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V úvode zasadnutia vystúpila JUDr.
ELEONÓRA MARI·OVÁ, PhD., pred-
sedníãka Akademického senátu FE·RR:

- Akademick˘ senát (AS) FE·RR na
svojom zasadnutí dÀa 14. januára 2008
na základe návrhu ãlenov AS dvojtreti-
novou väã‰inou hlasov odvolal dekana
FE·RR. ZároveÀ podal rektorovi SPU
návrh na poverenie prof. Du‰ana Húsku
vykonávaním funkcie dekana do 30. má-
ja 2008. Rektor M. Láteãka akceptoval
návrh senátu a prof. Húsku poveril v˘ko-
nom funkcie dekana FE·RR s úãinnos-
Èou od 11. februára 2008. Prof. Vladimír
Gozora podal sÈaÏnosÈ na AS SPU, ako
aj verejnému ochrancovi práv a externí
‰tudenti FE·RR podali Ïalobu voãi SPU
na súd. 

Televízia Markíza 6. februára 2008
uviedla zavádzajúcu informáciu t˘kajúcu

sa legitímnosti volieb do ‰tudentskej
ãasti AS FE·RR. Rektor SPU zostavil
kontrolnú komisiu, zloÏenú zo zamest-
nancov úseku kontroly rektorátu SPU,
ãlenov AS SPU, AS FE·RR a právniãky
rektorátu, ktorej úlohou bolo rie‰iÈ sÈaÏ-
nosÈ prof. Gozoru. Komisia pod vedením
vedúcej úseku kontroly R-SPU pre‰etrila
v‰etky skutoãnosti uvádzané v sÈaÏnosti
a dospela k záveru, Ïe vo v‰etk˘ch bo-
doch bola neopodstatnená. Osobitne sa
zaoberala aj námietkami ‰tudentov
externej formy ‰túdia, ktorí tvrdia, Ïe o
konaní volieb do ‰tudentskej ãasti AS
FE·RR neboli informovaní, nemohli vyu-
ÏiÈ svoje právo voliÈ a byÈ volení, a z toh-
to dôvodu podali aj Ïalobu voãi SPU na
súd. Z predloÏen˘ch podkladov volebnej
komisie, ktoré si kontrolná komisia ofi-
ciálne vyÏiadala od správcu siete, jedno-
znaãne vypl˘va, Ïe termín konania vo-

lieb bol zverejnen˘ na webovej stránke
FE·RR dÀa 26. septembra 2007. Voºby
sa konali 10. októbra a opakovali sa 17.
októbra 2007. Teda v‰etci ‰tudenti boli v
dostatoãnom predstihu, v súlade so zá-
sadami volieb do AS FE·RR, informova-
ní o termíne konania volieb a mohli vyu-
ÏiÈ svoje právo voliÈ a byÈ volení do AS
FE·RR. Preto aj tvrdenia, ktoré odzneli
v médiách, sú zavádzajúce a nezakla-
dajú sa na pravde. 

JUDr. Mari‰ová povaÏovala za potreb-
né zdôrazniÈ, Ïe fakulta nemá od tohto a-
kademického roku ‰tudentov dennej ani
externej formy ‰túdia v Luãenci ani v
Ko‰iciach, tieto pracoviská sú len kon-
zultaãn˘mi miestami pre ‰tudentov prija-
t˘ch na ‰tudijné programy, ktoré sú a-
kreditované v sídle fakulty v Nitre. V‰et-
ky oznamy zverejÀuje fakulta na svojej
webovej stránke, a tak je stopercentne
zabezpeãená aj informovanosÈ ‰tuden-
tov externej formy ‰túdia.

Následne sa slova ujal prof. Ing.
DU·AN HÚSKA, PhD., doãasn˘ dekan
fakulty. Vo svojom príhovore, sprevád-

zanom multimediálnou prezentáciou,
zdôraznil, Ïe SPU je verejná vysoká
‰kola, ktorej rámce sú zaloÏené na aka-
demick˘ch právach a slobodách. Jej
úlohou je zachovávaÈ a podporovaÈ trva-
lé hodnoty a zároveÀ sa vysporadúvaÈ s
dilemou zmeny, ktorú priná‰a doba.
Znamená to byÈ aktívnou v súãasnosti,
uãiÈ sa z minulosti, ale hºadieÈ do budúc-
nosti. OdzrkadºovaÈ vlastnú kultúru a zá-
roveÀ zohºadÀovaÈ globálny rozvoj a kul-
túru. ëal‰ie slová adresoval D. Húska
‰tudentom, keì hovoril o ich právach a
medzinárodn˘ch rámcoch, ktoré ich
upravujú. Zdôraznil najmä ich právo na
sebaprofiláciu, v˘ber ‰tudijného progra-
mu a jeho dotvorenie voliteºn˘mi pred-
metmi a v˘ber predmetov podºa vlastné-
ho uváÏenia. 

V nadväznosti na súãasnú ‰truktúru
vzdelávacej a vedeckej ãinnosti na‰ej
univerzity charakterizoval dekan in‰titu-
cionálne prínosy FE·RR s dôrazom na
skutoãnosÈ, Ïe kvalitnú vzdelávaciu a
v˘skumnú ãinnosÈ moÏno dosiahnuÈ iba

V dÀoch 7.-8. februára 2008 sa v nit-
rianskom Agroin‰titúte uskutoãnil 24.
Zoborsk˘ deÀ a 6. Západoslovenské
dni o osteoporóze 2008. Zorganizovala
ich Katedra v˘Ïivy ºudí FAPZ v spolu-
práci so ·pecializovanou nemocnicou
sv. Svorada, Slovenskou pneumologic-
kou a ftizeologickou spoloãnosÈou SLS
a Slovenskou úniou proti osteoporóze. 

Podujatie bolo zamerané na problé-
my prevencie, diagnostiky a lieãby os-
teoporózy, pºúcnych, onkologick˘ch
chorôb, ako i na kardiovaskulárne pro-
blémy vo vy‰‰om veku. Pripomenulo
heslo na rok 2008, vyhlásené Medziná-
rodnou spoloãnosÈou pre osteoporózu
IOF pri príleÏitosti Svetového dÀa osteo-
porózy 20. októbra: Poznaj svoje riziko
zlomeniny. 

Na odbornom stretnutí sa zúãastnilo
viacero v˘znamn˘ch domácich, ale i
zahraniãn˘ch vedeck˘ch a v˘skum-
n˘ch pracovníkov, okrem iného zo ·vaj-
ãiarska a z âeskej republiky. Podujatie
sa konalo v rámci Dekády kostí a kæ-
bov, ktorá bola vyhlásená na roky
2000-2010 s cieºom, poukázaÈ na váÏ-
nosÈ problematiky a nutnosÈ uplatÀova-
nia preventívnych opatrení na zabrá-
nenie rednutia kostí a jeho komplikácií.

MUDr. K. BITTER, CSc., predseda SÚPO
Ing. K. FATRCOVÁ-·RAMKOVÁ, PhD., KVª 

(O priebehu, diskutovan˘ch témach a prí-
nosoch konferencie ãítajte v e-prílohe.)

Osteoporóza a v˘Ïiva

Nie je etické, p˘‰iÈ sa cudzím perím

V záujme kontinuity pedagogickej a vedeckej ãinnosti

O reãi 
Aj keby si hovoril desiatkami 
jazykov 
od t˘ch pradávnych ão speãatil
prach 
aj keby si hovoril stovkami jazykov 
aÏ po tie dne‰né ktoré sa 
rozliehajú 
na trhoch a na námestiach sveta 

má‰ vlastne iba jeden Jedink˘ 
jeden jazyk 
v ktorom raz bude‰ mlãaÈ

Hovor si v Àom teda pokiaº má‰
ãas 
Rozprávky ktoré Èa Ïitím 
sprevádzajú 
prihovor sa priateºovi dieÈaÈu 
a Ïene 
rozm˘‰ºaj v Àom pochybuj a plesaj 
buì v Àom zúfal˘ a ‰Èastn˘
Hviezdy nad sebou 
vz˘vaj v tej svojej krásnej reãi
Preklínaj v nej 
to ão je hodné prekliatia A sláv 
ão je hodné slávy 

Aj keby si ovládal stodesaÈ 
ºudsk˘ch reãí 
iba v jednej sníva‰ Iba v jednej 
vykríkne‰ zo spánku 
a kaÏd˘ kto Èa poãuje 
ti porozumie 

A keby si hovoril v‰etk˘mi jazykmi
ná‰ho sveta 
má‰ iba jeden Miluj v Àom 
a spievaj

MIKULÁ· KOVÁâ (1934-1992)

AKADEMICKÁ OBEC FE·RR K SITUÁCII NA FAKULTE
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Akademická obec Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja sa v kon-
gresovom centre univerzity stretla 12. februára s cieºom, oboznámiÈ sa s aktuál-
nou situáciou na fakulte v súvislosti s medializovan˘mi informáciami, ako aj roz-
hodnutiami vedenia univerzity na zabezpeãenie vzájomnej komunikácie a konti-
nuity pedagogickej a vedeckov˘skumnej ãinnosti na FE·RR.

Prijatie 
v Prezidentskom paláci

Prezidentsk˘ pár prijal 19. februára
vysoko‰kolsk˘ch ‰tudentov a dokto-
randov, ktorí získali ocenenie ·tu-
dentská osobnosÈ roka 2006/2007.
Cieºom projektu je vyzdvihnúÈ a pred-
staviÈ ‰ir‰ej verejnosti talentovan˘ch
‰tudentov v‰etk˘ch stupÀov ‰túdia 
z rôznych vedn˘ch odborov. Medzi
ocenen˘mi bola aj Ing. Jana Havrán-
ková, PhD., z Katedry strojov a v˘-
robn˘ch systémov MF SPU. -r-

Pred piatimi rokmi 
navÏdy odi‰la spomedzi nás 

dlhoroãná ‰éfredaktorka 
dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár, 
novinárka, kolegyÀa a priateºka

MÁRIA KOâNEROVÁ
(1952 – 2003)

Spomínajte s nami!

Redakãn˘ kolektív

Poãuli ste uÏ vtip o tom, ako sa pí‰e diplomovka? Îe vraj staãí „ctrl c – ctrl v“
a hotovo! Bolo by to veselé, keby to v skutoãnosti nebolo – smutné! MoÏno pre-
to sa v posledn˘ch t˘ÏdÀoch v médiách akosi ãasto stretávame s pojmami pla-
giát, plagiátorstvo. Keì ich „naÈukáme“ do internetového vyhºadávaãa alebo na-
listujeme v slovníku, nájdeme viacero definícií tohto neférového javu, poru‰ujú-
ceho etické princípy ºudskej ãinnosti.

Podºa Wikipedie je plagiát umelecké
alebo vedecké dielo, ktoré niekto in˘ ako
skutoãn˘ autor neprávom vydáva za svoje.
Pritom pôvodn˘ autor je úmyselne alebo
neúmyselne zatajen˘. Iná definícia vraví,
Ïe plagiát je umelecká alebo vedecká krá-
deÏ, podvod; napodobenina cudzieho die-
la a jeho vydávanie za vlastné. 

Ohraniãme si problematiku mantinelmi
akademickej pôdy. Viaceré medializované
prípady plagiátorstva poukazujú na to, Ïe
aj slovenské vysoké ‰koly ho dobre po-
znajú a chcú tvrd‰ie postihovaÈ tento neka-
l˘ úkaz. Prípady vykrádania cudzích my‰-
lienok a ich uvádzania za v˘sledky svojej
práce v diplomov˘ch ãi in˘ch prácach ‰tu-
dentov. Ale nielen ich. Aj „dospelí“ sa ãas-
to uch˘lia k jednoduch‰ej ceste, ako r˘ch-
lo skompilovaÈ skriptá ãi inú publikáciu bez
väã‰ej námahy. O tom, Ïe táto „burina“
hyzdí akademickú pôdu a nemala by na
nej kvitnúÈ, svedãí fakt, Ïe sa Àou na svo-
jom februárovom zasadnutí zaoberala aj
rektorská konferencia. 

Pravda, odhaliÈ plagiátorstvo nie je jed-
noduché. V ãlánku, uverejnenom v denní-
ku SME 15. februára, to tvrdí aj Du‰an
Katu‰ãák, generálny riaditeº Slovenskej
národnej kniÏnice. Podºa jeho názoru by
odhaºovaÈ tento ne‰vár na vysok˘ch ‰ko-
lách mali najmä uãitelia, ktorí dobre po-
znajú zdroje odporúãanej literatúry. Viera

publikaãnej ãinnosti sa odvíjajú aj ìal‰ie
otázky krútiace sa okolo financovania
‰kôl, a tak sa mnohí dostávajú do zaãaro-
vaného kruhu. 

A tak sa otvorila Pandorina skrinka.
Jeden problém, veºa krivolak˘ch cesti-
ãiek, zloÏité moÏnosti rie‰enia. Zrejme ich
ãím ìalej, t˘m viac bude hºadaÈ kaÏdá vy-
soká ‰kola. Aké rie‰enie nájde? Do akej
miery bude úspe‰né? PomôÏe opäÈ v‰e-
mocná technika a nejaké ìal‰ie „ctrl XY“
na odhaºovanie opísaného? To by bolo
moÏno najjednoduch‰ie. âo v‰ak vydaÈ sa
inou cestou? ApelovaÈ na princípy akade-
mickej etiky a morálky. Jednoducho ºud-
skej slu‰nosti. NevyhováraÈ sa na nezna-
losÈ zákona, pretoÏe tá – ako vieme – ne-
ospravedlÀuje. Nep˘‰iÈ sa cudzím perím.
A keì je vhodné pouÏiÈ my‰lienku niekoho
iného, treba sa nauãiÈ, ako ju správne ci-
tovaÈ. To uÏ bude iná káva. Pocta pre sku-
toãného autora. Nedajme miesto neãest-
nosti a klamstvu. PretoÏe sú to vlastnosti,
ktoré si podávajú ruky s in˘mi prehre‰ka-
mi proti morálke. A do Ïivota treba predsa
vykroãiÈ s ãist˘m ‰títom. Zo ‰koly s dobrou
povesÈou. K. POTOKOVÁ 

(O akademickej etike z Vysokej ‰koly manaÏ-
mentu v Trenãíne ãítajte v aktuálnom ãísle na
www.polnohospodar.sk)

Úãastníci 8. roãníka Letnej ‰koly umeleck˘ch zruãností, ktorá sa uÏ tradiãne konala v Banskej ·tiavnici, prezentovali svoje
v˘tvarné práce na v˘stave v pavilóne architektúry FZKI. âítajte na 3. strane. Foto: R. CHOSRAVIOVÁ

MEDZINÁRODN¯ DE≈ 
MATERINSKÉHO 
JAZYKA - 21. FEBRUÁR

âas letí...

vedeniu SPU, sestersk˘m fakultám 
a v‰etk˘m ãlenom akademickej obce
za aktivity, ktor˘mi podporili ãinnosÈ
Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva v uplynulom päÈroãnom období.
Veºké poìakovanie patrí redakãnému
kolektívu Poºnohospodára nielen za
excelentnú prezentáciu fakulty pri prí-
leÏitosti jej jubilea, ale za stálu, efek-
tívnu a efektnú spoluprácu. Srdeãne
ìakujem ãlenom a ãlenkám súboru
Zobor za dôstojn˘ kultúrny príspevok
na slávnostnom zasadnutí vedeckej
rady. Osobitne ìakujem v‰etk˘m za-
mestnancom a ‰tudentom fakulty za
dobrú prácu, dobré ‰tudijné v˘sledky
a reprezentáciu vo v‰etk˘ch oblas-
tiach jej pôsobenia.

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.,
dekan FBP

ëakujem

SLOVO DO DISKUSIE
Fidlu‰ová a Marcela Glevická, autorky
spomínaného ãlánku kon‰tatujú ìalej, Ïe
najãastej‰ím dôvodom, preão slovenskí
pedagógovia ãi vedci kopírujú cudzie tex-
ty, je povinnosÈ veºa publikovaÈ a dokazo-
vaÈ t˘m svoju akademickú aktivitu. Miro-
slav Beblav˘ z In‰titútu pre dobre spravo-
vanú spoloãnosÈ sa domnieva, Ïe knihy
na na‰ich univerzitách sa nepublikujú pre
radosÈ autora z v˘sledkov dosiahnut˘ch
vo v˘skume, ale pre snahu dosiahnuÈ „bo-
dy“ pre postup v kariére. Od mnoÏstva



Multimédiá vo vyuãovaní
cudzích jazykov IV 

Jakonové hºuzy sú chutné a zdravé

(Dokonãenie z 1. str.)

Podujatie otvoril Ing. Ondrej Macko,
generálny riaditeº Dusla ·aºa. Zdôraznil,
Ïe ich cieºom je poãúvaÈ, ão potrebuje
poºnohospodárska prax, ako je spokojná
s ich v˘robkami a zároveÀ inovovaÈ a
meniÈ ‰truktúru hnojív tak, aby bol do-
siahnut˘ trvalo udrÏateºn˘ rozvoj. 

Súãasn˘ stav v˘Ïivy rastlín na Slo-
vensku zhodnotil Ing. Franti‰ek Kotvas z
ÚKSUP-u v Bratislave. „V minulom roku
sa spotrebovalo viac ako päÈ miliónov
‰esÈstotisíc ton hnojív, z toho najviac
dusíkat˘ch (62 465 t). Najmenej sa vyu-
Ïívali draselné (3478 t). Problémom je
jednostranné hnojenie dusíkom, ideálne
by bolo, aby bol pomer Ïivín v pôde har-
monick˘, vyváÏen˘, tak˘, ak˘ je v rastli-

ne. V súãasnosti z pôdy ubúda horãík a
dôleÏité je aj jej dos˘tenie fosforom,
draslíkom a sírou, a to aspoÀ na úroveÀ
hornej hranice kategórie „vyhovujúcej
zásoby“ Ïivín. Nedostatoãné je u nás or-
ganické hnojenie, ão súvisí s poklesom
stavov hospodárskych zvierat. Na Slo-
vensku sa v priemere roãne na hektár
aplikuje necel˘ch päÈ ton ma‰taºného
hnoja, poÏiadavka by bola aspoÀ raz toº-
ko. KeìÏe prísun Ïivín z organick˘ch
hnojív nie je dostatoãn˘, makroÏiviny a
mikroÏiviny musíme do pôdy dopæÀaÈ
priemyseln˘mi hnojivami,“ povedal F.
Kotvas.

V˘skumu nov˘ch typov hnojív sa ve-
nujú na KAVR. Je zaloÏen˘ na v˘sled-

koch pokusov v rôznych lokalitách Slo-
venska s rozdielnymi pôdno-klimatick˘-
mi podmienkami. „Uskutoãnili sme sériu
dvojroãn˘ch pokusov s nov˘m viaczloÏ-
kov˘m hnojivom Duslofert Extra a Mag-
nisul, ktoré sme aplikovali na p‰enicu
ozimnú, jaãmeÀ jarn˘, slneãnicu roãnú,
viniã, bez‰upinatú tekvicu a jablone od-
rody Idared. Zaznamenali sme pozitívne
v˘sledky hnojenia, zv˘‰enie úrody a prí-
rastok zisku,“ informoval prof. Otto Lo-
Ïek, vedúci KAVR, priãom zdôraznil, Ïe
hnojenie musí byÈ racionálne a cielené.
V závere seminára vystúpil prof. Emil
Lí‰ka z Katedry rastlinnej v˘roby, ktor˘
oboznámil úãastníkov so závaÏnou pro-
blematikou v˘skytu a ‰kodlivosti niekto-
r˘ch veºmi nebezpeãn˘ch druhov burín v
porastoch obilnín. Zdôraznil, Ïe herbi-
cídna ochrana je len ‰piãka regulácie
burín a treba braÈ do úvahy aj také fak-
tory, ako je striedanie plodín, v˘ber pes-
tovateºského stanovi‰Èa a znalosÈ burin-
ného spektra.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Jakonová koreÀová konzumná hºuza ideálneho vretenovitého tvaru a potrebnej
veºkosti. Foto: F. HORVÁT

„Jakon je hºuznatá okopanina, krmo-
vina, lahôdková zelenina a lieãivá rast-
lina. Vytvára dvojaké hºuzy – koreÀové
a stonkové. KoreÀové vznikajú zhrub-
nutím niektor˘ch koreÀov, sú zásobnou
ãasÈou rastliny a vyuÏívajú sa na kon-
zum. Nie je moÏné nimi mnoÏiÈ rastliny.
Stonkové hºuzy sa vytvárajú na stonke
tesne pod povrchom pôdy. Nie sú
vhodné na konzum, ale sú vyuÏiteºné
pri mnoÏení,“ opisuje plodinu Ing. Hor-
vát. Jakon pochádza z JuÏnej Ameriky
a pestuje sa najmä na v˘chodn˘ch sva-
hoch Ánd do nadmorskej v˘‰ky 3300 m
ako viacroãná rastlina. V na‰ich pesto-
vateºsk˘ch podmienkach, z dôvodu níz-
kych teplôt, je to len jednoroãná rastli-
na. Najlep‰ie sa jej darí v kukuriãnej
v˘robnej oblasti. „Zatiaº sa pestuje len
na mal˘ch plochách v záhradkách. 
V kvetináãoch sa predpestujú balíãko-
vané sadby z mnoÏiteºsk˘ch hºúz. Rast-
liny sa presádzajú po 15. máji v spone

0,7 x 0,7 m. Pravidelne sa okopávajú a
zavlaÏujú. KoreÀové hºuzy sú citlivé na
nízke teploty, sú dosÈ krehké a ºahko sa
mechanicky po‰kodzujú. Preto sa opa-
trne zberajú pred príchodom mrazov.
Po‰kodené ãasti hºúz sa zasypávajú
drevn˘m popolom a uskladÀujú v deb-
niãkách alebo vreckách, v chladn˘ch
nemraziv˘ch podmienkach. Hºuzy sa
môÏu vyuÏívaÈ v surovom stave samo-
statne, alebo v zeleninov˘ch ‰alátoch,
pri kuchynsk˘ch úpravách, zavárané v
zmesi s niektor˘mi ovocn˘mi druhmi.
Zo ‰Èavy moÏno vyrábaÈ jakonov˘ sirup
na sladenie jedál,“ hovorí F. Horvát o
vyuÏití plodiny. Jakonové hºuzy sú
zdrojom antioxidantov, draslíka, vápni-
ka, horãíka a mnoh˘ch ìal‰ích, pre ºud-
ské zdravie dôleÏit˘ch stopov˘ch prv-
kov. Rastlina by si preto zaslúÏila väã-
‰iu pozornosÈ pestovateºskej i spotrebi-
teºskej verejnosti ako doplnok zdravej
v˘Ïivy. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Nové moÏnosti pre poºnohospodárov

www.uniag.sk

RADI UVEREJ≈UJEME
Ivan Pejic, koordinátor projektu

TEMPUS – SuNISP za univerzitu 
v Záhrebe, zaslal ìakovn˘ list orga-
nizátorom medzinárodn˘ch work-
shopov Podpora siete pre zlep‰enie
strategického plánovania, ktoré sa v
rámci projektu uskutoãnili v decem-
bri a januári na pôde na‰ej univerzi-
ty. Osobitné poìakovanie vyjadril
prof. Anne Bandlerovej, koordinátor-
ke projektu a Ing. Lorete Drenkovej
za manaÏovanie projektov˘ch akti-
vít. Z listu vyberáme: 

„Osobne sa domnievam, Ïe náv‰te-
vy v rámci workshopov v˘znamne
prospeli úãastníkom aj celému projek-
tu. Mali sme moÏnosÈ vidieÈ úspechy,
ktoré dosiahli na‰e partnerské in‰titú-
cie najmä v oblasti úspe‰n˘ch a kon-
kurencieschopn˘ch ‰tudijn˘ch progra-
mov, efektívneho manaÏmentu kvality
a strategického plánovania. Úãastníci
stretnutí mali moÏnosÈ získaÈ nové
podnety na zlep‰enie organizaãnej
‰truktúry vo svojich domácich in‰titú-
ciách.

Pri tejto príleÏitosti chcem vysloviÈ
poìakovanie Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzite za excelentn˘ pro-
gram, otvorené diskusie a kompetent-
né odpovede na mnoÏstvo otázok. Zá-
roveÀ ìakujem predstaviteºom univer-
zity a fakúlt za prejaven˘ záujem o pro-
jekt a ich aktivitu v rámci workshopov.“

Európska komisia v decembri minulého roka schválila Program rozvoja
vidieka SR a Operaãn˘ program Rybné hospodárstvo SR na programové ob-
dobie 2007 - 2013.

Program rozvoja vidieka je súãasÈou Národného strategického plánu rozvoja vi-
dieka SR. Implementuje stratégiu, ktorá odráÏa kºúãové priority zamerané na kon-
kurencieschopnosÈ poºnohospodárskeho, potravinárskeho a lesného sektora, zlep-
‰enie Ïivotného prostredia a kvality Ïivota na vidieku, ako aj diverzifikáciu vidiecke-
ho hospodárstva. Celkovo je na tento sedemroãn˘ plán vyãlenen˘ch z verejn˘ch
zdrojov vy‰e 2,5 miliardy eur. 

Operaãn˘ program Rybné hospodárstvo SR je financovan˘ z Európskeho fon-
du (EF) pre rybné hospodárstvo. Poskytuje moÏnosti v‰etk˘m potenciálnym prijíma-
teºom z radov chovateºov r˘b a spracovateºov produktov rybolovu a akvakultúry. Je
zameran˘ na podporu rozvoja produkãn˘ch aktivít a modernizáciu v˘robn˘ch zaria-
dení. Celkov˘ objem verejn˘ch v˘davkov na sedemroãné programové obdobie pred-
stavuje 18,9 mil. eur a celková pomoc z EF dosahuje v˘‰ku 13,6 mil. eur.

Slávnostné otvorenie implementácie programov sa uskutoãnilo 11. februára v
priestoroch ·tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave. „Verím, Ïe
nielen implementácia programu rozvoja vidieka napomôÏe rozvoj produktívneho
poºnohospodárstva a trvalo udrÏateºného rozvoja vidieka, podporí oÏivenie vidieka,
zastaví jeho vyºudnenie, zabezpeãí dosiahnutie jeho ekonomickej prosperity a v ne-
poslednom rade vráti sebadôveru vidieku a vidieckemu obyvateºstvu, ale aj pro-
stredníctvom operaãného programu Rybné hospodárstvo SR sa zabezpeãí trvalo
udrÏateºn˘ a konkurencieschopn˘ rast tohto sektora v Slovenskej republike,“ zdôraz-
nila v˘znam programov Zdenka Kramplová, ministerka pôdohospodárstva SR. -r-

V nitrianskom Agroin‰titúte sa 14. februára uskutoãnilo neformálne stretnutie
predstaviteºov v˘skumu, v˘roby a pouÏívateºov priemyseln˘ch hnojív. V poradí
28. seminár o racionálnom pouÏívaní priemyseln˘ch hnojív a pesticídov zorga-
nizovalo Duslo, a.s., ·aºa a Katedra agrochémie a v˘Ïivy rastlín (KAVR) SPU.
Hlavn˘m cieºom bolo oboznámiÈ odborníkov z poºnohospodárskej praxe s naj-
nov‰ími poznatkami súvisiacimi s uvedenou problematikou. Úãastníci seminára
si minútou ticha uctili pamiatku prof. Jána Fecenka, pedagóga, vedeckého pra-
covníka a dlhoroãného vedúceho KAVR, ktor˘ nás opustil v uplynul˘ch dÀoch.

Posledné roky sa dostáva do povedomia pestovanie a vyuÏívanie inulínov˘ch
plodín. Inulín je dôleÏit˘ v prevencii a podpornej lieãbe cukrovky - diabetes mel-
litus a ìal‰ích civilizaãn˘ch ochorení. Pestovaním a skúmaním inulínov˘ch plo-
dín, medzi nimi topinamburov a jakona, sa zaoberá ING. FRANTI·EK HORVÁT 
z Katedry rastlinnej v˘roby.

V záujme kontinuity pedagogickej
a vedeckej ãinnosti
na základe spoloãného úsilia v‰etk˘ch
ãlenov akademickej obce. Na spolu-
prácu vyzval kolegov, ale aj ‰tudentov.
Upozornil ich, aby vyuÏívali svoje prá-
va ãlenov akademickej obce voliÈ a byÈ
volení do samosprávnych orgánov fa-
kulty a prostredníctvom svojich zástup-
cov sa aktívnej‰ie zapájali do vytvára-
nia vhodn˘ch podmienok pre jej rozvoj.

Prof. Húska vyjadril aj svoje pocity, s
ktor˘mi prijal od rektora M. Láteãku po-
verenie na v˘kon funkcie dekana. Za-
spomínal pritom aj na genézu vzniku
FE·RR: „V roku 2002 ma vedenie uni-
verzity poÏiadalo, aby som urobil ana-
l˘zu vedeckého a pedagogického po-
tenciálu SPU a naãrtol moÏnosti roz‰í-
renia jej aktivít. Z rozboru jednoznaãne
vyplynulo, Ïe v období, predznamena-
nom vstupom Slovenska do EÚ, tu
ch˘ba vzdelávací systém zameran˘ na
poºnohospodárstvo a rozvoj vidieka z
aspektu zmien v legislatíve, moÏností
vyuÏívania prostriedkov na rozvoj vi-
dieka, resp. na vzdelávanie zamest-
nancov v samospráve. V roku 2003
som do AS SPU predkladal koncepciu

zaloÏenia novej fakulty, ktorej ‰tudijné
programy by pokr˘vali tieto poÏiadav-
ky. Vzhºadom na dôkladnú znalosÈ pro-
blematiky a úzku spoluprácu v mno-
h˘ch projektoch medzinárodnej spolu-
práce, ktoré sa na FE·RR doteraz re-
alizovali, rozhodol som sa prijaÈ tento
záväzok s t˘m, Ïe sa budem usilovaÈ o
kontinuitu chodu práce v pedagogickej
aj vedeckej oblasti. Aby ‰tudenti mali
záruku, Ïe ‰tudijné programy sa budú
napæÀaÈ, uãitelia garanciu, Ïe budú sta-
bilizovan˘mi zamestnancami univerzi-
ty. Budeme pripravovaÈ strategick˘
plán rozvoja fakulty, no a prioritu bude
maÈ, samozrejme, akreditácia v‰etk˘ch
‰tudijn˘ch programov na fakulte.“

Do následnej diskusie sa prihlásila
‰tudentka externého ‰túdia, ktorá vy-
jadrila nespokojnosÈ s t˘m, Ïe termín
zasadnutia akademickej obce nebol z
hºadiska „diaºkarov“ zvolen˘ najvhod-
nej‰ie. Dekan sa vyjadril, Ïe nie je jed-
noduché skæbiÈ poÏiadavky v‰etk˘ch,
ale v prípade záujmu ‰tudentov o veci
fakulty moÏno dohodnúÈ termíny ìal-
‰ích stretnutí akademickej obce. -r-

Hnojenie musí byÈ racionálne a cielené

Pod t˘mto názvom sa v dÀoch 7. a 8. januára konala na FEM medzinárodná ve-
decká konferencia, organizovaná Katedrou odborného jazykového vzdelávania
(KOJV). Prebiehala v roku, ktor˘ OSN vyhlásila za Rok cudzích jazykov a uskutoã-
nila sa pod zá‰titou Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., dekana FEM.

Jej cieºom bola v˘mena poznatkov a
skúseností s modern˘mi informaãn˘mi a
komunikaãn˘mi technológiami, ich vyuÏi-
tie a implementácia vo v˘uãbe cudzích
jazykov (CJ). V centre pozornosti zúãast-
nen˘ch boli najmä didaktické a komuni-
kaãno-technologické aspekty vyuãovania
CJ. SúãasÈou konferencie bol workshop,
zameran˘ na aplikáciu internetu a in˘ch
systémov riadenia v˘uãby do vyuãova-
cieho procesu a praktické ukáÏky zhoto-
vovania elektronick˘ch uãebn˘ch po-
môcok, ako aj pouÏívanie multimédií pri
v˘uãbe CJ. Na konferenciu sa zaregistro-
valo 30 úãastníkov zo Slovenska a âes-
kej republiky, prezentovan˘ch bolo 12
príspevkov. Súviseli s problematikou im-
plementácie a efektívneho vyuÏívania
IKT vo vyuãovaní CJ, jazykovou politikou
EÚ, masmédií a mediálnej v˘chovy a
svojím obsahom zah⁄Àali aj ìal‰ie okru-
hy, ako e-learning a blended learning v
jazykovom vzdelávaní, prácu s interne-
tom i systémom LMS Moodle a anal˘zu
osobnosti dne‰ného uãiteºa CJ.

A aké sú odporúãania konferencie pre

prax? „NevyhnutnosÈou je naìalej pod-
porovaÈ a modernizovaÈ vyuãovanie CJ s
vyuÏitím nov˘ch IKT, ktor˘ch implemen-
tácia do vyuãovacieho procesu znamená
ìal‰ie vzdelávanie uãiteºov, prehlbovanie
ich informaãnej gramotnosti a adaptáciu
na nové podmienky pri v˘uãbe CJ. Záro-
veÀ aplikácia IKT do edukaãného proce-
su roz‰iruje priestor pre individuálne prí-
stupy v nadobúdaní jazykov˘ch vedo-
mostí a podporuje samo‰túdium, tvori-
vosÈ a samostatnosÈ ‰tudenta,“ hovorí
PaedDr. ªubomíra Moravcová, PhD., ve-
dúca KOJV, a dodáva, Ïe poãítaãom
podporovaná v˘uãba nie je moÏná bez a-
dekvátneho vybavenia modern˘mi IKT.
„Treba tieÏ venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ
v˘beru uãebn˘ch materiálov a ich aktua-
lizácii tak, aby umoÏnili ‰tudentom rozví-
jaÈ reãové zruãnosti a stali sa efektívnym
prostriedkom pri osvojovaní CJ.“

Sponzorom konferencie bola Sloven-
ská sporiteºÀa, ktorá prispela finanãn˘-
mi prostriedkami aj na zariadenie mul-
timediálneho jazykového laboratória na
KOJV.  RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Záujem je o wifi
O súãasnom stave sieÈovej infra‰truk-

túry na univerzite a akademickej mestskej
sieti SANET informoval riaditeº CIKT,
RNDr. Peter ·krovina. Hlavn˘ areál
SPU a satelitné areály (Zobor, Marián-
ska, Farská, Tulipánová, ·túrova) sú v
súãasnosti prepojené optickou sieÈou,
ktorá umoÏÀuje v maximálnej miere vy-
uÏívaÈ IT v rámci celej univerzity. V uply-
nul˘ch rokoch sa vo v‰etk˘ch objektoch
SPU dobudovala ‰truktúrovaná kabeláÏ,
realizovalo sa pripojenie deta‰ovaného
pracoviska FE·RR v Ko‰iciach, veºké po-
sluchárne boli pripojené na poãítaãovú
sieÈ a vybavené novou didaktickou a au-
diovizuálnou technikou. Bezdrôtová tech-
nológia pripojenia PC je in‰talovaná v
ãasti hlavn˘ch priestorov SPU a v ìal‰ích
lokalitách. Najväã‰í záujem o wifi pripoje-
nie majú ‰tudenti, svedãí o tom vy‰e 400
zaregistrovan˘ch pouÏívateºov v ‰tudent-
skom domove A. Bernoláka. V nasledujú-
com období sa poãíta s roz‰írením siete
na internátoch aj formou ‰truktúrovanej
kabeláÏe.

Strategick˘ plán rozvoja IT
Predseda Koordinaãnej rady pre infor-

maãné technológie na SPU, prof. Ing.
Du‰an Húska, PhD., sa vo svojom vystú-
pení zameral na v˘chodiská, kritické sta-
noviská a stratégie v oblasti IT vychádza-
júce z minuloroãného hodnotenia na‰ej
univerzity zástupcami EAU a záverov se-
bahodnotiacej správy. Podºa strategické-
ho plánu rozvoja IT, vypracovaného v ja-
nuári 2008, prioritou univerzity v nasledu-

júcom období bude najmä otvoren˘ prí-
stup k informáciám, sprístupnenie infor-
maãného systému univerzity zamestnan-
com a ‰tudentom z kaÏdého pracoviska
(vrátane dislokovan˘ch), zabezpeãenie
kontrolovaného a v˘konného prístupu
(najmä v ‰tudentsk˘ch domovoch) a inte-
grácia e-vzdelávania do vyuãovacieho
procesu. Nové informaãné technológie
skvalitnili vzdelávací proces na SPU, ich
vyuÏívanie v prepojení v˘uãba – ‰tudent –
pedagóg je v‰ak stále nedostatoãné.
Treba vypracovaÈ celouniverzitnú kon-
cepciu v oblasti e-vzdelávania a prostred-
níctvom pedagogick˘ch seminárov zlep‰iÈ
informovanosÈ o moÏnostiach vyuÏívania
IT vo v˘uãbe. Zv˘‰ená pozornosÈ sa musí
venovaÈ poãítaãovej gramotnosti v‰etk˘ch
zamestnancov a vyuÏívaniu moÏnosti
bezplatného získania certifikátu ECDL pre
pedagógov. Strategické rozhodnutia pre
budúce obdobie zah⁄Àajú aj zabezpeãe-
nie informaãného komfortu cez uÏívateº-
sky príjemné prostredie a v˘voj vlastn˘ch
aplikácií nadväzujúcich na univerzitn˘ in-
formaãn˘ systém. Databázov˘ systém
PROGRESS, ktorého súãasÈou je aj IS
·tudent, sa na univerzite pouÏíva od roku
1997. V súãasnosti si vyÏaduje rozsiahlu
inováciu, ão by znamenalo zakúpenie
vy‰‰ej verzie a preprogramovanie existu-
júcich modulov. Jednou z moÏností je na-
hradiÈ ho nov˘m modern˘m rie‰ením,
ak˘m je napríklad systém MENDELU,
pouÏívan˘ na MZLU v Brne. 

V prevádzke nov˘ web 
Zaãiatkom februára t.r. bolo spustené

nové webové sídlo univerzity v systéme
CMS Plone, ktoré predstavila PhDr. ªu-
bica Jedliãková. Prvá etapa jeho prípra-
vy siaha do roku 2003, keì sa v rámci
rozvojového projektu M· uskutoãnil
prieskum trhu a v˘ber produktu vyhovujú-
ceho potrebám univerzity. Projekt konti-
nuálne pokraãoval od roku 2005 pod ná-
zvom Podpora riadiacich procesov na
SPU s pouÏitím systému pre správu ob-
sahu webu. V˘sledkom je systém univer-
zálne vyuÏiteºn˘ na riadenie a monitoring
realizácie aktivít na jednotliv˘ch pracovis-
kách, ale najmä na celej univerzite. V sú-
ãasnosti prebiehajú ‰kolenia pre pracov-
níkov zodpovedn˘ch za aktualizáciu ob-
sahu stránok, ale aj ostatn˘ch pouÏívate-
ºov, s cieºom priblíÏiÈ im moÏnosti a spô-
soby vyuÏívania systému.

ªudské zdroje
Vo vystúpeniach úãastníkov seminára

rezonovala aj otázka personálneho za-
bezpeãenia. Zo záverov vypl˘va, Ïe sú-
stavné napredovanie IT je nároãné nielen
na financie, ale aj na ºudské zdroje. Poãet
pracovníkov zabezpeãujúcich rozvoj a
správu IKT na univerzitách je znaãne pod-
dimenzovan˘. Úlohy vypl˘vajúce z ich
kompetencií naznaãujú, Ïe ide o vysoko
odbornú a zodpovednú prácu spojenú s
v˘skumom, vzdelávaním, testovaním no-
viniek, zavádzaním, v˘vojom a správou
IKT. Napriek pretrvávajúcemu úniku vyso-
kokvalifikovan˘ch odborníkov z rezortu
‰kolstva sa v‰ak stále málo pozornosti ve-
nuje ich poÏiadavkám. Príãinou ich od-
chodu neb˘va vÏdy len finanãná stránka,
ale aj pocit neuznania a nepochopenia.
Centrá IKT slúÏia predov‰etk˘m na roz-
voj IT a ich aplikáciu vo v˘skumnom a
vzdelávacom procese a túto úlohu ne-
moÏno zamieÀaÈ s pojmom údrÏba zaria-
dení a priestorov. (za)

(Viac na cms.uniag.sk/Groups/KRIT)

VyuÏívanie informaãn˘ch technológií v podmienkach vysok˘ch ‰kôl je ne-
vyhnutnou súãasÈou ich napredovania. Na na‰ej univerzite sa venuje tejto
problematike znaãná pozornosÈ a vìaka pracovníkom, ktorí sú zodpovední za
rozvoj IT, moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe univerzita kráãa s dobou. Stále v‰ak ch˘ba
systémové financovanie infra‰truktúry IKT, in‰titucionálna politika a podpora
jej rozvoja v súlade so strategick˘m plánom SPU. Aj to bol jeden zo záverov
dvanásteho roãníka celo‰kolského seminára SieÈové a informaãné technoló-
gie, ktor˘ sa uskutoãnil 6. februára na pôde SPU.

SieÈové a informaãné technológie 2008



Najväã‰ím umeleck˘m dielom je príroda

âasticová fyzika pre
stredo‰kolákov

Nie ste ãlenom? Pridajte sa k nám!

ZAMYSLENIE

OSLÁVILI 5. V¯ROâIE VZNIKU

Letná ‰kola umeleck˘ch zruãnostíV ZRKADLE...
jedna z nás

Doc. Ing. DANA TANâINOVÁ, PhD.,
z Katedry mikrobioló-
gie FBP

Miesto narodenia:
Banská Bystrica

Vek: 42

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Zdravotnou sestrou.

âo ste ‰tudovali a preão ste si
vybrali práve túto oblasÈ? 

Strednú ‰kolu som ukonãila na
Gymnáziu v Banskej Bystrici a v ‰tú-
diu som pokraãovala na V·P v Nitre.
VÏdy ma priÈahovala biológia a len sa
„zmen‰ila“ na mikrobiológiu.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ?

Hodiny nesledujem, ale najlep‰ie
ho charakterizuje otázka mojej dcéry:
„Mamina, musí‰ e‰te robiÈ do práce?“

Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ? 

Taká, ako v‰etky predchádzajúce.
Ovplyvnená dobou, v ktorej Ïije, aku-
rát závislá od mobilov a internetu a ur-
ãite sebavedomej‰ia a drav‰ia. A bo-
huÏiaº, niekedy hºadajúca len tie naj-
ºah‰ie chodníãky.

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

Mám rada úprimnosÈ, snahu podeliÈ
sa o svoje vedomosti, nemám rada
namyslenosÈ, aroganciu a neschop-
nosÈ priznaÈ si chybu.

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

S rodiãmi – ão sa uÏ, bohuÏiaº, nedá.

âo vás naposledy zaujalo v ob-
lasti spoloãenského Ïivota? 

Rozhovor s Vierou Dubaãovou, za-
kladateºkou a reÏisérkou Divadla z pa-
sáÏe v Banskej Bystrici. Entuziazmus,
s ak˘m pracuje s telesne a mentálne
postihnut˘mi hercami, je obdivuhodn˘.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
UponáhºanosÈ dne‰ného Ïivota.

âo rada ãítate? 
Najviac ãítam odbornú literatúru,

ale relaxujem pri beletrii. I keì poãet
kníh, ktoré stihnem preãítaÈ, v˘razne
klesá. Moji najobºúbenej‰í autori sú
John Irving, Isabel Allendová, Paolo
Coelho, Zdena Fr˘bová, Hana Zelino-
vá, Christian Jacq a Noah Gordon.

Ako si dobíjate energiu? 
S rodinou.

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Som vydatá, mám dve dcéry, 19-

roãnú Aniãku – vysoko‰koláãku a 9-
roãnú Betinku – ‰koláãku.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

„Pracovn˘ neporiadok“ na pracov-
nom stole. O ostatn˘ch pomlãím.

Aké máte koníãky? 
Najmä knihy. Z pohºadu zberateº-

sk˘ch vá‰ní „zhromaÏìujem“ kuchár-
ske knihy. Rada lyÏujem, resp. pohy-
bujem sa po svahu a rada mám aj tu-
ristiku.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
Kdekoºvek s rodinou (len aby som

nemusela variÈ a um˘vaÈ riad!) 

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

Vtipy mám rada, ale neviem si ich
zapamätaÈ. I keì niekedy vedia byÈ
„vtipní“ aj na‰i ‰tudenti. Na otázku, ako
získavame bezmikróbne zvieratá, je-
den ‰tudent napísal: „Bezmikróbne
zvieratá získavame tak, Ïe ich ihneì po
narodení sterilizujeme v sterilizátore pri
teplote 120 °C. Následne zviera chová-
me v steriln˘ch podmienkach.“ -rch-

www.uniag.sk

NEPREHLIADNITE
Chcete sa cez prázdniny dozvedieÈ

nieão nové, nájsÈ si priateºov, preÏiÈ s
nimi mesiac na zámku a e‰te si popri
tom aj nieão zarobiÈ? Príìte na letnú
‰kolu SCHOLA LUDUS 2008, ktorú od
29. júna do 26. júla v Akademickom a
univerzitnom centre v Nov˘ch Hra-
doch poriada Ústav fyzikálnej biológie

Jihoãeskej univerzity. SúãasÈou pro-
gramu je práca v laboratóriách na sku-
toãn˘ch v˘skumn˘ch projektoch, pred-
ná‰ky svetov˘ch odborníkov z oblasti
prírodn˘ch vied a exkurzie na vedecké
pracoviská v âR a Rakúsku. 

Viac na 
www.greentech.cz/scholaludus

Strieborná a dve zlaté 
z univerziády

V Îiline sa 28. – 31. januára zi‰lo vy‰e
450 ‰portovcov, trénerov a funkcionárov
slovenského vysoko‰kolského ‰portu na
druhom roãníku zimnej Univerziády SR
2008. Na‰u univerzitu opäÈ úspe‰ne repre-
zentovala ‰achistka Z·K Slávia SPU Nitra
Mária Machalová. V súÈaÏi Ïien obsadila v
silnej konkurencii prvé miesto pred E. Ma-
chalovou z EU Bratislava a Z. Gregorovou z
UMB B. Bystrica, a tak obhájila titul akade-
mickej majsterky Slovenska spred dvoch ro-
kov. V bedmintonovom turnaji v˘borne
uspel Luká‰ Konárek, ‰tudent 5. roãníka
MF, ktor˘ v dvojhre získal striebornú a vo
‰tvorhre (spolu s M. Novomesk˘m z UK
Bratislava) zlatú medailu. BlahoÏeláme! 

Patrím k ºuìom, ktorí 
nemôÏu sedieÈ doma

Odkedy sa venujete tomuto ‰portu?
- Od jedenástich rokov, ão je vlastne po-

lovica môjho Ïivota. Patrím k ºuìom, ktorí
nemôÏu sedieÈ len tak doma, potrebujem
sa h˘baÈ. Najprv som hrával futbal, ale keì
ma na základnej ‰kole nevybrali do ‰por-
tovej triedy, rozhodol som sa pre bedmin-
ton. Priviedol ma k nemu vlastne ná‰ ro-
dinn˘ známy, ktor˘ zaloÏil v Nitre klub.

Okrem bedmintonového klubu ·K
Benni Nitra hráte aj za prvoligovú Slá-
viu Trnava. âo povaÏujete zatiaº za svoj
najväã‰í úspech? 

- Myslím, Ïe druhé miesto v mixe na
majstrovstvách Slovenska, kde sa mi zvy-
ãajne darí aj v ostatn˘ch disciplínach a
väã‰inou konãím v prvej trojke. V drese
Nitry bol úspechom bronz v roku 2002 v
najvy‰‰ej súÈaÏi druÏstiev. 

Veºa ºudí pokladá bedminton skôr za
letnú rekreaãnú hru, ktorá patrí na tráv-
nik alebo na pláÏ...

- KdeÏe, bedminton sa hrá po cel˘ rok v
telocviãni. Je to veºmi zaujímav˘ a dynamic-
k˘ ‰port, nároãn˘ na kondíciu, skrátka, dri-
na. Raz som zavolal kamaráta, hokejistu,
aby sme si ‰li zahraÈ. Dohodli sme sa, Ïe za
kaÏd˘ bod, ktor˘ získa, mu kúpim pivo. Po-
stupne sme stávku zvy‰ovali, ale nepodari-
lo sa mu uhraÈ ani jedin˘ bodík. A na konci
zápasu mal jazyk po pás, ledva d˘chal... :-)

Ste v piatom roãníku Mechanizaãnej
fakulty, ãaká vás diplomovka, ‰tátnice.
Ako zvládate nápor ‰tudijn˘ch povin-
ností? 

- Musel som ubraÈ zo ‰portov˘ch aktivít.
Predt˘m som absolvoval oveºa viac turna-
jov, trénoval som 4-krát do t˘ÏdÀa, k tomu
posilÀovÀa, plávanie, relax. Teraz mávam
tréningy dvakrát t˘Ïdenne a cez víkend
hrám turnaj. 

Neodrazí sa to na va‰ej v˘konnosti?
- Ak by som sa chcel bedmintonu veno-

vaÈ na profesionálnej úrovni, tak urãite,
pretoÏe vrcholov˘ ‰portovec musí na sebe
neustále tvrdo pracovaÈ. Nedostatoãná prí-
prava sa okamÏite prejaví na turnajoch,
kde v˘konnostne nestaãí na mlad‰ích hrá-
ãov. Na druhej strane, tí sú psychicky na
tom ãasto slab‰ie a mojou v˘hodou je za-
tiaº práve prevaha v psychickej kondícii.
KeìÏe bedminton na Slovensku nepatrí k
dotovan˘m ‰portom, ak˘m je napríklad te-
nis, dá sa povedaÈ, Ïe v súãasnosti je to
skôr také moje hobby. Rád si zahrám s ka-
marátmi a trochu trénujem, aby som mal
pohyb a nenarástlo mi brucho... :-)

ëakujem za rozhovor. 
L. ZÁHORÁKOVA

Profilácia záhradného a krajinného ar-
chitekta má prioritné pole pôsobnosti v
racionálnej tvorbe obytného, pracovné-
ho i rekreaãného prostredia, rovnako
participuje na organizácii ‰ir‰ieho krajin-
ného priestoru a na jeho estetickom
stvárnení. Pre kvalitu odbornej tvorby a
praxe záhradn˘ch architektov je nevy-
hnutné estetické cítenie, tvorivé vníma-
nie, kreatívnosÈ, priestorové videnie a
následné zobrazovanie priestoru, archi-
tektonick˘ch i prírodn˘ch prvkov, ãi kraji-
ny ako celku. Tomuto cieºu v procese v˘-
uãby slúÏia najmä predmety ako estetika
a v˘tvarné umenie, ale aj roz‰irujúci let-
n˘ workshop - Letná ‰kola umeleck˘ch
zruãností, ktorá vznikla a formuje sa ako
súãasÈ schváleného ‰tudijného progra-
mu pre odbor záhradná a krajinná archi-
tektúra. Poãas nej ‰tudenti, pod vedením

uãiteºov estetiky a v˘tvarného umenia,
rôznymi technikami kreslia a maºujú kra-
jinu, parky, záhrady a segmenty prírody.
Maºba a kresba krajiny sú totiÏ poklada-
né za najvhodnej‰ie formy nácviku per-
cepcie, zvnútornenia a reflexie esteticko-
v˘tvarn˘ch kvalít prírodného prostredia.

Miestom konania workshopu je uÏ od
roku 1999 tradiãne Banská ·tiavnica. Jej
malebné prírodné okolie je in‰piratívne a
poskytuje mnoÏstvo podnetov pre ume-
leckú interpretáciu krajiny.

V˘ber z prác 28 úãastníkov 8. roãníka
letnej ‰koly bol prezentovan˘ na sláv-
nostnej vernisáÏi v pavilóne architektúry
FZKI. Zúãastnil sa na nej prof. Ján Supu-
ka, prorektor pre vedu a v˘skum, doc.
Karol Kalúz, dekan FZKI, prof. Du‰an

Húska, dekan FE·RR, doc. Ján Simo-
ník, predseda Akademického senátu
SPU, prof. Anna Jakábová, vedúca Ka-
tedry biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch
úprav, Ing. Juraj Kuba, riaditeº Botanic-
kej záhrady, ‰tudenti FZKI a ìal‰í hostia. 

O úspe‰n˘ priebeh VIII. roãníka L·UZ
v Banskej ·tiavnici sa, tak ako po minu-
lé roky, priãinil Vysoko‰kolsk˘ poºnohos-
podársky podnik SPU, Slovenská spori-
teºÀa, grantov˘ projekt VEGA 1/4406/07
a KEGA 3/4286/06. Projekt má ambíciu
podporiÈ ìal‰iu vzájomnú spoluprácu,
prezentáciu a ‰írenie súãasn˘ch trendov
vo v˘tvarnom umení a záhradnej a kra-
jinnej architektúre, a to aj na medziná-
rodnej úrovni.

Mgr. SLÁVKA LAUROVÁ, 
organizátorka L·UZ, 

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

âlovek si vÏdy dal záleÏaÈ na tom, aby
svoj bezsrst˘ nos strãil pod kaÏd˘ neod-
kryt˘ kameÀ a rovnako dobre ovládal aj
schopnosÈ podávaÈ obraz toho, ão pod
ním na‰iel. T˘m skreslenej‰ie, ãím viac
mu to vyhovovalo. Tak sa postupne tvo-
rila kolíska pre stádovitosÈ, lenivci sa ko-
lísali a kolísali... Hlavne vìaka podvedo-
mému vytláãaniu slova „neverím“ z kaÏ-
dodennej praxe. Preberaním názorov
bez kontroly sa povedomie individuality
vytráca na du‰evné smetisko. Chudák je-
dinec potom môÏe zapáliÈ svieãku na
hrobãek vlastnej pokory. Pokory k ve-
ciam a javom, ktoré sú toho hodné. 

Príroda nás kaÏd˘ rok angaÏuje do
blatom nabl˘skanej jeseÀohry, mení scé-
nu, kulisy oprie o prázdne náruãe opa-
dan˘ch stromov, nafúkne oblaky a zne-
tvorí úsmevy, keì sa do nich opiera vie-
tor ladne a bolestivo, ako Ïiletka do mä-
sa. Zelene zbavené listy sa oddávajú
gravitaãn˘m orgiám, pú‰Èajú sa konárov,
v pár sekundách ilúzie letu e‰te stihnú
pobozkaÈ popraskanú kôru a potom ich
víchor brutálne udrie neviditeºn˘m kladi-
vom, vymetie nimi chodníky a podstrãí
pod ãeºuste ÈaÏk˘ch podráÏok. Masaker
je dokonan˘ a z diaºky poãuÈ len tich˘ po-

tlesk, keì vlnka studenej vody naráÏa na
slizké kamene... Drámy, romance, fantá-
zie a reality rovno pod oknom. Keby sme
ráno pri jeho otváraní presvedãili zrak
obísÈ odraz vlastnej izby, ako svetlo ob-
chádza teleso zakrivujúce priestor, moÏ-
no by sme zaãuli melódie prírodn˘ch cyk-
lov vibrujúcich ãistotou a na‰a cesta k
pokore a sebapoznávaniu by sa od‰tar-
tovala sama. A ani by sme nemuseli po-
znaÈ teóriu relativity. 

Hovorím, Ïe ‰Èastie netreba hºadaÈ,
treba si ho uvedomovaÈ. Samozrejme, je
k tomu nutná odvaha, lebo najviac sa
hanbíme sami pred sebou. My‰lienka
ìal‰ej aplikácie tohto trápneho princípu
mi napadla poãas jednej cesty diaºkov˘m
autobusom. Sedel som s kolenami opre-
t˘mi o sedadlo predo mnou, vyÈukávajúc
na ne deathmetalovú morzeovku bru‰ka-
mi prstov. Organová sústava zaãmude-
n˘ch v˘fukov dopravného prostriedku
svojím dieselov˘m stereom dopæÀala v˘-
javy na sklenom plátne, ktoré vodiã pre-
mietal osemdesiatkou na tachometri.
Slnieãko tancovalo so psami, ovcami a

krokodílmi, ktoré sa nápadne podobali na
obyãajné biele oblaky a z diaºky vôbec
nevyzeralo ako rozbesnená héliová vat-
ra, zotroãujúca svojimi kozmick˘mi nitka-
mi ani nie desiatku guºovit˘ch zhlukov
kamenia a bublín prachu. Rozm˘‰ºal som
o tom, koºko ºudí by dokázalo svojím
umením napodobniÈ scénu takú v‰ednú,
Ïe sa vyskytuje v básÀach ako znamien-
ko rovnosti pre nudnú chvíºu, takú Ïivoto-
darnú, Ïe bez jej chladnej efektivity by
bola tráva odetá ako nórsky under-
groundov˘ hudobník, scénu takú gigan-
tickú, Ïe si ju nikto nev‰íma... ·piãkoví
politici, priekupnícki podnikatelia, oslavo-
vaní umelci? KaÏd˘ z nich sa môÏe po-
kloniÈ pred slneãn˘m poludním, ktoré
som vtedy videl z autobusu.

âitateº, urãite je ti známa pravda, Ïe s
narastajúcou nadmorskou v˘‰kou sa
stromov˘ porast vplyvom akejsi nezná-
mej evoluãnej sily mení z listnatého na
ihliãnat˘. Ale uãili Èa v ‰kole, ak˘ krásny
je pohºad na zmie‰ané lesy poãas obdo-
bia, keì medvede nar˘chlo zavárajú po-
sledné maliny a Ïmolia v tlapách vankú-
‰e, aby sa im lep‰ie spalo? Tomuto ma-
liarskemu poãinu som bol vystaven˘ po-
ãas onej spanilej jazdy. Ëahy ‰tetcom bo-
li brilantné. Pre kaÏd˘ list akoby bol na-
mie‰an˘ vlastn˘ odtieÀ. Mnohé Ïlté, ãer-
vené a hnedé obrazce zasahovali do ze-
leného podkladu alebo do modrého ne-
ba, ale nerozmazávali sa, presne sledo-
vali svoje linky a neodváÏili sa poru‰iÈ
nieão, ão sa nedá nazvaÈ harmóniou, ba
ani chaosom, ãoho zmysel je ºudské oko
takmer neschopné zachytiÈ, takÏe ºudská
ruka uÏ urãite neschopná napodobniÈ. 

V tej chvíli som sa so v‰etk˘mi svojimi
úspechmi, v˘tvormi, záÏitkami a názormi
cítil, ak˘m som sa naozaj narodil. Maliã-
k˘m a pokorn˘m oproti tomu, ão volám
príroda, ão má mien tisíc a ani jedno, ão-
ho sme nanosúãasÈou. Skús aj ty, kde-
koºvek sa teraz nachádza‰, pozrieÈ von
oknom a prijaÈ pravdu o tom, Ïe niet väã-
‰ieho umeleckého diela v tvojom svete,
ako keì Èa svetelné lúãe prinútia priÏmú-
riÈ oãi. ONDREJ KANDRÁâ, I. FAPZ

Ilustraãná snímka: 
MONIKA GUBÁ≈OVÁ

BANSKÁ ·TIAVNICA 2007

Miestny spolok MládeÏe Slovenského âerveného KríÏa (MSâK) pri SPU v Nitre
vznikol 16. 1. 2003 na podnet ‰tudentov z rôznych kútov Slovenska. Jeho hlavn˘m
cieºom je zabezpeãovaÈ prvú predlekársku pomoc pri rôznych spoloãensk˘ch 
a ‰portov˘ch podujatiach konan˘ch v rámci SPU a mesta Nitry.

Medzi ìal‰ie aktivity patrí spoluorgani-
zovanie odberu krvi, diseminaãná ãin-
nosÈ, príprava na majstrovstvá SR v po-
skytovaní prvej pomoci a iné. KaÏdoroã-
ne uskutoãÀujeme aj bezplatné kurzy pr-
vej pomoci pre ‰tudentov SPU. V na‰om
spolku doteraz pracovalo celkovo 23 ãle-
nov, v súãasnosti nás je 15. Dosiahli
sme viacero domácich i zahraniãn˘ch
úspechov, za v‰etky spomeniem ocene-
nia v Memoriáli MUDr. Vladimíra Harine-
ka, do ktorého sa pravidelne zapájame.
V roku 2003 sme sa v Dolnom Kubíne
umiestnili na 6. mieste a v minulom roku

sme si v Liptovskom Mikulá‰i vybojovali
uÏ 2. miesto. Tento rok sme reprezento-
vali Slovensko v Budape‰ti, kde sme na
súÈaÏi DruÏstiev prvej pomoci obsadili 2.
miesto. 

Ak je medzi vami, ‰tudentmi SPU,
niekto, kto by mal záujem pridaÈ sa k
nám a spolu s nami pokraãovaÈ v na‰ej
ãinnosti, radi vás privítame. Nájdete nás
na 7. poschodí v internáte A. Bernoláka.
Informácie o na‰ej ãinnosti nájdete aj na
www.uniag.sk/msck. 

MONIKA HRICOVÁ, 
podpredsedníãka MSâK pri SPU

Preão o Tebe e‰te 
nevieme?

Dejiny slovenskej Ïurnalistiky pí‰u
aj mnohí absolventi nitrianskej SPU
(predt˘m V·P). Dnes sú z nich vyda-
vatelia, ‰éfredaktori, publicisti. Ak sa k
nim chce‰ pridaÈ a uÏ ãoskoro z Teba
bude absolventka/absolvent SPU, daj
o sebe vedieÈ na adrese: rno@rno.sk;
alebo na mobil: 0905/840 403.

Zn.: E‰te jedna ‰anca

Bedmintonista Luká‰ Konárek, tohto-
roãn˘ akademick˘ majster SR.

Pre nového akademického majstra a
vicemajstra Slovenska v bedmintone,
LUKÁ·A KONÁRKA, nebola úãasÈ na
najväã‰om ‰portovom podujatí sloven-
sk˘ch vysoko‰kolákov premiérou. V ro-
ku 2004 úspe‰ne hájil farby SPU na uni-
verziáde v Ko‰iciach a pred dvoma rok-
mi na Akademick˘ch majstrovstvách
SR. Zaujímalo nás, ako je spokojn˘ so
svojím v˘konom v Îiline.

- Celkom sa mi darilo. Hral som síce
viac zápasov na tri sety - hralo sa na dva
víÈazné - ale nakoniec sa mi podarilo pre-
bojovaÈ aÏ do finále. KaÏd˘ zápas je v pod-
state ÈaÏk˘. Treba sa naÀ pripraviÈ nielen
fyzicky, ale aj psychicky, pretoÏe o víÈazo-
vi ãastokrát rozhoduje du‰evná priprave-
nosÈ. DôleÏité je hraÈ svoju hru a nenechaÈ
sa „rozhádzaÈ“.

Na pôde Katedry elektrotechniky a
automatizácie MF sa 10. marca 2008
od 8.30 h uskutoãní ‰tvrt˘ roãník po-
pularizaãnej akcie pre ‰tudentov
stredn˘ch ‰kôl a gymnázií Hands on
Particle Physics - European Mas-
terclasses for High School Stu-
dents. Stredo‰koláci sa na jeden deÀ
stanú ãlenmi vedeckého kolektívu a
pod vedením profesionálnych fyzikov
sa zapoja do rie‰enia najaktuálnej-
‰ích problémov svetového v˘skumu v
oblasti elementárnych ãastíc. Dopo-
ludnia si vypoãujú predná‰ky o podi-
vuhodn˘ch vlastnostiach mikrosveta,
ur˘chºovaãoch a detektoroch, ako aj o
tajomstvách kozmológie a popoludní
budú vyhodnocovaÈ aktuálne dáta z
najväã‰ieho e+e- ur˘chºovaãa na
svete (LEP v CERN-e). Na záver sa
spoja prostredníctvom videokonfe-
renãného systému EVO so svojimi ro-
vesníkmi v Göttingene, LodÏi, Udine
a Valencii, aby si porovnali a skombi-
novali svoje v˘sledky. Najúspe‰nej‰í
„bádatelia“ budú odmenení zaujíma-
v˘mi cenami. 

Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.
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Nitra pod krídlami

Rekordná Biela stopa

POZ¯VAME

V¯ZVAOZNAMUJEME

AVIZUJEME

DO VA·EJ POZORNOSTI

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU Nit-
ra 3 : 0 (15,23,18). Hrali: Kub‰, Valent, J.
Hukel, M. Hukel, Krajãík, Czápa (libero:
Mraãko, Vavro, Ëapu‰ík, Kostoláni)

V prvom sete jednoznaãne dominova-
li domáci, ktorí vìaka úãinnému servisu
získali 4 – 5-bodov˘ náskok a ten si udr-
Ïali aÏ do koncovky. V druhom sete si
ná‰ tím umnou hrou na sieti vytvoril viac-
bodov˘ náskok (12:16, 14:18), v dobre
rozohranej koncovke (22:22) sa v‰ak ne-
dokázal útoãne presadiÈ a súper získal
set. V treÈom sete sa domáci opäÈ mohli
spoºahnúÈ na kvalitn˘ servis, ktor˘ nám
robil problémy na prihrávke. Nedarilo sa
nám vytváraÈ pestrej‰ie kombinácie a
produkovali sme viacero nevynúten˘ch
ch˘b. Domáci si tak zaslúÏene pripísali
ìal‰ie víÈazstvo. 

VK Ekonóm SPU Nitra - VK Chemes
Humenné 0:3 (-17,-20,-19). Hrali: Valent,
M. Hukel, Száraz, J. Hukel, Kub‰, Czá-
pa (libero: Mraãko, Kostoláni, Vavro, Ëa-
pu‰ík)

V zápase, ktor˘ bol naplno v réÏii Hu-
menãanov, sa prejavila podstatne väã-
‰ia herná vyspelosÈ hostí. Ná‰ tím hral
vyrovnanú partiu v kaÏdom sete, neskôr
si hostia vypracovali niekoºkobodov˘ ná-
skok, ktor˘ si udrÏali aÏ do koncoviek.
Priemern˘ zápas s niekoºk˘mi pekn˘mi
v˘menami napokon v pohode získali
hráãi Humenného, a tak potvrdili prvé
miesto v dlhodobej ãasti súÈaÏe. -ºp-

ZO ·PORTU
Volejbal

SKRIPTÁ
V. Rataj a kol.: Metodika písania závereãn˘ch prác na SPU v Nitre. ·tvrté ne-

zmenené vydanie, náklad 500 kusov, cena 49 Sk.
J. Halász – P. Adami‰in: Environmentálne informaãné systémy. Prvé vydanie,

náklad 200 ks, cena 162 Sk.
I. Vitázek a kol.: Teplotechnika a hydrotechnika – zbierka príkladov a laboratór-

ne cviãenia. Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 75 Sk. 
R. Opáth a kol.: V˘robné systémy 2. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 169 Sk.
B. ·i‰ka a kol.: Praktická biometeorológia. Dotlaã k ‰tvrtému vydaniu, náklad

100 ks, cena 82 Sk.

MONOGRAFIA
M. Kadnár – J. Rusnák: Ekologické oleje aplikované do oblasti klzn˘ch uloÏení

(Metódy, prístroje a interpretácia). Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 61 Sk.

UâEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
Kolektív autorov: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky z cudzích jazykov – anglick˘

jazyk. ·tvrté prepracované vydanie, náklad 650 ks, cena 150 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SPEKTRUM

S PIETOU

Prof. Ing. Ján Fecen-
ko, DrSc., sa narodil
6. februára 1935 vo

Vy‰nej Jedºovej. Bol absolventom V·P v
Nitre. Od roku 1960 pracoval ako pedago-
gick˘ pracovník na Katedre pôdoznalec-
tva, neskôr na Katedre agrochémie, kde
pôsobil 35 rokov. Najvy‰‰iu vedeckú hod-
nosÈ doktora poºnohospodársko-lesníc-
kych vied získal v roku 1981 a v roku 1982
bol vymenovan˘ za profesora vo vednom
odbore agrochémia a v˘Ïiva rastlín.

Vo vedeckov˘skumnej práci sa oriento-
val najmä na problematiku v˘Ïivy rastlín
horãíkom a komplexnú v˘Ïivu jarného jaã-
meÀa, zemiakov, kukurice a cukrovej re-
py. Cel˘ Ïivot sa snaÏil o efektívny prenos
získan˘ch teoretick˘ch poznatkov do poº-
nohospodárskej praxe, a to navrhovaním
a testovaním nov˘ch priemyseln˘ch a or-
ganominerálnych hnojív. V˘znamná bola
najmä jeho spolupráca s v˘robcami hno-
jív, predov‰etk˘m s Duslom ·aºa, Chem-
kom StráÏske a Istrochemom Bratislava,
ale aj s mnoh˘mi poºnohospodárskymi
podnikmi. Bol rie‰iteºom a spolurie‰iteºom
mnoÏstva v˘skumn˘ch úloh, ktoré v˘-
znamne prispeli k rozvoju slovenského
poºnohospodárstva.

Profesor Ján Fecenko bol erudovan˘
vedeckov˘skumn˘ a pedagogick˘ pra-

covník a uznávan˘ odborník. Napísal 180
pôvodn˘ch vedeck˘ch prác a 15 kniÏ-
n˘ch publikácií. Bol spoluautorom mnoÏ-
stva uãebn˘ch textov, troch monografií a
vysoko‰kolskej uãebnice. Svojimi pred-
ná‰kami z oblasti agrochémie a v˘Ïivy
rastlín dokázal vzbudiÈ záujem ‰tudentov
o tento vedn˘ odbor. Dôkazom toho je
vy‰e 120 diplomantov a 17 doktorandov.

V rokoch 1976-1980 pôsobil ako pro-
dekan Agronomickej fakulty pre ‰túdium a
súãasne bol ‰tatutárny zástupca dekana
AF. V roku 1985 sa stal vedúcim Katedry
agrochémie a v˘Ïivy rastlín a desaÈ rokov
úspe‰ne zabezpeãoval jej v‰estrann˘ roz-
voj a odbornú akceptáciu. Rozvíjal spo-
luprácu s rezortn˘mi v˘skumn˘mi ústavmi
a univerzitami doma i v zahraniãí. V˘-
razne sa zaslúÏil o obnovu vydávania ve-
deckého ãasopisu Agrochémia, ktor˘ sa
stal súãasÈou medzinárodného systému
AGRIS FAO. Od roku 1997 aÏ do svojich
posledn˘ch dní precízne a zodpovedne
pracoval ako jeho ‰éfredaktor a predseda
redakãnej rady. 

Slovenská odborná verejnosÈ v Àom
stráca v˘znamného vedca, pedagóga a
svedomitého ãloveka.

âesÈ jeho pamiatke!
Kolektív KAVR

Narodil sa 8. septembra 1953 v Mar-
tine. MladosÈ preÏil v Nitre, kde ukonãil
základné i stredo‰kolské ‰túdium. V ro-
ku 1978 úspe‰ne absolvoval ‰túdium
na Lesníckej fakulte V·LD vo Zvolene.
Od roku 1990 pracoval ako samostatn˘
odborn˘ pracovník a neskôr ako odbor-
n˘ asistent na Katedre poºnohospodár-
skych meliorácií AF V·P, kde zabez-
peãoval v˘uãbu predmetov ‰peciálna
dendrológia, základy lesného hospo-
dárstva a lesotechnické meliorácie, zá-
klady lesného hospodárstva a hospo-
dárska úprava lesa a prírodné zdroje
regiónov. 

V roku 1995 ukonãil vedeckú a‰pi-
rantúru vo vednom odbore meliorácie.
Po vzniku Fakulty záhradníctva a kra-
jinného inÏinierstva pokraãoval v práci
na Katedre krajinného plánovania a po-
zemkov˘ch úprav, od roku 2001 ako jej
vedúci. V tomto období bol vymenova-
n˘ za docenta pre vedn˘ odbor Krajin-
né inÏinierstvo. V roku 2007 poÏiadal 
o udelenie titulu profesor v ‰tudijnom
odbore Krajinárstvo, ktor˘ mu, Ïiaº, uÏ
nebude môcÈ byÈ udelen˘.

Vo svojej pedagogickej ãinnosti sa
venoval problematike geografick˘ch in-
formaãn˘ch systémov a ich vyuÏitiu 
v priestorovom plánovaní krajiny. Vy-
choval mnoho diplomantov a doktoran-
dov. Vo vedeckov˘skumnej ãinnosti sa
stal uznávan˘m odborníkom u nás aj 
v zahraniãí, o ãom svedãí mnoÏstvo ve-
deck˘ch a odborn˘ch prác. Zastával
viacero v˘znamn˘ch pracovn˘ch a
spoloãensk˘ch funkcií, zanechal za se-
bou veºké duchovné bohatstvo. 

Práca sa mu stala koníãkom. Miloval
prírodu, rád cestoval, vytvoril mnoÏstvo
krásnych umeleck˘ch fotografií. S pri-
rodzenou samozrejmosÈou rozdával
kaÏdému vo svojom okolí vzácne ºud-
ské vlastnosti, Ïivotnú múdrosÈ, praco-
vitosÈ, ãestnosÈ, ústretovosÈ, dobrosr-
deãnosÈ. 

Ivan, nikdy na teba nezabudneme!

âesÈ tvojej pamiatke!

Vedenie fakulty, 
kolektív katedry, 

‰tudenti a priatelia

Geneticky modifikovan˘ ‰tudent – kºúã k r˘chlemu zvládnutiu skú‰kového. 
Foto: JÁN ANTONIâ

Basketbal
Z Ko‰íc si basketbalisti Casty SPU

Nitra priviezli komfortné víÈazstvo nad
Sláviou TU 47:74 (10:17, 10:20, 19:16,
8:21) a doma v˘borne zabojovali v dueli
proti hosÈujúcemu Chemosvitu Svit
81:70 (21:25, 18:24, 19:11, 23:10). V ìal-
‰ích zápasoch na pôde súpera podºahli
Luãencu 65:52 (18:10, 18:18, 13:10,
16:14) a porazili Levice 70:76 (16:16,
19:18, 12:26, 23:16). (nn)

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

www.uniag.sk
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Predseda Vedeckej rady Fakulty bio-
technológie a potravinárstva SPU ozna-
muje, Ïe 12. marca 2008 o 11.00 h v po-
sluchárni Z-02 prednesie Ing. ANNA MI-
CHALCOVÁ, PhD., odborná asistentka
na Katedre hodnotenia a spracovania Ïi-
voãí‰nych produktov, verejnú habilitaãnú
predná‰ku na tému ZloÏenie a vlastnos-
ti mlieãnych bielkovín a ich spracovateº-
ské vyuÏitie a o 14.00 h bude v zasada-
cej miestnosti KHSÎP (pavilón T, 3. po-
schodie) obhajovaÈ habilitaãnú prácu na
tému Genetick˘ polymorfizmus bielkovín
kravského mlieka a jeho vzÈah k techno-
logickej kvalite a produkcii mlieka.

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

� 17. marca 2008 o 9.00 h v po-
sluchárni A-02 prednesie Ing. JURAJ
CHLPÍK, PhD., pedagogick˘ pracovník
Katedry pedológie a geológie, verejnú
habilitaãnú predná‰ku na tému Pôdny
koloidn˘ komplex a mechanizmy sorp-
ãnej schopnosti pôd a o 11.00 h v zasa-
dacej miestnosti R-SPU (pavilón E, 1.
posch.) bude obhajovaÈ habilitaãnú prá-
cu na tému Nábojová charakteristika do-
minantn˘ch pôdnych typov Slovenska.

� 17. marca 2008 o 11.00 h v poslu-
chárni Z-01 prednesie doc. Ing. STANI-
SLAV HLUCH¯, CSc., pedagogick˘ pra-
covník Katedry veterinárnych disciplín
FAPZ, verejnú inauguraãnú predná‰ku
na tému Morfológia mlieãnej Ïºazy a se-
krécia mlieka.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU oz-
namuje, Ïe 25. marca 2008 o 10.00 h v
zasadacej miestnosti D-MF (KMaS, 4.
posch.) bude Ing. PAVOL SEDLÁR, dok-
torand na Katedre mechaniky a strojníc-
tva, obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú
prácu na tému Zhodnotenie a porovna-
nie optimalizaãn˘ch postupov pri kon‰t-
rukãnom návrhu meracích zariadení pre
pôdohospodárstvo.

� Jedn˘m z civilizaãn˘ch problé-
mov je osteoporóza, ktorá postihuje
najmä ºudí vo vy‰‰om veku. Ako jej
predchádzaÈ správnou v˘Ïivou? Na
túto otázku hºadajú odpovede aj na
Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ. O odbor-
nom podujatí na túto tému ãítajte na
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Europoslanci a poslanci národ-
n˘ch parlamentov uÏ po ‰tvrt˘krát dis-
kutovali na tému Lisabonská stratégia.
Medzi aktuálne v˘zvy, ktor˘m EÚ v
tejto oblasti ãelí, patrí aj problematika
vnútorného trhu ãi investícií do ºud-
ského kapitálu. Viac z denníka Európ-
skeho parlamentu nájdete na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

Víno SPU 2008
Pre v‰etk˘ch nad‰encov, ktorí pretvá-

rajú hrozno v u‰ºachtil˘ nápoj, pripravila
Katedra ovocinárstva, vinárstva a vino-
hradníctva FZKI 12. marca súÈaÏ VÍNO
SPU 2008. Zamestnanci a ‰tudenti SPU
môÏu do nej prihlásiÈ hroznové vína vy-
robené v súlade s platn˘m zákonom ã.
182/2005, zaradené do jednej z piatich
kategórií (tiché biele suché, tiché biele
ostatné, tiché ruÏové, tiché ãervené su-
ché a tiché ãervené ostatné). Prihlá‰ky a
súÈaÏné vzorky oznaãené názvom odro-
dy, prívlastkom, roãníkom v˘roby, kate-
góriou podºa obsahu cukru a údajmi o
v˘robcovi treba odovzdaÈ 6. a 7. marca
na KOVV. Vyhlásenie víÈazov a odovz-
danie ocenení sa uskutoãní 15. marca o
9.00 h v priestoroch katedry. BliÏ‰ie in-
formácie získate na webovej stránke
SPU alebo u organizátorov (Ing. P. Cza-
ko, kl. 4715, Ing. L. ëörì, kl. 4714).

âÍTAJTE
v -poºnohospodárie

V areáli OVD Ovocinárskeho druÏstva
Dvory nad Îitavou sa 15. 3. 2008 bude
konaÈ celoslovenská súÈaÏ v reze ovoc-
n˘ch drevín. Podujatie organizuje Ka-
tedra ovocinárstva, vinohradníctva a vi-
nárstva FZKI v spolupráci s firmou Agro-
fox, a.s. a RV SZZ Bratislava.

„Nie je umenie v hrozbách vojny ÏiÈ,
umenie je, keì ºudstvo na celom
svete
môÏe v mieri prácou,
umom a ‰portom –
medzi sebou súÈaÏiÈ.“

Táto my‰lienka zaujala nielen mÀa,
ale aj ostatn˘ch náv‰tevníkov Stredo-
európskej a Celo‰tátnej v˘stavy po‰to-
v˘ch holubov, ktorá sa konala 1. – 3. 2.
2008 na v˘stavisku Agrokomplex v Nitre.
Tomu, koho neodradilo dlhé ãakanie na
vstupenky, ani ich cena, sa naskytol po-
hºad, za ak˘ sa nemusí hanbiÈ nijak˘ or-
ganizátor. Dobrá atmosféra sa striedala
takmer s davovou psychózou. Niet sa ão
ãudovaÈ, veì okrem slovenskej ‰piãky tu
bola aj stredoeurópska elita – susedné
âesko, Poºsko, Maìarsko, Rakúsko, ale
aj ‰ampióni z Rumunska, Chorvátska,
Srbska a Talianska. Bol som prekvape-
n˘, ale aj rád, Ïe medzi v‰etk˘mi vynika-
li slovenské holuby. Napríklad v kategó-
rii AS OF YEARLING získal holub cho-
vateºa Du‰ana Pleska 2. miesto a iba o
tri desatiny bodu zaostal za víÈazom zo
Srbska. 

Nech˘bali ani predstavitelia chovn˘ch
staníc zo Slovenska (Chytil P+L), âeska
(Klera, Kotvan), Belgicka, Holandska a
Poºska, ktorí vystavovali a ponúkali na
predaj nielen svoje v˘robky, ale aj holu-
by typu Jansen Arendock, G. J. van
Houten, Lotterman, van de Poel–Buc-
kley. Pre záujemcov bola prvoradá ce-
na, ale pri sume 350, 500, alebo aÏ

1000 eur si kúpu väã‰inou rozmysleli.
Inak to vyzeralo na draÏbe, kde sa ºudia
doslova bili o ‰panielske holuby maìar-
skej chovnej a testovacej stanice. 

Po prechode do druhého pavilónu sa
mnoh˘m zakrútila hlava. Holuby v kate-
góriách V˘kon za rok (6084 km) a V˘kon
za Ïivot (10007 km) nemohol nikto pre-
hliadnuÈ. Za zmienku stojí aj holubica z
Terchovej, ktorá na európskom preteku
Barcelona získala prvenstvo, hoci kvôli
zlému poãasiu pri‰la aÏ na deviaty deÀ.

ªUDOVÍT DZIAK

Medzi vystavovan˘mi exemplármi
mohli náv‰tevníci obdivovaÈ aj tohto
krásavca. Foto: autor

Katedra agrochémie a v˘Ïivy rastlín FAPZ s hlbok˘m zármut-
kom oznamuje, Ïe 8. februára 2008 vo veku 73 rokov nás opustil 

prof. Ing. JÁN FECENKO, DrSc.
Naposledy sme sa s ním rozlúãili 13. 2. v bratislavskom kre-

matóriu.

Fakulta záhradníctva a krajinného inÏinierstva SPU v Nitre
s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 8. februára 2008 po krát-
kej a neãakanej chorobe zomrel vo veku 54 rokov pedagóg 
a vedúci Katedry krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav
FZKI 

doc. Ing. IVAN ·IMONIDES, CSc.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 15. 2. 2008 na cintorí-
ne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.

Jubilejn˘ tridsiaty piaty roãník Bielej
stopy na Skalke pri Kremnici zazname-
nal rekordnú úãasÈ. Na ‰tart vytrvalost-
ného behu na lyÏiach sa poãas troch dní
( 8. – 10. 2.) postavilo vy‰e tisíc preteká-
rov, medzi nimi aj viacerí slovenskí a
ãeskí reprezentanti. Tohtoroãnou novin-
kou boli preteky v ‰printe na ·tefániko-
vom námestí v Kremnici a nedeºÀaj‰í
beh klasickou technikou.

V peletóne pretekárov nech˘bali ani
na‰i pedagógovia. Na 25-kilometrovom
okruhu voºnou technikou obsadil Ing.
Ladislav Illé‰ vo svojej kategórii 10. a
prof. Jozef Kulich 11. miesto. Ing. ªubo-
mír Konc si v závode na 48 km voºnou
technikou vybojoval 79., Ing. Miloslav
Mucha 84. a Ing. Zlatica Muchová 3.
miesto v kategórii. V pretekoch klasickou
technikou obsadil Ing. Ladislav Illé‰ na
25 km trati 9. prieãku a prof. Alojz Podo-
lák bol vo svojej kategórii 15. (za)

VáÏení kolegovia, nastal ãas, keì mô-
Ïete 2 percentá z odveden˘ch daní po-
skytnúÈ folklórnemu súboru ZOBOR. Aj
napriek tomu, Ïe tlaãivo sa nachádza na
na‰ej webovej stránke, urobíme v‰etko
pre to, aby sa tlaãivá dostali na v‰etky
univerzitné pracoviská. Verte, Ïe pouká-
zané percentá nám pomôÏu realizovaÈ
na‰e umelecké zámery, ktoré vÏdy ústia
do dôstojnej reprezentácie nielen na‰ej
‰koly, ale aj mesta Nitry a Slovenska.

Vìaãní zoboristi

Botanická záhrada SPU vás srdeã-
ne poz˘va na v˘stavu s názvom Veºká
noc v Botanickej záhrade. Uskutoãní
sa v dÀoch 10. - 14. marca 2008 od
9.00 do 15.00 h.


