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Súãasn˘m poslaním Mechanizaãnej
fakulty (MF) je v˘chova odborne zdat-
n˘ch, rozhºaden˘ch a kreatívnych ba-
kalárov a inÏinierov technického zame-
rania. Diskusia na úrovni fakulty vyús-
tila do rozhodnutia, Ïe nastal ãas na
zmenu jej názvu. Aby bol presnej‰í 
z hºadiska obsahu vzdelávania, aktuál-
ny a pre maturantov atraktívnej‰í. Veì
63,2 percent ‰tudijn˘ch programov MF
je dnes uÏ akreditovan˘ch v in˘ch od-
boroch, ako je poºnohospodárstvo a
lesnícka technika. Fakulta sa orientuje
najmä na odbory t˘kajúce sa doprav-

n˘ch strojov a zariadení, kvality pro-
dukcie a v˘robnej techniky. PrevaÏná
ãasÈ záujemcov o ‰túdium si volí ‰tú-
dium manaÏérstva kvality produkcie,
prevádzkovej bezpeãnosti techniky,
prevádzky dopravn˘ch a manipulaã-
n˘ch strojov.

ManaÏment Mechanizaãnej fakulty je
na základe predbeÏn˘ch informácií z
praxe presvedãen˘, Ïe medzi mlad˘mi
bude záujem aj o nové ‰tudijné progra-
my zamerané na obnoviteºné zdroje
energie ãi prevádzku v˘robnej techni-
ky. Prvorad˘m záujmom je daÈ mlad˘m

ºuìom technické vzdelanie, s ktor˘m sa
dobre uplatnia na trhu práce. Potreba
kvalifikovanej pracovnej sily pre podni-
ky v novovznikajúcich priemyseln˘ch
parkoch regiónu ãi ponuka pracovn˘ch
pozícií pre absolventov fakulty od kon-
krétnych zamestnávateºov sú preÀ v
súãasnej etape rozhodujúce. 

To je iba niekoºko argumentov na
zmenu názvu fakulty. V zastúpení rek-
tora SPU ich na zasadnutí Akreditaãnej
komisie Vlády SR 21. februára pred-
niesli a obhajovali prodekani MF,
RNDr. ZUZANA HLAVÁâOVÁ, PhD., a
doc. Ing. ·TEFAN POGRAN, CSc. Po
diskusii, v ktorej zazneli hlasy pre aj
proti, sa komisia k zmene názvu vyjad-
rila kladne, priãom fakultu oznaãila za
ambicióznu. „Ostáva len schváliÈ návrh
v senáte SPU, aby na‰i tohtoroãní ab-
solventi odchádzali do praxe uÏ s diplo-
mom z Technickej fakulty SPU v Nitre,“
dodáva dekan V. KROâKO. KP

Koncom februára (21.2.) sa konalo
zasadnutie Klubu dekanov fakúlt vy-
sok˘ch ‰kôl SROV. V úvodnej ãasti
rokovania vystúpil MUDr. Alexander
Kurtansk˘, podpredseda OZP·aV na
Slovensku a predseda ZdruÏenia vy-
sok˘ch ‰kôl a priamo riaden˘ch orga-
nizácií M· SR, ktor˘ oboznámil ãle-
nov klubu dekanov s pripravovanou
novelizáciou Zákonov o verejnej a
‰tátnej sluÏbe na Ministerstve práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Najväã-
‰ia pozornosÈ v rámci rozpravy sa ve-
novala komplexnej akreditácii vy-
sok˘ch ‰kôl, metodike delenia dotaã-
n˘ch prostriedkov na verejné vysoké
‰koly, ako aj evidencii publikaãnej
ãinnosti. V návrhu rozpoãtu M· je v˘-
zva na ãerpanie finanãn˘ch prostried-
kov zo ‰trukturálnych fondov na do-
budovanie infra‰truktúry vysok˘ch
‰kôl a centier excelentnosti.

Na základe diskusie ãlenov Klubu
dekanov fakúlt V· boli vypracované
návrhy na zdokonalenie systému akre-
ditácie, aby ‰koly mali presné pokyny
ako postupovaÈ. Návrhy budú zaslané
podpredsedovi vlády SR a ministrovi
‰kolstva Jánovi Mikolajovi. -r-

Klub dekanov 
aj o akreditáciách

Akademická etika a plagiátorstvo

Nov˘ obsah pod novou znaãkou

STΩPâEK
Krásna, ale podlá kráºovná z rozpráv-

ky bratov Grimmovcov má váÏnu konku-
renciu. UÏ nie je jediná, ktorá môÏe zá-
zraãnému zrkadielku poloÏiÈ otázku, kto
je najkraj‰í v celej zemi. Staãí, aby pri‰-
la na na‰u univerzitu a stlaãila gombík
na novuãiãkom v˘Èahu. Posuvné dvere
sa nehluãne otvoria a môÏe spolu s ìal-
‰ími pasaÏiermi vstúpiÈ do komnaty, kto-
rej celú zadnú stenu pokr˘va zrkadlo. 

To na‰e, na rozdiel od rozprávkové-
ho, nemá zlat˘ rám ani nadprirodzené
vlastnosti. Je to obyãajné zrkadlo, ktoré
si po cel˘ svoj striebrist˘ Ïivot bude poc-
tivo plniÈ svoje poslanie. Verne odzrkad-
ºovaÈ to, ão vidí. A ão práve teraz vidí?
Majstra v˘Èahára, ktor˘ si pri pohºade
doÀ automaticky hrabne do neposlu‰nej
hrivy, aby ju trochu skrotil. RozÏiarenú
tvár ‰tudentky, ktorá si hneì zrána uro-
bila radosÈ dobrou známkou v indexe.
Úãinnej‰ie ako drah˘ mejkap! Alebo.
Unaven˘ obliãaj nevyspatej mladej kole-
gyne, ktorá v noci vstávala podaÈ dieÈa-
Èu antibiotikum. Neãudo, Ïe sa ráno ne-
stihla upraviÈ a pri pohºade na svoj ob-
raz si iba povzdychne, ach, ja vyzerám!
S údivom sa na svoju postavu so zaob-
len˘m bru‰kom díva aj pán profesor. Ne-
spoznáva sa. Dobre vie, Ïe by mal viac
ãasu venovaÈ pohybu a zdravému Ïivot-
nému ‰t˘lu, veì má sedavé zamestna-
nie. No akosi to nevychádza a povin-
ností je nad hlavu. Alebo je to len v˘ho-
vorka? Hm, kaÏd˘ musí hºadaÈ odpoveì
na svoje otázky sám. Niekedy skutoãne
dobre poradí aj zrkadlo. Alebo jeho dvoj-
ník, pohºad. Nemé, a aké to v˘kriãníky!
Nepoúãajú, neradia, iba sa dívajú a to,
ão vidia, si pre seba nenechajú. Dobre
urobíme, ak ich poãúvneme. Len pozor
na krivé zrkadlá! K. POTOKOVÁ
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âÍTALI SME
Keì v roku 1969 vznikla, nazvali ju Mechanizaãnou fakultou. V sú-

lade s potrebami vtedaj‰ieho poºnohospodárstva. Doba v‰ak pokro-
ãila a vyÏaduje iné prístupy. Celospoloãensk˘ záujem a v˘voj na tr-
hu práce ukazujú, Ïe atraktívnosÈ ‰túdia na technicky zameran˘ch
vysok˘ch ‰kolách bude stúpaÈ. Dynamika rozvoja techniky a techno-
lógií musí preto zákonite priná‰aÈ aj zmeny v obsahu a formách vzde-
lávania.

Náv‰teva z Poznane
Rektor prof. Mikulá‰ Láteãka priví-

tal 25. februára na pôde SPU hostí z
Akademie Rolniczej v Poznani - rek-
tora prof. Erwina Wasowicza (na
snímke druh˘ sprava) a vedúceho
Katedry semenárstva a technológie
dr. Romana Holubowicza. Na pra-
covnom stretnutí s prorektormi prof.
Magdalénou Lacko-Barto‰ovou a
prof. Jánom Supukom hovorili o moÏ-
nostiach spolupráce na‰ich in‰titúcií
v rámci programu Erasmus Mundus,
najmä v oblasti ‰ºachtenia rastlín, se-
menárstva a technológie, ako aj o v˘-
mene ‰tudentov, príprave spoloãné-
ho ‰tudijného programu v anglickom
jazyku pre inÏiniersky stupeÀ ‰túdia a
vydávaní dvojit˘ch diplomov pre ‰tu-
dentov oboch univerzít. -r-

Slovenská rektorská konferencia na svojom februárovom zasadnutí rie‰ila
okrem iného aj otázku akademickej etiky a plagiátorstva. Následne prebehla
diskusia na túto tému aj v dennej tlaãi.

Vedenie Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v Nitre sa touto problema-
tikou zaoberalo na svojom zasadnutí 18.
februára 2008. Z jeho rozhodnutia oslo-
vujeme v‰etk˘ch uãiteºov a ‰tudentov a
nabádame ich k dodrÏiavaniu akademic-
kej etiky pri písaní závereãn˘ch prác (ba-
kalárske, diplomové, dizertaãné), pri pub-
likovaní v˘sledkov v˘skumu vo vedec-
k˘ch a odborn˘ch ãasopisoch, pri spraco-
vávaní vedeck˘ch monografií, uãebníc a
skrípt a in˘ch uãebn˘ch pomôcok.

Plagiátorstvo, doslovné prepisovanie a
privlastÀovanie si v˘sledkov umu a prác
in˘ch autorov do tzv. „svojich“ závereã-
n˘ch prác a vedeck˘ch publikácií je nie-
len neetické, ale aj v rozpore so zákonom
o autorskom práve, ktor˘ má medzi-
národnú pôsobnosÈ. Previnilec môÏe byÈ
za svoj preãin stíhan˘ a potrestan˘.

KaÏd˘ ‰tudent a vedecko-pedagogick˘
pracovník musí maÈ náleÏitú vnútornú
sebakontrolu, kultúrnu a etickú vyspelosÈ,
aby sa plagiátorstva nedopú‰Èal. Je to ve-
cou jeho zodpovednosti, cti a dobrého
mena ‰koly, na ktorej ‰tuduje a pracuje.

Poznatky z rôznych univerzít na Slo-
vensku hovoria, Ïe plagiátorstva sa do-
pú‰Èajú ºudia z dôvodu r˘chleho kariér-
neho postupu, nekoncepãného a ãasovo
neorganizovaného reÏimu práce, lajdác-
tva, neschopnosti a etickej nevyspelosti
jednotlivca.

J. Hvoreck˘ a P. Kroãit˘ vo svojej prá-
ci VychovávaÈ eticky mysliacich a kona-
júcich manaÏérov (zborník z konferencie
ManaÏment: Teória, v˘uãba a prax
2005, L. Mikulá‰, 2005, s. 198 – 205)
uvádzajú nasledovné formy poru‰enia
pravidiel akademickej etiky (citácia od-
stavca): 

- Podvádzanie.
- Nesamostatná práca na úlohách, pro-

jektoch, v˘skumn˘ch prácach a in˘ch
zadaniach.

- PouÏitie kníh a in˘ch písomn˘ch ma-
teriálov poãas testov bez v˘slovného sú-
hlasu vyuãujúceho.

- Namiesto poÏadovanej zadanej úlo-
hy alebo práce, predloÏenie materiálu,
ktor˘ bol vytvoren˘, napísan˘, alebo
skoncipovan˘ inou osobou namiesto ‰tu-

denta, ãi uÏ bol tak˘to materiál zakúpe-
n˘, poÏiãan˘ alebo darovan˘.

- Pomoc in˘m pri poru‰ovaní pravidiel
akademickej etiky.

- PredloÏenie rovnakej alebo podob-
nej práce na splnenie poÏiadaviek dvoch
rozdielnych predmetov bez predchádza-
júceho súhlasu vyuãujúceho.

- Podplatenie alebo pokus o podplate-
nie vyuãujúceho.

- Plagiátorstvo v zmysle nasledujúcej
definície: Plagiátorstvo predstavuje zá-
merné pouÏitie akéhokoºvek materiálu,
ktor˘ bol predt˘m zverejnen˘ in˘m auto-
rom bez jasného oznaãenia takéhoto
materiálu pouÏitím úvodzoviek, citova-
nia alebo inou vhodnou referenãnou
metódou. 

Plagiátorstvo zah⁄Àa tri príbuzné ãin-
nosti: doslovné plagiátorstvo, plagiátor-
stvo parafrázovaním a mozaikové pla-
giátorstvo.

- Doslovné plagiátorstvo predstavuje
opísanie práce iného autora ‰tudentom
buì doslova, alebo so zmenou frázy ãi
vety. 

- Plagiátorstvo parafrázovaním pred-
stavuje pokus ‰tudenta zameniÈ kºúãové
slová, frázy alebo vety pôvodného textu

iného autora. ·tudent sa v‰ak dopú‰Èa
plagiátorstva t˘m, Ïe nemení pôvodn˘
v˘znam alebo tému.

- Mozaikové plagiátorstvo predstavuje
vybratie dôleÏit˘ch fráz, termínov a my‰-
lienok pôvodného autora a ich vloÏenie
do ‰tudentovej písomnej práce. 

Plagiátorstvu sa moÏno vyhnúÈ priamym
citovaním, úvodzovkami vymedzujúcimi
doslovne uveden˘ text spolu s poznámkou
o zdroji informácie, pod ãiarou alebo na
konci práce (koniec citovaného odseku).

Vedenie SPU má eminentn˘ záujem
predchádzaÈ plagiátorstvu, resp. bojovaÈ
proti nemu. S t˘mto zámerom prijala 18.
februára tieto opatrenia:

1. Minister ‰kolstva prisºúbil zaobstaraÈ
pre univerzity na Slovensku softvér na
kontrolu plagiátorstva závereãn˘ch správ
a publikovan˘ch prác.

2. KaÏdá závereãná práca bude okrem
klasickej „papierovej“ formy uloÏená aj na
CD nosiãi ako príloha. 

Na CD nosiãi budú aj vedecké ãlánky,
monografie, uãebnice a skriptá, ktoré bu-
dú publikované v periodikách Vydavateº-
stva SPU, resp. ktor˘m SPU pridelí identi-
fikaãné ãísla (ISBN).

K SVIATKU ÎIEN. VáÏené dámy, milé kolegyne, s jarn˘m slnieãkom si opäÈ tro‰ka viac uvedomujeme va‰u prítomnosÈ
okolo nás. Dovoºte aspoÀ takto symbolicky odovzdaÈ vám kytiãku kvetov so Ïelaním v‰etkého pekného, no predov‰etk˘m
dobrého zdravia. Vedenie univerzity

Slovenské vysoké ‰koly a minister-
stvo ‰kolstva dostali z Bruselu studenú
sprchu. Podºa hodnotenia Európskej
asociácie univerzít (EUA) na‰i vysoko-
‰kolskí uãitelia nevedia dobre po anglic-
ky, nechodia na skusy do zahraniãia,
málo publikujú.

Ministerstvo je zodpovedné za príli‰
komplikované zákony, byrokraciu, málo
peÀazí na ‰kolách a za neprehºadn˘
systém financovania. Hodnotenie robilo
na objednávku slovenskej vlády 56 ex-
pertov viac ako dva roky. 

Podºa odborníkov by mali slovenskí
vysoko‰kolskí pedagógovia menej uãiÈ
a viac sa venovaÈ v˘skumu. Kon‰tatujú,
Ïe na‰e ‰koly majú príli‰ veºa kontakt-
n˘ch hodín a málo nechávajú na samo-
‰túdium. Podobajú sa tak viac na stred-
né ‰koly ako na univerzity západo-
európskeho ‰t˘lu. Experti z 24 krajín v
správe uvádzajú, Ïe na‰e V· sú málo
pruÏné, jednotlivé fakulty nie sú ochot-
né spolupracovaÈ a viaceré sa venujú
tomu istému. 

Experti zistili v‰ak u nás aj pozitívnu
vec. Podºa Henrika Toft-Jensena máme
veºa zanieten˘ch uãiteºov, ktorí sú
ochotní usilovne pracovaÈ pre svoju ‰ko-
lu. Dodal v‰ak, Ïe na dosiahnutie dob-
r˘ch v˘sledkov, ktoré by sa pribliÏovali
európskemu priemeru, nemajú vhodné
podmienky. (Pravda 20. 2. 2008)

Krívajú vysoké ‰koly 
aj ministerstvo

Ad: SLOVO
DO DISKUSIE

Snímka: V.R.



·TUDENTI, POZOR!

SneÏienky vo voºnej prírode sú chránené

Stretnutie pri rannej ‰álke kávy

(Dokonãenie z 1. str.)

Vzhºadom na súãasn˘ zdravotn˘ stav
populácie v SR je Ïiaduce vyvinúÈ také
potraviny, ktoré sú prirodzen˘m zdrojom
bioaktívnych látok a majú zdraviu pro-
spe‰n˘ úãinok, tzv. funkãné potraviny.
Jedn˘m z najdôleÏitej‰ích zdrojov v˘Ïivy
obyvateºstva sú rastlinné suroviny vráta-
ne cereálií, pseudocereálií a strukovín.
Vhodne spracované a upravené sú z
hºadiska racionálnej v˘Ïivy v˘znamné
ako zdroj energie, sacharidov, bielkovín,
vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a
ìal‰ích bioaktívnych látok. V technolo-
gick˘ch procesoch spracovania základ-
n˘ch obilnín, predov‰etk˘m p‰enice,
v‰ak dochádza k odstraÀovaniu obalo-
v˘ch vrstiev zrna, a t˘m aj k ochudobÀo-
vaniu finálnej potraviny o tieto látky. 

Jednou zo základn˘ch potravín na
báze obilnín je chlieb. Z ak˘ch hºadísk
ho skúmate?

Chlieb je mimoriadne cenen˘ ako tra-
diãná potravina a tieÏ ako zdroj sachari-
dov s primeranou energetickou hodno-
tou a vysokou s˘tiacou funkciou. Spotre-
ba sa u nás pohybuje okolo 41 kg na
osobu za rok. Na na‰ej katedre sú v
rámci rie‰enia v˘skumn˘ch úloh, dokto-
randsk˘ch a diplomov˘ch prác, pripravo-
vané pokusné bochníky s prídavkom al-
ternatívnych surovín. Bochníky sú ná-
sledne hodnotené z hºadiska ich techno-
logickej kvality pomocou objektívnych
ukazovateºov (objem chleba, objemová
v˘datnosÈ, ‰pecifick˘ objem, klenutie,
kyslosÈ striedky a pod.), z hºadiska nut-
riãnej kvality (obsah biologicky dôleÏi-

t˘ch zloÏiek, napr. bielkovín, tukov, mi-
nerálnych látok, vitamínov a pod.) a z
hºadiska senzorickej kvality (intenzita
vône, farby, chuti, preferenãné metódy).
V rámci pekárskych pokusov sme pripra-
vili bochníky obohatené prídavkom ovsa,
‰o‰ovice a pohánky v mnoÏstve od 10
do 50 %. Obohacovanie chleba je v˘-
znamné práve kvôli jeho pravidelnej
dennej konzumácii a pomerne jednodu-
chej technológii obohacovania.

âím sa vyznaãujú plodiny, ktor˘mi
ste obohacovali chlieb?

Ovos, pohánka aj ‰o‰ovica sa z nut-
riãného hºadiska vyznaãujú veºmi zaují-
mav˘m kvalitatívnym aj kvantitatívnym
zloÏením bielkovín, sacharidov a mine-
rálnych látok. ·o‰ovica je v˘born˘m
zdrojom bielkovín s vysokou biologickou
hodnotou, vlákniny, ale aj esenciálnych
prvkov, napr. zinku, Ïeleza a mangánu.
Pohánka - v súãasnosti „zabudnutá“ plo-
dina - sa u nás kedysi hojne pestovala,
postupne v‰ak bola nahradená intenzív-
nej‰ími druhmi. Renesancia tejto plodiny
je motivovaná hlavne zdravotn˘mi dô-
vodmi, pretoÏe okrem priaznivého zloÏe-
nia bielkovinového komplexu, vlákniny a
minerálnych látok obsahuje aj viacero
flavonoidov (najv˘znamnej‰í je rutín),
ktoré majú pozitívny vplyv na zdravotn˘
stav konzumentov. Okrem iného sú
schopné vychytávaÈ voºné radikály, a
t˘m zvy‰ovaÈ antioxidaãnú aktivitu v˘-
robkov s obsahom pohánky. 

Ovos je z nutriãného a dietologického
hºadiska veºmi cenen˘ ako bohat˘ zdroj

vlákniny, predov‰etk˘m β-D -glukánov,
ktoré majú vysokú imunoaktivitu, zlep-
‰ujú metabolické procesy, majú protiná-
dorovú aktivitu a ìal‰ie vlastnosti ovplyv-
Àujúce nutriãnú aj senzorickú hodnotu
potravín. V súvislosti s t˘m, Ïe príjem
vlákniny obyvateºov SR nedosahuje po-
Ïadované hodnoty, odporúãa sa introdu-
kovaÈ vlákninu do potravín, t˘m zv˘‰iÈ jej
príjem a zároveÀ zníÏiÈ kalorické zaÈaÏe-
nie pekárensk˘ch v˘robkov. 

Aké boli v˘sledky hodnotenia pripra-
ven˘ch pokusn˘ch bochníkov a ão je
podºa vás rozhodujúce pre spotrebiteºa
pri kúpe v˘robku?

Na základe senzorického hodnotenia
sme zistili, Ïe prídavok ‰o‰ovice, pohán-
ky aj ovsa v˘znamne ovplyvÀoval farbu
kôrky (do tmav‰ích ga‰tanov˘ch odtie-
Àov), textúru, vôÀu a chuÈ striedky. âím
bol prídavok vy‰‰í, t˘m bola striedka
tmav‰ia, menej pruÏná, a t˘m bol hor‰í
vzhºad povrchu aj striedky. Ani jeden z
bochníkov s prídavkom ‰o‰ovice, po-
hánky a ovsa neprekonal svojou vôÀou a
chuÈou kontroln˘ bochník. Bochníky s
prídavkom spomínan˘ch plodín v mnoÏ-
stve do 20, resp. 30 percent, v‰ak boli
prijateºné a môÏeme ich na základe na-
‰ich v˘sledkov odporuãiÈ ako vhodné.
ëalej sme zistili, Ïe postupne sa zvy‰u-
júci prídavok ovsa, ‰o‰ovice a pohánky
zhor‰oval technologické parametre upe-
ãen˘ch bochníkov, predov‰etk˘m ich ob-
jem a klenutie. Na druhej strane v‰ak
v‰etky pouÏité prídavky zvy‰ovali nutriã-
nú kvalitu bochníkov, ktorá je daná naj-
mä vy‰‰ím podielom vitamínov, rutínu,
vlákniny a vy‰‰ou antioxidaãnou aktivi-
tou. Z pohºadu spotrebiteºa je veºmi dôle-
Ïitá senzorická prijateºnosÈ v˘robku, pre-
to v koneãnom dôsledku o jeho úspe‰-
nosti na trhu rozhodne práve zmyslové
hodnotenie. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Zaãiatkom januára oslávila 90 rokov Elena Ondrá‰iková, b˘valá pracovníãka na
Katedre jazykov. K Ïivotnému jubileu jej zablahoÏelala PaedDr. ªubomíra
Moravcová, vedúca KOJV a prof. Peter Bielik, dekan FEM. Snímka: rch

Jedn˘m z neklamn˘ch poslov nadchádzajúcej jari je urãite sneÏienka (Galanthus
nivalis). Snímka: LIBOR ULRYCH

Projekt s t˘mto v˘stiÏn˘m názvom
realizuje The Slovak Spectator (t˘Ï-
denník o Slovensku vydávan˘ v an-
glickom jazyku) v spolupráci s Nadá-
ciou Penta. Je urãen˘ ‰tudentom slo-
vensk˘ch univerzít s cieºom umoÏniÈ
im bezplatne zdokonaºovaÈ úroveÀ
svojich znalostí anglického jazyka a
roz‰íriÈ si v‰eobecn˘ prehºad o dianí
na Slovensku. Aktuálne vydanie t˘Ï-
denníka majú ‰tudenti k dispozícii kaÏ-
d˘ pondelok (okrem letn˘ch prázdnin)
na viditeºne oznaãen˘ch stojanoch vo
vstupn˘ch halách univerzít, resp. uni-
verzitn˘ch kniÏniciach. 

The Slovak Spectator od‰tartoval
projekt Na Slovensku po anglicky vo
februári 2007 na 20-tich fakultách 13-
tich univerzít. Zakrátko sa úspe‰ne

etabloval a získal popularitu medzi ‰tu-
dentmi. Ich záujem podnietil vznik rub-
riky s dvojt˘Ïdennou periodicitou na-
zvanou Spectator University, ktorá od
jesene vychádza v t˘Ïdenníku The Slo-
vak Spectator s podporou spoloãnosti
Slovnaft. Predstavuje jednotlivé sloven-
ské univerzity, priná‰a informácie o stá-
Ïach, grantov˘ch programoch, moÏ-
nostiach ìal‰ieho vzdelávania a i. Rub-
rike s rovnomenn˘m názvom je veno-
van˘ priestor i na webovej stránke
www.spectator.sk.

Na základe záujmu ‰tudentov ‰tartu-
je v súãasnosti druhá fáza projektu bez-
platnej distribúcie t˘Ïdenníka The Slo-
vak Spectator. K pôvodn˘m univerzi-
tám pribudnú v priebehu marca nové,
vrátane Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity v Nitre. Stojan s novinami bu-
de umiestnen˘ v univerzitnej ãitárni. 
V prípade otázok ãi podnetn˘ch prís-
pevkov môÏu ‰tudenti kontaktovaÈ re-
dakciu t˘Ïdenníka na e-mailovej adrese
student@spectator.sk. -r-

Dôchodcov informovali o dianí na fakulte

www.uniag.sk

Vedenie Fakulty ekonomiky a manaÏmentu zorganizovalo stretnutie b˘val˘ch
pedagógov i ostatn˘ch zamestnancov. UÏ tradiãne prebieha v marci, keì uãitelia
oslavujú svoj profesionálny sviatok. Cieºom podujatia je informovaÈ kolegov dô-
chodcov o dianí na fakulte a vytvoriÈ atmosféru, v ktorej si môÏu zaspomínaÈ na ob-
dobie, keì na nej pôsobili. „Nesiete krásny a zaslúÏen˘ titul - dôchodca, na ktor˘
môÏete byÈ právom hrdí. Poãas aktívneho Ïivota ste budovali svoje pracoviská a
mali ste moÏnosÈ realizovaÈ sa v jednom z najkraj‰ích povolaní, a t˘m je uãiteº,“ po-
vedal na stretnutí dekan FEM prof. Peter Bielik. Zúãastnen˘m pripomenul, Ïe fa-
kulta budúci rok oslávi 50. v˘roãie svojho vzniku. „Oslavy takejto v˘znamnej uda-
losti nemôÏu prebiehaÈ bez vás, zakladateºov fakulty a pamätníkov. Verím, Ïe
prostredníctvom svojich spomienok nám pomôÏete obohatiÈ vedomosti a naãrieÈ
do bohatej histórie ná‰ho pracoviska.“

So svojimi pocitmi sa s nami podelili aj dôchodcovia. „Dne‰né stretnutie vníma-
me ako jedineãnú moÏnosÈ posedieÈ si s b˘val˘mi kolegami a zaspomínaÈ si na na-
‰e záÏitky. Napriek tomu, Ïe väã‰ina z nás Ïije v Nitre, nemáme ‰ancu sa v‰etci
spolu stretnúÈ,“ hovorí Roland Baranoviã, Eva Janãoviãová a Mária ·ulajová, kto-
rá dodáva, Ïe si vÏdy rada preãíta dvojt˘Ïdenník Poºnohospodár. „Potom noviny
dám dcére, tá ich daruje svojej kolegyni a od nej putujú aÏ do Prahy, k b˘valej ab-
solventke SPU.“ RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Funkcia potravín v ºudskom Ïivote v na‰ich podmienkach nespoãíva len 
v utí‰ení hladu a zachovaní Ïivota. Potraviny by zároveÀ mali podporovaÈ zdra-
vie a dobrú kondíciu konzumenta. Tejto problematike sa venujú aj odborníci na
Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov. Vedúcej katedry,
doc. Ing. TATIANY BOJ≈ANSKEJ, CSc., sme sa sp˘tali na moÏnosti prípravy
chleba obohateného alternatívnymi plodinami.

Na Slovensku po anglicky

Akademická etika a plagiátorstvo
3. Spracované rukopisy budú násled-

ne „filtrované“ cez databázov˘ softvér na
pracovisku, ktoré bude na tento úãel vy-
ãlenené (pravdepodobne SlPK alebo
Vydavateºstvo SPU).

âasov˘ harmonogram zavedenia tejto
kontroly závisí od získania zdrojov na za-
obstaranie softvéru a vybudovania vlast-
ného kontrolného pracoviska. Vedenie
SPU má záujem na tom, aby sa tak stalo
do konca roka 2008. Napojením systému
SPU na medzinárodnú sieÈ bude moÏné
aj porovnávanie so zahraniãn˘mi spraco-

vávan˘mi a publikovan˘mi ‰tudentsk˘mi
a vedeck˘mi v˘stupmi.

V súãasnosti je kontrolórom kaÏdej
práce jej autor, resp. autori, ìalej vedúci
závereãnej správy, resp. ‰koliteº ‰tuden-
ta. Na úrovni vedeck˘ch a edukaãn˘ch
v˘stupov apelujeme na ãesÈ, kultúru a
morálku autorov, ako aj na ich pozíciu
ãlena akademickej komunity. Sme pre-
svedãení, Ïe postupn˘m zavedením sys-
tému technickej kontroly bude plagiátor-
stvo na SPU zabudnutou minulosÈou.

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

Chlieb musí maÈ peknú farbu a vôÀu

Dekan Fakulty európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja, prof. Du‰an Hús-
ka, pozval ‰tudentov na neformálnu de-
batu. Pozvanie prijali Mariana Majirská,
Monika Bumbalová, Eva Cvengro‰ová,
Lenka âenková, Marián Kováãik, To-
má‰ Lencsés a Marián Hamada. V úvo-
de stretnutia, ktoré sa uskutoãnilo 5.
marca, ich dekan oboznámil s hlavn˘mi
úlohami fakulty, potom nasledoval otvo-
ren˘ rozhovor o aktuálnych problé-
moch, najmä o príprave akreditácie ‰tu-
dijn˘ch programov na 2. a 3. stupni ‰tú-
dia a problémoch so zabezpeãením prí-
stupu ‰tudentov do informaãnej siete
cez poãítaãové cviãebne. Absencia po-
ãítaãov˘ch laboratórií s voºn˘m prístu-
pom poãas celého dÀa na katedrách
spôsobuje ‰tudentom ÈaÏkosti pri prihla-
sovaní sa do rozvrhov. 

·tudenti FE·RR prejavili záujem o
vytvorenie vlastnej webovej stránky a
prisºúbili pripraviÈ jej koncept a zámer.
„TieÏ sme diskutovali o hodnotení vzde-

lávacieho procesu ‰tudentmi a najvhod-
nej‰om spôsobe jeho realizácie. ·tu-
denti prezentovali svoj názor na nedo-
statoãné moÏnosti voºby v˘berov˘ch
predmetov v niektor˘ch ‰tudijn˘ch pro-
gramoch, hoci v rámci Bolonskej doho-
dy sa s nimi poãíta. Vidia veºké rezervy
v informovanosti o dôleÏit˘ch dokumen-
toch t˘kajúcich sa ‰túdia i fakulty a majú
záujem o jej zlep‰enie prostredníctvom
rubriky DôleÏité dokumenty na webovej
stránke. Diskutovali sme aj o jazyko-
v˘ch znalostiach, certifikátoch jazyko-
v˘ch skú‰ok, ako aj o zlep‰ení jazyko-
vej prípravy ‰tudentov,“ informoval prof.
Húska. ·tudenti sa prihovárali za rie‰e-
nie, aby sa na 2. stupni ‰túdia v kaÏdom
semestri ponúkla alternatíva jedného
predmetu s vyuãovacím jazykom ang-
lick˘m.

„Diskusia bola veºmi podnetná a poãí-
tam s moÏnosÈou uskutoãÀovaÈ takéto
neformálne stretnutia aj v budúcnosti.
MôÏu byÈ zamerané na tému, ktorú na-

vrhnú ‰tudenti a doruãia ju na sekreta-
riát dekana fakulty,“ povedal D. Húska. 

Diskutovaná problematika bude pre-
rokovaná na zasadnutí vedenia FE·RR,
o prijat˘ch rie‰eniach bude fakulta infor-
movaÈ verejnosÈ. -r-

Jedin˘ t˘Ïdenník na Slovensku,
vydávan˘ v anglickom jazyku, vy-
chádza od roku 1995 a je jedn˘m z
najlep‰ích zdrojov serióznych a ak-
tuálnych informácií z oblasti politiky,
hospodárstva, obchodu ãi kultúry.
The Slovak Spectator zároveÀ vydá-
va päÈ roãeniek (Career & Employ-
ment Guide, Spectacular Slovakia
Travel Guide, Real Estate & Con-
struction Guide, Investment Adviso-
ry Guide a Book of Lists) a od roku
2004 i magazín SPEX.

„Predov‰etk˘m jednoduchou stavbou
a bielou farbou kvetov, ktoré spolu so za-
sneÏenou pokr˘vkou zeme tvoria jej sú-
ãasÈ,“ hovorí prof. ANNA JAKÁBOVÁ, ve-
dúca Katedry biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav FZKI. Dodáva, Ïe sne-
Ïienky patria medzi prastaré rastliny, u
nás sa vyskytujú uÏ od 17. storoãia. Ich
pôvodnou krajinou je Turecko. V na‰ich
záhradách moÏno nájsÈ tri z pätnástich
druhov sneÏienok. V poslednom období
sa k nám dostali atraktívne kultivary s
polopln˘mi a pln˘mi kvetmi Flore Pleno a
Lady Elphinstone. „Záhradníci sa priho-
várajú za viaceré druhy z rodu Galanthus,
mimochodom, tento názov im právom
patrí. U nás najpestovanej‰í, ale predo-
v‰etk˘m splanel˘ druh, je Galanthus ni-
valis – sneÏienka jarná, ktorá po ãase vy-
tvára pôsobivé kvitnúce skupinky. Je ty-
pickou jarnou efemérnou cibuºovinou, ão
znamená, Ïe jej v˘skyt je spät˘ so stano-
vi‰Èom pod neskoro puãiacimi listnat˘mi
stromami, ktoré jej poskytujú vynikajúcu
ºahkú, v˘Ïivnú, vlhkú podu‰ku s dostatoã-
n˘m polotieÀom, ktor˘ si vyÏadujú. Takéto
prostredie je pre sneÏienky ideálne,“ vy-
svetºuje A. Jakábová a podot˘ka, Ïe na
tak˘chto stanovi‰tiach pretrvávajú aj nie-
koºko desiatok rokov, pokiaº nie je ich prí-
rodné spoloãenstvo ohrozované. Sne-
Ïienky vo voºnej prírode sú zákonom

chránené a za ich vyberanie s koreÀom z
pôdy, ale aj trhanie kvetov, hrozia pokuty.
„Akákoºvek vysoká peÀaÏná pokuta v‰ak
nedokáÏe nahradiÈ po‰kodené spoloãen-
stvo rastlín, ktoré zostáva po takejto de-
vastácii na prirodzen˘ch miestach v˘sky-
tu. Málo, alebo neskoro si uvedomujeme,
Ïe na‰a príroda je kaÏdoroãne biãovaná

rozliãn˘mi zásahmi, ktor˘m nezabránime.
EliminovaÈ vplyvy ºudského faktora je
v‰ak nevyhnutné. Krása kvetov vo váziã-
ke je príjemná, je v‰ak r˘chle pominuteº-
ná, na rozdiel od ich prírodného stanovi‰-
Èa, kde vydrÏia v kvete oveºa dlh‰ie. Tam
patria, to je ich miesto. Pre pestovanie v
záhradkách je dnes k dispozícii veºa plno-
kvet˘ch kultivarov, ktoré nám poskytnú
vhodnú estetickú hodnotu, v kombinácii
aj s in˘mi, neskor‰ie kvitnúcimi druhmi
jarn˘ch cibuºovín,“ uzatvára prof. Jakábo-
vá. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ 

Voºby delegáta FE·RR
do ·tudentskej rady V·
V zmysle uznesenia Predsedníctva

·tudentskej rady vysok˘ch ‰kôl SR sa
na Fakulte európskych ‰túdií a regio-
nálneho rozvoja uskutoãnia voºby de-
legáta do ·R V· SR. Voºby sa budú
konaÈ v stredu 16. apríla 2008 od 8.30
do 17.00 h v priestoroch pod aulou
SPU. Písomné návrhy na kandidátov
treba odovzdaÈ najneskôr 14. 4. 2008
do 12.00 h do schránky pred ‰tudij-
n˘m oddelením fakulty. Viac informá-
cií na úradnej v˘veske FE·RR. -tl-

TúÏobne oãakávaná jar prebúdza po zime prvé rastlinky k Ïivotu. Majitelia záhrad
s nedoãkavosÈou striehnu na prv˘ch poslov jari – sneÏienky, krokusy, hyacinty 
i narcisy. Ich charakteristickou zvlá‰tnosÈou je, Ïe nepriazeÀ poãasia preãkajú vìa-
ka zásobnému orgánu, ktor˘m je cibuºa alebo hºuza. Ako prvé rozkvitajú sneÏien-
ky. âím je ich krása taká okúzºujúca?



O radostiach, ktoré oku tieÏ lahodia

Welcome day zahraniãn˘ch Erasmus ‰tudentov

âo ‰tudent
to klasik?

Preão pirátov nikto nemá rád?

SÚËAÎ

Ktoré filozofické
koncepcie pozná-
me?

- FilozofovaÈ môÏe
ãlovek len pri urãitom
veku, kedysi to bolo

po ‰tyridsiatke. Jeho myseº a du‰a
musia byÈ uspokojené, vá‰ne ukojené
a duch posilnen˘. Vtedy sa ãlovek do-
stáva do polohy, keì môÏe filozofo-
vaÈ...

O pravde:
- Pravda je fyziologická kategória.
- Pravda môÏe byÈ úprimná, ale aj ne-

musí.
- Pravda je triezvy pohºad na svet.
- Pravda je ‰pecifick˘ vzÈah zhody

medzi poznatkami a poznan˘m ob-
jektom.

Vedeli ste, Ïe: - Medzi základné for-
my rozumového poznania patrí roz-
m˘‰ºanie, skúmanie a zamyslenie sa?

Vo feminizme poznáme dva prúdy:
- feminizmus Ïensk˘ch zákonov,
- idealistick˘ feminizmus.

O feminizme v‰eobecne: MuÏi
stratili podstatu, ão Ïena vlastne je.
Îeny sú pre muÏov nebezpeãné, zra-
nia mu city...

(NuÏ, neviem, plakaÈ, ãi sa smiaÈ?)
D.W.

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. VLADIMÍR ELIÁ·, odborn˘
asistent na Katedre
environmentalistiky a
zoológie FAPZ

Miesto narodenia:
Veºká Dolina

Vek: 58

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Najskôr lesníkom, potom lekárom,

av‰ak rok 1969 nebol vhodn˘ na zrea-
lizovanie môjho predsavzatia. 

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

Vy‰tudoval som zootechnick˘ od-
bor na agronomickej fakulte, pretoÏe
mi imponovala Ïivá príroda – v‰etky
domáce i divé zvieratá. 

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ?

BeÏne osem, inak podºa potrieb,
aby som zvládol dennú problematiku. 

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

Nesie stopy doby, v ktorej Ïije, i keì
nie v‰etky sú pozitívne. Ale je Ïivota-
schopná.

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

Priateºstvo, ochota pomáhaÈ a tole-
rantnosÈ. Vadí mi závisÈ, nenávisÈ, pre-
ceÀovanie sa a nekompromisnosÈ. 

S k˘m by ste sa rád stretli a poroz-
právali? 

S ºuìmi, pri ktor˘ch som profesijne
„povyrástol“, aby mali dobr˘ pocit, Ïe
ich snaha nebola márna.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

Vydaren˘ ples mlad˘ch poºovníkov
z krúÏku Buteo, pretoÏe uÏ po piaty
raz sa dokázali postaraÈ o krásny spo-
loãensk˘ záÏitok ‰irokého spektra zá-
ujemcov. 

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Vzhºadom na to, Ïe som uÏ v po-

kroãilej‰om veku Ïivota, v˘poãet by
bol dosÈ rozsiahly.

âo rád ãítate? 
V‰etko o Ïivej prírode, zoológii, bio-

lógii a poºovníctve, ale aj o histórii ºud-
stva. 

Ako si dobíjate energiu? 
Na spoloãn˘ch podujatiach poºovní-

kov a v rodine, s deÈmi a vnúãatkami.
Prezradíte nieão o svojej rodine? 
ManÏelka je uãiteºka anglického ja-

zyka a cestovného ruchu v Akadémii
vzdelávania, dcéra vy‰tudovala FEM,
má 32 rokov, 28-roãn˘ syn je vojak z
povolania. Máme aj ‰tvorroãnú vnuã-
ku a deväÈmesaãného vnúãika.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Ranné pitie kávy v práci. Je to neo-
podstatnené, veì ãlovek má vstaÈ
svieÏi a odpoãinut˘. 

Aké máte koníãky? 
Poºovníctvo, ‰portové strelectvo,

kynológiu, chov po‰tov˘ch holubov a
ornitológiu.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
S manÏelkou, ktorá pracuje aj v

cestovnom ruchu, som uÏ absolvoval
toºko vysnívan˘ch dovoleniek, Ïe po
ìal‰ej ani veºmi netúÏim. MoÏno e‰te
zapoºovaÈ si niekde v Kanade na losa
ãi baribala (stromového medveìa),
prípadne safari v Afrike.

Súhlasíte s názorom, Ïe humor je
korením Ïivota? 

Îivot by bol urãite kraj‰í a vesel‰í,
keby sa v‰etci snaÏili o pozitívne zá-
Ïitky a viac úsmevného slova. -rch-

www.uniag.sk
Projekt stále otvoren˘

Koncom minulé-
ho roka postúpila
Nitra do národného
finále súÈaÏe Európ-
ske hlavné mesto
kultúry 2013. Spolu

s Martinom, Pre‰ovom a Ko‰icami
bude v najbliÏ‰ích mesiacoch bojovaÈ
o získanie titulu. O víÈazovi súÈaÏe,
ktor˘ sa spolu s víÈazn˘m francúz-
skym mestom stane v roku 2013 eu-
rópskou metropolou kultúry, sa roz-
hodne v septembri 2008.

S my‰lienkou projektu Európske hlav-
né mesto kultúry vystúpila v roku 1985
grécka ministerka Melina Mercouri na
rokovaní Rady ministrov kultúry EÚ. Po
roz‰írení EÚ rozhodla Európska komi-
sia, Ïe od roku 2009 sa do projektu za-
poja aj nové ãlenské ‰táty. Titul Európ-
ske hlavné mesto kultúry tak kaÏd˘ rok
získava jedno mesto z pôvodn˘ch krajín
EÚ a jedno z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov.
O víÈazoch rozhoduje Rada EÚ na zá-
klade odporúãania Európskej komisie.
Cieºom projektu je nielen posilniÈ európ-
ske kultúrne povedomie a prostredníc-
tvom kultúry spájaÈ národy, ale aj pou-
kazovaÈ na prínos a osobitosti jednotli-
v˘ch ãlensk˘ch ‰tátov.

KaÏdé kandidujúce mesto predkladá
projekt kultúrnych podujatí a investícií.
Námety priná‰ajú obyvatelia mesta na
základe v˘ziev projektového tímu. Kan-
didatúra Nitry je postavená na ‰tyroch
témach: jazyky, dediãstvo a história, spi-
rituality a ‰tyri elementy. Motto projektu
je: Nitra, mesto ktoré premosÈuje a spá-
ja. Logo reflektuje my‰lienku ‰tyroch
elementov, ‰tyroch roãn˘ch období, pô-
vodné etniká na území Nitry, ‰tyri sveto-
vé strany... Je hravé, v‰eobecne zrozu-
miteºné, oslovujúce mal˘ch aj veºk˘ch. 

Podºa primátora Nitry Jozefa Dvonãa,
ambiciózne plány projektu musia byÈ
pretavené na realitu. „Projektov˘ tím má
pred sebou e‰te niekoºko mesiacov, kto-
ré chce venovaÈ oboznamovaniu verej-
nosti s projektom a dokonãovaniu práce
na kandidatúre. NajdôleÏitej‰ie v‰ak je,
aby projektu uverili Nitrania, mesto ním
musí zaãaÈ ÏiÈ. Osobne budem rád, keì
ão naj‰ir‰í poãet ãitateºov Poºnohospo-
dára e‰te vyuÏije príleÏitosÈ a svojím ino-
vatívnym nápadom prispeje k skvalitne-
niu kandidatúry,“ vyjadril sa J. Dvonã.

Projekt je stále otvoren˘ a projektov˘
tím sídliaci na Mestskom úrade v Nitre je
prístupn˘ ìal‰ím nápadom. Informácie
získate na stránke www.nitra2013.sk.

-kk-

Vtipná a veselá paródia na známe his-
torické udalosti s paralelou so súãasnou
dobou, oÏivená hudbou a spevom, roz-
veselila plnú sálu a divákov naplno vtia-
hla do deja. 

Menej schopn˘ a nie práve vydaren˘
‰panielsky gladiátor Kri‰tof Kolumbus je
pod hrozbou vyhnanstva donúten˘ pod-
niknúÈ odváÏnu morskú plavbu za zla-
tom. Na fregatu sa v‰ak votrie pirát Jack
Sparrow preobleãen˘ za duchovného
Lilu a vinou svojho neskrotného apetítu
skonzumuje väã‰inu zásob. Posádka na
ãele s kapitánom Kri‰tofom Kolumbom
objaví Ameriku a získa od tamoj‰ích
Indiánok úplne nové plodiny, ktoré nazve
KUKU-RICA (podºa spôsobu, ak˘m
Indiánky pri jej zbere ukazovali zadné
ãasti tela) a ZEM-JAK (ako zem).

Námorníci zachránia z morsk˘ch væn
princeznú Joanu, ktorá v zle zamaskova-
nom kÀazovi spozná Jacka Sparrowa a
odhalen˘ pirát skonãí priviazan˘ na sÈa-
ÏeÀ lode. Keì víchrica potopí Kolumbo-
vu fregatu, stroskotancov vlny zanesú o-
päÈ do ·panielska. Vìaka statoãnej zá-
chrane kráºovskej dcéry Joany sa Kri‰tof
Kolumbus vyhne potupn˘m galejam a
nakoniec sa v‰etci spolu s kráºom radujú
a zabávajú aj bez dovezeného zlata.

Herci sa zhostili svojich rolí v˘borne a
naplno vyuÏívali priestor na javisku aj
pod ním. ·panielskeho kráºa Francesca
si zahral Vojto Petrík, ktor˘ sa zároveÀ

Na‰a univerzita prijala v letnom se-
mestri akademického roka 2007/2008 v
rámci programu Erasmus 21 ‰tudentov
z Turecka, Poºska a Litvy, ktorí budú
‰tudovaÈ na v‰etk˘ch na‰ich fakultách.
Spolu s nimi budú v ‰túdiu pokraãovaÈ aj
ìal‰í 9 ‰tudenti zo ·panielska, Portugal-
ska, Poºska a Rakúska, ktorí uÏ u nás
absolvovali zimn˘ semester.

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov a
medzinárodn˘ch projektov (KZV MP)
pre nov˘ch ‰tudentov uÏ tradiãne pripra-
vila informaãné stretnutie, tzv. Welcome
day. Na‰i ‰tudenti zahraniãn˘ch spolu-
Ïiakov informovali o moÏnostiach kultúr-
neho a ‰portového vyÏitia na univerzite
a v Nitre, ako aj o ìal‰ích aktivitách, kto-
ré sú súãasÈou ‰tudent-
ského Ïivota a prezento-
vali im na‰u krajinu a
mesto. SúãasÈou uvíta-
cieho dÀa bola aj pre-
hliadka historického cen-
tra Nitry. „Pri príprave a
zabezpeãení pobytu za-
hraniãn˘ch Erasmus ‰tu-
dentov v˘znamne pomá-
hajú na‰ej kancelárii ini-
ciatívni ‰tudenti, najmä
doktorandi,“ hovorí Ing.
Gabriela Slivinská z KZV
MP. „Uvítali by sme
v‰ak, keby sa ich rady
rozrástli, a to najmä o
‰tudentov z niÏ‰ích roã-

Nováãikovia sa dozvedeli aj o moÏnostiach kultúrneho
a ‰portového Ïivota v Nitre. Snímka: rch

(Pozbierané z odpovedí ‰tudentov
na Katedre spoloãensk˘ch vied)

Spoloãenská sála ·D MladosÈ 27. februára znovu oÏila kultúrou. Divadlo
Hubla – âakanské veselé huby a Divadielko na Osmiãke spoloãne uviedli diva-
delné predstavenie Objavenie Ameriky alebo Preão pirátov nikto nemá rád.

Princezná Joana v náruãí svojho záchrancu Kri‰tofa Kolumba. 
Snímka: RÓBERT KOLLÁR

Nehanbím sa za to. Som tradiciona-
lista. Z nepreberného mnoÏstva slad-
kostí, ktoré si môÏete kúpiÈ v potravi-
nách, mám najrad‰ej Devu. Áno, to je
tyãinka, na ktorej obale je dievãatko s
ãervenou ‰atkou. Keì si kúpim jogurt,
tak väã‰inou ten, ktor˘ je balen˘ v skle.
Chcem jednoducho nieão, ão chutí po
mlieku, a nie v˘robok, ktor˘ okolo kravy
ani ne‰iel. UÏ vás asi napadlo, Ïe pre
ak˘koºvek marketingov˘ prieskum som
absolútne nepouÏiteºn˘ a nevhodn˘.
Som jednoducho rád, keì majú pred-
mety a znaãky svoju históriu. V niekto-
r˘ch prípadoch je v‰ak návyk viac ako
‰kodliv˘. Veì potom by sme zamrzli na
jednom mieste a uãiãíkali by sme sa
t˘m, ão máme. V˘skum, nové technoló-
gie, alebo aj ãerství vysoko‰koláci, by
nám boli naniã. A musíme si priznaÈ, Ïe
nové v˘robky ná‰mu oku lahodia oveºa
viac ako ich star‰í predchodcovia. Tí si
mnohokrát svoj úãel plnia vynikajúco,
ale neskôr sa aj oni musia odobraÈ na
zaslúÏen˘ odpoãinok. Úãtovník by po-
vedal, Ïe sa morálne opotrebovali.

Tak˘mito v˘robkami, alebo skôr za-
riadeniami, boli aj v˘Èahy v pavilóne E
na na‰ej univerzite. Patrili k nej od jej

otvorenia. V období vzniku boli isto mo-
derné, ale po ãase vzbudzovali skôr
ú‰krn. Je zaujímavé sledovaÈ, ako sa
niektoré pohºady na veci menia. Pred
päÈdesiatimi rokmi bol vysok˘ bielo-
ãerven˘ komín symbol pokroku a indu-
strializácie. Teraz, keì v˘robné závody
vyzerajú pribliÏne ako hypermarkety,
poukazuje skôr na zastaranosÈ daného
podniku. VÏdy sa nadch˘name t˘m no-
v˘m - progresívnym. Prv˘ deÀ prevádz-
ky súãasného v˘Èahu bol pre mÀa viac
ako úsmevn˘. Videl som v‰etko. Pre-
kvapené pohºady ‰tudentov, pred kto-
r˘mi sa otvorili antikorové dvere novej
ozdoby ‰koly, rozpaãité úsmevy, keì
v˘Èah oznámil poschodie, na ktoré pri-
‰iel, alebo ‰tudentku, ktorá sa len tak z
dlhej chvíle vozila z poschodia na po-
schodie. Napriek tomu, Ïe mnohí sme
tradicionalisti, vieme sa te‰iÈ z vecí,
ktoré bytostne nepotrebujeme, ale kto-
ré ná‰mu oku lahodia. To v‰ak len do-
vtedy, k˘m nám na‰a vedeckov˘skum-
ná základÀa neponúkne nieão nov‰ie,
ão bude, samozrejme, znovu kraj‰ie 
a z ná‰ho pohºadu aj lep‰ie. A my sa
na to prirodzene te‰íme.

JURAJ BOJNICK¯

DotknúÈ sa hviezd
Krátko pred zaãiatkom letného se-

mestra AIESECári nelenili a vzdeláva-
li sa na národnej konferencii REACH
2008 v âastej – Píle. Jej neoficiálny
názov bol REACH for the stars - do-
tkni sa hviezd. 

Najväã‰ím „trhákom“ boli predná‰ky
Mariána Bére‰a o typológii ºudí a práci
v tíme. Veºk˘ obdiv vzbudil aj Martin
Nielsen, ktor˘ sa vo svojom vystúpení
venoval obchodovaniu v zahraniãí ãi
praktick˘m radám „ako sa predaÈ“.
Veºmi uÏitoãné boli i tematické bloky o
správnom písaní Ïivotopisu, absolvo-
vaní interview a ìal‰ie. 

Vyvrcholením konferencie bolo oce-
nenie najúspe‰nej‰ích jednotlivcov, tí-
mov aj lokálnych poboãiek a slávnost-
né vyhlásenie nov˘ch ãlenov v˘konné-
ho sekretariátu AIESECu na Sloven-
sku. Záver patril tzv. motivaãnej reãi
(motivation speech) a „ãere‰niãkou na
torte“ bol úspe‰n˘ manaÏér a ‰koliteº
Zsolt Damién, ktor˘ sa pri‰iel podeliÈ s
nami o svoje Ïivotné skúsenosti, úspe-
chy i neúspechy. Ako horolezec v prvej
ãesko-slovenskej v˘prave absolvoval
v˘stup na Mount Everest aj na ìal‰ie
niekoºko-tisícovky. 

Heslo „work hard, play hard“ (pracuj
tvrdo, zabávaj sa v˘borne) patrí uÏ tra-
diãne k AIESECárskym stretnutiam, a
tak sa sobotn˘ veãer niesol v znamení
ma‰karného bálu. Do spoloãenskej
sály sa nahrnuli postavy a postaviãky
zo v‰etk˘ch kútov sveta, z rozprávok,
filmov i reálneho Ïivota. Hviezdou kar-
nevalu sa stal ná‰ stáÏista Andy v
maske Jacka Sparrowa a nitrianska
skupina Sestry v akcii.

Tak sme sa na jeden veãer stali
hviezdami, i keì len preobleãen˘mi.
Konferencie, akou bola REACH 2008,
nám pomôÏu vyuÏiÈ získané poznatky
a staÈ sa hviezdami v aj praktickom Ïi-
vote. Svoje skúsenosti chceme ìalej
rozvíjaÈ a odovzdávaÈ druh˘m. Veì
dobr˘ líder je práve ten, ktor˘ vycho-
váva ìal‰ích lídrov.

BARBORA ·OLTÉSOVÁ

Viete, ão má
spoloãné vynález-
ca sejaãky z ãias
anglickej agrárnej
revolúcie s britskou
rockovou skupi-
nou? NuÏ, meno.
Ten, o kom je reã,
sa narodil v roku
1674 v anglickom

Basildone v rodine vidieckeho ‰ºachtica.
·túdium na Oxforde musel preru‰iÈ, a tak
sa rozhodol venovaÈ poºnohospodárstvu.
Skôr, neÏ sa usadil, absolvoval - ako väã-
‰ina mladíkov z lep‰ích rodín - cestu po
Európe. PozornosÈ venoval najmä agro-
nomick˘m postupom a technike, ktoré sa
pouÏívali v jednotliv˘ch krajinách. Po ná-
vrate sa rozhodol zmeniÈ zauÏívané me-
tódy hospodárenia a vylep‰iÈ poº-
nohospodárske stroje a nástroje. Nene-
chal sa odradiÈ odporom susedov ani ig-
noranciou roºníkov a na svojej farme s

optimistick˘m názvom Prosperous Farm,
neìaleko Hungerfordu, uskutoãnil viace-
ro experimentov. Vìaka rôznym vynále-
zom sa mu podarilo dosiahnuÈ bohaté ú-
rody aj z menej kvalitn˘ch polí. K najv˘-
znamnej‰ím z nich patrí zdokonalen˘
pluh, trojriadková sejaãka a pleãka Èaha-
ná koÀmi. Zomrel v roku 1741 na svojej
farme. Napriek tomu, Ïe jeho názory na
obrábanie pôdy neboli vÏdy správne a
niektoré z pestovateºsk˘ch pokusov boli
dosÈ kontroverzné, nepochybne patrí k
priekopníkom vedeckého prístupu v poº-
nohospodárstve. Poznáte názov známej
britskej rockovej kapely, ktorú po Àom v
roku 1967 pomenoval jej frontman, spe-
vák a hudobník, Ian Anderson? 

a) Pink Floyd
b) Bon Jovi
c) Jethro Tull

Svoje odpovede posielajte do 3. apríla
na adresu redakcia@polnohospodar.sk. Na
jedného v˘hercu ãaká kniha a triãko. -r-

ëuri Haburaj, Luká‰ Ko‰ík a Milo‰ Ole-
jár. Známe melódie zo súãasnosti aj
evergreeny zo 60-tych rokov s vtipne
upraven˘mi textami bravúrne oÏivili celú
divadelnú akciu.

Îivé a atraktívne predstavenie, s dob-
r˘mi hereck˘mi, hudobn˘mi i spevácky-
mi v˘konmi, bolo vhodn˘m spestrením a
oÏivením kultúrneho Ïivota v ·D Mla-
dosÈ. Verím, Ïe nebolo posledné.

Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV
vedúci KKZâ 

podpísal pod scenár i réÏiu. Presvedãiv˘
hereck˘ v˘kon a mohutn˘ hlasov˘ fond
Ivana ·tosela v dvojrole piráta Jacka
Sparrowa a duchovného Lilu bol nepo-
chybne obohatením celého predstave-
nia. V˘borná bola aj hudobno-spevácka
skupina v „interkontinentálnom“ ‰paniel-
sko-indiánskom zloÏení: Diana Habura-
jová, Lenka Benková, Ju‰ta Geletková,

níkov. Pomohlo by nám to v promptnej-
‰om vybavovaní organizaãn˘ch záleÏi-
tostí súvisiacich s pobytom zahraniã-
n˘ch ‰tudentov u nás a zároveÀ je to aj
moÏnosÈ pre na‰ich ‰tudentov získaÈ in-
formácie o ‰túdiu na zahraniãn˘ch ‰ko-
lách, nadviazaÈ nové kontakty a vymeniÈ
si skúsenosti.“ 

V priebehu apríla sa uskutoãní stret-
nutie so zahraniãn˘mi Erasmus ‰tudent-
mi, na ktorom budú prezentovaÈ svoje
krajiny, mestá a univerzity. Na tomto
stretnutí je kaÏd˘ srdeãne vítan˘. BliÏ‰ie
informácie o podujatí budú na v˘vesnej
tabuli KZV MP na 2. poschodí v E pavi-
lóne (rektorát) a na webovej stránke
SPU v sekcii zahraniãné vzÈahy. -rch-
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Páska prestrihnutá, mestská hala otvorená

Ako nám dobre bolo...

OZNAMUJEME

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

✔ Na zasadnutí V˘boru
UO dÀa 13. 2. bol prero-
kovan˘ návrh Dodatku ku
Kolektívnej zmluve na ro-
ky 2007 – 2009, vychá-
dzajúci z podnetov jednot-
liv˘ch odborov˘ch úse-

kov. Po prerokovaní na konferenciách
bude dodatok predloÏen˘ rektorovi SPU.

✔ V Raãkovej doline strávilo t˘Ïdenn˘
pobyt (23. – 29. 2.) v rámci zimnej ‰koly
v prírode 27 detí zamestnancov univerzi-
ty. Komisia pre prácu s deÈmi pre ne pri-
pravila bohat˘ ‰portov˘ program, súÈaÏ-
né hry, diskotéku a karneval.

✔ V uplynul˘ch dÀoch sa konali konfe-
rencie fakultn˘ch a dielensk˘ch odboro-
v˘ch organizácií: 12. 3. SlPK a CIKT, R-
SPU; 13. 3. MF, FBP, FE·RR; 14. 3.

FEM, FZKI, ·D. âlenovia FO FAPZ bu-
dú rokovaÈ 26. 3.

✔ Konferencia UO OZP·aV pri SPU v
Nitre sa uskutoãní 28. 3. 2008 o 13.00 h
v Kongresovom centre SPU. Okrem de-
legátov z radov odborárov sa na nej zú-
ãastnia predstavitelia OZ P·aV na Slo-
vensku, ãlenovia vedenia univerzity a fa-
kúlt, ako aj zástupcovia odborárov zo
slovensk˘ch univerzít.

Informácie o ìal‰ích pripravovan˘ch
podujatiach a aktivitách pre odborárov a
ostatn˘ch zamestnancov na rok 2008
získate na sekretariáte V˘boru UO. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

ZO ·PORTU
Volejbal

KLIKNITE SI !
Nedávno sa na stránke www.eol.org

objavilo prv˘ch 30-tisíc stránok on-line
Encyklopédie Ïivota. Projekt, ktor˘ patrí
k najdôleÏitej‰ím z hºadiska vied o Ïivo-
te i v‰eobecného poznania, má do roku
2017 tvoriÈ vy‰e 1,8 milióna stránok, kto-
ré podrobne opí‰u v‰etky známe druhy
pozemského Ïivota, Ïivoãíchy, rastliny,
huby aj mikróby. (SME)

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej

univerzity v Nitre v zmysle § 77 ods. 1 zá-
kona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov,
vypisuje v˘berové konanie na obsadenie
funkãného miesta docenta na Katedre
hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych
produktov FBP pre ‰tudijn˘ program
Technológia potravín. Konkrétne pod-
mienky a v‰eobecné kritériá na obsadzo-
vanie funkãn˘ch miest profesorov a docen-
tov sú uvedené na webovej stránke SPU
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske.

Prihlá‰ky posielajte do 21. 3. 2008 na
adresu Rektorát Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity, Útvar personalistiky,
EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

S PIETOU
Slovenská poºnohospodárska uni-

verzita v Nitre s hlbok˘m zármutkom
oznamuje, Ïe 26. februára 2008 zom-
rel vo veku 92 rokov b˘val˘ dlhoroãn˘
pracovník, riaditeº vysoko‰kolsk˘ch in-
ternátov a v období rokov 1971 - 1981
kvestor vtedaj‰ej V·P

Ing. RUDOLF ·I·KA.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bo-
la 29. 2. 2008 na cintoríne sv. Cyrila a
Metoda na Cabajskej ceste.

âesÈ jeho pamiatke!

NEPREHLIADNITE

Basketbal
V pokraãujúcich bojoch o postup do prvej

osmiãky podºahli hráãi BK Casta SPU Nitra
hosÈujúcemu Interu Bratislava 79:84 (17:22,
18:14, 26:22, 18:26) aj domácemu Komár-
nu 78:72 (18:26, 19:12, 24:16, 17:18). V zá-
pase s Prievidzou zvíÈazili doma 93:62
(19:20, 31:12, 22:15, 21:15), strelecky me-
nej sa im darilo v Handlovej, kde prehrali
62:53, (17:10, 12:17, 15:10, 18:16). (nn)

www.uniag.sk

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinné-
ho inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe: 

� 18. 3. 2008 o 9.00 h v kniÏnici Kated-
ry zeleninárstva bude Ing. ELKA KÓ≈O-
VÁ, pracovníãka Botanickej záhrady SPU,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Bo-
tanické druhy rodu Allium L. pouÏívané v
sadovníctve;

� 18. 3. 2008 o 11.00 h v kniÏnici Kated-
ry zeleninárstva bude Ing. JANA âERNÁ,
technická pracovníãka Katedry biotechni-
ky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Adaptabilita
vybran˘ch druhov drevín na vodno-teplot-
n˘ stres; 

� 26. 3. 2008 o 9.00 h v kniÏnici Kated-
ry zeleninárstva bude Ing. IVANA MEZEYO-
VÁ, technická pracovníãka Katedry ovo-
cinárstva, vinohradníctva a vinárstva, ob-
hajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Návrh
agroklimatickej rajonizácie vybran˘ch od-
rôd jablone domácej (Malus domestica
Borkh.) v podmienkach klimatickej zmeny
na Slovensku; 

� 26. 3. 2008 o 11.00 h v kniÏnici Kated-
ry zeleninárstva bude Ing. MICHAL IVAN-
âÍK, pedagogick˘ pracovník KZ, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Vplyv vybra-
n˘ch úrodotvorn˘ch prvkov na produkãn˘
potenciál zeleninovej papriky;

� 2. 4. 2008 o 9.00 h v posluchárni D-01
(Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie doc. Ing. ANTON
UHER, PhD., pracovník Katedry zeleni-
nárstva, verejnú inauguraãnú predná‰ku
na tému Zelenina vo v˘Ïive a jej rizikové
faktory;

� 2. 4. 2008 o 10.30 h v posluchárni 
D-01 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie doc. Ing. MAG-
DALÉNA VAL·ÍKOVÁ, PhD., v˘skumná
pracovníãka V˘skumného ústavu zeleni-
nárskeho v Nov˘ch Zámkoch, verejnú
inauguraãnú predná‰ku na tému Vedecké
princípy zv˘‰enia schopnosti konkurencie
zeleninárskej produkcie; 

� 2. 4. 2008 o 13.00 h v posluchárni 
D-01 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie doc. RNDr. BER-
NARD ·I·KA, PhD., pedagogick˘ pracov-
ník Katedry biometeorológie a hydrológie,
verejnú inauguraãnú predná‰ku na tému
Agroklimatick˘ potenciál poºnohospodár-
skej krajiny v podmienkach klimatickej
zmeny;

� 2. 4. 2008 o 14.30 h v posluchárni 
D-01 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie doc. Ing. VIERA
PAGANOVÁ, PhD., pedagogická pracov-
níãka Katedry biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav, verejnú inauguraãnú
predná‰ku na tému VyuÏitie poznatkov
dendrologického v˘skumu pre rozvoj od-
boru krajinná a záhradná architektúra;

� 3. 4. 2008 o 10.00 h v cviãebni D-15
(Pavilón záhradnej architektúry FZKI, Tu-
lipánová 7) prednesie Ing. DANIELA BE-
NEDIKOVÁ, PhD., v˘skumná pracovníãka
V˘skumného ústavu rastlinnej v˘roby v
Pie‰Èanoch, verejnú habilitaãnú predná‰ku
na tému Národn˘ program ochrany gene-
tick˘ch zdrojov rastlín v SR a o 11.00 h bu-
de obhajovaÈ habilitaãnú prácu na tému
Retrospektívna anal˘za ‰ºachtenia marhúº
na Slovensku;

� 3. 4. 2008 o 8.00 h v zasadaãke de-
kanátu (Pavilón záhradnej architektúry
FZKI, Tulipánová 7) prednesie Ing. VLA-
DIMÍR KUNCA, PhD., pedagogick˘ pra-
covník Technickej univerzity vo Zvolene,
verejnú habilitaãnú predná‰ku na tému
Koncepcia kritick˘ch záÈaÏí regionálneho
imisného zneãistenia ovzdu‰ia a zráÏok -
súãasn˘ stav, nové trendy a perspektívy a
o 9.00 h bude obhajovaÈ habilitaãnú prácu
na tému Imisné ekologické limity z pohºa-
du hodnotenia stability vybran˘ch eko-
systémov na Slovensku;

� 3. 4. 2008 o 10.00 h v zasadaãke de-
kanátu (Pavilón záhradnej architektúry
FZKI, Tulipánová 7) prednesie RNDr.
·TEFAN REHÁK, CSc., odborn˘ pracov-
ník V˘skumného ústavu vodného hospo-

� Korytnaãka vodná alebo sucho-
zemská patrí medzi obºúbené zvieratá
nádejn˘ch chovateºov. Skôr, ako sa
rozhodnete si ju kúpiÈ, zváÏte, ãi ste
schopn˘ zaistiÈ jej Ïivotné podmienky
zodpovedajúce jej prirodzen˘m návy-
kom. Zamestnanci Vivária SPU kaÏdo-
roãne v univerzitnom bazéne odchytá-
vajú korytnaãky, ktoré tam ºudia bezo-
hºadne vyhodia. Viac sa doãítate na
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Katedra ‰peciálnej zootechniky
SPU koordinuje ãinnosÈ univerzitného
jazdeckého strediska v Nitre a vzor-
kovnice chovu koní vo VPP v KolíÀa-
noch. ·tudenti môÏu spoznávaÈ tech-
nológie a chov koní, zaoberajú sa ma-
naÏovaním ‰portov˘ch koní, prípravou
tréningov˘ch plánov a v˘cvikom. Zá-
roveÀ sa môÏu zúãastÀovaÈ na prete-
koch a získaÈ licenciu jazdca ãi kvalifi-
káciu trénera. Rozhovor s doc. Mar-
kom Halom nájdete na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

E – KU In‰titút jazykovej a interkultúr-
nej komunikácie v Nitre oznamuje aktuál-
ne termíny uzávierok na ‰tátne a medzi-
národné jazykové skú‰ky, ktoré sa budú
konaÈ v mesiacoch apríl – jún 2008:

� základná ‰tátna jazyková skú‰ka z
anglického a nemeckého jazyka (úroveÀ
B2) - 27. 3. 2008,

� v‰eobecná ‰tátna jazyková skú‰ka z
anglického a nemeckého jazyka (úroveÀ
C1) - 27. 3. 2008,

� americké skú‰ky TOEFL - 18. 4.
2008,

� 1. medzinárodná skú‰ka ECL zo
slovenãiny pre cudzincov - 4. 4. 2008, 

� skú‰ky CITY & GUILDS (úroveÀ B2,
C1) - 26. 3. 2008. 

Pre váhajúcich záujemcov, ktorí si nie
sú istí, ãi by skú‰ky zvládli, sú urãené
tzv. diagnostické testy, ktoré sa budú ko-
naÈ 2. 4. 2008 o 12.00 h. ëal‰ie informá-
cie nájdete na www.eku.sk.

âÍTAJTE
v -poºnohospodárie

dárstva v Bratislave, verejnú habilitaãnú
predná‰ku na tému Voda v zóne aerácie
pôdy - tretí vodn˘ zdroj pre biosféru a o
11.00 h bude obhajovaÈ habilitaãnú prácu
na tému Integrovan˘ krajinno-ekologick˘
manaÏment povodia.

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU oznamuje, Ïe: 

� 3. apríla 2008 o 9.00 h v rokovacej
miestnosti FEM (pavilón S, prízemie) bude
Ing. MIROSLAV VRTÍK obhajovaÈ dizer-
taãnú prácu na tému Agroobchod SR v
globálnom medzinárodnom podnikateº-
skom prostredí;

� 3. apríla 2008 o 11. 00 h v rokovacej
miestnosti FEM (pavilón S, prízemie) bude
Ing. PETER BACO obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Integraãné a globalizaãné
tendencie v poºnohospodársko-potravinár-
skom komplexe Slovenskej republiky;

� 10. apríla 2008 o 13.00 h v rokovacej
miestnosti FEM (pavilón S, prízemie) bude
Ing. ZUZANA DRNZÍKOVÁ obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému Globalizácia v ob-
chode a jej dopad na v˘robcov hydinové-
ho mäsa a hydinov˘ch v˘robkov na Slo-
vensku;

� 10. apríla 2008 o 14.30 h v rokovacej
miestnosti FEM (pavilón S, prízemie) bude
Ing. KATARÍNA JANKACKÁ obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému ZamestnanosÈ 
v agropotravinárskom sektore SR.

Záhrada v obrazoch
Botanická záhrada usporiadala v uplynul˘ch dÀoch v˘stavu ãiernobielych a fa-

rebn˘ch fotografií, dokumentujúcich v˘voj a ãinnosÈ pracoviska. V cykle Ako plynie
ãas v ‰kôlke boli predstavené zaujímavé momenty zo zaloÏenia BZ v roku 1982.
Samostatn˘ celok tvorili snímky prírody a ºudí z exotick˘ch krajín, Nikaraguy a
Ekvádora. Zaznamenali ich botanici z SPU poãas expedícií v rokoch 1985 a 1987,
keì v spomínan˘ch krajinách zbierali tropické rastliny, kaktusy a orchidey. Tie po-
loÏili základ zbierkam, ktoré máme moÏnosÈ v BZ obdivovaÈ doposiaº. Súãasnú ãin-
nosÈ pracoviska dokumentovali fotografie z v˘stav Farby a plody jesene, Vianoãná
tvorba, Rí‰a kvitnúcich trópov a subtrópov a Gardenia. Osobitn˘ celok tvorilo
Vivárium a Zima 2005, konkrétne jedin˘ deÀ – 31. december, keì napadlo veºké
mnoÏstvo snehu. „Na tento deÀ budú na‰i zamestnanci dlho spomínaÈ. Zazname-
nali sme vtedy veºké ‰kody, sneh polámal sklá na skleníkoch a pri‰li sme o mnoÏ-
stvo cenn˘ch rastlín,“ vysvetºuje Ing. MÀahonãáková, organizátorka podujatia.
Autormi prezentovan˘ch snímok sú b˘valí a súãasní zamestnanci BZ. -rch-

Zimná ‰kola v Raãkovej doline. Foto: MARTA HABÁNOVÁ

Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu kaÏdoroãne organizuje zimn˘ lyÏiarsky kurz - 
a ani tento rok nebol v˘nimkou. V pondelok ráno sa úãastníci zi‰li pred ‰portovou
halou SPU, naloÏili sa do autobusu a „hajdy-hou“ - smer Tatranská ·trba, hotel Rysy.

Slávnostn˘ „krst“ sa vydaril. Diváci si
pri‰li na svoje, mohli si vychutnaÈ bohat˘
program, ktorého zlat˘m klincom bol
atraktívny futbalov˘ zápas V˘beru osob-
ností Nitry proti V˘beru vlády SR. Na no-
vej palubovke si s chuÈou zahrali ministri
Róbert KaliÀák, ªubomír Jahnátek, po-
slanci Du‰an Galis, Tibor Glenda, futba-
lové legendy ªubomír Moravãík, Igor
Demo a Milan Lednick˘. Ale aj primátor
Jozef Dvonã ãi prednosta Mestského úra-
du, ªubomír Martinka. V drese s ãíslom
14 reprezentoval na‰e mesto a zároveÀ
aj univerzitu VLADIMÍR KROâKO, dekan
Mechanizaãnej fakulty. Zapálen˘ futbalis-
ta, ktor˘ nech˘ba na Ïiadnom podujatí
spojenom s t˘mto populárnym ‰portom. 
A predviedol sa naozaj dobre, veì aj jeho

úspe‰ne premenen˘ pokutov˘ kop prispel
k víÈazstvu domácich. „Zápas bol slu‰n˘,
vyrovnan˘, rozhodnutie padlo aÏ pri jede-
nástkach. Diváci sa naozaj mali na ão dí-
vaÈ,“ hovorí Vladimír Kroãko, o ktorom je
známe, Ïe mu „ne-‰portovanie“ väã‰iny
dne‰nej mládeÏe nie je vôbec ºahostajné.
„Staãí sa pozrieÈ na niektor˘ch na‰ich
‰tudentov. Na prv˘ pohºad vidno, Ïe sa
nevenujú nijakej pohybovej aktivite. Je
medzi nimi veºa neplavcov, aj keì SPU
má vlastn˘ plaveck˘ bazén! Za veºkú chy-
bu povaÏujem aj to, Ïe sme telesnú v˘-
chovu nezaradili medzi povinné predmety
v ‰tudijn˘ch programoch. Mali by sme to-
muto problému venovaÈ viac pozornosti,“
hovorí dekan a pokraãuje, Ïe ich fakulta
organizuje na zaãiatku i na konci semes-

Snehu síce nebolo veºa, ale niekedy aj
málo staãí. Hlavne, Ïe sneh bol na sva-
hu. Po lyÏovaní na ·trbskom Plese sa
niektorí z nás prezuli a ‰li na beÏky, iní
na prechádzku po prekrásnej tatranskej
prírode ãi do „vitálneho“ sveta. 

V hoteli nás kaÏdé ráno ãakali bohaté
‰védske stoly, vìaka ktor˘m sme nabra-
li dostatok potrebnej energie. Veãer nás
ãakal vÏdy usmiaty a dobre naladen˘
personál s vynikajúcou teplou veãerou.
Vo voºnom ãase sme sa venovali zábave
a regenerácii. Niektor˘ch zlákal biliard,
poker a stoln˘ tenis, iní vyuÏili sluÏby ho-
tela a ponorili sa do vírivky alebo si ne-
chali vymasírovaÈ ubolené telá, ìal‰í
preferovali vlastnú regeneráciu spánkom
ãi spoznávanie prekrásneho okolia. Po
t˘Ïdni plnom oddychu na ãerstvom tat-
ranskom vzduchu nastal ãas rozlúãky a v
sobotu sme sa v poriadku vrátili do na‰ej
milej Nitry. Niektorí dokonca stihli aj zá-
pas basketbalistov. 

Celkové hodnotenie? Dobre bolo, má-
lo bolo - na Solisku nás dobre prefúkalo,
vyãistilo nám hlavu, a tak sme mohli v
pohode nastúpiÈ do letného semestra.

Treba podotknúÈ, Ïe bez úsilia PeadDr.
Du‰ana Danka a jeho ‰armantn˘ch asis-
tentiek - PaedDr. Moniky Orlíkovej a
Mgr. Dany Febenovej, by sa niã neusku-
toãnilo. V mene v‰etk˘ch úãastníkov im
chcem preto vyjadriÈ veºké poìakovanie.
Rovnako aj riaditeºke hotela Rysy a ce-
lému personálu za nad‰tandardnú sta-
rostlivosÈ. Verím, Ïe pracovníci katedry
nám opäÈ umoÏnia zúãastniÈ sa na zim-
nom lyÏiarskom pobyte na ·trbskom
Plese. ª.D., 4. MF

tra medziroãníkové futbalové turnaje, kde
si muÏstvá zmerajú sily na trávniku a ‰tu-
denti sú aspoÀ takouto formou nútení za-
‰portovaÈ si. V. Kroãko je za to, aby sa vo
väã‰ej miere organizovali aj mimopracov-
né ‰portové stretnutia ‰tudentov i za-
mestnancov. 

Ako sa mu páãi nová viacúãelová hala?
„Mala stáÈ uÏ dávno, Nitra ju potrebuje!
·portovisko spæÀa európske kritériá, má
vysok˘ strop, moÏno v nej hraÈ volejbal,
basketbal a ìal‰ie ‰porty na medzinárod-
nej úrovni. Je vyhovujúca aj z hºadiska
poãtu divákov, veì ako vieme, kapacita
niektor˘ch súãasn˘ch hál nie je taká veº-
ká, aby uspokojila v‰etk˘ch záujemcov o
‰porty na prvoligovej alebo extraligovej
úrovni. Dúfam, Ïe táto pekná hala bude
lákadlom pre mlad˘ch a budú ju vyuÏívaÈ
na aktívne trávenie voºného ãasu. Mag-
netom pre na‰ich ‰tudentov bola urãite aj
exhibícia najlep‰ích americk˘ch basket-
balistov,“ domnieva sa Vladimír Kroãko.

K. POTOKOVÁ

P.S. Kedy ideme na budúci rok?  :-)

VK Ekonóm SPU Nitra – V·K Púchov
0:3 (-19,-19,-21). Posledné kolo druhej ãas-
ti extraligy sa odohralo v pokojnom tempe, v
ktorom sa skúsenej‰í hostia presadili bez
problémov. Na‰i hráãi dokázali drÏaÈ s nimi
krok, aÏ k˘m si v polovici kaÏdého setu hos-
tia nevytvorili viacbodov˘ náskok, ktor˘ udr-
Ïali aÏ do konca. Hralo sa s vedomím, Ïe
v˘sledok posledného kola uÏ niã nerie‰i. 

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Nové Mes-
to nad Váhom 1:3 (-17, -16, 22, -13).

DruÏstvo Nového Mesta potvrdilo, Ïe to s
postupom myslí váÏne. Od zaãiatku zápasu
tlaãili domácich do defenzívy, najmä dobr˘m
servisom. Obrat nastal v treÈom sete, keì sa
ná‰ tím odváÏne trafil do servisu, ão hosÈom
narobilo problémy. ·tvrt˘ set bol v‰ak znova
v réÏii súpera, vytvoril si dostatoãn˘ náskok
a set v pohode dohral do konca. Nové Mes-
to vedie 2:0 na zápasy a je na najlep‰ej ces-
te postúpiÈ do semifinále play off. -ºp-

Nitra dostala pekn˘ dar. Novú mestskú halu na ãermánskej strane Klokoãiny,
ktorú slávnostne otvorili v sobotu 16. februára. Prestrihnutím pásky sa viacúãelo-
vé zariadenie s plochou 12-tisíc ‰tvorcov˘ch metrov otvorilo pre takmer v‰etky ha-
lové ‰porty. I keì je urãená predov‰etk˘m v˘konnostn˘m ‰portovcom, na svoje si
prídu i ‰portové záujmové skupiny, ale aj ostatná verejnosÈ. Veì v hale sa budú ko-
naÈ rôzne kultúrne a spoloãenské podujatia pre obyvateºov a náv‰tevníkov mesta.


