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Emil ·paldon sa narodil 12. mája 1918
v âadci, v poãetnej garbiarskej rodine.
ËaÏká ‰kola, ktorú mu Ïivot pripravil, ho
zocelila a urobila z neho skromného, mi-

moriadne usilovného, pracovitého ãlove-
ka s veºkou dávkou cieºavedomosti a hú-
Ïevnatosti. Po úspe‰nej maturite na reál-
nom gymnáziu v Îiline odi‰iel z rodného
kraja ‰tudovaÈ do Prahy, kde absolvoval
dva semestre ‰túdia matematiky na Prí-
rodovedeckej fakulte Karlovej univerzity.
V rokoch 1936 – 1939 ‰tudoval na Poº-
nohospodárskej a lesníckej fakulte âVUT
v Prahe a v rokoch 1939 – 1941 na Poº-
nohospodárskej a lesníckej fakulte v Zá-
hrebe. Diplom poºnohospodárskeho inÏi-
niera získal na SV·T v Bratislave v roku

1941. Po ukonãení vysokej ‰koly pôsobil
ako riaditeº na DruÏstve pre pestovanie
papriky v Pate a aktívne sa zapojil do rie-
‰enia pestovania a spracovania papriky
na Slovensku.

V roku 1948 v KniÏnici Povereníctva
poºnohospodárstva a pozemkovej refor-
my v Bratislave vychádza jeho prvá ve-
decká monografia pod názvom Koreni-
nová paprika, ktorá svojím tvoriv˘m a
komplexn˘m spracovaním, logick˘m a
racionálnym prístupom k anal˘ze a ve-
deckej interpretácii problémov pestova-
nia a hodnotenia kvality papriky patrí
medzi ojedinelé vedecké diela. 

V roku 1946 získal titul doktora tech-
nick˘ch vied na âVÚT v Prahe a v roku
1947 ako 29-roãn˘ sa stal najmlad‰ím

Akademick˘ senát sa zi‰iel 9. apríla. 
V úvode bohatého programu predloÏil Ján
Simoník, predseda AS, návrh na zmenu
názvu Mechanizaãnej fakulty na Technickú
fakultu. Informoval, Ïe Akreditaãná komisia
vlády SR v súlade so zákonom o vysok˘ch
‰kolách a platn˘m ‰tatútom AK súhlasila s
návrhom SPU. Jednomyseºné hlasovanie
ãlenov AS túto zmenu potvrdilo.

·tudentská ãasÈ AS SPU väã‰inou hla-
sov schválila za ãlenku ·tudentskej rady
V· Lenku âenkovú, ale neschválila za ãle-
na Správnej rady SPU doktoranda Ing. Mi-
roslava Prístavku. Nová voºba bude na naj-
bliÏ‰om zasadnutí AS.

ëal‰ia ãasÈ rokovania bola venovaná
rozpoãtu na rok 2008. J. Simoník prítom-
n˘ch informoval, Ïe v minulom roku bola
snaha pripraviÈ metodiku delenia rozpoãtu
na jednotlivé fakulty tak, aby boli splnené
poÏadované kritériá vychádzajúce z minis-
terskej metodiky. Realizoval sa návrh na
vytvorenie komisie, v ktorej bolo kompletné
zastúpenie fakúlt a univerzity. âlenovia ko-
misie boli vyzvaní, aby predloÏili návrhy na
metodiku delenia rozpoãtu na rok 2008. Na
senát boli doruãené iba návrhy z dvoch fa-
kúlt. Dvakrát sa uskutoãnilo rokovanie ve-
denia univerzity s dekanmi. V˘sledkom bol
predloÏen˘ návrh rozpoãtu na rok 2008,
prerokovan˘ v ekonomickej komisii aj od-
borovej organizácii. AS SPU po diskusii
väã‰inou hlasov schválil metodiku delenia
rozpoãtu a návrh rozpoãtu na rok 2008.

Následne senát schválil tieto zmeny
vnútrouniverzitn˘ch dokumentov: úpravu
·tipendijného poriadku, dodatok ã. 1 k Zá-
sadám volieb do AS SPU, dodatok ã. 2 k
Pracovnému poriadku 4/2004 a dodatok 
ã. 1 k Rokovaciemu poriadku AS SPU v
Nitre, dodatok ã. 4 k Organizaãnému po-
riadku SPU v Nitre a dodatok ã. 3 k ·tatútu
SPU v Nitre. AS uloÏil rektorovi zabezpeãiÈ
zapracovanie schválen˘ch dodatkov do
vnútorn˘ch predpisov SPU, v úplnom zne-
ní ich publikovaÈ na webovej stránke uni-
verzity a zároveÀ ich vydaÈ v tlaãenej forme
pre potreby vedúcich pracovníkov SPU.

Senátori po rozprave väã‰inou hlasov
schválili investiãn˘ zámer na v˘stavbu no-
vého ubytovacieho zariadenia SPU za vec-
né plnenie. Jednohlasne boli schválené aj
referenãné normy fondu pracovného ãasu
vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov v akademickom
roku 2008/2009 s akceptáciou pozmeÀo-
vacieho návrhu, ako aj harmonogram v˘-
uãby na akademick˘ rok 2008/2009. -r-

� Ing. JURAJ NOCIAR, PhD., generálny ria-
diteº pre európske záleÏitosti Ministerstva za-
hraniãn˘ch vecí SR, vystúpil 21. apríla v kon-
gresovom centre s predná‰kou na tému vply-
vu Lisabonskej zmluvy na postavenie Slo-
venska v EÚ. Zameral sa na prehºad primár-
neho práva únie a in‰titucionálne otázky, ako
aj na zastúpenie Slovenska v orgánoch EÚ.
Predná‰ku J. Nociara, absolventa na‰ej uni-

verzity, si so záujmom vypoãuli ‰tudenti aj pedagógovia Fakulty európskych ‰túdií
a regionálneho rozvoja.

� MoÏnosti uplatnenia technológie riadeného
pohybu strojov po poli a vytvorenie v˘skum-
nej siete európskych pracovísk, zaoberajú-
cich sa touto problematikou, to bol cieº semi-
nára a workshopu, ktoré sa konali 22. aÏ 24.
apríla na pôde SPU. Organizátorom bola Ka-
tedra strojov a v˘robn˘ch systémov v spolu-
práci so zahraniãn˘mi a domácimi partnermi.
Svoje príspevky prezentovali odborníci z âes-
ka, Veºkej Británie, ·vajãiarska, Fínska, Grécka, Nemecka, Rumunska a z Dánska.

O podujatí podrobne v budúcom ãísle.

� Na rokovaní Vedeckej rady Slovenskej
akadémie vied, ktorá sa konala 24. apríla, bol
ocenen˘ prof. Ing. ·TEFAN MIHINA, PhD.,
riaditeº VÚÎV Slovenského centra poºnohos-
podárskeho v˘skumu v Nitre, vedeck˘ sekre-
tár Slovenskej akadémie pôdohospodár-
skych vied a extern˘ ãlen Vedeckej rady
SAV. Za mimoriadne vedecké, organizaãné a
riadiace aktivity v oblasti poºnohospodárske-
ho v˘skumu mu predseda SAV, prof. ·tefan

Luby, odovzdal âestnú plaketu SAV za zásluhy v biologick˘ch vedách. Podrobnej-
‰ie informácie nájdete na www.sav.sk.

Vy‰ehradská pridaná
hodnota pre ekonómov

Akademik EMIL ·PALDON deväÈdesiatroãn˘

Senát o rozpoãte aj
investiãnom zámere

STΩPâEK

V na‰om kalendári s v˘znamn˘mi
v˘roãiami a na‰imi menami sú ãasto
zaradené i obdobia dlh‰ieho ãasového
intervalu podºa hierarchie v˘znamu.
Lesu pripadá mesiac – apríl. Je to veºa,
je to málo?

Zdanlivo veºa na to, aby sme si uve-
domili, ão sa skr˘va za pojmom funkã-
n˘ les, málo na to, aby sme urobili v‰et-
ko pre to, aby táto teoreticky zdôvod-
nená a prakticky Ïiadaná funkãnosÈ bo-
la v˘razná a trvalá.

Les nie je obilné pole, ktoré pod ru-
kami starostlivého hospodára do roka
vydá svoju úrodu. Svoj polyfunkãn˘,
v‰euÏitoãn˘ potenciál kumuluje v obdo-
bí minimálne jedného ºudského veku.
História nás pouãila, Ïe to boli predo-
v‰etk˘m ºudia, ktorí sa o lesy starali,
zveºaìovali ich v dávnej i nedávnej mi-
nulosti. RobiÈ to vedeli a vedia. ·truk-
túra a nakoniec aj rozloha bola doku-
mentom na‰ej hrdosti a p˘chy. Bola?

Preão dnes nie je? Pekné je hodné
obdivu, stali sme sa v‰ak ‰tátom s pr-
venstvom národn˘ch parkov a chráne-
n˘ch území, ale na starostlivosÈ o to
pekné sme akosi pozabudli, dokonca
sme to zákonom zakázali. Dielo, ktoré
sme prírode pomáhali tvoriÈ, sme zatra-
tili. Prestali sme úãelne vzdorovaÈ kala-
mitám, vlastnícke vzÈahy torpédujú cie-
ºavedomosÈ hospodárskych plánov a
poÏiadavky obãianskych zdruÏení 
a ·tátnej ochrany prírody sú ãasto 
v rozpore s t˘mi najzákladnej‰ími prin-
cípmi lesoochranárskych a lesostabili-
zujúcich opatrení.

Tu je zakliata strácajúca sa funkã-
nosÈ na‰ich smreãín, listnat˘ch buãín a
rednúceho dubového porastu. Nemá
príroda v‰ak má svoju reã, prihovára sa
nám po cel˘ rok. Ak dvanástina z tohto
ãasového limitu má tlmoãníka, buìme
vnímavej‰í a pozornej‰í k jeho slovám,
veì ão je profesijne bliÏ‰ie ako v˘zna-
mové spojenie poºa a lesa. 

A aj keì les nie je obilné pole, svo-
jím hospodárskym, estetick˘m, zdra-
votno-hygienick˘m a ekonomicko-eko-
logick˘m v˘znamom bude nakoniec 
v na‰om obydlí, detskej kolíske, úãelo-
vom nábytku, plamienku ohÀa stálym a
v doske voÀajúcej Ïivicou aj na‰ím po-
sledn˘m spoloãníkom.

Prof. JOZEF KULICH
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BLAHOÎELÁME

"Keì daruje‰ niekomu bochník chleba, nas˘ti‰ ho na
jeden deÀ. Keì ho v‰ak nauãí‰ pestovaÈ obilie, nas˘ti‰
ho na cel˘ Ïivot." Tento citát v˘stiÏne charakterizuje 
celoÏivotné úsilie akademika EMILA ·PALDONA, vedca
a pedagóga, v˘znamnej osobnosti poºnohospodárstva
20. storoãia. S jeho pôsobením je späté budovanie or-
ganizaãnej ‰truktúry a vedeckého profilu Vysokej ‰koly
poºnohospodárskej, dnes Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v Nitre, ktorá sa pod jeho vedením stala
uznávanou vedecko-pedagogickou in‰titúciou nielen
doma, ale aj v medzinárodnom kontexte. Meno akade-

mika ·paldona je podpísané aj pod proces v˘stavby moderného komplexu
‰koly, ktor˘ od 60. rokov minulého storoãia tvorí jednu z dominánt mesta Nitry.

Mal˘ strom na strome, to je ãarodejná metla. Svojou krásou a rozmanitosÈou si získava pestovateºov i zberateºov. Zaujala aj
budúcich záhradn˘ch architektov. âítajte na 3. strane. Foto: MARTIN SUPUKA

Prvého mája oslávil v˘znamné Ïi-
votné jubileum 

prof. Ing. JÁN TOMÁ·, PhD.,

prorektor SPU pre rozvoj univerzity.
Rektor Mikulá‰ Láteãka mu pri tejto
príleÏitosti odovzdal striebornú me-
dailu SPU za aktívnu organizátorskú
prácu a v˘sledky v oblasti vedy, vzde-
lávania a rozvoja univerzity. Jubilan-
tovi v mene spolupracovníkov a ‰tu-
dentov srdeãne blahoÏeláme! -r-

Medzinárodné inÏinierske V4 ‰túdium sa na Fakulte ekonomiky a manaÏmentu
po úspe‰n˘ch rokovaniach partnersk˘ch univerzít, ktoré 22. apríla vyvrcholili
podpísaním zmluvy v maìarskom Gödöllő , stalo pre ‰tudentov realitou.

PoÏiadavky a v˘hody
Medzinárodné V4 inÏinierske ‰túdium

v anglickom jazyku sa bude realizovaÈ od
akademického roku 2008/2009 v rámci
‰tudijného programu Ekonomika pod-
niku na 2. stupni ‰túdia. Koordinujúcou
in‰titúciou je FEM, koordinátorom jej de-
kan. Na zaãiatku ‰túdia bude kreovaná
jedna medzinárodná skupina, ktorú bude
tvoriÈ 20 ‰tudentov, 5 z kaÏdej krajiny. 
V prvom semestri budú ‰tudovaÈ v Nitre,
v ìal‰om vo Var‰ave a v druhom roku
‰túdia v Prahe a v Gödöllő. Podmienkou
je, aby ‰tudent získal na kaÏdej partner-
skej univerzite minimálne 30 ECTS kre-
ditov. ·túdium bude ukonãené ‰tátnymi
skú‰kami na domácej univerzite. Po ús-
pe‰nom absolvovaní ‰túdia získa ‰tu-
dent vysoko‰kolsk˘ diplom svojej domá-
cej univerzity, certifikát o absolvovaní V4
‰túdia, podpísan˘ predstaviteºmi v‰et-

k˘ch partnersk˘ch univerzít a dodatok k
diplomu, dokumentujúci ‰túdium v ‰ty-
roch krajinách. Zmluva okrem toho dáva
‰tudentom moÏnosÈ získaÈ aj diplom
partnerskej univerzity, a to po splnení
stanoven˘ch podmienok, ktoré budú
bliÏ‰ie ‰pecifikované na základe bilate-
rálnych rokovaní v rámci konzorcia V4
univerzít. Nevyãísliteºnou pridanou hod-
notou v‰ak urãite budú jazykové a od-
borné kompetencie, ako aj interkultúrne
praktické skúsenosti, vyuÏiteºné v profe-
sionálnom Ïivote absolventa tohto ‰tudij-
ného programu.

Vyz˘vame absolventov bakalárskeho
‰túdia s dobrou znalosÈou angliãtiny,
aby sa nad ponukou V4 ‰túdia zamysle-
li a zváÏili moÏnosÈ prihlásiÈ sa naÀ.
BliÏ‰ie informácie získajú na dekanáte
FEM (Elena.Horska@fem.uniag.sk).

O lese nielen v apríli

Rektor Mikulá‰ Láteãka udelil aka-
demikovi EMILOVI ·PALDONOVI Zla-
tú medailu Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity v Nitre za jeho 
celoÏivotné dielo a mimoriadne záslu-
hy vo vzdelávaní, vedeckov˘skumnej
a publicistickej ãinnosti v prospech
rozvoja univerzity. BlahoÏeláme!



Danová: Naìalej budeme podporovaÈ projekty na SPU

Vy‰ehradská pridaná hodnota pre ekonómov
(Dokonãenie z 1. str.)
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vysoko‰kolsk˘m profesorom na Vysokej
‰kole poºnohospodárskeho a lesníckeho
inÏinierstva v Ko‰iciach, kde pôsobil ako
vedúci Katedry rastlinnej v˘roby.

V rokoch 1952 – 1958 bol dekanom
Agronomickej fakulty a v rokoch 1958 –
1966 rektorom V·P v Nitre. V roku 1965
získal vedeckú hodnosÈ doktora poºno-
hospodársko-lesníckych vied na âSAV v
Prahe. Ako ãlen âSAZV, SAV a âSAV a
zároveÀ vedeck˘ tajomník SAV sa aktív-
ne podieºal na organizácii vedeckého Ïi-
vota na Slovensku. 

Pod jeho vedením sa konali prvé ve-
decké podujatia zamerané na semenár-
stvo, pestovanie tabaku, hustosiatych
obilnín, zúrodÀovanie pieskov. Celo‰tát-
ne konferencie Teória a prax vysok˘ch
úrod sa stali skutoãnou ‰kolou agrono-
mickej teórie a praxe pestovania obilnín
na Slovensku. Bol prv˘m predsedom re-

dakãnej rady vedeckého ãasopisu Poº-
nohospodárstvo. Za obdobie svojho pô-
sobenia vychoval Emil ·paldon 55 a‰pi-
rantov, 10 docentov a 8 doktorov vied.
Je autorom 435 vedeck˘ch a odborn˘ch
prác, uãebníc, publikácií, monografií uz-
návan˘ch doma i v zahraniãí. 

Vedecká osobnosÈ akademika Emila
·paldona prerástla na‰e slovenské,
eventuálne ãesko-slovenské pomery,
stala sa známou nielen v európskych
krajinách, ale aj v USA.

V˘razn˘ rozvoj poºnohospodárskej v˘-
roby v 60. – 80. rokoch by nebol mysliteº-
n˘ bez bezprostrednej úãasti a osobné-
ho vkladu akademika ·paldona a jeho
Ïiakov. Propagoval a presadzoval ve-
decké poznatky v praxi. S jeho osobou
sa spája realizácia slovenského sna o
sebestaãnosti. Prispel k nemu predo-
v‰etk˘m teoretick˘m rozpracovaním ve-
decky zdôvodnenej delenej v˘Ïivy p‰eni-

ce letnej ozimnej dusíkom, ktorá vo‰la
do povedomia vedeckej a odbornej ve-
rejnosti ako nitratácia. Vypracoval pre
agrobiologické podmienky Slovenska
teoretické a praktické základy tvorby a
redukcie úrodotvorn˘ch prvkov, systém
v˘Ïivy a hnojenia s vyuÏitím moÏnosti
biologickej racionalizácie, lep‰ieho vy-
uÏitia materiálnych a energetick˘ch vstu-
pov. Za zlatú niÈ vedúcu k trvalému
úspechu v rastlinnej v˘robe povaÏoval
biologickú kontrolu ako tok objektívnych
informácii pre uvedomelé a nutné rozho-
dovanie agronóma.

Akademik ·paldon je nositeºom viace-
r˘ch ãestn˘ch doktorátov, ktoré získal na
Univerzite svätého ·tefana v Gödöllő a
na Poºnohospodárskej univerzite v Bu-
kure‰ti. Pri príleÏitosti 50. v˘roãia zaloÏe-
nia V·P mu bol udelen˘ aj ãestn˘ dokto-
rát Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzity v Nitre.

Vy‰ehradské ‰túdium speãatili dekani partnersk˘ch fakúlt. Foto: autorka

Slovenskej sporiteºni (SLSP) sa aj vìaka
v˘sledkom v nitrianskom regióne podarilo v
minulom roku potvrdiÈ postavenie najväã‰ej
a najsilnej‰ej banky na Slovensku a lídra na
trhu vkladov a úverov. Hospodárske v˘-
sledky a aktivity SLSP prezentovala v uply-
nul˘ch dÀoch Ing. Jozefa Danová, riaditeº-
ka Regionálneho riaditeºstva Slovenskej
sporiteºne v Nitre. Zdôraznila, Ïe medzi ich
hlavné ciele patrí aj podpora
perspektívnych projektov a
zaujímav˘ch my‰lienok z ob-
lasti vzdelávania.

„V minulom roku sme podporili 153 celo-
slovensk˘ch projektov, z nich 32 bolo v na-
‰om regióne. Slovenská poºnohospodár-
ska univerzita predloÏila od roku 2003 via-
cero projektov, z ktor˘ch bolo schválen˘ch
deväÈ. V rámci na‰ej spolupráce sme v mi-
nulom roku podporili projekt Letnej ‰koly
umeleck˘ch zruãností a spolufinancovali
multimediálne jazykové laboratórium. V zá-
ujme prepájania teórie s praxou sme pre
‰tudentov závereãn˘ch roãníkov realizova-
li predná‰ky na odborné témy. Takou bola
predná‰ka predsedníãky predstavenstva
na‰ej banky, Reginy Ovesny-Straka, pod-
predsedu predstavenstva ·tefana Mája a
na‰ich ‰pecialistov na elektronické ban-
kovníctvo s praktick˘mi ukáÏkami na simu-
lovan˘ch úãtoch. ·tudentov iste zaujali aj
Dni kariéry na FEM, kde sme v rámci ge-
nerálneho partnerstva záujemcov informo-
vali o pracovn˘ch moÏnostiach v na‰ej
banke. V neposlednom rade sme pre ‰tu-
dentov univerzity pripravili aj súÈaÏ o auto
na 25 dní, ktorá sa te‰ila veºkej popularite,“
hovorí Ing. J. Danová.

Ako ìalej uviedla, aj v budúcnosti plá-
nujú podporiÈ projekty z oblasti vedy a
vzdelávania, hardvéru a softvéru, ‰tudent-
sk˘ch aktivít a tak˘ch, ktoré sú zamerané
na podporu a rozvoj potrieb ‰tudentov. Dô-
leÏit˘m kritériom je miera zapojenia ‰tuden-

tov do realizácie projektu, resp. zameranie
projektu na rozvoj vzdelávania ‰tudentov.
Îiadosti treba zasielaÈ cez rektorát univerzi-
ty. V tomto roku sme zatiaº projekty z SPU
neobdrÏali, verím v‰ak, Ïe vzhºadom na ‰i-
roké spektrum aktivít univerzity, ãi uÏ v ob-
lasti vzdelávania alebo vyuÏitia voºného ãa-
su ‰tudentov, bude záujem o predkladanie
projektov e‰te v tomto polroku,“ zdôraznila

riaditeºka. 
Projektov˘ formulár, ani

podmienky na predkladanie
projektov sa v porovnaní s

minul˘m rokom nezmenili. „DaÈ vedieÈ o
sebe, o dobr˘ch nápadoch, je prv˘m kro-
kom k úspechu a na‰ím cieºom je podporiÈ
zaujímavé ‰tudentské aktivity,“ povedala
na záver Ing. Danová. 

BliÏ‰ie informácie, osnovy na pred-
kladanie projektov, ako aj formulár, zís-
kajú záujemcovia na e-mailovej adrese:
peliova.hedviga@slsp.sk. -rch-

www.uniag.sk

Poãas jarn˘ch dní sa vracajú do svojich rodísk vtáky, ktoré strávili zimu v juÏ-
n˘ch krajinách. Vìaka teplému poãasiu uÏ koncom februára spievali ‰kovránky,
‰korce a drozdy plavé. ëal‰ie prilietli bociany biele a ãierne, vlha hájová, kukuã-
ka, strako‰e, drozdy, cíbiky a lastoviãky. âím je fascinujúce sÈahovanie vtákov a
ak˘ je stav vtáãej populácii u nás, sme sa sp˘tali zoológa, Ing. VLADIMÍRA
ELIÁ·A z Katedry environmentalistiky a zoológie.

Vtáky nám uÏ spievajú

Akademik EMIL ·PALDON deväÈdesiatroãn˘

Z „kuchyne“ zrodu 
medzinárodného ‰túdia

Iniciátorom my‰lienky medzinárodné-
ho V4 ‰túdia bol prof. Peter Bielik, dekan
FEM. Vychádzala zo súãasn˘ch ten-
dencií internacionalizácie univerzitného
vzdelávania, ktorá môÏe maÈ rôzne po-
doby. Od v˘berov˘ch predná‰ok pre ‰tu-
dentov, cez mobility prostredníctvom
rôznych európskych programov aÏ po
spoloãné ‰túdiá, organizované partner-
sk˘mi in‰titúciami. Práve táto forma
predstavuje pridanú hodnotu v procese
internacionalizácie, nakoºko vyÏaduje
kvalitatívne vy‰‰iu zaangaÏovanosÈ part-
nersk˘ch univerzít.

Partnermi pre medzinárodné V4 inÏi-
nierske ‰túdium sú strategickí partneri
FEM, a to Prevádzkovo-ekonomická fa-
kulta âZU v Prahe, Fakulta ekonomic-
k˘ch vied Poºnohospodárskej univerzity
vo Var‰ave a Fakulta ekonomiky a spo-
loãensk˘ch vied Univerzity sv. ·tefana v
Gödöllő. Dekani t˘chto in‰titúcií defino-
vali na viacer˘ch stretnutiach strategick˘
rámec celého ‰túdia a usmerÀovali prí-
pravné práce, vychádzajúc zo súãas-
n˘ch legislatívnych podmienok, regulujú-
cich vysoko‰kolské vzdelávanie v
Európe a v jednotliv˘ch krajinách. Medzi

rokovaniami prebiehali intenzívne prí-
pravné práce, ktoré koordinovala autor-
ka tohto ãlánku. I‰lo o prípravu V4 ECTS
katalógu, ktor˘ poskytne ‰tudentovi pre-
hºad o predmetoch, ponúkan˘ch v rámci
‰túdia na jednotliv˘ch univerzitách, pro-
gram mobilít a návrh zmluvy. Dekan
Peter Bielik na stretnutí v Maìarsku vy-
zval v‰etk˘ch dekanov na podporu tejto

formy ‰túdia vrátane finanãnej. ëal‰iu
podporu mobilít predstavuje schválená
sieÈ CEEPUS Aplikovaná ekonómia a
manaÏment, resp. vyuÏitie programu
Erasmus. V súãasnosti sa sumarizujú
praktické informácie pre pobyt ‰tudentov
v zahraniãí. 

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

Na Zemi Ïije takmer 9-tisíc vtáãích dru-
hov. Svoj domov na Slovensku má okolo
220 hniezdiacich druhov, priãom niektoré
sa na zimu sÈahujú do teplej‰ích krajín.
Naopak, niektoré k nám v zime prilietajú zo
severn˘ch krajín. Za posledn˘ch 30 rokov
pozorujeme u nás mierny pokles stavov
vtáãej populácie. Na Slovensko prilieta
kaÏdoroãne z Afriky a Ázie pribliÏne 30 mi-
liónov vtákov, z toho - asi dve tretiny v aprí-
li. Migráciu vyvoláva striedanie roãn˘ch ob-
dobí. Snáì najzaujímavej‰ia je vynikajúca
schopnosÈ vtákov orientovaÈ sa v priestore.

Vo vedomí mnoh˘ch ºudí sa jar spája
s návratom lastoviãiek. Akú vzdialenosÈ
musia prekonaÈ, aby sa k nám dostali? 

Lastoviãka domová k nám prilieta v ob-
dobí od 15. do 21. apríla zo strednej alebo
juÏnej Afriky, ãiÏe prekonáva vzdialenosÈ 4-
aÏ 6-tisíc kilometrov. Vyhºadáva otvorenú
krajinu, lebo hmyz loví poãas letu. Belorít-
ka hniezdí na prieãeliach domov, pod stre-
chou alebo pod mostom, ale aj v ma‰taº-
n˘ch priestoroch, kde je dostatok hmyzu. 

âo vpl˘va na udrÏanie lastoviãej po-
pulácie a ktor˘ druh je najviac ohro-
zen˘?

V súãasnosti je viacero nástrah, ktoré
negatívne vpl˘vajú na udrÏanie ich popu-
lácie. Jedna z príãin celoeurópskeho po-
klesu tohto najpopulárnej‰ieho posla jari je
v˘stavba modern˘ch stavieb a zmen‰ujúci
sa poãet lokalít vhodn˘ch na hniezdenie.
Îiaº, kaÏdoroãne sa stretávame s t˘m, Ïe
ºudia zhadzujú lastoviãkám hniezda najmä
preto, Ïe ich nechcú maÈ na nov˘ch stav-
bách, alebo im prekáÏa vtáãí trus. Niãenie
hniezd je v‰ak nelegálna ãinnosÈ, a ak bu-
de tento nepriazniv˘ trend pokraãovaÈ,
môÏe sa staÈ, Ïe o niekoºko desaÈroãí bu-

dú lastoviãky patriÈ do kategórie vzácnych
a ohrozen˘ch druhov na‰ej fauny. V sú-
ãasnosti je lastoviãka i belorítka domová
chránená, priãom hodnota jedinca alebo
jeho v˘vinového ‰tádia je 5-tisíc korún. Pri
zniãení celej hniezdnej kolónie môÏe ‰ko-
da presiahnuÈ aj stotisíc korún. Páchate-
ºom hrozí trestné stíhanie vo veci trestné-
ho ãinu poru‰ovania ochrany rastlín a Ïi-
voãíchov. K miernemu poklesu lastoviãej
populácia v‰ak u nás prispel aj modern˘
spôsob likvidácie hmyzu. 

Na Slovensku sú tri druhy lastoviãiek –
lastoviãka domová, belorítka domová a
brehuºa hnedá. Táto hniezdi odli‰n˘m spô-
sobom, nestavia si hniezdo, ale hrabe asi
meter hlbokú noru v piesãit˘ch pôdach. 
Z uveden˘ch troch druhov je najviac ohro-
zená. Brehule hniezdia aj v Nitrianskom
okrese, v obci Zbehy.

Koºko mláìat vyvádzajú lastoviãky
roãne a ão ich stimuluje k zná‰ke?

K zná‰ke a k rozmnoÏovaniu ich stimu-
luje dæÏka svetelného dÀa. Svoje mladé -
zvyãajne 4 aÏ 6 mláìat - vyvádzajú dva-
krát roãne, koncom mája a potom v júni ãi
júli, pretoÏe nemajú dlhé sedenie, asi 14 -
16 dní a 2 aÏ 3 t˘Ïdne k⁄mia. Mláìatá, kto-
ré sa uÏ zaãnú samé staraÈ o seba, do-
krmujú. Tie mláìatá, ktoré sa u nás vy-
liahnu, sa do pôvodného hniezda alebo tej
istej oblasti nevracajú. Na pôvodné miesto
sa vracajú len dospelé jedince. Zistilo sa
to uÏ v roku 1700, keì sa zaãalo s obrúã-
kovaním vtákov. 

Z tepl˘ch krajov sa k nám vrátili aj
spevavce. Aj keì niektoré u nás zimujú,
väã‰ina odlieta do tepl˘ch krajov. Koºko
druhov je u nás evidovan˘ch? 

Na Slovensku máme najväã‰iu ‰kálu
spevavcov – okolo 70 druhov. Prezimujú 
u nás stehlíkovce a viaceré pinkovité – ste-
hlík pestr˘, zelen˘, ãeãetav˘, stehlík ko-
nôpkar, h˘l, ãíÏik, pinky – lesná a sever-
ská, vrabce domov˘ a poºn˘ i s˘korky. Ná‰
najznámej‰í spevavec, slávik krovinov˘,
odlieta a vracia sa koncom apríla, zaãiat-
kom mája. V tomto období môÏeme poãuÈ
jeho spev cez deÀ aj v noci. Spevom si to-
tiÏ znaãí teritórium a vytláãa protivníka. 

Zmenilo sa nieão v migrácii vtákov v
poslednom období?

Za posledné desaÈroãia neboli zazna-
menané nijaké zmeny. Vtáci odlietajú po-
ãas zimn˘ch mesiacov do oblastí, kde
majú dostatok potravy. DôleÏité je v‰ak pri-
pomenúÈ, Ïe následkom chemick˘ch posy-
pov u nás, ako aj v in˘ch krajinách EÚ, za
posledn˘ch 20 rokov takmer vymizli beÏné
druhy poºn˘ch vtákov, ako sú jarabice a
prepelice. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

... a na minuloroãnom stretnutí prv˘ch
absolventov V·P v Nitre z r. 1952-57. 

Foto: archív

Profesor ·paldon ako dekan Agrono-
mickej fakulty (vpravo) s prof. A. âer-
ven˘m, dekanom Zootechnickej fakul-
ty a prof. B. Du‰ekom, rektorom V·P...

� Na svoje zaãiatky v Ko-
‰iciach sa dobre pamätám. 
V tom ãase som pôsobil ako
najmlad‰í profesor nielen v
âeskoslovensku, ale moÏno
aj v strednej Európe. Mal
som 29 rokov... 

� Prvé povojnové roky bo-
li veºmi ÈaÏké. Trpeli sme ne-
dostatkom uãebn˘ch textov.
Jednoducho neboli. V 50-
tych rokoch si ‰tudenti
V·PLI moje predná‰ky opi-
sovali a vydali ich ako skrip-
tá sami. Jeden exemplár da-
li aj mne. Prirodzene, kaÏd˘
vtip, ktor˘m som svoju pred-
ná‰ku okorenil, bol náleÏite
zv˘raznen˘. Organizoval to
vtedy ‰tudent Grobarãík s
pomocníkmi. Bola to uÏ ge-
nerácia, do ktorej patril A.
Grom, M. Gajdo‰ík a ìal‰í.

DosÈ dobre to zachytili a vydali, hoci
vtedy o magnetofónoch nebolo e‰te
ani ch˘ru. Dodnes som sa nedozve-
del, po ãom tie skriptá predávali...

� Správa, Ïe sa V·PLI v Ko‰iciach
ru‰í a z poºnohospodárskej fakulty sa
utvára samostatná Vysoká ‰kola poº-
nohospodárska so sídlom v Nitre, nás
zastihla nepripraven˘ch. Podºa toho,
ako som poznal mentalitu vtedaj‰ej
Nitry, som vedel, Ïe Nitrania nebudú
veºmi nad‰ení t˘m, Ïe sa tu ustanoví
vysoká ‰kola. KeìÏe sa tu niã nové
nepostavilo, ‰kola sa musela sÈahovaÈ
do existujúcich budov, zariadení a by-
tov. Zaãínali sme rozpt˘lení tu‰ím na
dvanástich miestach. V˘uãba na V·P
v Nitre zaãínala v roku 1952/53 so 455
‰tudentmi. V tom ãase ju zabezpeão-
valo jedenásÈ katedier, 56 pedagogic-
k˘ch a 161 ostatn˘ch pracovníkov.

� Budovanie V·P v Nitre, jej umiest-
nenie a v˘stavba objektov má svoju

históriu, ktorú sme tvorili spolu s de-
siatkami a stovkami zainteresovan˘ch
ºudí. Nebolo to také ºahké, veì obrov-
sk˘ boj sme museli zvádzaÈ napríklad
o to, aby sa vysoká ‰kola mohla bu-
dovaÈ na ºavom brehu rieky Nitry. Pre-
tláãal som názor, Ïe kaÏdé mesto, ão
má rieku, je vtedy pekné, keì je rozlo-
Ïené na jej obidvoch stranách. Trval
som na tom, aby areál bol umiestnen˘
v takej polohe, ktorá poskytovala
predpoklady pre ìal‰í rozvoj vysokej
‰koly. Dlhé boli aj rozhovory s archi-
tektmi o podobe budúceho areálu.

� S rozvojom vysokej ‰koly bol spä-
t˘ i rozvoj vedeckov˘skumnej základ-
ne a publikaãnej ãinnosti. Poºnohospo-
dársky v˘skum sa tu vlastne iba zaãí-
nal. Prvú vedeckú konferenciu na té-
mu Teória a prax vysok˘ch úrod sme
zorganizovali 26. marca 1960. ≈ou
sme vlastne zaloÏili tradíciu vedeck˘ch
konferencií na rovnomennú tému, kto-
ré sa potom uÏ uskutoãÀovali pravi-
delne. 

� Postupne sme zaãali chodiÈ na
rozliãné sympóziá a konferencie do
zahraniãia, prostredníctvom publikácií
a vedeck˘ch periodík sme sa dostáva-
li aj na medzinárodné fóra. V období,
keì som bol rektorom, som vynakladal
intenzívne úsilie na nadviazanie kon-
taktov so sestersk˘mi vysok˘mi ‰kola-
mi a poºnohospodárskymi fakultami v
krajinách RVHP. Z kapitalistick˘ch kra-
jín sme mali veºmi dobré kontakty s
Poºnohospodárskou univerzitou vo
Wageningene v Holandsku. Utvorili sa
podmienky na lep‰iu v˘menu informá-
cií, ão poslúÏilo k prenikaniu na‰ej ve-
dy za hranice a otváralo nám okná do-
korán k svetovému fondu vedeck˘ch
poznatkov. A to je, myslím, základ, na
ktorom sa môÏe rozvíjaÈ tvorivé mysle-
nie a vedecká spolupráca kaÏdej vyso-
kej ‰koly.
(Zdroj: Poºnohospodár, roã. 45, ã. 18/2001)

Mláìatá spevavcov 
bºabocú ako deti

Piesne rodiãov sa nauãia spievaÈ aÏ
neskôr. Tvrdia to vedci z In‰titútu tech-
nológií v Massachusetts. Odhalili, Ïe
spev mlad˘ch a dospel˘ch spevavcov
sa riadi dvoma rozdielnymi motorick˘mi
prepojeniami, ktoré sú funkãné poãas
odli‰n˘ch ‰tádií v˘voja. Neplatí teda, Ïe
ide len o jednu schopnosÈ mozgu, ktorá
sa dospievaním vyvíja. Zistenie by
mohlo viesÈ k lep‰iemu pochopeniu ne-
dospelého správania sa vtákov, ale aj
ºudí. A to aj napriek tomu, Ïe v˘voj ich
mogov˘ch funkcií je odli‰n˘. Uãiace sa
vtáky prepojenia v mozgu stratia, keì
sa nauãia spievaÈ. ªudia sa, naopak,
uãia po cel˘ Ïivot. (Pravda 2. mája 2008)

Do konca r. 2008 budú bankomaty
vydávaÈ koruny, od roku 2009 eurá. Za-
vedenie eura nebude znamenaÈ pre
klientov bánk v˘znamnú zmenu. Banky
prevedú v‰etky korunové produkty na
eurové automaticky a bez poplatkov.
Na v˘menu korunovej hotovosti za
eurovú budú slúÏiÈ obchodné miesta
bánk. Slovenská sporiteºÀa bude vy-
mieÀaÈ koruny za eurá bez poplatkov
od 1. do 20. januára 2009 a od 5. ja-
nuára umoÏní bez poplatku vloÏiÈ hoto-
vosÈ v slovensk˘ch korunách na úãet
alebo vkladnú kniÏku v eurách. Po 20.
januári bude jednorazovo bez poplat-
kov vymieÀaÈ slovenské bankovky a
mince, v poãte najviac po sto bankoviek
a mincí. Korunové mince bude SLSP
bezplatne vymieÀaÈ do konca júna
2009, bankovky do konca roka 2009.
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Aj vo vzdelávaní platí 
r˘chlej‰ie, vy‰‰ie a ìalej

âarodejná metla nie je pre bosorky
POSTREHY Z JARNEJ EXKURZIE

âÍTALI SME

V ZRKADLE...
jedna z nás

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, admi-
nistratívna pracovníã-
ka v Kancelárii zahra-
niãn˘ch vzÈahov

Miesto narodenia:
Îiar nad Hronom

Vek: záleÏí od uhla
pohºadu

www.uniag.sk

·tudentská vedecká odborná ãinnosÈ
(·VOâ) a jej vyvrcholenie na ‰tudent-
sk˘ch vedeck˘ch konferenciách je v˘-
znamnou súãasÈou vzdelávacieho pro-
cesu. Prostredníctvom nej ‰tudenti
aplikujú poznatky získané v priebehu
‰túdia pri rie‰ení teoretick˘ch a praktic-
k˘ch problémov. ·VOâ zároveÀ pred-
stavuje jeden z nástrojov prípravy ‰tu-
dentov pre samostatnú vedeckú prácu.
Cieºom stretnutia je aj nadviazanie pra-
covn˘ch kontaktov a priateºsk˘ch vzÈa-
hov so ‰tudentmi z partnersk˘ch vyso-
k˘ch ‰kôl. Tento rok prebehli ·VOâ-ky
na na‰ej univerzite 22. apríla, a to for-
mou súÈaÏnej prezentácie prác.

Fakulta agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov (FAPZ) má uÏ za sebou 60-roã-
nú tradíciu a krátko po vzniku fakulty sa
aktivizovala aj ‰tudentská vedecká ãin-
nosÈ. „·tudenti, ktorí sa aktívne zúãast-
Àujú na ‰tudentsk˘ch vedeck˘ch konfe-
renciách, prakticky bez problémov ab-
solvujú ‰tátnu skú‰ku. Je to aj dobr˘ za-
ãiatok pre t˘ch, ktorí majú záujem o
doktorandské ‰túdium. Posledné tri ro-
ky kladieme ãoraz väã‰í dôraz na to,

aby sa kandidáti uchádzajúci o toto ‰tú-
dium zúãastnili aj na ·VOâ,“ povedal
na otvorení Daniel Bíro, dekan FAPZ.
Dodal, Ïe pri zhode bodov uchádzaãov
o doktorandské ‰túdium zohºadÀujú
práve úãasÈ na ·VOâ. 

Na Technickej fakulte (TF) je úãasÈ
na vedeckej ãinnosti ‰tudentov, ktorá
vytvára priestor na osvojovanie si návy-
kov a schopností pre experimentálnu
ãinnosÈ a v koneãnej miere prispieva k
odbornej profilácií ‰tudentov, základ-
n˘m a prv˘m predpokladom pre pokra-
ãovanie v doktorandskom ‰túdiu. 

Tento rok bolo na FAPZ prihlásen˘ch
72 ‰tudentsk˘ch prác a uÏ tradiãne sa
na konferencii zúãastnili aj ‰tudenti z
partnersk˘ch slovensk˘ch univerzít i z
Poºska.

Na TF bolo prihlásen˘ch 33 ‰tudent-
sk˘ch prác, medzi nimi aj z âeskej poº-
nohospodárskej univerzity v Prahe, Vy-
sokej ‰koly banskej TU v Ostrave, z
Mendelovej poºnohospodárskej a les-

níckej univerzity v Brne, z Poºnohospo-
dárskej univerzity vo Var‰ave, z Univer-
zity sv. ·tefana v Gödöllő a z Technic-
kej univerzity v Ko‰iciach. 

Fakulta biotechnológie a potravinár-
stva (FBP) usporiadala 6. vedeckú kon-
ferenciu ‰tudentov I. a II. stupÀa vyso-
ko‰kolského ‰túdia. Práce boli zarade-
né do 4 sekcií a prezentovan˘ch bolo
spolu 44 prác. Aj v tomto roku sa na
konferencii zúãastnili ‰tudenti a dokto-
randi z âeskej republiky. Okrem ‰tu-
dentov FBP svoje práce prezentovali
tieÏ ‰tudenti FAPZ, UCM v Trnave a
STU v Bratislave. „Aj my sa riadime
olympijsk˘m heslom r˘chlej‰ie, vy‰‰ie a
ìalej. Pre nás platí vy‰‰ie sa posúvaÈ s
úrovÀou vzdelávania, r˘chlej‰ie napre-
dovaÈ vo vede, zveºaìovaÈ na‰e poznat-
ky a ìalej ich vyuÏívaÈ v praxi,“ povedal
Jozef Bulla, dekan FBP. ZároveÀ vyslo-
vil presvedãenie, Ïe ‰tudentská vedec-
ká konferencia bude maÈ aj v ìal‰ích
rokoch svoje pokraãovanie.

Tradiãnú vedeckú konferenciu ‰tu-
dentov na Fakulte záhradníctva a kra-
jinného inÏinierstva (FZKI) otvoril dekan

Karol Kalúz. Prihlá-
sen˘ch bolo 26 ‰tu-
dentov II. a III. stup-
Àa ‰túdia, rozdelení
boli do troch sekcií v
súlade so ‰tudijn˘mi
odbormi fakulty: zá-
hradníctvo, krajinár-
stvo a krajinná a zá-
hradná architektúra.
Úãastníci ·VOâ ma-
li moÏnosÈ porovnaÈ
si svoj potenciál s
kolegami z in˘ch prí-
buzn˘ch vedeck˘ch
oblastí. Jednotlivé
prihlásené práce boli
recenzované e‰te

pred zaãiatkom konferencie. ·tudenti
posudok dostali k dispozícii, takÏe moh-
li pripomienky dodatoãne zapracovaÈ do
práce. Posudok recenzenta a jeho hod-
notenie komisia zohºadnila. âlenovia
komisie hodnotili vystúpenia z hºadiska
aktuálnosti rie‰enej problematiky, spl-
nenia vedeckého cieºa, dodrÏania zvo-
len˘ch metodick˘ch postupov, v˘zna-
mu pre vedu a prax, dodrÏania a úrov-
ne formálneho spracovania, úrovne
verbálnej prezentácie, argumentácie a
reakcií ‰tudenta na otázky ãlenov komi-
sie, prípadne ‰tudentov prítomn˘ch v
pléne. 

Z konferencie bude vydan˘ zborník
príspevkov, abstraktov a prezentácií na
DVD nosiãi. Abstrakty príspevkov budú
uverejnené aj na webovej stránke FZKI.

V˘sledky ·VOâ zo v‰etk˘ch fakúlt
nájdete v aktuálnom ãísle e-poºnohos-
podára na www.polnohospodar.sk. 

-r-

Európska komisia 21. apríla priznala
Slovensku právo na pouÏívanie názvu
Tokajská vinohradnícka oblasÈ, ktor˘ bol
uveden˘ v prístupovej zmluve a na‰ím
vstupom do EÚ sa stal súãasÈou jej le-
gislatívy. Po neúspechu predchádzajú-
cich bilaterálnych rokovaní s Maìarskou
republikou o práve na znaãku Tokaj
(ako aj odvoden˘ch názvov Tokajsk˘/
Tokajská), sme v Bruseli vyhrali prvú bit-
ku. V záujme ochrany unikátnych a sve-
tovo známych tokajsk˘ch vín, ako aj do-
siahnutia dlhodobej stability tohto regió-
nu bude Slovensko naìalej hºadaÈ moÏ-
nosÈ dohody s Maìarskom. Na‰ou prio-
ritou vÏdy bola a bude kvalita jedineã-
n˘ch a nenapodobiteºn˘ch tokajsk˘ch
vín s cieºom prehæbiÈ ich slávu doma i v
zahraniãí. (Z tlaãovej správy MP SR)

Zoboristi tento rok postavili máj na námestí 

Novinkou bola v˘stava Technoart

Pôvodn˘m zámerom starobyl˘ch
májov˘ch zvykov bolo zabezpeãiÈ ve-
getácii potrebnú vlahu a prostredníc-
tvom mágie preniesÈ vlastnosti starost-
livo vybranej zelene na polia a lúky.
Máje, ako symbol zelene a Ïivota, sta-
vali mládenci dievãatám, aby boli pek-
né, ‰tíhle a zdravé. ªudové zvyky a
piesne spojené s t˘mto obdobím pred-
viedol na Svätoplukovom námestí v
centre Nitry posled-
n˘ aprílov˘ deÀ fol-
klórny súbor Zobor,
Ponitran a Atikus. 

V úvode poduja-
tia Zoboristi vzt˘ãili
na námestí desaÈ-
metrovú brezu, oz-
dobenú pestrofa-
rebn˘mi stuÏkami.
âlenovia súboru
ich sprevádzali ve-
sel˘m hudobn˘m
programom, ktor˘
so zatajen˘m dy-
chom sledovali oko-
loidúci Nitrania, ‰tudenti a deti s ma-
miãkami. „V minulosti sa medzi ozdo-
by uviazala aj fºa‰a alkoholu. Pos-
ledn˘ deÀ mesiaca mája totiÏ mláden-
ci s harmonikou spú‰Èali máje dolu a
súÈaÏili, kto sa prv˘ vy‰kriabe na vr-
chol a dokáÏe získaÈ plnú fºa‰u,“ pove-
dal na margo v˘zdoby mája Ing. Vladi-
mír Protopopov, vedúci KKZâ. Dodal,
Ïe chceli zachovaÈ aj tento zvyk, ale
‰tíhla, stuÏkami vyzdobená briezka na

námestí sa Zoboristom páãila sama o
sebe. 

SúãasÈou akcie bola aj poradÀa
zdravého Ïivotného ‰t˘lu pre Nitranov,
ktorú pripravili pracovníci odborn˘ch
katedier oboch nitrianskych univerzít.
Ing. Marianna Schwarzová, Bc. Moni-
ka KÀazeová a Bc. Iveta Grgulová z
Katedry v˘Ïivy ºudí, vy‰etrili 25 záu-
jemcov. PouÏili na to najmodernej‰ie

prístroje, ktor˘mi katedra disponuje.
„Vy‰etrenie slúÏi len na to, aby sme
zachytili, ãi má ãlovek nejak˘ problém
s glykémiou (cukrom v krvi), triglycerid-
mi alebo s cholesterolom. V prípade,
Ïe sa problém potvrdí, odporúãame
náv‰tevu obvodného alebo odborného
lekára,“ povedala Ing. Schwarzová.
Podotkla, Ïe záujem Nitranov o vy‰et-
renie bol oveºa väã‰í, ako mohli uspo-
kojiÈ. -rch-

Vizitkou ‰tudentov Katedry záhrad-
nej a krajinnej architektúry sa uÏ tra-
diãne stáva v˘stava umeleck˘ch prác
v rámci Nitrianskych univerzitn˘ch dní.
Ich v˘tvarné a fotografické diela aj ten-
to rok ozdobili foyer pod aulou. Novin-
kou v˘stavy bola prezentácia posterov
‰tudentov Technickej fakulty SPU -
Technoart.

Maºbou a grafikou sa prezentovalo
50 mlad˘ch umelcov, medzi nimi Jaro-
slav Gál, SoÀa LuÏbeÈáková, Silvia
Bére‰ová, Kristína Fuková, Branislav
Jaro‰, SoÀa Bobeková, Slávka âapí-
ková ãi Jana Kováãiková. SúãasÈou
expozície boli fotografie Tomá‰a Belo-

viãa, Majky Zau‰kovej, Mariána Kure-
ka, Majky ëuri‰kovej, Lucie Janoãko-
vej a ìal‰ích autorov.

Roman Jurinec z 2. roã. FZKI (na
snímke) sa zam˘‰ºa nad t˘m, Ïe tvor-
ba je o pocitoch, vnímaní, o farbách.
V˘tvarník sa in‰piroval obrazom diev-
ãaÈa a pokúsil sa verne zachytiÈ jej po-
dobu. „Mojím zámerom bolo zobraziÈ
smútok v jej oãiach, a to rôznymi tech-
nikami - ceruzkou, pastelom a tu‰om,“
vysvetºuje Roman. Okrem spomína-
n˘ch techník obºubuje aj temperu a
akvarel. Páãia sa mu diela Leonarda
da Vinci, bádateºa a mysliteºa obdobia
renesancie. „Zásluhou umelcovej os-

trej maliarskej vnímavos-
ti sa jeho kresby s kraji-
nárskymi, geologick˘mi
alebo meteorologick˘mi
motívmi vyznaãujú nielen
podivuhodnou estetickou
pôsobivosÈou, ale tieÏ
neobyãajnou vedeckou
presnosÈou," povedal Ro-
man.

V˘tvarné práce ‰tu-
dentov boli vystavené aj
v Divadle A. Bagara a do
23. mája si ich môÏete
pozrieÈ v nitrianskej sy-
nagóge. -rch-

Príslovím „lep‰ie raz vidieÈ ako veºakrát poãuÈ“ vítal h⁄stku ‰tudentov 2. roã-
níka Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva doc. Ing. IVAN LUKÁâIK,
CSc., riaditeº arboréta Borová hora vo Zvolene. Celodenná zelená túra, pres-
nej‰ie odborná exkurzia na tému ihliãnaté a vÏdyzelené dreviny v sadovníckej
tvorbe, riaditeºove slová potvrdila. 

Prvá zastávka
Arborétum Borová hora je unikátne

vedecko-pedagogické pracovisko na‰ej
partnerskej Technickej univerzity vo
Zvolene. Podºa slov riaditeºa sa od in˘ch
podobn˘ch lí‰i t˘m, Ïe sa sústreìuje
najmä na domácu autochtónnu flóru
Slovenska, strednej Európy ãi Karpat-
ského oblúka. Bolo zaloÏené v roku
1965, na ploche 50 hektárov a náv‰tev-
níci sa tu môÏu pokochaÈ zbierkou dre-
vín, kolekciou ruÏí a zbierkou kaktusov a
sukulentov. 

Zatiaº ão laika upúta najmä krása a
vôÀa flóry prebúdzajúcej sa jarnej príro-
dy, mladí odborníci si v‰ímajú iné krité-
riá. ·irokú individuálnu a geografickú
premenlivosÈ drevín, ich habitus, ale aj
to, ãi sa introdukovan˘m druhom u nás
darí. A keì nie, preão? Ná‰ sprievodca,
JÁN JELOK, sype údaje z rukáva. Dô-
verne sa pozná s kaÏd˘m stromom, krí-
kom. Obãas sa potmehúdsky usmeje a
hodí do pléna aj otázku: preão je tento
list tak˘ a nie onak˘, ão zapríãiÀuje ha-
dovité skrútenie konárov, viete, na ão je

vhodná ãarodejná metla a podobne.
Mal˘ test... a ja, laik, mimovoºne sledu-
jem reakciu ‰tudentov. Je to barometer
ich záujmu o odbor, ktor˘ si zvolili. FoÈá-
ky cvakajú a bloky sa plnia zápiskami,
pretoÏe v internátnej izbe a pri poãítaãi
bude vznikaÈ správa o tejto ‰tudentskej
„sluÏobnej ceste“. 

Zastavujeme sa pri záhonoch ruÏí a
ºutujeme, Ïe e‰te nenadi‰iel ãas ich kvit-
nutia. Zato sa od ná‰ho sprievodcu do-
zvedáme nieão z ruÏiarskej teórie. Ucho-
vávajú tu cennú zbierku ruÏí ‰ºachtiteºa
Rudolfa Geschwinda. Pôsobil v neìale-
kej Krupine pred vy‰e sto rokmi ako les-
majster, ale jeho láskou bolo ‰ºachtenie
ruÏí. Sadové aj ãajové, nielen krásne,
ale aj odolné voãi chorobám a mrazu-
vzdorné, ãiÏe vynikajúci základn˘ mate-
riál pre novo‰ºachtenia. Aj preto si túto
zbierku na Borovej hore váÏia ako oko v
hlave. Veì i dnes je záujem o jedince z
nej nielen u nás, ale aj v cudzine. TakÏe,
kúsok Ïivého a nádherného kultúrneho
dediãstva... Od ruÏí vedie na‰a cesta ku
skleníkom s kaktusmi a sukulentmi.

Pichºavá krása viac ako 500 taxónov pô-
vodom zo Strednej Ameriky a Mexika má
tu takisto svojich fanú‰ikov. 

Druhá zastávka 
Lesnícke arborétum v osade Kysih˘-

bel pri Banskej ·tiavnici. Jedineãná po-
kusná plocha s porastom r˘chlorastúcich
cudzokrajn˘ch drevín, sekvojovcov ma-
mutích a ìal‰ích druhov domácich a
cudzokrajn˘ch drevín. âaká tu na nás
Ing. ·TEFAN RUSKO z V˘skumného
ústavu lesníckeho vo Zvolene a rozprá-
va o histórii aj súãasnosti. Na b˘valom
pasienku s rozlohou necel˘ch 8 hektá-
rov, ktor˘ v roku 1900 dostal od mesta,
zaloÏil profesor baníckej a lesníckej aka-
démie J. TuÏoÀ toto arborétum. Je zaují-
mavé, Ïe ho rozdelil na 350 ‰tvorcov s
rozmermi 15-krát 15 metrov a na kaÏdú
plô‰ku vysadil in˘ druh dreviny, jedºu,
smrek, borovicu, dub a javor. TuÏoÀovi
nástupcovia v tejto práci pokraãovali, v
prospech pestovateºov lesa. Z pôvodnej
v˘sadby sa tu dnes nachádza asi 350
druhov. I príroda so svojimi vrtochmi za-
nechala stopu na t˘chto, dnes uÏ ozrut-
n˘ch stromoch. Veºké sucho v roku
1911, ale aj tuhá zima v roku 1928 a
1929 s mínus 38 stupÀami, sneh a zima
v roku 1985, ale aj veterná kalamita z ro-
ku 1991 napáchali nenahraditeºné ‰ko-

dy. Nemenej zaujímavá bola pre ‰tuden-
tov aj informácia o hybridizácii jedlí, kto-
rú od roku 1969 realizoval Ing. Gregu‰.
Reagoval tak na ústup tohto druhu v Eu-
rópe a my‰lienka kontrolovaného ope-
ºovania mala byÈ liekom na tento pro-
blém. Z tejto práce vzniklo aÏ 71 kom-
binácií jedincov... a v korunách stromov
si svoju prácu bez oddychu vykonáva
doktor ìateº...

Zastavenie tretie
V bansko‰tiavnickej botanickej záhra-

de pri strednej ‰kole, ktorá vychováva
budúcich lesníkov. Neviem, ãi je to za-
mraãenou oblohou, alebo uÏ aj únavou,
ale pôsobí na nás, jemne povedané, za-
nedban˘m dojmom. I keì pod korunami
stromov˘ch obrov je ão vidieÈ a obdivo-
vaÈ. MoÏno sa táto záhrada aj historická
budova slávnej ‰koly doãkajú lep‰ích
ãias. Urãite by si to zaslúÏili... zhodujeme
sa na tom v‰etci, ‰tudenti aj pedagógo-
via, ktorí ich exkurziou sprevádzajú: Ing.
KATARÍNA ROVNÁ, PhD. a Ing. JÁN
KOLLÁR. Aj RNDr. FRANTI·EK MER-
CEL, CSc., z Ústavu ekológie lesa SAV,
ktor˘ bol na‰ím tretím spoloãníkom. Ne-
zabudne pripomenúÈ, aká prospe‰ná a
uÏitoãná je spolupráca ústavu s na‰ou
záhradníckou fakultou. Dobre poãuÈ!

KATARÍNA POTOKOVÁ

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Uãiteºka a neskôr zverolekárka.
âo ste ‰tudovali a preão ste si vybra-

li práve túto oblasÈ?
·tudovala som v˘Ïivu ºudí na SPU, pre-

toÏe zdravé stravovanie a zdrav˘ Ïivotn˘
‰t˘l ma odjakÏiva zaujímali. Hoci uplatne-
nie z tohto odboru momentálne na Sloven-
sku nie je ideálne, svoje rozhodnutie do-
dnes neºutujem. Verím, Ïe aj Slováci si
zaãnú viac uvedomovaÈ, Ïe stravovanie
ovplyvÀuje ich zdravie, ãiÏe nezáleÏí len
na mnoÏstve, ale aj na kvalite stravy. Aj
keì zatiaº nepracujem v odbore, verím, Ïe
sa k v˘Ïive e‰te vrátim.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
Oficiálne 8, reálne ãasto 9 aÏ 10. A keì-

Ïe som asi workoholik, niekedy v duchu
„pracujem“, pokraãujem v tejto ãinnosti aj
doma.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

S mládeÏou sa e‰te dosÈ identifikujem,
takÏe by som asi kritizovala samu seba.
Ale ak hovoríme o dne‰n˘ch teenageroch
a vysoko‰kolákoch, cítim uÏ isté generaã-
né rozdiely. Myslím si, Ïe Ïijú podºa toho,
kde vyrastajú. TakÏe, ak tvrdíme, Ïe mlá-
deÏ je zlá, zamyslieÈ by sa mali najmä ro-
diãia, starí rodiãia a v‰etci dospelí, pretoÏe
deti opakujú len to, ão vidia doma, na ulici
ãi v médiách.

Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia?

Mám rada, keì sú ºudia priateºskí,
ochotní, úprimní. Nepáãi sa mi pretvárka,
intrigánstvo. Na‰Èastie s mojimi blízkymi
kolegyÀami si veºmi dobre rozumieme.

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

MoÏno s dalajlámom.
âo by ste zmenili, keby ste mohli?
âlovek môÏe naozaj meniÈ iba sám se-

ba. No keby to ão i len tro‰ku bolo moÏné,
tak by som chcela, aby si to uvedomili aj
ostatní a neustálym sebazdokonaºovaním
by sme v‰etci nakoniec zmenili svet k lep-
‰iemu. 

âo rada ãítate? 
Duchovnú literatúru, ale mojím veºk˘m

favoritom je aj Harry Potter.
Ako si dobíjate energiu? 
V prírode, záhrade, tancom, spevom,

hudbou, meditáciou, kreslením a najrad‰ej
spánkom.

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Vlastnú rodinu zatiaº nemám, takÏe mo-

ja rodina sú najmä rodiãia, star‰ia sestra a
dvojroãná neterka.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zba-
viÈ? 

To nebudem na seba prezrádzaÈ.
Aké máte koníãky? 
Momentálne sa dosÈ venujem tancu a

keì mám ãas a dôvod, rada sa hrám s far-
bami a vyrábam pohºadnice, ozdoby na
sklo a dekorácie rôzneho druhu.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
O dovolenkách sa mi väã‰inou nesníva,

ale myslím, Ïe by bolo super s niek˘m prí-
jemn˘m a zábavn˘m ísÈ na cestu okolo
sveta, alebo stráviÈ aspoÀ t˘ÏdeÀ na neja-
kom vysoko energetickom mieste niekde v
horách a zaÏiÈ osvietenie. 

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

PovaÏujem sa za dosÈ seriózneho ãlo-
veka, takÏe humor v Ïivote si musím ãasto
pripomínaÈ, preto obãas ãítam aj vtipy, ale
Ïiadne si nepamätám. Vesel˘ch záÏitkov
je viac, no pre nezainteresovan˘ch väã‰i-
nou, Ïiaº, aÏ také vtipné neb˘vajú. -rch-

Foto: za

Foto: rch

Snímka: RÓBERT KOLLÁR
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Príjemné posedenie pri knihe

·portové súÈaÏe NUD 2008POZ¯VAME

AVIZUJEME

VIAC NA

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

✔ V KeÏmarsk˘ch Îºa-
boch sa 16. – 18. apríla
2008 uskutoãnilo rokova-
nie Pléna zdruÏenia vyso-
k˘ch ‰kôl a priamoriade-
n˘ch organizácií OZ P·aV
na Slovensku a ‰kolenie

vyjednávaãov zastupujúcich zamestnan-
cov pri kolektívnom vyjednávaní, na kto-
rom sa zúãastnili aj predsedníãky na‰ich
fakultn˘ch a dielensk˘ch v˘borov OZ a
autor ãlánku. Medzi hosÈami rokovania
bola A. âekanová - podpredsedníãka
Rady V· SR, F. Schlosser – vedúci úra-
du M· SR a J. Ga‰peran – predseda OZ
P·aV na Slovensku. V pléne odzneli,
okrem iného, aj podnety k návrhu záko-
na o verejnej sluÏbe, návrhy k metodike
rozpoãtu pre verejné vysoké ‰koly, pri-
pomienky zdruÏenia V· a PRO k návrhu
M· SR t˘kajúceho sa kritérií na habili-
taãné a inauguraãné konanie, ako aj ná-
vrh na odmeÀovanie zamestnancov vy-
sok˘ch ‰kôl len podºa tarifn˘ch tabuliek a
zru‰enie hornej hranice 32 odpracova-
n˘ch rokov v platov˘ch stupÀoch. 

✔ Na riadnom zasadnutí V˘boru UO 23.

apríla 2008 boli z dôvodu zefektívnenia
práce sekretariátu RO OZ schválené no-
vé stránkové hodiny (pondelok 8.00 –
11.00 h, utorok 13.00 – 15.30 h, streda
8.00 – 11.00 h a 13.00 – 15.30 h, ‰tvrtok
13.00 – 15.30 h). Predseda UO má
stránkové hodiny v stredu od 13.00 do
14.30 h. Pracovn˘ ãas na sekretariáte
ostáva nezmenen˘, t. j. 7.30 – 15.30 h
poãas pracovn˘ch dní.

✔ V dÀoch 1. – 5. mája 2008 sa 60 za-
mestnancov univerzity zúãastnilo na kul-
túrno-poznávacom rekreaãnom pobyte v
ParíÏi. Okrem prehliadky najznámej‰ích
pamätihodností ParíÏa absolvovali aj ve-
ãernú plavbu loìou po Seine. 

✔ Rektor SPU a predseda UO podpísali
6. mája 2008 dodatok ã. 1 ku Kolektívnej
zmluve na roky 2007 – 2009. Jeho plné
znenie je na webovej stránke odborov. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.,
predseda V˘boru UO OZP·aV pri SPU

OZ

SKRIPTÁ
Z. Jureková – M. Kotrla: Obnova ekosystémov. Prvé vydanie, náklad 200 kusov,

cena 128 Sk.
A. Malejãík: Logistika. Prvé vydanie, náklad 300 kusov, cena 167 Sk.
E. Horniaková – M. Pajtá‰: Základy v˘Ïivy. Dotlaã k prvému vydaniu, náklad 300

kusov, cena 89 Sk.
A. Uher a kol.: Poºné a záhradné plodiny. Prvé prepracované vydanie, náklad

250 kusov, cena 160 Sk.
J. Pokrivãák: Medzinárodná ekonomika, 1. ãasÈ. Prvé vydanie, náklad 300 ku-

sov, cena 96 Sk.
J. Rusnák a kol.: Kon‰trukãné prvky strojov. Spojovacie prvky, hriadele, loÏiská.

Prvé vydanie, náklad 250 kusov, cena 105 Sk.
I. Vitázek: Teplotechnika a hydrotechnika. Druhé nezmenené vydanie, náklad

170 kusov, cena 72 Sk.
E. Horniaková a kol.: K⁄menie nepreÏúvavcov. Prvé prepracované vydanie, ná-

klad 150 kusov, cena 160 Sk.

Skriptá v tlaãi
E. ·korecová: Nákladové úãtovníctvo. Prvé vydanie.

MONOGRAFIA
K. Orságová – L. Nozdrovick˘: Vplyv rôznych spôsobov obrábania na chemické

vlastnosti pôdy. Prvé vydanie náklad 50 kusov, cena 90 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
P. Bielik: Podnikové hospodárstvo. Druhé vydanie, náklad 1000 kusov, cena

280 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

NEPREHLIADNITE

www.uniag.sk

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe 30. júna
2008 sa budú konaÈ prijímacie skú‰ky na
tretí stupeÀ vysoko‰kolského ‰túdia (dok-
torandské ‰túdium) v nasledujúcich akredi-
tovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch:

5.2.25 biotechnológie,
4.2.3 molekulárna biológia,
6.1.13 technológia potravín.
Témy dizertaãn˘ch prác sú zverejnené

na www.fbp.uniag.sk a na vedeckov˘-
skumnom oddelení dekanátu FBP, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra (ã. tel.: 037/641
5385). Uzávierka prihlá‰ok je 6. 6. 2008.

Dekan Technickej fakulty oznamuje, Ïe
8. júla 2008 o 8.00 h (v zasadaãke TF na
4. poschodí KMaS) sa budú konaÈ prijíma-
cie skú‰ky na doktorandské ‰túdium v na-
sledujúcich ‰tudijn˘ch programoch:

� Pod zá‰titou ªubomíra Jahnátka, mi-
nistra hospodárstva SR, organizuje Kated-
ra spoºahlivosti strojov TF 13. medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Kvalita a spo-
ºahlivosÈ technick˘ch systémov. Uskutoãní
sa 20. a 21. mája 2008 v nitrianskom
Agroin‰titúte.

� Katedra mechaniky a strojníctva TF
organizuje 22. mája 2008 medzinárodnú
vedeckú konferenciu Nové trendy v kon-
‰truovaní a tvorbe technickej dokumentá-
cie 2008. Miestom konania bude poslu-
cháreÀ CH v areáli SPU.

Obe konferencie sú sprievodn˘mi podu-
jatiami 15. medzinárodného strojárskeho
veºtrhu v Nitre.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 15. mája 2008 o 10.00 h sa
v priestoroch veºkej zasadaãky TF (hala M,
4. poschodie) uskutoãní inauguraãná pred-
ná‰ka doc. Ing. JÁNA GADU·A, PhD., pe-
dagóga na Katedre mechaniky a strojníc-
tva, na tému Technické a technologické
aspekty v˘roby a vyuÏitia bioplynu v poºno-
hospodárstve.

Nie je ãast˘m javom, aby sme boli
svedkami predstavenia komplexnej
publikácie t˘kajúcej sa urãitej oblasti
ná‰ho chlebového odvetvia. Ján Keres-
te‰, v˘znamn˘ mliekarensk˘ odborník,
uviedol 17. apríla do Ïivota uÏ svoju
‰tvrtú publikáciu s názvom Ovãiarstvo
na Slovensku. B˘val˘ generálny riaditeº
Stredoslovensk˘ch mliekarní nezabúda
ani po rokoch na vedomosti, ktoré mu
poskytla na‰a univerzita. 

„Za v‰etko dobré, ão som mohol uro-
biÈ, ìakujem mojej alma mater,“ pomo-
hol si citátom Jána Kereste‰a dekan
FAPZ Daniel Bíro, ktor˘ v úvode krstu
zhrnul plodn˘ a úspe‰n˘ Ïivot tohto nit-
rianskeho absolventa. Prezentácia kni-
hy bola zároveÀ aj oslavou jeho Ïivotné-
ho jubilea. Väã‰ina z prítomn˘ch sa s ju-
bilantom rozlúãila so Ïelaním, Ïe sa te-
‰ia na jeho ìal‰í kniÏn˘ prírastok. 

JURAJ BOJNICK¯

·ACH
V historickom stretnutí oboch univerzít

v ‰achu nastúpili kolektívy v najsilnej-
‰om zloÏení. Oãakávali sme vyrovnané
súboje, nakoniec v‰ak druÏstvo SPU
Nitra potvrdilo svoju úroveÀ a jasne zví-
Èazilo 9 1/2 : 2 1/2. V kvalitnom stretnutí
na prvej ‰achovnici dokázala na‰a Mária
Machalová, akademická majsterka Slo-
venska, remizovaÈ s kandidátom majstra
Milanom Maro‰om v oboch partiách. V
ìal‰om stretnutí porazil Peter ·pik Pavla
ªahuãkého 2 : 0, Róbert Pindé‰ remizo-
val s Du‰anom Kallom 1 : 1, Du‰an
Pále‰ porazil Olivera Ralíka 1 1/2 : 1/2,
Du‰an Danko zvíÈazil nad Michalom
Benkom 2 : 0 a Daniela Tatarková nad
Jánom Kamodim 2 : 0. -dd-

� kvalita produkcie,
� technika a mechanizácia poºnohospo-

dárskej v˘roby,
� dopravné stroje a zariadenia.

S témami dizertaãn˘ch prác pre jednotli-
vé ‰tudijné programy (schválen˘mi VR MF
SPU 17. 4. 2008) sa moÏno oboznámiÈ na
dekanáte TF a na www.mf.uniag.sk.

Prihlá‰ky spolu so Ïivotopisom a dokla-
dom o riadnom ukonãení druhého stupÀa
vysoko‰kolského ‰túdia zasielajte na adre-
su: Dekanát TF, vedeckov˘skumné odde-
lenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Termín
odovzdania prihlá‰ok je 20. 6. 2008.

PLÁVANIE
50 m v. sp. muÏi:
1. ª. Grznár, SPU 0:26,01 548 b.
2. R. Lukáã, UKF 0:26,46
3. M. Olejár, UKF 0:27,05

50 m v. sp. Ïeny:
1. Z. Gálová, UKF 0:29,46 554 b.
2. M. Bieliková, UKF 0:32,82
3. E. Chudziaková, SPU 0:35,10

50 m prsia muÏi:
1. ª. Grznár, SPU 0:33,59 503 b. 
2. P. Chmeloviã, UKF 0:38,81
3. V. H˘ro‰‰, SPU 0:39,63

50 m prsia Ïeny:
1. K. Frajová, UKF 0:39,35 455 b.
2. M. Bieliková, UKF 0:45,13
3. E. Chudziaková, SPU 0:45,76

50 m znak muÏi:
1. ª. Grznár, UKF 0:36,33 279 b.

50 m znak Ïeny:
1. Z. Gálová, UKF 0:35,77 442 b.
2. M. Bieliková, UKF 0:42,51
3. E. Chudziaková, SPU 0:43,71

50 m mot˘lik muÏi:
1. ª. Grznár, SPU 0:27,16 481 b.
2. M. Olejár, UKF 0:27,67
3. R. Lukáã, UKF 0:29,85

50 m mot˘lik Ïeny:
1. K. Frajová, UKF 0:33,73 458 b.
2. Z. Gálová, UKF 0:34,38
3. M. Bieliková, UKF 0:41,22

100 m osobn˘ polohov˘ pretek muÏi:
1. ª. Grznár, SPU 1:07,02 503 b.
2. ª. Foldes, UKF 1:11,01

100 m osobn˘ polohov˘ pretek Ïeny:
1. Z. Gálová, UKF 1:19,72 431 b.

2. E. Chudziaková, SPU 1:31,41
3. M. Bieliková, UKF 1:34,47

Najhodnotnej‰í v˘kon muÏi:
ª. Grznár, FZKI SPU 548 b.

Najhodnotnej‰í v˘kon Ïeny: 
Z. Gálová, FIF UKF 554 b. 

BASKETBAL 
MuÏi:
SPU – UKF 60 : 40 (24 : 21)

Îeny:
SPU – UKF 47 : 55 (20 : 30)

STREETBALL
1. UKF Nitra 
2. SPU Nitra 

PLÁÎOV¯ VOLEJBAL 
MuÏi:
1. R. Svetko – R. Kub‰, UKF
2. T. Keseli – O. Hrubo‰ka, SPU
3. G. Kozman – K. Vavru‰, SPU

Îeny:
1. V. ·vikruhová – B. Kri‰tofiãová, SPU 
2. E. Vy‰ná – I. KaraÀov‰ovská, SPU
3. I. Haringová – I. Michalcová, SPU

Napriek neúãasti hráãok z UKF sme ma-
li moÏnosÈ sledovaÈ kvalitné zápasy
v‰etk˘ch Ïensk˘ch dvojíc. V súboji mu-
Ïov sme mali v hre viac súÈaÏiacich, roz-
hodla v‰ak skúsenosÈ minuloroãn˘ch ví-
Èazov (obaja trénujú a hrajú v klube VK
Ekonóm SPU Nitra). Turnaj sa te‰il ve-
ºkému záujmu divákov a bol spestrením
NUD 2008. 

FUTBAL
SPU – UKF 0 : 4

AEROBIK MARATÓN
V piatom roãníku súÈaÏe si dievãatá o-

testovali svoju kondíciu a vytrvalosÈ vo
fyzicky a psychicky nároãnom päÈhodi-
novom aeróbnom cviãení na hudbu. Or-
ganizátori - Katedra telesnej v˘chovy a
‰portu PF UKF v spolupráci s na‰ou Ka-
tedrou telesnej v˘chovy a ‰portu, zaradi-
li do programu rozmanité a veºmi zaují-
mavé druhy aeróbneho cviãenia, naprí-
klad taneãn˘ aerobik, tae-bo, body sty-
ling a cviãenie na fit loptách. Do záve-
reãnej finálnej ãasti v trvaní 30 minút
rozhodkyne vybrali 12 najlep‰ích cviãe-
niek, ktoré bojovali o umiestnenie na pr-
v˘ch troch miestach. Za na‰u univerzitu
sa do podujatia zapojilo 15 ‰tudentiek zo
v‰etk˘ch fakúlt SPU, ktoré pri cviãení
preukázali svoju dobrú pohybovú pripra-
venosÈ a kondíciu. Do finále v silnej kon-
kurencii z na‰ich postúpilo osem dievãat
a tri najlep‰ie z nich sa zaslúÏene posta-
vili na stupne víÈazov. Prvé miesto si vy-
bojovala Katarína Kro‰láková (2. FAPZ)
striebro získala Ivana Krajníková (5.
FEM) a bronz si odniesla Miroslava Hoº-
ková (2. FE·RR). Na‰im víÈazkám sr-
deãne gratulujeme a v‰etk˘m zúãastne-
n˘m ‰tudentkám prajeme veºa pote‰enia
zo ‰portovania. 

PaedDr. MONIKA ORLÍKOVÁ,
Mgr. DANA FEBENOVÁ

TENIS 
MuÏi:
1. J. Mi‰ík, UKF 
2. M. Kopeck˘, SPU
3. ª. Michaliãka, SPU
Îeny:
1. S. Levãíková, SPU
2. L. Horniaková, SPU 

VOLEJBAL 
MuÏi:
SPU – UKF  3 : 1 (28, -15, 17, 14)

SPU: L. Miãek (FE··R), T. Keseli
(FEM), F. Lieskovsk˘ (FEM), M. ≈urãík
(FEM), B. KoÏák (TF), R.Ëapu‰ík (TF),
O. Hrubo‰ka (FAPZ), ª. Gál (FZKI), J.
Va‰íãek (FBP), tréner: Mgr. ª.Pa‰ka
UKF: R. Svetko, J. Rajtar, A. Maslík, M.
Kaãur, I. Valent, R. Kub‰, P. Lajda, M.
Halavín, tréner: prof. K. Félix, PhD.

V˘voj zápasu bol v prvom sete vzácne
vyrovnan˘, no koncovku lep‰ie zvládli
domáci hráãi SPU. V druhom lep‰ie za-
ãal súper, ná‰ tím urobil viacero nevynú-
ten˘ch ch˘b, a tak hostia set zaslúÏene
získali. V treÈom a v ‰tvrtom uÏ nebolo
poch˘b o víÈazovi stretnutia, keì hráãi
SPU dominovali vo v‰etk˘ch hern˘ch
ãinnostiach a zaslúÏene doviedli zápas
do víÈazného konca. -ºp-

Îeny:
SPU – UKF 0 : 3

Snímky:RÓBERT KOLLÁR


