného
ãi Ïivotn˘ch nákladov. Chceli by sme
dosiahnuÈ, aby kaÏd˘ ‰tudent absolvo-
val minimálne semester na jednej z
partnersk˘ch univerzít. Urãite bude ve-
ºk˘ záujem o ‰túdium v Prahe, Var‰ave
ãi v Gödöllő , no verím, Ïe aj Nitra pris-
peje do ponuky atraktívnymi ‰tudijn˘mi
programami. Finanãné zabezpeãenie
‰túdia môÏe byÈ jedn˘m z kameÀov ú-
razu, s ktor˘m sa budeme musieÈ vy-
rovnaÈ. 

Budeme sa snaÏiÈ rie‰iÈ cestou pro-
gramov Socrates Erasmus, Erasmus
Mundus a ìal‰ích. Som presvedãen˘,
Ïe diplom, podpísan˘ rektormi ‰tyroch
univerzít, platn˘ v kaÏdej zo signatár-
skych krajín, by mal absolventom umoÏ-
niÈ lep‰iu v˘chodiskovú pozíciu pri hºa-
daní uplatnenia na medzinárodnom tr-
hu práce. K. POTOKOVÁ

SúÈaÏ so Slovenskou sporiteºÀou
Slovenská sporiteºÀa usporiadala 

v dÀoch 29. aÏ 31. októbra v spolupráci 
s SPU súÈaÏ pre ‰tudentov. Hlavnou ce-
nou bol bezplatn˘ prenájom automobilu
Suzuki Swift na 25 dní. Úlohou bolo trafiÈ
hracou loptiãkou „footbag“ nohami zo
‰tartovacej podloÏky do v˘hernej zóny.
SúÈaÏiaci mali dva pokusy, z ktor˘ch sa
poãítal ten lep‰í. Do finále sa prebojova-
lo viac ako 40 úãastníkov. V poslednom,
‰tvrtom kole, sa rozhodovalo medzi dvo-
jicou finalistov, z ktor˘ch úspe‰nej‰í bol

Jakub Polãík. V˘hru mu odovzdala Jozefa Danová, riaditeºka regionálneho riaditeº-
stva Slovenskej sporiteºne v Nitre. Na snímke spolu s Magdalénou Lacko-Barto‰o-
vou, prorektorkou SPU. H. PÉLIOVÁ

Foto: HP

Kvalita jabæk bola dobrá
Poãas 4. roãníka záhradkárskej v˘-

stavy Jesenná gardenia, ktorá sa kona-
la koncom októbra na v˘stavisku Agro-
komplex, vyhodnotili súÈaÏ o Najkraj‰ie
jablko 2007 a Jablko roka. Zorganizoval
ich SZZ v spolupráci s SPU. Ich cieºom
je podpora produkcie ekologického ovo-
cia a roz‰írenie sortimentu pestovania
odoln˘ch, kvalitn˘ch a perspektívnych
odrôd. Do súÈaÏe sa zapojilo 433 zá-
hradkárov z celého Slovenska, odborná
komisia hodnotila 1178 vzoriek. „Obávali sme sa, Ïe v tomto roku bude vzoriek
menej, lebo úrody sú oveºa niÏ‰ie ako vlani. Kvalita jabæk v‰ak bola veºmi dobrá,"
povedal prof. Ivan Hriãovsk˘, predseda zväzu a spoluorganizátor súÈaÏe.
Najkraj‰ie jablko bolo zo skupiny rezistentn˘ch odrôd Angold od pestovateºa
·tefana PeÈovského ml. z Janovej Vsi. V súÈaÏi veºkov˘robcov Jablko roka boli
udelené ‰tyri zlaté medaily. -rch-

Foto: rch

V strede Európy máme k sebe blízko

Veda – prítomnosÈ 
a budúcnosÈ 
Slovenska

STΩPâEK
Jan Opletal (1915–1939) by mal 92

rokov. Za sebou moÏno roky úspe‰-
nej lekárskej praxe na klinike vo veº-
kom meste, ãi dráhu rodinného pána
doktora v rodnom kraji. Ktovie, ak˘m
smerom by sa bola uberala jeho Ïi-
votná púÈ. Nezodpovedaná a nezod-
povedateºná otázka. PretoÏe zomrel
skôr, ako na Àu mohol nastúpiÈ. ·tu-
dent Lekárskej fakulty Karlovej uni-
verzity v Prahe bol jednou z prv˘ch
obetí nacistickej krutovlády v roku
1939. Na jeho pohrebe sa 15. no-
vembra zúãastnili tisíce ‰tudentov 
a udalosÈ prerástla do ìal‰ích de-
mon‰trácií, ktor˘ch dôsledok pozná-
me z uãebníc: zatvorenie v‰etk˘ch
ãesk˘ch univerzít. Vy‰e tisíc ‰tuden-
tov nemeckí okupanti následne tran-
sportovali do koncentraãného tábora
Sachsenhausen. Deviatich 17. no-
vembra popravili. Nezmyselne zma-
rené Ïivoty a pretrhnuté nitky snov...
·tudenti, ktorí unikli zatknutiu, neskôr
bojovali v ãeskoslovensk˘ch jednot-
kách v Anglicku. Niektorí ‰tudovali v
Oxforde, ktor˘ im v ãase okupácie vy-
dával diplomy Karlovej univerzity. Do
17. novembra 1940 tam obnovili
Ústredn˘ zväz ‰tudentstva a tento
deÀ spolu s britsk˘mi spoluÏiakmi vy-
hlásili za Medzinárodn˘ deÀ ‰tudent-
stva. 

Sedemnásty november je v na‰om
kalendári oznaãen˘ ãervenou farbou
a pomenovan˘ DÀom boja za slobo-
du a demokraciu. Sloboda a demo-
kracia. Pojmy úplne samozrejmé vte-
dy, keì sú kaÏdodennou realitou. Sa-
mozrejmou, ako napiÈ sa vody v ho-
rúcom lete. Pamätajme, Ïe to vÏdy
tak nebolo a nemusí byÈ. Preto spo-
mínajme na Janov Opletalov, ktorí za
ne poloÏili to najcennej‰ie. SpomeÀ-
me si, a nielen sedemnásteho no-
vembra! K. POTOKOVÁ
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Nové obdobie vo vzájomn˘ch vzÈahoch medzi Fakultou ekonomiky
a manaÏmentu a Fakultou ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv.
·tefana v Gödöllő sa zaãalo písaÈ 26. novembra. Dekani oboch fakúlt,
prof. PETER BIELIK a prof. LÁSZLÓ VILLÁNYI, podpísali dohodu 
o spolupráci.

V dÀoch od 14. do 17. novembra sa
na v˘stavisku Agrokomplex koná medzi-
národné podujatie Veda – Technika –
Vzdelávanie, ktorého súãasÈou je v˘-
stava uãebn˘ch pomôcok a didaktickej
techniky Medacta 2007. Ambíciou po-
dujatia, ktorého spoluorganizátorom je
aj SPU, je prezentovaÈ slovenskú vedu
a ‰kolstvo ako integrálnu súãasÈ ‰ir‰ie-
ho európskeho kontextu a podporiÈ v˘-
skum a transfer poznatkov do praxe.

Poãas prvého dÀa sa bude konaÈ ve-
decká konferencia organizovaná M·
SR pod názvom Perspektívy vedy a
techniky na Slovensku do roku 2015.
ëal‰ím podujatím v termíne konania
veºtrhu bude medzinárodná konferencia
Medacta 2007 pod názvom Veda –
Vzdelávanie – Prax. -r-



www.uniag.sk

V mestskom prostredí sa nezaobídeme 
bez introdukovan˘ch drevín

S Leonardom v ·tajeri

Noblesn˘ veºtrh? Jedine v Nitre! 

V rámci rie‰enia projektu Leonardo da Vinci Zvy‰ovanie odborn˘ch kompetencií
v oblasti obnoviteºn˘ch zdrojov energií sme absolvovali zahraniãnú odbornú stáÏ
v súkromnom v˘skumnom ústave Profactor Produktionsforschungs GmbH so síd-
lom v rakúskom meste Steyr.

Profactor je dlhodob˘m partnerom a
koordinátorom rámcov˘ch projektov EÚ,
ktoré sa rie‰ia v spolupráci s Mechani-
zaãnou fakultou SPU. V oblasti vedy a
v˘skumu má ‰irok˘ záber pôsobnosti.
Zameriava sa hlavne na identifikáciu ob-
jektov kamerov˘mi systémami, inovatív-
ne energetické systémy, biotechnológie,
obnoviteºné zdroje energie, v˘robné
technológie, robotiku a adaptívne systé-
my, nanotechnológie, simuláciu a opti-
malizáciu a r˘chle a pohotové systémy. 

Poãas pobytu sme sa oboznámili s
najnov‰ími technológiami a v˘skumom
v oblasti úpravy a vyuÏitia bioplynu na
priemyselné a hospodárske úãely. Nav-

‰tívili sme bioplynovú stanicu poºnohos-
podárskej farmy v Puckingu, kde spra-
cúvajú exkrementy nosníc a o‰ípan˘ch.
Vyroben˘ bioplyn je zdrojom elektrickej
energie a tepla pre blízky obytn˘ kom-
plex. 

NáplÀ na‰ej stáÏe priamo nadväzo-
vala na aktuálny medzinárodn˘ projekt
Biohydrogen, ktorého rie‰iteºom je Me-
chanizaãná fakulta a firma Profactor.
Mali sme moÏnosÈ zv˘‰iÈ si odborné
kompetencie v oblasti technológie ãiste-
nia bioplynu od neÏiaducich zloÏiek
(H2S), techniky na anal˘zu bioplynu v
prevádzkov˘ch podmienkach, technoló-
gie na ãistenie plynu z biologického od-

Pohºad na budovu firmy Profactor. Bioplynová stanica a farma v Puckingu. Snímky: autori

techniky v rastlinnej v˘robe. Poºnohospo-
dári získali informáciu o eurofondoch a
nové poznatky o bezpeãnosti pohybu
strojov po verejn˘ch komunikáciách i
bezpeãnosti pri obsluhe. V ãasti, venova-
nej technológiám tretieho tisícroãia, sa
prezentovali ukrajinskí odborníci, s ktor˘-
mi plánujeme uzavrieÈ niekoºko v˘skum-
n˘ch a obchodn˘ch kontraktov. ëal‰í
okruh súvisel s problematikou overova-
nia nov˘ch technológií v praxi a veºk˘ zá-

ujem bol aj o blok súvisiaci s programom
rozvoja vidieka na obdobie 2007 – 2013.
S referátom na túto tematiku vystúpil Ing.
Ján BeÀadik z MP SR.“ 

Organizátori predpokladajú, Ïe veºtrh
sa bude konaÈ na v˘stavisku Agrokom-
plex v dvojroãnom cykle spolu s medzi-
národn˘m drevárskym veºtrhom DREVO
a lesníckou v˘stavou LES. „V druhom
roãníku v˘stavy chceme prilákaÈ aj v˘-
robcov mechanizácie Ïivoãí‰nej v˘roby,
ktorí z neznámych dôvodov váhali s
úãasÈou na Agrosalóne. ZároveÀ veríme,
Ïe svojimi v˘robkami sa budú prezento-
vaÈ aj firmy zo v‰etk˘ch okolit˘ch ‰tátov -
z Ukrajiny, âiech, ale aj Maìarska a Poº-
ska,“ podotkol prof. Jech. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

ne vzdelávaÈ, pretoÏe nedostatoãná
vzdelanosÈ vedie k degradácii populá-
cie na nemysliaci dav nemysliacich
spotrebiteºov, je zdrojom ignorancie a
agresivity voãi ºuìom aj prírode,“ pí‰e
sa vo v˘zve. 

Signatári sa obracajú na pracovní-
kov médií, ktorí sa do veºkej miery po-
dieºajú na vytváraní atmosféry v celej
spoloãnosti a svojimi názormi formujú
mladú generáciu, aby sa snaÏili orien-
tovaÈ ju k cieºavedomému vzdeláva-

niu, k zodpovednej
a uspokojenie priná-
‰ajúcej práci, k úcte

k tradiãn˘m hodnotám. Vyz˘vajú ich,
aby starostlivo zvaÏovali svoje slová
t˘kajúce sa ‰kolstva, vzdelanosti,
vzdelávania. Aby mali na pamäti, Ïe je
jednoduch‰ie búraÈ ako stavaÈ, aby
motivovali pozitívnymi príkladmi. Aby
nezabúdali, Ïe oni, „ktor˘ch hlas je
poãuÈ“, majú zodpovednosÈ za budúc-
nosÈ.

V˘zva bola vstupn˘m dokumentom
konferencie Matematika – základ eu-
rópskej vzdelanosti na Karlovej uni-
verzite v Prahe a nájdete ju, spolu so
zoznamom signatárov, na www.karlin.
mff. cuni.cz/katedry/kdm/ alebo www.
karlin. mff.cuni.cz KP

„Takmer 41 % územia SR zaberajú
lesy, 49 % tvorí poºnohospodárska kra-
jina a ostatok je urbanizované prostre-
die. Domáca dendroflóra je pomerne
chudobná, máme len jedenásÈ druhov
ihliãnat˘ch drevín. Z listnat˘ch stromov
a krov je zastúpen˘ch 190 aÏ 220 dru-
hov. Dreviny v urbanizovanom pro-
stredí majú nároãné klimatické a pôdne
podmienky, trpia nedostatkom vlahy,
vysok˘mi teplotami a v zime extrém-
nym zasolením ciest. Niektoré intro-
dukované dreviny preukazujú väã‰iu
adaptabilitu na spomínané nepriaznivé

podmienky, a práve preto v Àom na-
chádzajú ‰ir‰ie uplatnenie,“ hovorí
prof. Pavel Hrubík z Katedry biotech-
niky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav.
Informuje, Ïe z v˘sledkov v˘skumu,
ktor˘ katedra uskutoãnila na území
Slovenska, vypl˘va, Ïe v parkoch, zá-
hradách a v mestskej zeleni sa na-
chádza 1600 aÏ 1770 introdukovan˘ch
drevín. Najcennej‰ím a najväã‰ím den-
drologick˘m objektom je Arborétum
MlyÀany, kde je vy‰e 2000 taxónov a
Lesnícke arborétum v Kysih˘bli pri
Banskej ·tiavnici. Na konferencii sa

odborníci okrem iného dozvedeli aj o
v˘sledkoch v˘skumu Ing. Jána Kollára,
ktor˘ sa zaoberá nepôvodn˘mi teplo-
miln˘mi ‰kodcami zo Severnej Ameri-
ky, Ázie a Japonska, ktorí vzhºadom na
klimatickú zmenu zaãínajú hºadaÈ úto-
ãisko aj u nás. „ Koncom 90-tych rokov
sme na agáte objavili ploskáãika agáto-
vého a psotu agátovú. V minulom roku
sme prv˘krát v okolí Nitry zaznamenali
druh byºomora agátového, v tomto roku
vo‰ku, ktorá pochádza zo Severnej
Ameriky a po‰kodzuje jedºu srienistú a
jedºu obrovskú.“ S aktuálnymi trendmi
dendrologického v˘skumu a praxe i s
v˘stupmi z konferencie sa záujemcovia
môÏu oboznámiÈ prostredníctvom fóra
na webovej stránke FZKI. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„UÏ viacero rokov sme sa snaÏili o
‰peciálnu komerãnú v˘stavu, ktorá po-
môÏe poºnohospodárom zorientovaÈ sa v
ponuke na trhu poºnohospodárskej tech-
niky. Vypredaná plocha v‰etk˘ch pavi-
lónov (vy‰e 13-tisíc m2) svedãí o tom,
Ïe na‰a poÏiadavka bola opodstatne-
ná,“ hovorí prof. Jech. „Poºnohospodár-
sku techniku vystavovalo 69 firiem, kto-
ré predstavili ‰irokú paletu ‰piãkov˘ch
strojov svetovej úrovne. Na‰i poºnohos-
podári tu na‰li v‰etko, ão potrebujú pri
dorábaní poºnohospodárskych produk-
tov. Te‰í nás, Ïe v˘stavu nav‰tívilo vy‰e
15-tisíc záujemcov, najmä z radov od-
borníkov a uzavrelo sa viacero, vzájom-
ne veºmi v˘hodn˘ch, obchodn˘ch kon-
traktov. Napriek tomu, Ïe to bol ‰tartov˘
roãník veºtrhu, zaznamenali sme mimo-
riadne pozitívne ohlasy zo strany vysta-
vovateºov i náv‰tevníkov.“ 

Poãas v˘stavy prebiehal aj odborn˘
program, pozostávajúci zo ‰tyroch tema-
tick˘ch okruhov. Jeho cieºom bolo po-
skytnúÈ balík uÏitoãn˘ch informácií, ktoré
umoÏnia zv˘‰iÈ konkurencieschopnosÈ v
rámci trhového prostredia EÚ. „Veºk˘ zá-
ujem bol najmä o legislatívu pri uvádza-
ní v˘robkov na trh a stav pouÏívanej

Je urãená v˘zva ãesk˘ch vysoko-
‰kolsk˘ch pedagógov, vedcov a
umelcov, v ktorej varujú pred pokle-
som úrovne vzdelanosti. 

Poukazujú na to, Ïe v poslednej do-
be moÏno pozorovaÈ znaãn˘ nárast
nepoctivosti, nezodpovednosti, bezo-
hºadnosti, agresivity a vulgárnosti.
SpoloãnosÈ sa orientuje na okamÏitú
spotrebu, r˘chly a bezprácny úspech.
Hodnoty, ktoré boli po stároãia pova-
Ïované za najhodnotnej‰ie, sú odsu-
nuté nabok. Pokles
úrovne vzdelanosti
vnímajú autori v˘zvy
s obavami. Absolventi v‰etk˘ch stup-
Àov ‰kôl majú podºa nich podstatne
hor‰í v‰eobecn˘ prehºad, ako mali ich
rodiãia. V˘razne poklesla chuÈ pocho-
piÈ prírodné aj spoloãenské javy, vy-
znaÈ sa v histórii, literatúre, vnímaÈ sú-
ãasnosÈ v kontexte historického a kul-
túrneho v˘voja ºudstva. Mladí ºudia
majú problémy s vyjadrovaním, pravo-
pisom ãi základn˘mi poãtov˘mi úkon-
mi. V masmédiách sa ãasto spochyb-
Àuje úloha pamäti, zmysel v˘chovy k
disciplíne a spoloãenskému správa-
niu. „No ak sa nechceme staÈ lacnou a
podradnou pracovnou silou a chceme
obstáÈ v Európe, musíme sa intenzív-

Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu, Národná
agentúra Programu celoÏivotného vzdelá-
vania, vyhlasuje V˘zvu na podanie prihlá-
‰ok na rok 2008 v oblasti vzdelávania a
odbornej prípravy. Program celoÏivotného
vzdelávania na roky 2007-2013 zah⁄Àa
podprogramy Comenius, Erasmus, Leo-
nardo da Vinci a Grundtvig, ako aj Prie-
rezov˘ program a program Jean Monnet.

Úplné znenie v˘zvy vrátane podrob-
ností o prioritách jednotliv˘ch podprogra-
mov, termínoch podania prihlá‰ok a ad-
ministratívnych a finanãn˘ch podmien-
kach, je uverejnené na internetovej ad-
rese Európskej komisie: eur-lex.europa.
eu, ako aj na stránke národnej agentúry
www.saaic.sk/LLP. Prihlá‰ky musia spæ-
ÀaÈ v‰etky podmienky stanovené v úpl-
nom znení v˘zvy a musia byÈ podané na
platn˘ch formulároch.

Hlavné termíny podávania prihlá‰ok:
✔ Univerzitná charta Erasmus - 30. 11.
2007, 
✔ Podprogramy Comenius a Grundtvig
(mobilita) - 31. 1. 2008,
✔ Podprogram Leonardo da Vinci (mobi-
lita) - 8. 2. 2008, 
✔ Podprogramy Comenius, Leonardo da
Vinci a Grundtvig (partnerstvá) - 15. 2.
2008,
✔ Program Jean Monnet - 15. 2. 2008, 
✔ Podprogramy Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci a Grundtvig (siete a
sprievodné aktivity) - 29. 2. 2008,
✔ Podprogram Erasmus (mobilita) - 14.
3. 2008, 
✔ Podprogram Leonardo da Vinci (tran-
sfer inovácií) - 14. 3. 2008,
✔ Transverzálny program a sprievodné
opatrenia - 31. 3. 2008. KZVaMP

„Táto metóda dosahuje u nás aÏ 
81 %. Zaãína v‰ak byÈ nedostatok
vhodn˘ch miest pod skládky. Skládko-
vanie je odkladanie problému pre bu-
dúce generácie, ktoré budú musieÈ
skládky otváraÈ a rie‰iÈ, ão s nimi. Na-
príklad Nemecko uÏ pred dvoma rokmi
ukonãilo skládkovanie,“ hovorí doc.
·TEFAN SKLENÁR z Katedry krajinné-
ho plánovania a pozemkov˘ch úprav.
Dodáva, Ïe do roku 2010 sa plánuje na
Slovensku zníÏiÈ skládkovanie na 40 %.
V súvislosti so zne‰kodÀovaním odpa-
du spaºovaním informuje, Ïe v súãas-
nosti u nás fungujú dve veºkokapacitné
spaºovne v Bratislave a Ko‰iciach, 18
spaºovní priemyselného odpadu a 22
spaºovní odpadu zo zdravotníckych za-
riadení, z nich sa v‰ak jedna tretina z
dôvodu nespæÀania emisn˘ch limitov
postupne vyraìuje z prevádzky. Stra-
tégia riadenia odpadového hospodár-
stva sa v súãasnosti sústreìuje na
zhodnocovanie odpadov,“ vysvetºuje
odborník. Na Slovensku sa vo väã‰ej
miere spracúva odpadov˘ papier a od-
padové sklo. Menej sa ako druhotná
surovina vyuÏíva odpadová guma,
pneumatiky, farebné kovy, textil, plasty,
akumulátory, oleje a drevn˘ odpad. Îe-
lezn˘ ‰rot sa spracováva roãne v mnoÏ-
stve okolo 1,3 milióna ton v Ïeleziar-
Àach v Ko‰iciach a Podbrezovej. Tak-
mer tretina v‰etkého odpadu je biolo-
gicky rozloÏiteºn˘ odpad. „V budúcnosti
bude treba dobudovaÈ bioreaktory na
zhodnocovanie biologicky rozloÏiteº-

ného odpadu a posilniÈ oblasÈ komposto-
vania. Na VPP v KolíÀanoch funguje bio-
reaktor uÏ viac ako desaÈ rokov, vyuÏíva
sa najmä kompostovanie a anaeróbna di-
gescia. Pomocou tejto technológie sa zís-
kava bioplyn a z neho energia,“ hovorí ·.
Sklenár. V súvislosti s kompostovaním
kon‰tatuje, Ïe na Slovensku sa osveta t˘-
kajúca sa budovania mal˘ch kompostární
v obciach zanedbala. „Od roku 2006 je u
nás zakázané skládkovaÈ zelen˘ odpad.
Obãania si to ãasto neuvedomujú. Pritom
kaÏd˘ si na malom priestore, vo svojej zá-
hradke, môÏe vytvoriÈ kompostáreÀ a
ukladaÈ do nej biologicky rozloÏiteºn˘ od-
pad. Po niekoºk˘ch mesiacoch sa zmes
zmení na humus, ktor˘ moÏno vyuÏiÈ v zá-
hrade,“ radí doc. Sklenár.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V‰etk˘m, ktor˘ch hlas je poãuÈ

DO SVETA – ZO SVETA
Program celoÏivotného vzdelávania

V˘zva na podávanie prihlá‰ok na rok 2008

SLOVO DO DISKUSIE

Na Slovensku sa roãne vyprodukuje okolo 1,7 milióna ton komunálneho od-
padu (KO), v priemere okolo 300 kg na jedného obyvateºa. Najviac odpadu vzni-
ká v Bratislavskom kraji (390 kg/obyv.), z toho v Bratislave aÏ 410 kg. Najmenej
je to v Pre‰ovskom, respektíve Ko‰ickom kraji (204 – 209 kg/obyv.). Z celkového
mnoÏstva KO sa len 14 % zhodnocuje, a to najviac v energetike. Podstatné mnoÏ-
stvo sa zne‰kodÀuje, priãom dominuje skládkovanie.

Na nitrianskom v˘stavisku Agrokomplex sa 23. aÏ 26. októbra uskutoãnil pr-
v˘ Agrosalón, medzinárodná v˘stava poºnohospodárskej techniky. Inicioval ju
AGRION – ZdruÏenie v˘robcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR.
Ako sú organizátori spokojní s priebehom v˘stavy a aké ohlasy zaznamenali
zo strany mechanizátorskej obce, sme sa sp˘tali prof. JÁNA JECHA, prezi-
denta AGRION-u.

Neprekonal Ïiadne detské choroby, mladícku nerozváÏnosÈ, ani tínedÏerskú
spurnosÈ. Za okamih vyrástol na Ïivotaschopného jedinca a plnohodnotného ãle-
na jednej veºkej rodiny. Rozvetvenej rodiny, ktorej ãlenovia tvoria tradiãné podu-
jatia V˘stavníctva Agrokomplex. Predchádzajúca chvála totiÏ patrila jej najmlad-
‰iemu ãlenovi – Medzinárodnému veºtrhu poºnohospodárskej techniky AGRO-
SALÓN. 

Samostatná prehliadka modernej mechanizácie sa konala v Nitre po prv˘krát.
Vznikla na popud ZdruÏenia v˘robcov a predajcov poºnohospodárskej techniky
AGRION, ktoré nutnosÈ takejto prezentácie deklarovalo uÏ niekoºko rokov.
Záujem o veºtrh prejavilo aj ‰esÈdesiat‰tyri spoloãností, ktoré svojou v˘konnou
technikou zaplnili plochu viac ako dvanásÈ a pol tisíca metrov ‰tvorcov˘ch. 

Po prvom roãníku je jasné, Ïe v˘stava má svoj v˘znam. Jednoznaãne sa tieÏ
ukázalo, Ïe ak chceme vytvoriÈ noblesnú prehliadku najmodernej‰ej techniky,
nemôÏe to byÈ nikde inde ako v mekke poºnohospodárov. JURAJ HUBA, 2. FEM

Katedra biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI zorganizovala 18. ok-
tóbra vedeckú konferenciu pod názvom Dreviny v mestskom prostredí a v krajine.
Jej cieºom bola v˘mena poznatkov z oblasti v˘skumu a praktickej starostlivosti o
dreviny v urbanizovanom prostredí. 

padu, technick˘ch a technologick˘ch
zariadení na spracovanie biologického
odpadu a zariadení procesnej techniky. 

Nav‰tívili sme aj laboratóriá obrába-
nia kovov a nanotechnológií. Pracovníci
ústavu boli ústretoví a v‰ade vládla
priateºská atmosféra. Vìaka tejto zahra-
niãnej mobilite sme získali námety na
nov˘ v˘skum, roz‰írili si znalosti t˘kajú-
ce sa najnov‰ích poznatkov z oblasti
obnoviteºn˘ch zdrojov energie a prehæbi-
li priateºské vzÈahy. Partner vyjadril spo-
kojnosÈ s na‰ou prácou. 

Na‰e poìakovanie patrí vedeniu firmy
Profactor, ako aj kancelárii zahraniã-
n˘ch vzÈahov za odborn˘ a ústretov˘
prístup pri administrácii tohto projektu.

Ing. JOZEF RÉDL, PhD., 
doc. Ing. JÁN GADU·, PhD.,

Katedra mechaniky a strojníctva MF

Prv˘ Agrosalón sa vydaril

BudúcnosÈ patrí 
zhodnocovaniu odpadu

Z akademického senátu
âlenovia AS na svojom zasadnutí,

konanom 17. októbra, jednomyseºne
schválili ãerpanie dotaãn˘ch zdrojov,
prerozdelenie doplÀujúcich dotaã-
n˘ch príjmov univerzity, harmono-
gram úpravy základn˘ch dokumentov
SPU, vypl˘vajúci z novely zákona o
vysok˘ch ‰kolách z júla t.r., ako aj zá-
kladné úlohy senátu na akademick˘
rok 2007/2008. Senátori väã‰inou
hlasov, v súlade s návrhom z 2. ok-
tóbra 2007, schválili prenájom po-
zemkov pod ãasÈou stavby Luna. -r-
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Nitriansky AIESEC má uÏ pätnásÈ

Fandela prezentovaÈ ponuku na zaloÏenie
nitrianskeho LC. Zdala sa nám megazaují-
mavá, nad‰ení sme sa vrátili na internát a
povedali si: „Aj tak sa nám nechce uãiÈ,
poìme zabíjaÈ ãas a zaloÏme AIESEC!“
Zru‰ili sme jednu ‰tudovÀu, ktorá bola aj
tak väã‰inou prázdna, veì kto by sa na in-
ternáte uãil a „vycapili“ sme na dvere mod-

ré odchádzajúce a biele pri-
chádzajúce postavy z loga.
V‰etci ‰tudenti sa ãudovali,
ão za sektári to tam veãne
vysedávajú. My sme v‰ak
kuli plány na prv˘ recruit-
ment, veì bolo treba pozhá-
ÀaÈ nejaké pekné baby a za-

útoãiÈ na vedenie ‰koly, aby nám dalo dá-
ke peniaze a vybavenie. Bolo asi pred voº-
bami, lebo takmer bez boja nám dali 50-ti-
síc korún z fondu b˘val˘ch zväzákov, ko-
pírku a otvorené dvere do posluchární na
v‰etky akcie. ·tudenti spoãiatku na nás
ako na zväzákov aj hºadeli a masívne sa
prihlasovali, moÏno s vidinou, Ïe ajsekári
predsa na skú‰ky nosia len index, poklá-
bosia si o projektoch, ktoré pripravujú a s
jednotkou odchádzajú. To v‰ak nefungo-
valo a zostali len skalní nad‰enci Ïúrov,
zvan˘ch „tímbilding“.

Najkraj‰ou spomienkou na AIESEC je
moje prvé zvolenie za prezidenta, ãi pred-

Je to pre nás, ªubo‰a, Moniku, Sláva a
ostatn˘ch pozvan˘ch ãesÈ, Ïe ste na nás
nezabudli, a preto by sa patrilo váÏne
pouvaÏovaÈ nad hæbkou, ‰írkou, dæÏkou a
ostatn˘mi dimenziami poslania tejto ‰tu-
dentskej megaorganizácie. BohuÏiaº, ne-
viem byÈ váÏny, a preto len trochu voºne
zaspomínam na niektoré udalosti a okol-
nosti.

Pátral som po informá-
ciách, ale s hrôzou som zis-
til, Ïe moja hypermoderná
DVD mechanika nevie pre-
ãítaÈ 15 rokov staré diskety,
na ktor˘ch mám pravdepo-
dobne uloÏené v‰etky prí-
hovory, ‰tatúty, rozpoãty, projekty a ostat-
né dôleÏité úradné dokumenty. Tak som
pokraãoval vo foréznej anal˘ze udalostí
spred rokov inak. Povedal som si: „Poviem
im to, ão nie je zachytené nikde a ão mi
utkvelo natrvalo v pamäti.“ Ale neutkvelo
mi v nej takmer niã. Jedna z vecí, ktorú ma
AIESEC nauãil, je spoºahnúÈ sa na tím, na
priateºov. Tak som obvolal b˘val˘ch spolu-
Ïiakov. Tí si v‰ak nepamätali ani toºko ako
ja. Bolo to vzru‰ujúce a zúfalé zároveÀ.

No predsa. Celé sa to zaãalo niekedy
na jar roku 1992, keì bratislavskí ajsekári
·valek, Daubner, BeÀáková a podobné
esá, pri‰li za podpory pána prodekana

sedu? Stretli sme sa v uÏ spomínanej ‰tu-
dovni a i‰li voliÈ. Skonãilo to tak, Ïe v‰etci
na mÀa ukázali prstom a povedali, bude‰
to ty. Nemal som na v˘ber a do prv˘ch
riadnych volieb som bol jasn˘. Musel som
sa trápiÈ, aj keì som nemal na to Ïiadne
extra predpoklady.

Na poslednej ãeskoslovenskej národ-
nej konferencii v roku 1992, na Mikulá‰a,
6. decembra, nás, po úpornom presvied-
ãaní Roberta Chvátala, vtedaj‰ieho prezi-
denta AIESEC-u âeskoslovensko, o tom,
akí sme nad‰ení, zohratí, pre‰kolení a
podporovaní sponzormi a ‰kolou, prijali
za riadneho ãlena s názvom AIESEC 
LC Nitra. Bolo to ohromné, lenÏe nit-
rianski ãlenovia – agromanaÏéri boli iní
ako ostatní. V Bratislave, Ko‰iciach a Îi-
line to bol elitn˘ klub pracujúcich ‰tuden-
tov, kariérnych manaÏérov. My sme boli
zakríknutí a moÏno preto sme boli neskôr
veºmi obºúbení, lebo sme zostali sami se-
bou, jednoduchí ‰tudenti, ktorí ideálom
AIESEC-u verili a nepouÏívali ho ako stu-
pienok na ur˘chlenie kariéry u niektorého
z hlavn˘ch sponzorov.

UÏ v prvom roku sa nám podarili pekné

projekty, na‰li sme sponzorov a podpora
‰koly sa e‰te upevnila. ·tafetu sme odo-
vzdali ìalej a ide aÏ doteraz, za ão vám
v‰etk˘m patrí veºká vìaka. 

MÀa osobne AIESEC sprevádzal Ïivotom
v dobrom aj zlom. Po mojej poslednej Rade
prezidentov som skonãil s obliãkov˘m zá-
chvatom v nemocnici. S AIESEC-om som
po prv˘krát sám letel lietadlom na celo-
svetovú konferenciu do Barcelony. NebyÈ
kamarátov, bol by som tam zostal o pár
dní dlh‰ie, pretoÏe po piatej prebdenej no-
ci som zaspal pred letom domov. A ne-
dávno, keì som dal v predchádzajúcom
zamestnaní v˘poveì a hºadal si nové, mo-
ji starí kamaráti ajsekári z Bratislavy ma 
s prehºadom upratali do môjho teraj‰ieho
pôsobiska, najväã‰ej v˘chodoeurópskej
pálenice na 100-percentn˘ ‰piritus zvan˘
bioetanol v Leopoldove.

VáÏené dámy a páni, priatelia ajsekári!
Îelám vám veºa dobr˘ch nápadov,

úspechov v osobnom a pracovnom Ïivote
a pevné zdravie! 

Ing. ªUBOMÍR MALâEK, 
jeden zo zakladateºov poboãky AIESEC 

v Nitre

Fakulta ekonomiky a manaÏmentu po-
z˘va v‰etk˘ch záujemcov z radov ‰tuden-
tov univerzity i perspektívnych zamestná-
vateºov aktívne participovaÈ na 

Dni kariéry na FEM, 
ktor˘ sa uskutoãní 28. novembra 2007 od
9.00 do 15.00 h v pavilóne S. Podujatie
poskytne ‰tudentom priestor na získanie
prehºadu o moÏnostiach a poÏiadavkách
trhu práce a firmám na prezentáciu, resp.
na získanie kvalifikovanej pracovnej sily.
Generálnym partnerom podujatia je Slo-
venská sporiteºÀa, a.s. Na podujatí sa zú-
ãastnia zástupcovia v˘znamn˘ch podnika-
teºsk˘ch subjektov z Nitry, západného Slo-
venska, Bratislavy, ako aj zástupcovia per-
sonálnych agentúr a ìal‰ích profesionál-
nych organizácií.

Záujemcov z radov ‰tudentov upozorÀu-
jeme, aby si pripravili Ïivotopis v anglic-
kom, prípadne nemeckom a slovenskom
jazyku, ktor˘ by mohli predloÏiÈ pri rokova-
ní s vybranou firmou. 

BliÏ‰ie informácie: Elena.Horska@
fem.uniag.sk 

Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ!

Zakladatelia poboãky spoloãne s dne‰n˘mi ajsekármi nav‰tívili aj „office“, aby sa
presvedãili, ão sa tam za roky zmenilo. „Tieto kreslá e‰te vydrÏali!” So smiechom
uviedli na adresu starého zariadenia, ktoré slúÏi svojmu úãelu dodnes.

V ZRKADLE...
jedna z nás

PhDr. DANICA ILIEVOVÁ, pracovníãka
pre vedu a v˘skum na
FE·RR, manaÏérka
vzdelávacieho projek-
tu PAVIPA
Miesto narodenia:
Pôrodnica v Liptov-
skom Mikulá‰i.
Vek: Cestou do prá-

ce sa cítim na sedemnásÈ.... niekedy
by som moÏno i‰la aj poza ‰kolu.

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Ako dieÈa som po exkurzii v cemen-

tárni chcela plniÈ vrecká pekn˘m bielym
cementom. 

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

Mám doktorát z filozofie, niektorí si
myslia, Ïe aj organizaãn˘ talent. MoÏno
preto si táto oblasÈ vybrala mÀa.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ? 

Mám nové hodinky, tak si to skúsim
stopnúÈ...

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

My mladí sme originálni, super a cool.

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

Vlastnosti mojich kolegov v mnohom
prekroãili moje oãakávania, neprestá-
vam sa tomu diviÈ.

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

Najrad‰ej sa stretávam aj rozprávam
s mojím najmil‰ím.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

Veºmi ma zaujalo, ale e‰te viac pre-
kvapilo, Ïe mám byÈ predstavená v rub-
rike Jeden/jedna z nás.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Cel˘ Ïivot sa snaÏím byÈ dobrá, ale

vÏdy si to nieãím pokazím. Keby som
mohla, urãite sa polep‰ím. 

âo radi ãítate?
Esemesky od môjho najmil‰ieho. Keì

vyjde ãas, na oplátku mu veºmi rada ãí-
tam rozprávky. VÏdy ho to pote‰í. Sa-
mozrejme, rada si preãítam aj Poºno-
hospodára.

Ako si dobíjate energiu?
Pravidelne (na 230 V).

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Áno. S rodiãmi som vychádzala vÏdy

dobre.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

âasto si myslím, Ïe dospelí ºudia ho-
voria iba pravdu.

Aké máte koníãky?
Putovanie po chotári s mojím najmil-

‰ím, objavovanie motívov „v‰edn˘ch“
krás krajiny, lú‰tenie kríÏoviek na medzi
a stra‰enie rybárov.

Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Dva roky prázdnin v Hlohovci.

Preão práve v Hlohovci?
UÏ niekoºko rokov objavujem tento

nádhern˘ kraj v okolí Serede, Hlohovca,
a keìÏe pochádzam z Liptova, myslela
som si, Ïe len hory môÏu byÈ krásne.
M˘lila som sa v‰ak...

Humor je korením Ïivota – máte ne-
jak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏi-
tok zo ‰koly? 

Najviac ma pobavia prísºuby v‰et-
kého druhu, lebo viem, Ïe „slúbit, neni
dat“. -rch-

Od októbra sa medzi poslucháãov na‰ej univerzity zaradilo aj ‰estnásÈ ‰tu-
dentov z Turecka, Poºska, ·panielska, Portugalska, Rakúska a âeskej republiky,
na ktor˘ch v rámci v˘menného programu Erasmus ãaká 1- a 2-semestrálne ‰tú-
dium na FZKI, FAPZ, MF a FBP. Nováãikov v mene prorektorky pre zahraniãné
vzÈahy privítala na pôde SPU Ing. Gabriela Slivinská z Kancelárie zahraniãn˘ch
vzÈahov a medzinárodn˘ch projektov. ZároveÀ získali informácie o systéme ‰tú-
dia a organizaãn˘ch záleÏitostiach t˘kajúcich sa ich pobytu, ubytovania, regist-
rácie a podobne. SúãasÈou uvítacieho dÀa bola aj prehliadka historického centra
Nitry v sprievode troch slovensk˘ch ‰tudentov. Koncom novembra sa uskutoãní
ìal‰ie stretnutie, na ktorom zahraniãní ‰tudenti predstavia svoje univerzity a kra-
jiny, z ktor˘ch pochádzajú. -r-

Welcome Day pre Erasmus ‰tudentov

Od letného semestra 3. roãníka pat-
rím k t˘m ‰tudentom na‰ej alma mater,
ktor˘ch zlákala zloÏitej‰ia cesta ‰tú-
diom. Pridali k nemu doplÀujúce peda-
gogické ‰túdium, ktoré poskytuje Kated-
ra pedagogiky a psychológie. V nasle-
dujúcich riadkoch vám chcem prezradiÈ
ão-to o svojej pedagogickej praxi, ktorú
som absolvovala v uplynul˘ch dÀoch.

DosÈ dlho som sa te‰ila, aké to bude
z opaãnej strany katedry. Zdalo sa mi,
Ïe zopár semestrov teórie bude dosta-
toãnou prípravou na prvé vystúpenie
pred triedou. Ale len dovtedy, k˘m som
v pondelok ráno, priznávam, s urãitou
dávkou neistoty, stála pred 1. R jedné-
ho nitrianskeho uãili‰Èa. DvadsaÈ párov
zvedav˘ch oãí sa upieralo na moju ma-
liãkosÈ a ãakalo, ão sa stane. Ja tieÏ.
Po prvej „oduãenej“ hodine som v zbo-
rovni v duchu obdivovala v‰etk˘ch pe-
dagógov. UdrÏaÈ pozornosÈ a záujem
Ïiakov cel˘ch 45 minút, a nebodaj e‰te
pri téme, ktorá je príli‰ teoretická a
vzdialená kaÏdodennej realite, nebolo
veru med lízaÈ.

Prv˘ t˘ÏdeÀ som sa postupne uãila,
ako zaujaÈ, ak˘ prístup k jednotliv˘m
Ïiakom zvoliÈ, aké jazykové prostriedky

smiem pouÏívaÈ, ako hodnotiÈ a motivo-
vaÈ, ako vysvetºovaÈ atì. V teórii som
sa toho nauãila veºa, ale v praxi som za
45 minút stihla uplatniÈ horko-ÈaÏko po-
lovicu. Bolo si treba skôr pamätaÈ, Ïe
na tabuºu sa pí‰e STRED-VPRAVO-
VªAVO, otázky sa kladú KTO? âO?
AKO? a za päÈminútovú prestávku sa
musí prejsÈ cez zborovÀu do ìal‰ej trie-
dy, pritom sa pripraviÈ na ìal‰iu hodinu
a zhodnotiÈ tú predchádzajúcu. V dru-
hom t˘Ïdni praxe sa mi podarilo odstrá-
niÈ takmer v‰etky zlozvyky, vykaÈ len 
o pár rokov mlad‰ím Ïiakom a udrÏaÈ si
ich pozornosÈ, dokonca aj po zvonení.
V piatok som odchádzala domov s do-
br˘m pocitom, Ïe som dokázala triedu
nieão nauãiÈ a vzbudiÈ v nej aj záujem 
o preberané témy. 

Nielen Ïiaci si odná‰ali vedomosti a
skúsenosti z na‰ich spoloãn˘ch hodín.
Vìaka pedagogickej praxi sa dnes cí-
tim istej‰ie pri vystupovaní pred väã‰ím
mnoÏstvom ºudí, pri prejavovaní svo-
jich názorov i vedomostí. Podobnú skú-
senosÈ by som dopriala kaÏdému ‰tu-
dentovi, moÏno uÏ len preto, aby si po-
tom dokázal váÏiÈ v˘kony vyuãujúcich z
opaãnej strany katedry. misty

AIESEC Stakeholders meeting

The international platform for young people to discover and develop their potential

Takí sme
boli...

Vo ‰tvrtok 25. októbra podveãer sa v budove Agroin‰titútu konalo stretnutie
ãlenov lokálnej poboãky AIESEC Nitra a jej podporovateºov pri príleÏitosti 15. v˘-
roãia jej zaloÏenia.

Peter ·tevãaÈ, viceprezident zodpovedn˘ za externé vzÈahy, na úvod prezen-
toval filozofiu a aktivity organizácie a Beáta Krajmerová, prezidentka poboãky,
prítomn˘ch previedla históriou, priãom hrdo prezentovala dosiahnuté úspechy 
a plány do blízkej budúcnosti. 

Stretnutie svojou úãasÈou poctili zakladatelia lokálnej poboãky, Ing. ªubomír
Malãek, Ing. Slavomír Svoboda, Ing. ªubo‰ ·utka a Ing. Monika ·utková. 

Z podporovateºov AIESEC-u Nitra treba spomenúÈ predov‰etk˘m na‰u alma
mater, ktorú na stretnutí reprezentoval prorektor prof. Ján Tomá‰ a doc. ªubomír
Gurãík, prodekan FEM. Zastúpené boli aj podnikateºské subjekty V-bit, TEKMAR
Slovensko, VAGeS jazyková ‰kola, S.T.S. Nitra, Rain School, InsData, Agroin‰ti-
tút Nitra a SOPK. Z médií dvojt˘Ïdenník Poºnohospodár a Radio MAX.

Na malom spoloãenskom stretnutí si potom hostia pospomínali na zaãiatky
ãinnosti AIESEC-u, utuÏili priateºské vzÈahy a dali priestor rozvíjajúcej sa spolu-
práci. V‰etk˘m zúãastnen˘m a organizátorom ìakujeme za príjemn˘ veãer.

ZUZANA LUKAâOVIâOVÁ

Kreslí: 
MIROSLAV NAë
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Pôda je zvlá‰tny fenomén

Vyrezávanie tekvíc
alebo pri vatre a dobrom gulá‰i

ObhájiÈ ‰ieste miesto bude nároãné

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

www.uniag.sk

Extraliga
Humenné – Ekonóm SPU Nitra 3 : 0

(17,17,18). Hrali: Ëapu‰ík, Hukel M., Szá-
raz, Valent, J. Hukel, Pa‰ka (libero: Kost-
ka, Vavro, Kub‰, Krajãík)

Domáci chceli hneì od úvodného hviz-
du zatlaãiÈ hostí spod Zobora razantn˘m
servisom a veºmi r˘chlou hrou na sieti. Ná‰
tím sa v‰ak so situáciou v˘borne vysporia-
dal, dokázal kºúãov˘ch útoãníkov súpera
nadráÏaÈ na sieti, i keì nie vÏdy sa úspe‰-
ne presadzoval vlastn˘m útokom. Do stavu
18:16 v prospech domácich bol prv˘ set
vyrovnan˘. Koncovku získali Humenãania
vo svoj prospech, hlavne zásluhou strie-
dajúcich hráãov, ktorí priniesli oÏivenie do
hry. V druhom sete sa uÏ v úvode chopili
iniciatívy a získali väã‰í náskok, ktor˘ si
udrÏiavali aÏ dokonca setu. V treÈom sete,
veºmi podobnom prvému, na‰i hráãi opäÈ
drÏali krok s domácimi aÏ do stavu 16:16.
Potom nasledovalo viacero nevynúten˘ch
ch˘b z na‰ej strany a domáci tak zápas do-
viedli do úspe‰ného konca.

Slovensk˘ pohár
VK Ekonóm SPU Nitra – VKP „B“ 2 : 3

(10, 15, -17,-18,-11)
Hrali: Valent, J. Hukel,Czápa, M. Hukel,

Ëapu‰ík, Száraz (libero: Kostka, Kub‰, Vav-
ro, Krajãík)

Zápas mal dve tváre. Prvé dva sety
predviedli domáci koncentrovan˘ v˘kon,
zaloÏen˘ na kvalitnom podaní a dobrej o-
brane na sieti. V treÈom sete do‰lo k nepo-
chopiteºnému poºaveniu, ão súper vyuÏil a
dostal sa do v˘razného vedenia. Strata
koncentrácie a ustráchan˘ v˘kon sa nám
nakoniec vypomstil v podobe prehry v
troch setoch, a t˘m aj celého zápasu.

ZO ·PORTU
Volejbal

Basketbal

·ACHOV¯ KLUB Z·K SPU NITRA V NOVOM ROâNÍKU

POZ¯VAME

·achov˘ turnaj
Mária Machalová a PaedDr. Du-

‰an Danko poz˘vajú v‰etk˘ch záu-
jemcov z radov ‰tudentov na ‰acho-
v˘ turnaj, ktor˘ sa bude konaÈ v rám-
ci ·tudentsk˘ch dní v pondelok 12.
11. o 15.00 h v ·D MladosÈ.

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods.

1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov, v˘berové konanie na obsadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta na Katedre biochémie a biotechnológie FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v oblasti biochémia, biológia, aplikovaná biológia, fytotech-

nika,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke

alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m

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

- pedagogická prax v odbore, 
- morálna bezúhonnosÈ.

Svoje prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi
poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do 23. 11. 2007 na adresu: Rektorát Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM
lín (pavilón Z, 5. posch.) bude Ing. JANA
REPKOVÁ, doktorandka na KFR, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Bioindikácia
fyziologického stavu rastlín v ekosystéme
v podmienkach environmentálneho stresu.

➤ 20. novembra 2007 o 11.00 h v po-
sluchárni Z-01 prednesie Ing. JURAJ CAN-
DRÁK, CSc., pedagogick˘ pracovník Ka-
tedry genetiky a plemenárskej biológie
FAPZ verejnú habilitaãnú predná‰ku na té-
mu Odhad plemenn˘ch hodnôt hospodár-
skych zvierat a o 13.00 h bude v zasadaã-
ke R-SPU (pavilón E, 1. posch.) obhajovaÈ
habilitaãnú prácu na tému Genetická ana-
l˘za hodnotenia exteriéru hovädzieho do-
bytka v Slovenskej republike.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 

➤ 14. novembra 2007 o 9.00 h v kniÏni-
ci Katedry genetiky a plemenárskej bio-
lógie (pavilón T, 1. posch.) bude Ing. JÁN
MENDEL, extern˘ doktorand na Katedre
v˘Ïivy zvierat, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému PouÏitie enz˘mov endo-1,4-beta-
xylanázy a proteázy v k⁄mnych zmesiach
s prevahou p‰enice pre v˘krmové kurãatá;

➤ 14. novembra 2007 o 11.00 h v kniÏ-
nici Katedry genetiky a plemenárskej bioló-
gie (pavilón T, 1. posch.) bude MVDr. MI-
ROSLAV VOD≈ANSK¯, extern˘ dokto-
rand na Katedre veterinárskych disciplín,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Vliv
zmûn agrocenóz na reprodukci a pfieÏívání
koroptve polní (Perdix perdix L.);

➤ 16. novembra 2007 o 10.00 h v za-
sadacej miestnosti Katedry fyziológie rast-

Súkromná jazyková ‰kola 
Nadácie ASPEKT

s 15-roãnou skúsenosÈou v oblasti
vzdelávania

PONÚKA
✔ 1 a 2 SEMESTRÁLNE KURZY AJ, NJ

(2 x 2 hodiny/t˘ÏdeÀ)

✔ PRED·TÁTNICOVÉ KURZY AJ, NJ, RJ

✔ INDIVIDUÁLNE KURZY

✔ SLOVENâINA PRE CUDZINCOV

Akademická 4, NR (budova Agroin‰titútu)

www.aspektnd.sk
� 037/73 322 18, 0905/ 636 106
Akreditované zariadenie M· SR
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Po úspe‰nej minuloroãnej sezóne,
keì „B“ druÏstvo postúpilo do 2. ligy a
„C“ druÏstvo do regionálnej 3. ligy, sme
v októbri vstúpili do majstrovskej sezóny
2007/2008. V súãasnosti má ná‰ klub
40 ãlenov, priãom desaÈ z nich hrá v ka-
tegórii mládeÏ a osem za Ïiakov. Pri ta-
komto stave ãlenskej základne obsa-
dzujeme (okrem prvej ligy) v‰etky slo-
venské súÈaÏe a „A“ druÏstvo muÏov re-
prezentuje univerzitu v slovenskej extra-
lige. UÏ prvé stretnutia potvrdili, Ïe kon-
kurencia bude veºmi silná a obhájiÈ 6.
miesto bude nároãné.

V‰etky druÏstvá extraligy posilnili veº-
majstri z âeska, Poºska a Maìarska,
nás reprezentujú mnohí „odchovanci”
Nitry SPU - Moko‰, Mikita, Marti‰ka,
Maro‰, Goru‰a, súãasná ‰tudentka
SPU a akademická majsterka SR Mária
Machalová. Tím dopæÀa juniorsk˘ repre-
zentant Michalík a Debnár.

V „B“ a „C“ druÏstvách pôsobia zá-
stupcovia SPU: Danko, Pinde‰, Pale‰
a na‰i úspe‰ní odchovanci Ondru‰, Ho-
leva, Janãoviã a ìal‰í. O hráãov sa sta-
rajú tréneri Balko, Zeloviã a Dlh˘. Na-
‰ím cieºom je postúpiÈ do 1. ligy, a tak
obsadiÈ v‰etky slovenské súÈaÏe, ãím sa
vytvorí priestor pre rast a v˘konnostné
napredovanie na‰ich hráãov. 

PaedDr. DU·AN DANKO,
zast. predseda ·O Z·K SPU Nitra

ZdruÏenie mlad˘ch vedeck˘ch pra-
covníkov pri FZKI v spolupráci s MZLU v
Brne organizujú 19. novembra 2007 od
10.00 h v priestoroch FZKI na Tulipáno-
vej ulici piaty roãník medzinárodnej ve-
deckej konferencie Veda mlad˘ch 2007. 

V Raãkovej doline sa 21. – 23. no-
vembra 2007 zídu mladí vedeckí pra-
covníci a doktorandi na medzinárodnej
vedeckej konferencii Mladá veda 2007,
ktorú pripravila Fakulta ekonomiky a ma-
naÏmentu.
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RECENZIA

Po sérii prehier pora-
zila Casta SPU Nitra do-
ma vicemajstra Inter
Bratislava 87:52 (19:11,
21:16, 26:15, 21:10) a
suverénne deklasovala

nováãika - Prievidzu 103:58 (21:17,
23:16, 19:14, 40:11). V krajskom derby v
Komárne podºahla domácemu tabuºko-
vému favoritovi MBK Rieker 94:79
(25:22, 14:24, 30:12, 25:21).

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

Prv˘ roãník Tekvica festu bol urãen˘ ‰irokej verejnosti. Aj napriek nepriaznivému
poãasiu si okolo 20 detí zasúÈaÏilo o najoriginálnej‰iu masku a najkraj‰ieho svetlo-
nosa. „Nie je to amerikanizovanie na‰ej kultúry, u nás bol totiÏ kedysi zvyk vyrezávaÈ
stra‰idlá nielen z tekvice, ale aj z k⁄mnej repy. Netreba zabúdaÈ na tradície, ktoré tu
boli uÏ dávno,“ povedal Ing. Juraj Kuba, riaditeº BZ. Ocenenie za najoriginálnej‰iu
masku získala Veronika Iglárová a najkraj‰iu tekvicu vyrezala Dominika Jablonická.
Okrem diplomu a zápisníka sa obe v˘herkyne mohli te‰iÈ mäsoÏravej rastlinke.
V‰etky deti si z festivalu zábavy odniesli sladkosti. Tekvice, vyrezané úãastníkmi fes-
tivalu a zamestnancami BZ, najmä Jánom ëurick˘m z oddelenia zeleninárstva, zdo-
bili priestory záhrady aj prv˘ novembrov˘ t˘ÏdeÀ. -rch- Po‰kodzovanie pôd a rastlín ºudsk˘mi

ãinnosÈami je názov vedeckej monogra-
fie, ktorú nedávno vydal autorsk˘ kolek-
tív pod vedením prof. JÁNA TOMÁ·A a
prof. ONDREJA HRONCA. „Pôda je
zvlá‰tny fenomén, ktor˘ sprevádza ãlo-
veka od kolísky aÏ po hrob. Je najväã-
‰ím bohatstvom kaÏdého ‰tátu, lebo od

dnes sú degradované jej produkãné i
mimoprodukãné funkcie. Je v‰ak nevy-
hnutné správaÈ sa k pôde tak, aby zo-
stala rozhodujúcou v˘robnou základÀou
a sociálnou oporou krajiny. V publikácii
sa dozvedáme o zloÏkách biosféry a ich
vzájomn˘ch vzÈahoch, ako aj o základ-
n˘ch a ekologick˘ch funkciách pôdy.
Mimoriadnu pozornosÈ autori venujú
problematike degradaãn˘ch procesov a
organick˘m kontaminantom, ako sú na-
príklad pesticídy ãi polychlórované feno-
ly i bifenyly a tieÏ moÏnostiam zniÏova-
nia ich rizík v pôde. 

V závere sa doãítame aj o imisnej si-
tuácii na Slovensku a imisn˘ch limitoch
koncentrácie prízemného ozónu, ktoré v
súvislosti s ochranou vegetácie navrhli
príslu‰né medzinárodné organizácie.
Monografia je vhodne doplnená tabuº-
kami a obrázkami. -rch-

rozlohy a kvality pôdneho fondu sa od-
víja cel˘ rad dôleÏit˘ch aktivít. Povin-
nosÈou kaÏdého ‰tátu je, aby sa o pôdu
náleÏite staral, a to nielen v záujme jej
samotnej, ale pre trvalú udrÏateºnosÈ Ïi-
vota na Zemi,“ uvádza sa v úvode knihy.
Exhaláty ÈaÏkého priemyslu, energetiky
a in˘ch rezortov pôdu ne‰etrili a spôso-
bili na nej rôzne po‰kodenia. âastokrát
dochádzalo k jej devastácii, boli a do-

LyÏiarsky kurz na Solisku
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu organi-

zuje od 3. do 8. februára 2008 zimn˘ pobyt –
lyÏiarsky kurz na Solisku – ·trbskom plese.
Ubytovanie, stravovanie, vlastn˘ autobus, 4
dni lyÏovania na Solisku, denná rehabilitá-
cia. Cena 5500 Sk. Informácie a prihlá‰ky do
20. 11. 2007 u PaedDr. Du‰ana Danka, tel.:
0908 442 356.
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