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- Nasadenie komplexného KIS v na‰ej
kniÏnici bol nároãn˘ proces, ktor˘ je v sú-
ãasnosti vo svojej finálnej fáze. Systém
nebol pre nás úplnou novinkou. Od roku
2003 sme pouÏívali jeden z jeho modu-
lov, evidenciu publikaãnej ãinnosti, preto
sme ãiastoãne boli pripravení na to, ão
nás ãaká. Implementáciu sme spustili v
roku 2006. Systém sa skladá z niekoº-
k˘ch relatívne samostatn˘ch modulov –
napr. modul Akvizícia (objednávky a ná-
kup literatúry), Katalogizácia (knihovníc-
ke spracovanie dokumentov), Seriály 
(evidencia dochádzajúcich ãasopisov) a
pod. Moduly sa implementovali postup-
ne, vyvrcholením bolo spustenie modulu
V˘poÏiãky, kde sa najlep‰ie otestovala
funkãnosÈ a spoºahlivosÈ systému. Zo
starého v˘poÏiãného systému na nov˘
sme pre‰li takmer plynulo, iba s minimál-
nymi obmedzeniami pre ãitateºov.

Zásadn˘m bodom bola konverzia dát,
prechod údajov z databáz v star˘ch sys-
témoch do nového. Konvertovali sa napr.
údaje zo starého elektronického kataló-
gu, údaje o v˘poÏiãkách a ãitateºoch.
Vìaka konverzii sa nestratilo niã z práce,
ktorá bola urobená v predo‰l˘ch rokoch. 

Ako systém funguje?
- V module Akvizícia sa zaregistruje

objednávka knihy. Po jej doruãení do
kniÏnice sú údaje z tohto modulu pre-
vzaté do modulu Katalogizácia a publi-
kácia je spracovaná do fondu. Od mo-
mentu doruãenia do kniÏnice ju pouÏíva-
teº vidí v katalógu na webe, aj keì e‰te
nie je kompletne spracovaná a nedá sa
poÏiãaÈ. V spracovaní nov˘ch dokumen-
tov sa vyskytujú urãité zdrÏania, pretoÏe
medzinárodné normy, ktoré sme zaãali

aplikovaÈ v novom systéme, sú nároãnej-
‰ie a vyÏadujú dôkladnej‰í prístup. Na
druhej strane, dobre spracovan˘ doku-
ment môÏe pouÏívateº r˘chlej‰ie a ºah‰ie
vyhºadaÈ. Hneì pri spracovaní sa ku
konkrétnej publikácii doplní informácia,
kde bude umiestnená (v sklade, v ‰tu-
dovni, v ãiastkovej kniÏnici) a ãi sa bude
daÈ poÏiãaÈ iba v kniÏnici (prezenãne),
alebo aj mimo nej (absenãne). 

Aké sú základné benefity vo vzÈahu
k pouÏívateºovi? 

- Z hºadiska pouÏívateºa je najv˘znam-
nej‰ou zmenou moÏnosÈ pracovaÈ s jed-
n˘m systémom - bez ohºadu na to, ãi si
chce poÏiãaÈ literatúru alebo iba vyhºa-
dávaÈ (re‰er‰ovaÈ) v kniÏniãn˘ch databá-
zach. V systéme ARL poskytuje katalóg
na webe (hovorí sa mu IPAC – Internet
Public Access Catalogue) oveºa viac

Na februárovom valnom zhromaÏdení
Uãenej spoloãnosti SAV bol za riadneho
ãlena zvolen˘ prof. Ing. Jozef Bulla,
DrSc., dekan FBP. Poslaním Uãenej spo-
loãnosti, ako ãestného orgánu Sloven-
skej akadémie vied, je podporovaÈ roz-
voj vedy a roz‰irovanie vedeck˘ch po-
znatkov, iniciatívne sledovaÈ etické otáz-
ky v˘skumu a jeho aplikácií v praxi, vy-

jadrovaÈ sa k základn˘m problémom a
právnym normám vedy, techniky, ako aj
k smerovaniu v˘skumu v SR. V súãas-
nosti má 58 riadnych, 30 emeritn˘ch a
12 ãestn˘ch ãlenov. Zvolenie prof. Bullu
je ocenením jeho dlhoroãnej vedeckej
práce a uznaním vedeckej autority. Me-
novací dekrét si prevzal 5. mája 2008.
BlahoÏeláme! -r-

Prezident SR Ivan Ga‰paroviã vyme-
noval 12. mája 56 nov˘ch profesorov vy-
sok˘ch ‰kôl. „Vzdelanie, tvorivosÈ a kul-
túrnosÈ sú ekonomick˘mi a etick˘mi impe-
ratívmi na‰ej doby. Prikazujú nám nielen
byÈ, ale predov‰etk˘m byÈ niek˘m. Ak
nám záleÏí na budúcnosti, potom ich mu-
síme prijaÈ za svoje. Musíme sa stotoÏniÈ
s ich dosahom na kvalitu Ïivota,“ povedal
prezident v príhovore k novovymenova-
n˘m profesorom. Z rúk prezidenta Slo-
venskej republiky si menovacie dekréty
prevzali aj zamestnanci na‰ej univerzity,

Branislav Bobãek a Juraj Mlynek,
obaja v odbore ‰peciálna Ïivoãí‰na pro-
dukcia.

Menovací dekrét profesora pre odbor
technika a mechanizácia poºnohospodár-
stva si vo Veºkej aule Karolina v Prahe v
rámci slávnostného aktu z rúk prezidenta
âeskej republiky Václava Klausa 19. má-
ja prevzal Vladimír Rataj, prorektor pre
vzÈahy s verejnosÈou SPU v Nitre. 

Na‰im novovymenovan˘m profesorom
srdeãne blahoÏeláme a prajeme veºa
osobn˘ch a pracovn˘ch úspechov! -r-

Tradiãn˘ kontroln˘ deÀ k jarnej dezin-
fekcii, úprave hospodárskych dvorov a
aktuálnym otázkam ìal‰ieho rozvoja a
smerovania Vysoko‰kolského poºno-
hospodárskeho podniku SPU, s.r.o.,
KolíÀany, sa konal 15. mája. Zúãastnilo
sa na Àom aj vedenie univerzity na ãele
s rektorom Mikulá‰om Láteãkom. Pra-
covníci podniku prezentovali v˘sledky

svojej práce a novú techniku, poukázali
na zmeny, ktoré sa udiali od minulého
roka. Program zaãal v Oponiciach pre-
hliadkou porastu repky olejnej a kukuri-
ce, novej závlahovej techniky, hospo-
dárskeho dvora a farmy dojníc. ëal‰ou
zastávkou bola farma Îirany, kde si
úãastníci kontrolného dÀa prezreli silá-
Ïovanie lucerny. -rch-
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Podmienkou kvalitn˘ch sluÏieb Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice
(SlPK) je kniÏniãno-informaãn˘ systém (KIS). In‰titúcia patrila medzi priekop-
níkov automatizácie na Slovensku a ako jedna z prv˘ch ponúkala katalóg a
v˘poÏiãné sluÏby prostredníctvom internetu. PouÏívané systémy v‰ak po-
stupne zostarli a nastal ãas na zmenu. V minulom roku prebehla v kniÏnici im-
plementácia nového komplexného systému (Advanced Rapid Library – ARL),
ktor˘ pokr˘va v‰etky kniÏniãné ãinnosti – od nákupu kníh, cez evidenciu do-
chádzajúcich ãasopisov, registráciu publikaãnej ãinnosti aÏ po komunikáciu
s ãitateºmi. âo viedlo k zavedeniu nového systému a aké zmeny sa dotknú
pouÏívateºov, sme sa sp˘tali PhDr. ªUBICE JEDLIâKOVEJ, systémovej kni-
hovníãky a vedúcej implementaãného tímu.

... sú úspe‰ne za nami. Pred nami skú‰kové obdobie a ãas ‰tátnic. Veºa úspe-
chov, priatelia! Foto: za

Pri rozhodovaní uchádzaãov o ‰tú-
dium hrá neraz podstatnú úlohu aj ús-
pe‰nosÈ absolventov na trhu práce.
Nedávny prieskum spoloãnosti Pro-
fesia ukázal, Ïe firmy majú v˘razn˘
záujem o technicky orientovan˘ch
‰tudentov. V rebríãku desiatich NAJ
univerzít, zostavenom podºa záujmu
zamestnávateºov o absolventov, ob-
sadila prvé miesto Ekonomická uni-
verzita pred Slovenskou technickou a
Îilinskou univerzitou. Slovenská poº-
nohospodárska univerzita je ‰iesta. 

(Pravda, 6. 5. 2008)

V poradí uÏ ‰iesty roãník Nitrianskych univerzitn˘ch dní vyvrcholil hudobno-
umeleck˘m podujatím pod názvom Premostenia v Divadle A. Bagara. K sláv-
nostnej atmosfére prispela aj v˘stava v˘tvarn˘ch prác ‰tudentov Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinierstva, ktorú si mohli úãastníci galaveãera pozrieÈ
v priestoroch divadla.

Tohtoroãné NUD mali ambíciu podporiÈ
kandidatúru mesta Nitry na titul Európske
hlavné mesto kultúry 2013. Na slávnost-
n˘ veãer prijali pozvanie v˘znamné osob-
nosti akademického, kultúrneho a spolo-
ãenského Ïivota, do hºadiska si zasadli aj
‰tudenti, ktorí aktívne reprezentovali svo-
je univerzity v ‰portov˘ch podujatiach. 

Galaveãer, po odznení ‰tudentskej
hymny Gaudeamus igitur, otvorili rektori
Mikulá‰ Láteãka a Libor Vozár spoloãne
s primátorom Nitry Jozefom Dvonãom.
Scéna potom uÏ patrila umeleck˘m tele-
sám oboch univerzít, ale aj ìal‰ím nit-
rianskym hudobn˘m a taneãn˘m súbo-
rom. Búrliv˘m potleskom bolo odmenené
vystúpenie FS Zobor, ktor˘ sa predstavil
tancami zo ·ari‰a. Mimoriadnemu úspe-
chu sa te‰il Marek Pobuda, poslucháã 
1. roãníka FZKI, ktor˘ zároveÀ nav‰tevu-
je 2. roãník Cirkevného konzervatória 
v Bratislave, kde ‰tuduje opern˘ spev. 

V jeho interpretácii zazneli dve Doni-
zettiho operné árie. Diváci ocenili siln˘m
aplauzom aj huslistu Eduarda Kulina,
‰tudenta Katedry hudby PF UKF, ktor˘
zahral Cigánsku rapsódiu od Maurica
Ravela. OÏivením programu bolo vystú-
penie taneãného súboru Atikus, taneãná
akrobacia od Capoeiry, ãi Bluegrassová
pohoda, melodické kompozície americ-
kého pôvodu v podaní nitrianskej kapely
Grunt. Jedn˘m z jej ãlenov je gitarista
Ján Mezey, odborn˘ asistent na Katedre
ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
FZKI. Medzi lahôdky veãera patril aj scé-
nick˘ úryvok z inscenácie cestopisu Ma-
lebná cesta dolu Váhom. Hudobno-pohy-
bové pásmo s vyuÏitím gotick˘ch hudob-
n˘ch motívov, stredovek˘ch tancov,
piesní potuln˘ch trubadúrov a Ïonglér-
skeho umenia, predviedli umelci z divad-
la VYDI pri UKF. Vyvrcholením kultúrneho

Ocenenie vedeckej práce

Noví profesori

Prezentovali farmy i novú techniku

Na tohtoroãnej v˘stave Flóra Bratisla-
va sa predstavila aj Katedra záhrad-
nej a krajinnej architektúry v spolu-
práci s Botanickou záhradou SPU.
Návrh úpravy priestranstva na ploche
35 m2 získal zvlá‰tnu cenu riaditeºa
Flóry, ão pracovisko povaÏuje za mo-
tivaãn˘ prvok pre úãasÈ na ìal‰om
roãníku. Foto: Ing. A. TAKÁâOVÁ

vyjadrili niektorí ãlenovia SpR, doc. M.
Kadleãíková, Ing. D. Ács aj RNDr. J. Kol-
lár. Pripomienky boli smerované na moÏ-
nosti roz‰írenia spolupráce ‰koly s ìal‰ími
rezortmi hospodárstva SR, akreditáciu
‰tudijn˘ch programov, ako aj na postave-
nie univerzity v rámci ‰tátu a jej úlohu pri
pripomienkovaní zásadn˘ch odborn˘ch
otázok. V zmysle svojho ‰tatútu správna
rada vzala na vedomie v˘roãnú správu
SPU za minul˘ rok bez pripomienok. Po-
dobne sa vyjadrila aj k dlhodobému záme-
ru SPU do roku 2015. Správna rada dala
písomn˘ súhlas na zámenu nehnuteºného
majetku SPU – tenisového areálu s ne-
hnuteºn˘m majetkom mesta Nitry, zasta-
van˘mi plochami pod objektmi patriacimi
SPU, v hodnote 30 525 000 Sk. ëalej na
odpredaj neupotrebiteºného nehnuteºného
majetku, laboratória biologicko-fyzikálnych
anal˘z v KolíÀanoch, ako aj na investiãn˘
zámer na v˘stavbu ubytovacieho zariade-
nia SPU zámenou za vecné plnenie ·D
Pribina na Jesenského ulici. -r-

Na rokovaní Vedeckej rady SPU, ko-
nanej 24. apríla, bola po diskusii s pripo-
mienkami prijatá správa o v˘sledkoch ve-
deckov˘skumnej ãinnosti univerzity za rok
2007. âlenovia VR vzali na vedomie aj dl-
hodob˘ zámer univerzity do roku 2015 a
uloÏili jej zapracovaÈ doÀ relevantné pripo-
mienky z pracovísk. V zmysle pravidiel o
habilitácii docentov a vymenúvaní profe-
sorov predloÏili dekani fakúlt svoje návrhy.
Rada väã‰inou hlasov súhlasila s meno-
vaním doc. S. Hluchého, doc. V. Pagano-
vej, doc. J. Rusnáka a doc. M. Val‰íkovej
za profesorov vo svojich odboroch. VR
väã‰inou hlasov súhlasila s udelením titu-
lu doctor honoris causa prof. R. Godwinovi
(V. Británia) a prof. Ignácovi Hozovi (âR),
ako aj ãestného titulu profesor emeritus
prof. J. Jechovi.

Tridsiateho apríla sa konalo zasadnutie
Správnej rady SPU, ktoré otvoril jej pred-
seda, doc. Jozef Dvonã. V prvom bode sa
prerokúvala V˘roãná správa o ãinnosti
univerzity za rok 2007. V rozprave sa k nej

Tak, a je to! Nádeje spºasli ako bub-
lina. „ëakujem chlapcom za reprezen-
táciu vlasti, urobili, ão bolo v ich si-
lách,“ vyhlásil kapitán ná‰ho repre-
zentaãného tímu po neúspechu na ho-
kejov˘ch majstrovstvách sveta v Ka-
nade. No a teraz budú hráãi, tréneri,
funkcionári dlho diskutovaÈ, analyzo-
vaÈ a kibicovaÈ, preão sa tak stalo.
MoÏno padnú nejaké hlavy, pod niek-
tor˘mi sa zatrasie zem. Napriek tomu
sa slovenskí fanú‰ikovia te‰ia, Ïe sme
nevypadli z elitnej skupiny a ãakajú
nás ìal‰ie svetové súÈaÏe...

Veì o to ide! Neúspech, maco‰ské
podmienky predsa nie sú dôvodom
vzdávaÈ sa. To potvrdili aj „súÈaÏiaci“,
ktorí sa minul˘ t˘ÏdeÀ stretli v Nitre.
Tí, ktorí majú vo svojich kategóriách v
dne‰n˘ch ãasoch veru ÈaÏk˘ch súpe-
rov. Nestoja síce na klzkom ºade ako
hokejisti, ale ani pôda pod ich nohami
nie je rovná a schodná. O prostredí, v
ktorom kaÏdodenne súÈaÏia, ani ne-
hovorím! PretoÏe korãuºovaÈ v neºú-
tostnom svete konkurencie, to nie je
veru med lízaÈ. DodrÏiavaÈ ‰tósy le-
gislatívnych noriem, ktoré urãujú úrad-
níci v bielych ko‰eliach. A k tomu v‰et-
kému e‰te aj to poãasie! Nevyspyta-
teºné a koketné. Pranostika mieni, prí-
roda mení. No povedzte, nebolo by
jednoduch‰ie hodiÈ flintu do Ïita a po-
obzeraÈ sa po nejakej ºah‰ej obÏive? 

MoÏno áno, lenÏe slovensk˘ poºno-
hospodár nie je tak˘. Zatne zuby a
zajtra opäÈ vstane za svitania, aby
sial, nak⁄mil stádo. Aby bojoval... a
snáì aj vyhrával. Takíto víÈazi zaplnili
13. mája priestory V˘skumného ústa-
vu Ïivoãí‰nej v˘roby SCPV v Nitre.
Vy‰e päÈdesiat prvov˘robcov, podºa
dosiahnut˘ch v˘sledkov najlep‰ích
pestovateºov a chovateºov v uplynu-
lom roku, si prevzalo ocenenie Naj
Na‰e pole, Naj Slovensk˘ chov za rok
2007. Patrí im gratulácia, ale aj vìaka
za vyhrávanie nekoneãn˘ch maj-
strovstiev bez kamier a aplauzu. 

K. POTOKOVÁ



Dôraz na individuálnu prácu ‰tudentov

Pôdu obrábaÈ ‰etrne a efektívne

Niekoºko poznámok k akreditácii ‰tudijn˘ch programov

(Dokonãenie z 1. str.)
informácií. Osobitne moÏno vyhºadávaÈ
vo fonde ‰tudovní, moÏno nájsÈ informá-
cie o publikáciách v ãiastkov˘ch kniÏni-
ciach na katedrách, zobrazujú sa infor-
mácie o predpokladanom návrate poÏi-
ãanej literatúry a pod. Systém môÏe ko-
munikovaÈ s pouÏívateºmi prostredníc-
tvom e-mailu. Automaticky zasiela napr.
informácie o rezerváciách, upomienky a
pod. Preto je dôleÏité, aby súãasÈou úda-
jov o pouÏívateºoch bola aj ich spoºahli-
vá e-mailová adresa. Oproti minulosti
pribudla ãitateºom moÏnosÈ predæÏiÈ si v˘-
poÏiãky a moÏnosÈ rezervovaÈ si doku-
ment, ktor˘ je práve poÏiãan˘.

Systém umoÏÀuje osobitné nastave-
nie niektor˘ch parametrov, napr. v˘po-
Ïiãné lehoty pre zamestnancov univerzi-
ty sú dlh‰ie ako pre beÏn˘ch pouÏíva-
teºov. 

V˘znamné sú zmeny v re‰er‰ovaní.
Keì ãitateº nájde v kniÏniãn˘ch databá-

zach zaujímavú literatúru, môÏe si vyhºa-
dané údaje vo forme textového súboru
uloÏiÈ, vytlaãiÈ alebo poslaÈ na svoju 
e-mailovú adresu. 

MoÏností, ktoré systém poskytuje je
v‰ak oveºa viac, záleÏí najmä na pouÏí-
vateºovi, ãi ich v‰etky dokáÏe vyuÏiÈ.

Koºko dokumentov je spracova-
n˘ch v online katalógu SlPK? 

- V súãasnosti je to 160-tisíc zázna-
mov, ão v prepoãte na dokumenty pred-
stavuje takmer 300-tisíc kniÏniãn˘ch jed-
notiek, z celkového poãtu 530-tisíc, ktoré
kniÏnica vlastní. Okrem nov˘ch publi-
kácií spracúvame retrospektívne aj star-
‰iu literatúru, máme v úmysle zameraÈ
sa na najstar‰í fond, kde sú mimoriadne
zaujímavé publikácie zo zaãiatku 20.
storoãia. Databáza publikaãnej ãinnosti
tvorí okolo 90-tisíc záznamov a novinkou
je, Ïe v súãasnosti sa v nej spracúvajú aj
ohlasy – citácie. V online katalógu sú
spracúvané aj aktuálne odoberané ãaso-

pisy, pouÏívateº môÏe sledovaÈ, ktoré
ãísla uÏ boli dodané.

DôleÏité je, Ïe systém vie pracovaÈ s
elektronick˘mi dokumentmi. SúãasÈou
údajov v katalógu na webe môÏe byÈ aj
linka na pln˘ text, ak ho kniÏnica má k
dispozícii.

Zmenila sa prechodom na ARL aj fi-
lozofia práce s ãiastkov˘mi kniÏnica-
mi (âK) na katedrách a pracoviskách
univerzity?

- Otázka implementácie nového systé-
mu pre âK e‰te nie je dorie‰ená. Mnohé
nie sú automatizované vôbec, iné pouÏí-
vajú systém, ktor˘ so súãasn˘m rie‰e-
ním nie je kompatibiln˘. Do konca roku
2008 by sme radi s dodávateºskou fir-
mou na‰li vhodné rie‰enie. Prínosom
systému ARL pre ãiastkové kniÏnice v
súãasnosti je uÏ spomínaná moÏnosÈ vy-
ãleniÈ ich fond ako samostatn˘ zdroj na
úrovni subdatabázy v online katalógu. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Domáci a zahraniãní úãastníci workshopu v teréne... Snímka: V. R.

- Rozvoj medzinárodn˘ch vzÈahov vo
v‰etk˘ch oblastiach je vynikajúci spô-
sob, ako nadviazaÈ kontakty s odbor-
níkmi, s ktor˘mi máme spoloãn˘ pred-
met záujmu. Tak to bolo aj v tomto prí-
pade. Organizovanie workshopu nad-
väzovalo na ãinnosÈ pracovnej skupiny
CTF Working Group, ktorá pôsobí v
rámci Medzinárodnej organizácie pre
v˘skum obrábania pôdy (International
Soil Tillage Research Organization -
ISTRO). Na konferencii ISTRO 2006 v
nemeckom Kieli nadviazala na‰a kole-
gyÀa, Ing. Jana Havránková, MPhil.,
PhD., kontakt s popredn˘m anglick˘m
odborníkom Timom Chamenom zo
spoloãnosti CTF Europe Ltd. V rámci
rozhovorov vznikla my‰lienka usporia-
daÈ medzinárodn˘ workshop v Nitre. 

Toºko z organizaãnej stránky. Ale ão
terminus technicus riaden˘ pohyb
strojov po poli? 

- Je to systém obrábania pôdy, pri
ktorom sú pracovné zábery a rozchod
kolies strojov zladené tak, aby pracovné
jazdy strojov po poli poãas roka boli sú-
stredené do t˘ch ist˘ch stôp. V˘znam-
n˘m pomocníkom, umoÏÀujúcim takúto
organizáciu pracovn˘ch jázd, je systém
satelitnej navigácie. Obrábanie pôdy na
báze riadeného pohybu strojov po poli
nie je jednoduchá záleÏitosÈ. Je to sys-
tém, ktor˘ vyÏaduje dokonalú organizá-
ciu práce a pohybu strojov, zvládnutie
hardvérovej a softvérovej stránky sate-
litnej navigácie, ako aj vysoké nasade-
nie ºudského intelektu v˘robn˘ch mana-
Ïérov. Aj preto rie‰enie t˘chto problé-
mov pritiahlo do Nitry odborníkov z uni-
verzít a v˘skumn˘ch ústavov z Veºkej
Británie, ·vajãiarska, âeskej republiky,
Dánska, Nemecka, Fínska, Grécka a Ru-
munska. Úãastníci workshopu intenzív-
ne pracovali, diskutovali a dokázali sfor-
mulovaÈ solídnu my‰lienkovú a ideovú

platformu, na ktorej základe bude moÏ-
né ìalej rozvíjaÈ systém CTF v európ-
skych podmienkach. To by mohlo pri-
spieÈ k zníÏeniu náskoku tak˘ch krajín,
ako je USA ãi Austrália, kde sa tento
systém v súãasnosti uÏ vo veºkej miere
vyuÏíva. O priebehu podujatia sa po-
chvalne vyjadril aj jeho odborn˘ garant,
pán Tim Chamen. SúãasÈou programu
bola exkurzia do poºnohospodárskeho
podniku v Jel‰ovciach, na stredisko
VPP KolíÀany v Oponiciach, ako aj náv-
‰teva AGRO Divízie Selice, kde mali
úãastníci moÏnosÈ oboznámiÈ sa s úrov-
Àou vyuÏívania modern˘ch systémov
aplikovan˘ch na poºnohospodárskych
strojoch. 

Akademická debata na pôde univer-
zity, to je jedna vec, aplikácia v˘sled-
kov do praxe, zas druhá strana mince.
âo vedia na‰i poºnohospodári o tomto
systéme obrábania pôdy?

- Práve im bol venovan˘ seminár,
ktor˘ sa konal deÀ pred workshopom v
kongresovej sále nitrianskeho Agro-
in‰titútu. Organizátorom a zároveÀ spo-
luorganizátorom workshopu bola spo-
loãnosÈ AGRIO–postrekovaãe, s. r. o.,
známa v˘robou postrekovaãov, ale aj
predajom satelitnej navigácie a dopln-
kov k aplikaãnej technike. ªudia z pra-
xe mali moÏnosÈ oboznámiÈ sa s pod-
statou riadeného pohybu strojov po po-
li a najmä v˘hodami tejto technológie.
Tie tkvejú predov‰etk˘m v ochrane
vlastností a ‰truktúry pôdy, ale záslu-
hou riadeného pohybu strojov po poli
sa znaãne zniÏuje spotreba pohonn˘ch
hmôt a mnoÏstvo aplikovan˘ch hnojív
ãi pesticídov. To v‰etko prispieva k vy‰-
‰ej efektívnosti pracovn˘ch operácií a k
zniÏovaniu nákladov.

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

www.uniag.sk

ZO ZASADNUTIA AKADEMICKEJ OBCE TECHNICKEJ FAKULTY

Nov˘ informaãn˘ systém 
roz‰íril kniÏniãné sluÏby

TF má v súãasnosti akreditovan˘ch
19 ‰tudijn˘ch programov, z toho 9 ba-
kalárskych, 7 inÏinierskych a 3 dokto-
randské. V minulom akademickom roku
ju nav‰tevovalo 1 411 ‰tudentov. Úby-
tok ‰tudentov bol 13, 47 %, t. j. vy‰‰í ako
v predchádzajúcom roku (10, 56 %), ão
je spôsobené úbytkom ‰tudentov v pr-
vom roãníku (31, 52 %). Opakovanie ‰tú-
dia evidujú u 26 ‰tudentov denného a
28 ‰tudentov externého ‰túdia. Prof.
Kroãko zdôraznil, Ïe na TF neprichá-
dzajú zo stredn˘ch ‰kôl najlep‰í ‰tuden-
ti, takÏe moÏnosti na zníÏenie percenta
neúspe‰n˘ch ‰tudentov treba hºadaÈ v
pedagogickom prístupe, vo vyuÏívaní
modern˘ch didaktick˘ch metód, zabez-
peãení vhodn˘ch ‰tudijn˘ch materiálov,
presnom definovaní poÏadovan˘ch po-
znatkov v súlade s rozsahom predná‰a-
ného uãiva a v dôslednej kontrole peda-
gogického procesu. 

V˘znamn˘m motivujúcim prvkom pre
dosiahnutie vynikajúcich ‰tudijn˘ch v˘-
sledkov sú motivaãné ‰tipendiá. V aka-

demickom roku 2006/07 fakulta vyplatila
formou prospechov˘ch ‰tipendií spolu
milión 665-tisíc korún. „Vo v˘chovno-
vzdelávacom procese naìalej treba zvy-
‰ovaÈ nároky na individuálnu prácu ‰tu-
dentov, na samostatné ‰túdium poãas
semestra a na prezentáciu vlastn˘ch
prác a projektov. ·tudenti majú právo
aspoÀ raz za rok vyjadriÈ sa formou ano-
nymného dotazníka o kvalite v˘uãby a
uãiteºoch. Poãas letného semestra bolo
na TF odovzdan˘ch 1 188 dotazníkov,
ich vyhodnotenie, a rie‰enie prípadn˘ch
nedostatkov realizovalo vedenie fakulty
v spolupráci s vedúcimi katedier,“ pove-
dal dekan. ZároveÀ dodal, Ïe demogra-
fick˘ v˘voj v budúcich rokoch nepriazni-
vo ovplyvní poãty uchádzaãov o ‰túdium
na TF. Z tohto dôvodu narastá v˘znam
propagácie moÏností ‰túdia na fakulte.
„Potreba zv˘‰enia atraktívnosti ‰túdia
na TF a zlep‰enia moÏností uplatnenia
absolventov na trhu práce boli hlavn˘m
motívom na‰tartovania procesu zmeny
názvu Mechanizaãnej na Technickú fa-

kultu, ktor˘ podstatne lep‰ie vystihuje
obsah ‰tudijn˘ch programov a zamera-
nie vedeckov˘skumnej ãinnosti fakulty,“
uviedol prof. Kroãko. 

TF a jej katedry naìalej spolupracujú
s tradiãn˘mi partnermi, zahraniãn˘mi uni-
verzitami a in˘mi organizáciami. V mi-
nulom akademickom roku bola na fakul-
te zabezpeãená mobilita pre 5 zahraniã-
n˘ch ‰tudentov v rámci programu Eras-
mus. „MoÏnosti ‰tudijn˘ch pobytov nie
sú zo strany ‰tudentov MF dostatoãne
vyuÏívané. Príãiny sú v nízkych pridele-
n˘ch finanãn˘ch prostriedkoch a v ne-
dostatoãn˘ch jazykov˘ch kompeten-
ciách ‰tudentov,“ kon‰tatoval dekan. 

V súvislosti s vedeckov˘skumnou ãin-
nosÈou informoval, Ïe pre zlep‰enie ak-
cieschopnosti a integrácie snáh jednot-
liv˘ch pracovísk v oblasti v˘skumu ob-
noviteºn˘ch zdrojov energie bolo na TF
s úãinnosÈou od 1. januára 2008 zriade-
né samostatné vedeckov˘skumné a
vzdelávacie pracovisko s názvom Cen-
trum v˘skumu obnoviteºn˘ch zdrojov
energie. 

Na záver vystúpil Ing. Martin Bohát
so správou o ãinnosti ‰tudentského par-
lamentu za rok 2007. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

váva do dne‰n˘ch dní. Nezodpovedá vnú-
tornej podstate disciplíny a potrebám jej
vlastného rozvoja, ale najmä rozvoju bio-
logick˘ch vied a odborov vrátane lekár-
skych, poºnohospodárskych a potravinár-
skych. Biochémia v rámci podstupiny 4.1.
Vedy o neÏivej prírode pôsobí neprirodze-
ne, izolovane, netvorí jednotn˘ celok, pri-
tom nevytvára teoretick˘ základ pre rozvoj
prakticky Ïiadnej z 39 vedn˘ch disciplín ãi
‰tudijn˘ch programov (4.1.1 – 4.1.39). Na-
proti tomu v rámci vied o Ïivej prírode
(4.2.) je prakticky rozvoj kaÏdej zo 16 uve-
den˘ch ‰tudijn˘ch programov nemysliteº-
n˘ bez biochémie. Postavenie biochémie
pre rozvoj biologick˘ch disciplín je neza-
stupiteºné, vytvára nielen teoretick˘ základ
a metódy, ale urãuje aj taktiku a stratégiu
ich rozvoja. 

Analogicky sa nemoÏno stotoÏniÈ so za-
triedením biotechnológie a snáì i ìal‰ích
programov do podskupiny 5.2. Kon‰truk-
ãné inÏinierstvo, technológie, v˘roba a ko-
munikácie. Nie je opodstatnené, aby iba na
základe náhodnej pojmovej zhody slov
„technológie“ bolo moÏné zaraìovaÈ do
spoloãnej podskupiny viaceré neporovna-

teºné odbory (·P). V˘znam pojmu techno-
lógie (postup, proces) pre biotechnológie
nie je identick˘, ale ani porovnateºn˘ s
technológiou v strojárstve alebo stavebníc-
tve. V súãasnej dobe je pomerne roz‰írené
pouÏívaÈ pojem technológia aj pre netech-
nické procesy, napr. didaktické technoló-
gie, masmediálne technológie a i. Existujú
aj technológie pestovania rastlín, technoló-
gie chovu zvierat, av‰ak to nás e‰te ne-
oprávÀuje k tomu, aby sme tieto odbory za-
radili do 5. podskupiny ‰tudijn˘ch odborov.

Keì v‰ak vychádzame z vecnej podsta-
ty definície predmetu biotechnológie a vy-
medzenia predmetu ‰túdia, potom podºa
Európskej federácie pre biotechnológie
(FEB) sú biotechnológie chápané ako
„technológie, ktoré vyuÏívajú Ïivé organiz-
my alebo ich súãasti k v˘robe alebo modi-
fikácii produktov, ale taktieÏ aj metódy a
postupy ‰ºachtenia mikroorganizmov, rast-
lín a Ïivoãíchov pre ich ‰pecifické pouÏitie“.
Z toho vypl˘va, Ïe biotechnológie zah⁄Àajú
nielen technologické postupy v˘roby biolo-
gicky aktívnych látok, ale i tvorbu a kon-
‰trukciu funkãn˘ch biologick˘ch produkã-
n˘ch systémov a ‰truktúr, ale i detekciu
molekulárnych markérov i génov (vyuÏitím
biotechnologick˘ch postupov) hospodár-
sky v˘znamn˘ch vlastností Ïiv˘ch organiz-
mov. Definícia „biochemick˘ch technológií“
(rozumej moderné biotechnológie) je e‰te
v˘stiÏnej‰ia a predstavuje „vedu o záko-
noch, metódach a procesoch biochemickej
premeny surovín na spotrebné predmety,
sluÏby alebo polotovary. Procesy sa usku-
toãÀujú Ïiv˘mi bunkami, ich zloÏkami alebo
katalytick˘mi systémami v prostredí bio-
chemického reaktora“. Preto je nezluãiteº-
né, aby technológie, správnej‰ie metódy a
postupy prípravy bioproduktov, ale aj
GMO, a t˘m i tento ‰tudijn˘ program, boli
zaradené do tej istej podskupiny ako po-
stup spracovania kameÀa, Ïeleza ãi plas-

biologick˘ch vied, medzi také odbory, ako
je fyziológia, genetika, mikrobiológia, viro-
lógia, imunológia, molekulárna biológia a
ìal‰ie. Biochémia nevznikla na báze che-
mick˘ch, ale biologick˘ch vied, menovite
fyziológie. Pritom v lone biochémie sa for-
movali nové biologické vedné disciplíny
ako molekulárna biológia, enzymológia,
klinická biochémia, enz˘mové inÏinierstvo,
molekulárna genetika, biochemické tech-
nológie, genomika, proteomika a ìal‰ie. 

Do skupiny chemick˘ch vied bola bio-
chémia zaradená pravdepodobne e‰te v
50. rokoch 20. storoãia a tento stav pretr-

tí a aplikaãn˘ch moÏností. Triedenie a za-
ãleÀovanie vedn˘ch disciplín a odborov do
kvázi stabilného systému by sa malo odví-
jaÈ predov‰etk˘m od predmetu ‰túdia ved-
n˘ch odborov, pouÏívan˘ch ‰peciálnych
metód pri rie‰ení procesov, vzÈahov a zá-
konitostí.

Na príklade biochémie a biotechnoló-
gie pokladám za Ïiaduce poukázaÈ na
odborn˘ nesúlad podstaty predmetov
ãi programov so stavom, ktor˘ upravu-
je dokument M· SR.

Diferencovanie odborov v rámci pod-
skupiny 4. Prírodné vedy na vedy o „neÏi-
vej“ (4.1.) a „Ïivej prírode“ (4.2.) je archaic-
ké a málo funkãné. Domnievam sa, Ïe ta-
k˘to prístup v súãasnej dobe nie je celkom
opodstatnen˘. Z uvedeného pohºadu je aj
zaradenie biochémie medzi prírodné vedy
o neÏivej prírode odborne nesprávne. Je
pravda, Ïe biochémia okrem biochemic-
k˘ch metód úspe‰ne vyuÏíva fyzikálno-
chemické metódy, av‰ak rozvoj prakticky
v‰etk˘ch biologick˘ch odborov i tak˘ch
klasick˘ch, ak˘mi sú cytológia, mikrobioló-
gia, anatómia, genetika, histológia a pod.,
je determinovan˘ taktieÏ aplikáciou fyzi-
kálnych, chemick˘ch a biochemick˘ch me-
tód a techník. 

Biochémia skúma v˘luãne základné
procesy v Ïiv˘ch organizmoch. Na mole-
kulárnej úrovni skúma podstatu Ïivotn˘ch
pochodov a Ïivota vôbec. Preto je nepri-
merané a odborne nesprávne, Ïe veda,
ktorej objektom skúmania je Ïivá bunka,
biologick˘ systém, je zatriedená do pod-
skupiny 4.1. Vedy o neÏivej prírode.
Biochémia patrí predov‰etk˘m do skupiny

V tomto smere je pre vysoké ‰koly roz-
hodujúci dokument M· SR, známy ako
Sústava ‰tudijn˘ch odborov Slovenskej re-
publiky. Napriek tomu, Ïe tento závaÏn˘
materiál bol viacnásobne prehodnocovan˘
a inovovan˘, nezodpovedá úplne reálnym
potrebám rozvoja odborov a V·. Od roku
2002 bolo vytvoren˘ch spolu 14 modifiká-
cií, posledná v júni 2007. Realizované
zmeny boli podºa môjho názoru iba for-
málne a nepodstatné. Pozitívne moÏno
hodnotiÈ kon‰tituovanie ‰tudijného odboru
Fyziologická a klinická v˘Ïiva (7.4.10.) v
rámci podskupiny 7.4. (Nelekárske zdra-
votnícke vedy). I napriek tomu je sústava
vytvorená prednostne klasick˘mi vedn˘mi
odbormi, ktoré sa formovali e‰te v 19. a
20. storoãí. Ich ‰truktúra nepôsobí dosta-
toãne motivaãne a in‰pirujúco pre formo-
vanie nov˘ch modern˘ch odborov a nad-
väzne i ·P. Nedostatoãne akcentuje celo-
svetové trendy rozvoja vedn˘ch odborov,
súãasné priority rozvoja vedy a spoloãnos-
ti, ale najmä perspektívne potreby praxe. 

Je známe, Ïe najv˘znamnej‰ie vedecké
prínosy a prevratné objavy vznikajú spra-
vidla na rozhraní viacer˘ch vedn˘ch odbo-
rov. V sústave ‰tudijn˘ch odborov absen-
tujú také perspektívne a kºúãové odbory,
ako sú moderné biotechnológie ãi bioche-
mické technológie, nanotechnológie, ge-
nomika, proteomika, enz˘mové inÏinier-
stvo, molekulárna genetika, génové inÏi-
nierstvo, bioinformatika a ìal‰ie. Predlo-
Ïená skladba v dostatoãnej miere nevy-
jadruje funkãnú vnútornú podstatu jednot-
liv˘ch odborov z hºadiska re‰pektovania
vzájomn˘ch interakãn˘ch väzieb, súvislos-

tov. Nie je moÏné robiÈ analógiu medzi
podstatou spracovania hmoty biologickej
(mikroorganizmy, rastliny, Ïivoãíchy) a ne-
Ïivej (kameÀ, Ïelezo), ale ani technológia-
mi a spôsobmi ich úpravy, spracovania,
zu‰ºachÈovania. 

Na základe uvedeného odporúãam pre
oblasÈ technológií, metód a postupov spra-
covania poºnohospodárskych produktov a
mikrobiálnej biomasy vytvoriÈ samostatnú
podskupinu ã. 5.3. pod názvom Technoló-
gie kon‰trukcie produkãn˘ch systémov v˘-
roby biopreparátov a biologicky aktívnych
látok s vyuÏitím biologick˘ch produkãn˘ch
systémov. MoÏno do nej zaradiÈ ‰tudijné
programy potravinárske technológie, bio-
technológie, ale aj ìal‰ie. Naproti tomu by
bolo úãelné do podskupiny 5.2. zaradiÈ ‰tu-
dijné programy stroje a zariadenia pre bio-
technológie, stroje a zariadenia pre potra-
vinársky priemysel a ìal‰ie.

Sústava ‰tudijn˘ch odborov má bez-
prostredn˘ vplyv na tvorbu pracovn˘ch
skupín v rámci AK, ktoré posudzujú návr-
hy na akreditáciu ‰tudijn˘ch programov.
Nakoniec, kon‰trukcia sústavy vedn˘ch
odborov pre schvaºovanie v˘skumn˘ch
projektov v podstate kopíruje ‰truktúru,
ktorá je uvedená v Sústave ‰tudijn˘ch pro-
gramov. Preto forma a ‰truktúra predmet-
ného materiálu M· SR v˘znamne rie‰i aj
záujmy jednotlivcov a najmä fakúlt a V·,
ktoré sa prakticky budú realizovaÈ cez
akreditáciu ·P, schvaºovanie v˘skumn˘ch
projektov a priznanie práva uskutoãÀovaÈ
habilitácie a inaugurácie fakultám vyso-
k˘ch ‰kôl.

Odporúãam, aby pri ìal‰ej novelizácii
Sústavy ‰tudijn˘ch programov boli zohºad-
nené aj uvedené pripomienky, ão môÏe
pozitívne prispieÈ k rozvoju biochémie a
biotechnológie, ako aj biologick˘ch a po-
travinárskych odborov.

Prof. Ing. IVAN MICHALÍK, DrSc.

V Kongresovom centre SPU sa 7. mája konalo zhromaÏdenie akademickej obce
Technickej fakulty. V úvode odznela Správa o ãinnosti Akademického senátu TF,
ktorú predniesol jeho predseda, doc. Zdenko Tkáã. Akademick˘ senát TF na svo-
jom zasadnutí 19. marca schválil V˘roãnú správu o ãinnosti TF za rok 2007, s jej
podstatn˘mi ãasÈami oboznámil akademickú obec prof. Vladimír Kroãko, dekan TF.

MÔJ NÁZOR

V súãasnej dobe sa na v‰etk˘ch univerzitách v SR pripravujú nové návrhy
pre komplexnú akreditáciu ‰tudijn˘ch programov (·P). V˘sledok predurãí od-
bornú profiláciu pracovísk, rozsah ãinností, právomocí a kompetencií v ob-
lasti prípravy kvalifikovan˘ch odborníkov, ale i programované smerovanie ve-
deckov˘skumn˘ch ãinností.

Riaden˘ pohyb strojov po poli, ãiÏe Controlled Traffic Farming (CTF), to
bola ústredná téma medzinárodného workshopu, ktor˘ sa v dÀoch 23. a 24.
apríla 2008 konal na Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov Technickej fa-
kulty SPU. Kto, o ãom, preão? Sp˘tali sme sa vedúceho katedry, prof. Ing.
LADISLAVA NOZDROVICKÉHO, PhD.
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...tak ako posledn˘krát ...

(Pokraãovanie na 4. str.)

V ZRKADLE...
jedna z nás
Ing. KATARÍNA OL·OVSKÁ, PhD.,

odborná asistentka
na Katedre fyzioló-
gie rastlín FAPZ

Miesto narodenia:
Myjava

Vek: 38

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
- Odkedy si pamätám, tak uãiteºkou v ma-
terskej ‰kole alebo vychovávateºkou.

âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-
brali práve túto oblasÈ? 
- ·tudovala som fytotechnick˘ odbor na
Vysokej ‰kole poºnohospodárskej v Nitre.
K tejto oblasti som sa „prepracovala“ aÏ
na gymnáziu a k rozhodnutiu prispelo ur-
ãite viac vecí: vzÈah k prírode, ale napr. aj
fakt, Ïe som mohla relatívne zblízka (cez
moju mamu a jej zamestnanie) pozorovaÈ
vtedaj‰ie prosperujúce ·M Plavecké Pod-
hradie (hlavne ich rastlinnú ãasÈ v˘roby),
poznaÈ sa s ich pracovníkmi, brigádovaÈ u
nich a pod. V koneãnom dôsledku som
v‰ak aj tak „zakotvila“ pri uãiteºskom chle-
bíku. Som teda dôkazom toho, Ïe detské
sny sa plnia.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 
- Nezvyknem presne poãítaÈ hodiny strá-
vené v práci, ãasto „nadrábam“, aj keì v
poslednej dobe pribúda viac mimopracov-
n˘ch povinností a starostí, takÏe musím
viac zvaÏovaÈ organizáciu a vyuÏívanie
môjho pracovného i voºného ãasu.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 
- Vnímam ju vo v‰eobecnosti pozitívne.
Som ãlovek, ktor˘ nie je skúpy na radu a
povzbudivé slovo (za katedrou ãi mimo
práce), ak o ne niekto stojí. Preto ma veº-
mi pote‰í, keì tínedÏer dokáÏe odo mÀa
prijaÈ názor. To, Ïe mladí ãasto stoja v
opozícii a majú „svoju hlavu“, dokáÏem
pochopiÈ najlep‰ie vtedy, keì si uvedo-
mím, koºko ilúzií o pravdivosti tohto sveta
musia v priebehu svojho dospievania stra-
tiÈ, aby sa sami v Àom nestratili. 

Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia? 
- Nemám rada, keì ma niekto vedome „Èa-
há za nos“, resp. chce so mnou „vypiecÈ“.
OceÀujem otvorenú hru s jasn˘mi pravid-
lami, v práci i v súkromí.

S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali?
- Urãite s mojím neboh˘m otcom, s ním by
som si e‰te mala ão povedaÈ.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 
- MoÏno Nobelova cena udelená Al Goro-
vi a IPCC za príspevok k rie‰eniu globál-
nej zmeny klímy a mediálne polemizova-
nie, ktoré tento akt rozpútal.

âo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Asi ºudí, ale to je to najÈaÏ‰ie, a tak sa
pokú‰am rad‰ej meniÈ samu seba.

âo rada ãítate? 
- Momentálne som sa znovu vrátila k Pau-
lovi Coelhovi a súãasne som sa zaãítala
do prvotiny – cestopisného románu môjho
kamaráta Ota Malého.

Ako si dobíjate energiu?
- Pri ‰túdiu na vysokej ‰kole to bol ‰port,
tak˘ nenásiln˘, viac nepravideln˘ ako pra-
videln˘, po ktorom sa ãlovek dobre cítil,
mal dobrú náladu a na sebe voºné ‰aty
veºkosti 40. V tomto smere sa budem mu-
sieÈ nad sebou zamyslieÈ... 

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
- Mám „ãiperku“ mamu - pracujúcu dô-
chodkyÀu a dve star‰ie sestry s podobnou
„diagnózou“ – uãiteºka, ão je pri na‰ich ro-
dinn˘ch stretnutiach zdrojom nekoneã-
n˘ch rozhovorov a obãas aj zábavy. Naj-
lep‰ie nám v rodine vie uãiteºsk˘ syndróm
pripomenúÈ moja neter Natália.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?
- Samozrejme, a nie jeden. Ale sme pred-
sa ºudia, nie?

Aké máte koníãky? 
- Posledné roky je to turistika po vlastn˘ch
(nohách), príp. cyklistika.

Aká je dovolenka va‰ich snov? 
- Súvisí s predchádzajúcou odpoveìou.
Chcela by som e‰te viac turisticky spoznaÈ
Slovensko a moÏno aj niektoré ìal‰ie kra-
jiny.

Humor je korením Ïivota – máte ne-
jak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok
zo ‰koly? 
- S b˘val˘mi spoluÏiakmi si ãasto spomí-
name na psychicky nároãné cviãenia z
matematiky pod taktovkou doc. Novot-
ného, ktor˘ nám raz diktoval príklad na v˘-
poãet pribliÏne tohto znenia: „Vypoãítajte
objem siláÏnej jamy tvaru obráteného li-
chobeÏníka s rozmermi x, y, z...“. Ná‰
spoluÏiak, Pali Pachem (povestn˘ praktik,
absolvent strednej poºnohospodárskej
‰koly) nevydrÏal a v dobrej vôli poopraviÈ
zarytého teoretika, ne‰Èastne zdvihol ru-
ku: „Pán docent, ale v praxi takáto siláÏna
jama neexistuje!“ -rch-

www.uniag.sk

V jedno krásne a slneãné popoludnie, 24. apríla, sa poslucháreÀ „zet-nula-
dva“ stala miestom nev‰ednej udalosti. Vlastne, ani nie nev‰ednej, ak máme na
mysli univerzitné tradície, ale skôr v˘nimoãnej pre nás – uÏ ãoskoro absolven-
tov a na‰ich (päÈ rokov obºubovan˘ch) pedagógov.

KaÏdá fakulta je nieãím jedineãná a v
tomto duchu sa nesú aj posledné pred-
ná‰ky. P˘tate sa ako? KeìÏe sme ‰tu-
denti Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva a v na‰om roãníku sú len dva
odbory - technológia potravín a biotech-
nológie - rozhodli sme sa, Ïe v tento deÀ
zúroãíme v‰etko, ão sme sa na univerzi-
te nauãili. A ako sa patrí, prakticky.

UÏ od zaãiatku t˘ÏdÀa sme vo fakult-
n˘ch laboratóriách pripravovali dobroty
na ná‰ veºk˘ deÀ. Skôr, neÏ sme v „diel-
ni“ docenta Lagina zaãali s v˘robou ‰un-
ky, klobás a darãekov v podobe peãeÀo-
v˘ch pa‰tét (kaÏdá s vlastnou etiketou,
názvom a podobizÀou obdarovaného
pedagóga), uvarili sme v univerzitnom
minipivovare, u inÏiniera Tótha, pivo. A
nie hocijaké, ale s medom! Síce Ïiaden
„PlzeÀ“, no kto by porovnával domácu
dobrôtku s nejakou priemyselnou „sto-
kou“.     Ráno pred hodinou „H“ sa zi‰iel
tím na‰ich ‰pecialistov pre potraviny
rastlinného pôvodu a dal sa do práce.
V˘sledkom boli teplé, jemné a voÀavé
Ïemliãky. S produktmi kolegov Ïivoãi-

chárov sa správne chuÈovo a dieteticky
dopæÀali.

Odbila trinásta. V preplnenej Z–02 bo-
li naãapované a naaranÏované na‰e v˘-
tvory, naokolo svietili úsmevy ‰tudentov
a uãiteºov. Budúci technológovia a bio-
technológovia boli pripravení vypoãuÈ si
„tú na‰u poslednú“.

Atmosféra bola viac
ako skvelá: v˘buchy
smiechu, sprevádzané
vlnami búrlivého po-
tlesku, hrou na harmo-
niku, spevom. Vystú-
penia, ktoré by ste od
na‰ich, vÏdy serióz-
nych autorít, neãakali,
perliãky z písomiek a
odpovedí, trefné anek-
doty – to sú len zrnká
záÏitkov z toho skvelé-
ho dÀa. Aby ste neboli
ukrátení, uverejÀujeme
pár otázok a úloh, kto-
ré sme pre na‰ich pe-
dagógov pripravili, aj

keì nie v‰etci stihli (ãi mohli) na ne od-
povedaÈ. Ak majú pocit, Ïe by sme na ne
mali dostaÈ odpovede, do konca mája je
e‰te ‰anca      . Zábavu síce o ôsmej ve-
ãer ukonãila SBS-ka, na internátoch v‰ak
pokraãovala aÏ do nedeºného rána.

Ak sa povie posledná predná‰ka, väã-
‰ina si predstaví humor a zábavu, pre
niektor˘ch je to moÏno po prv˘krát, ão
nav‰tívili predná‰kareÀ, pre in˘ch zasa je-
diná predná‰ka, na ktorú sa poãas ‰túdia

A je tu predná‰ka, na ktorú sme sa päÈ rokov te‰ili! 
Foto: autori

ZaslúÏen˘ aplauz zoÏali Zoboristi.

Slávnostn˘ program v DAB bol koru-
novan˘ ãa‰ou vína, na ktorú hostí po-
zvali rektori oboch univerzít a primátor
Nitry. Snímky: za

Pe‰ia zóna oÏila hudbou, spevom a
tancom.

programu bol tanec Rhythm of the Night
z muzikálu Moulin Rouge, ktor˘ pred-
viedla taneãná skupina PHDU. Symboli-
zoval bodku za premosteniami rôznych
ãasov a kultúr, ako aj bodku, ktorá otvá-
ra nové priestory. 

(Dokonãenie z 1. str.)

Ako bol spokojn˘ s realizáciou programu dramaturg a reÏisér veãera Pavol
Sika? 

- Tento typ programu robím pre univerzity uÏ piaty rok a zakaÏd˘m sa nieão nové
nauãím. Myslím si, Ïe tohtoroãn˘ sa nám podarilo vygradovaÈ a dostaÈ do pruÏnej‰ej
podoby. A to napriek tomu, Ïe sme ho realizovali bez skú‰ok, takÏe kaÏd˘ úãastník
improvizoval. Vzhºadom na to, Ïe to boli vystúpenia ‰tudentov, a nie profesionálov,
program bol na vysokej úrovni. Pravda, keì je ãlovek unaven˘, preblesne mu hlavou
my‰lienka – robil som to naposledy a nikdy viac! Ale potom, keì poãúvate pozitívny
ohlas verejnosti, prekonáte únavu a zvíÈazí povaha, s nov˘mi silami sa pustíte do
realizácie ìal‰ieho programu. Pre mÀa to znamená najmä v˘zvu hºadaÈ umelecky na-
dan˘ch mlad˘ch ºudí, ktorí mnohokrát nedajú o sebe vedieÈ. Tento rok sa nám to po-
darilo a divákom sme pripravili jedineãn˘ záÏitok v podobe operného spevu.

So svojimi dojmami zo slávnostného veãera sa s nami podelili aj rektori
oboch univerzít.

Mikulá‰ Láteãka: - Som rád, Ïe sa NUD organizujú, a Ïe dne‰n˘ veãer je len ich
vyvrcholením. Predchádzalo mu mnoÏstvo umeleck˘ch, ‰portov˘ch a spoloãen-
sk˘ch podujatí. Premostenie má svoju symboliku, zaãali s ním e‰te b˘valí rektori,
Imrich Okenka a Daniel Kluvanec, a som rád, Ïe vzájomná spolupráca medzi uni-
verzitami, ako aj oboma in‰titúciami a mestom, prerástla do dne‰nej podoby.
PretoÏe, tak, ako univerzity sú súãasÈou mesta, mesto je súãasÈou univerzít. 

Libor Vozár: - Dne‰n˘ galaveãer sa naozaj vydaril, kultúrny program bol vynika-
júci. Som obdivovateº Zoboristov a páãil sa mi aj súbor Atikus, ãi vystúpenia ìal‰ích
hudobn˘ch telies. TieÏ som veºmi rád, Ïe sa na‰im chlapcom uÏ druh˘krát podarilo
získaÈ futbalov˘ pohár, ãím sa snaÏíme mierne vyváÏiÈ na‰e predchádzajúce futbalo-
vé neúspechy. V súvislosti so ‰portom je v‰ak správne hovoriÈ o ‰Èastí, a to je vrtka-
vé. Raz sa usmeje na jednu, inokedy zase na druhú stranu. Najväã‰iu radosÈ mi pre-
to spôsobuje skutoãnosÈ, Ïe ‰portovci oboch nitrianskych univerzít dosahujú úroveÀ,
ktorá je porovnateºná so slovenskou ‰piãkou. -rch-

V rámci Nitrianskych univerzitn˘ch dní
6. mája pre‰iel centrom mesta pestro-
farebn˘ sprievod s alegorick˘mi vozmi -
Karneval v Riu po slovensky. O dobrú
náladu Nitranov sa postarali dievãatá z
folklórneho súboru Zobor, taneãn˘ súbor
ALL FOR ONE a EIJA z CVâ Domino,
ako aj maÏoretky. V kultúrnom programe

sa predstavil folklórny súbor Zobor so
svojou kapelou a dÏezová skupina
SWING LESS. Úãinkujúci sa viezli v ale-
gorick˘ch vozoch na vleãkách za traktor-
mi, na Nitrianskom exprese a na vláãiku
z Poºnohospodárskeho múzea, alebo
pochodovali pe‰o. V historickom centre
bol aj zv˘‰en˘ poãet hliadok mestskej
polície, ktoré pochod sprevádzali. Sú-
ãasÈou sprievodu boli aj vyslanci kandi-
datúry mesta Nitry na titul EHMK 2013,
ktorí sa viezli v Nitrianskom exprese, vy-
zdobenom balónmi a logom. Karnevalo-
v˘ sprievod pre‰iel od zimného ‰tadióna
cez Îupné námestie, Farskú, Kupeckú
ulicu, pe‰ou zónou po ·tefánikovej trie-
de aÏ ku kriÏovatke pred Tescom. Odtiaº
odboãil na Triedu Andreja Hlinku a za
mostom pokraãoval k areálu Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, na Akade-
mickú ulicu. Popoludní program pokra-
ãoval spoloãn˘m majálesom ‰tudentov
oboch univerzít pod názvom BaÏant Ma-
jáles. Na otvorení sa zúãastnili prorekto-
ri oboch univerzít, doc. Vladimír Rataj a
doc. Miroslav TvrdoÀ, ako aj primátor
Nitry, Jozef Dvonã. Na podujatí, ktor˘m
vyvrcholila jedna z najväã‰ích ‰tudent-
sk˘ch akcií Nitrianskych univerzitn˘ch
dní 2008, vystúpili hudobné skupiny Gla-
diátor, Polemic a Hex. -rch-

·TUDENTSK¯M PEROM

Prechádzka v du‰i Nininej

Cez tvoje zelené oãi,
do smutnej du‰e vchádzam.
Îijem tam, b˘vam, d˘cham.

Myslím na to, ão mi dáva‰.
Dlho som nespal v noci,
ãítam Ti v du‰i, bú‰i mi v srdci.

âítaÈ Ëa z vnútra, bol môj sen.
Teraz sa ale bojím,
veì to ão vidím, 
som ja, nie tvoj vlastn˘ tieÀ. 

Keby tieÀ, veì sme to my.
Povie‰: aké my? Si len ty a ja.
Îiadne my nebolo a nesmie byÈ.
Nesmie‰ sa mi zaºúbiÈ.

Viem, Ïe je to nezmysel,
ÏiÈ v niekom inom, vo svojom svete.
Cítim sa ako jastrab v lete, 
keì môÏem byÈ s Tebou.

Z.

Vrámci spolupráce na‰ej uni-
verzity so Slovenskou ornito-

logickou spoloãnosÈou/BirdLife Slo-
vensko sa zaãiatkom jari uskutoãni-
la exkurzia ‰tudentov 1. roãníka in-
Ïinierskeho stupÀa odboru udrÏa-
teºné poºnohospodárstvo a rozvoj
vidieka na chránené vtáãie územie
Lehnice. 

Ide o jedno z najv˘znamnej‰ích
území na Slovensku z hºadiska hniez-
denia sokola ãervenonohého a ne-
dávne hniezdisko dropa fúzatého.
Vhodné podmienky pre Ïivot tu na-
chádza aj prepelica poºná a ‰kovrá-
nok poºn˘. Územie je dôleÏit˘m zimo-
viskom drav˘ch vtákov a poãas mig-
rácie aj odpoãinkov˘m stanovi‰Èom
pre mnohé ìal‰ie druhy. 

BORIS MADERIâ, manaÏér pre
poºnohospodárstvo projektu LIFE,
nám slovne aj príkladom vysvetlil
podstatu tvorby CHVÚ a ich previaza-

nosÈ s manaÏmentom krajiny a poºno-
hospodárstvom. Spolu s Ing. MILA-
NOM MACÁKOM, Dr., z Katedry udr-
Ïateºného poºnohospodárstva a her-
bológie FAPZ nás informovali o vzni-
ku chránen˘ch území, spôsoboch ich
ochrany, kompenzaãn˘ch platbách a
ìal‰ích skutoãnostiach v súvislosti s
ochranou prírody. Exkurzia zanecha-
la v nás dobr˘ dojem z práce SOS/
BirdLife v rámci NATURA 2000 a zís-
kali sme konkrétnu predstavu o práci
ochranárov na Slovensku. 

NATURA 2000
Îivot na Zemi existuje v podobe

státisícov druhov rastlinnej a Ïivoãí‰-
nej rí‰e. Napriek tomu nepoznáme a
moÏno ani v budúcnosti úplne nespo-
známe úlohu jednotliv˘ch druhov v
na‰ej prírode. âím je biologická a kra-
jinná rozmanitosÈ vy‰‰ia, t˘m je väã-
‰ia ‰anca na harmonické spoluÏitie
ãloveka s prírodou nielen v súãasnos-
ti, ale aj v ìal‰ích generáciách. Preto
treba v‰ade tam, kde je to moÏné,
chrániÈ zvy‰ky pôvodn˘ch a prírodne
blízkych spoloãenstiev v ão najrozma-
nitej‰om stave. Z tohto dôvodu bola
na úrovni Európskej únie navrhnutá a
v roku 1992 vtedaj‰ími 12 ãlenmi EÚ
jednohlasne schválená my‰lienka vy-
tvorenia celoeurópskej sústavy chrá-
nen˘ch území, urãen˘ch na zachova-
nie prírodnej rozmanitosti, nazvanej
Natura 2000. Jej cieºom je zachovaÈ
biologickú rozmanitosÈ v rámci celej
Európskej únie prostredníctvom ochra-
ny vybran˘ch druhov rastlín, Ïivoãí-
chov a biotopov, ktoré sú najviac ohro-
zené ºudskou ãinnosÈou alebo patria 
k tomu najvzácnej‰iemu, ão sa na 
európskom kontinente zachovalo. 

SLAVOMÍR CEHULA, 
MARIÁN ·USTR, 4. FAPZ

ChráÀme 
rozmanitosÈ 
prírody

medzi univerzitami a mestom 
PREMOSTENIA

Podºa scenára Pavla Siku boli vystúpe-
nia na javisku pretkané vyhlasovaním a
oceÀovaním víÈazov ‰portov˘ch súÈaÏí.
Po predstavení sa konalo priateºské stret-
nutie úãastníkov a hostí pri ãa‰i vína, kto-
ré svojím vystúpením spestril FS Dolina z
Mane. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Programom galaveãera sprevádzala
dvojica moderátorov - Jana Pazdero-
vá, ‰tudentka UKF a Vlado Vondrák,
ãlen projektového tímu kandidatúry
Nitry na titul EHMK 2013.

Príjemn˘m prekvapením bolo vystú-
penie Mareka Pobudu, ‰tudenta FZKI,
ktor˘ sa predstavil opern˘mi áriami z
diel svetov˘ch klasikov.
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Valibukom SPU je Luká‰ Mareãák

Súboje na rieke

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

POZNÁMKA

Basketbalová extraliga
Casta SPU Nitra vstupovala do vyra-

ìovacích bojov z posledného miesta ta-
buºky. Napriek tomu, Ïe pred ‰tartom
play off odborníci nedávali na‰im hrá-
ãom ‰ancu ani na jedin˘ bod, v sérii pro-
ti lídrovi z Pezinka obstáli nad oãakáva-
nie dobre a za stavu 2:2 si napokon vy-
bojovali piaty zápas. V rozhodujúcom
dueli po nevydarenom prvom polãase
napokon podºahli súperovi 71:62 (26:12,
20:16, 11:19, 14:15), a tak sa sezóna pre
nich skonãila. (nn)

ZO ·PORTU

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

1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch záko-
nov v˘berové konanie na obsadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa na katedre kra-
jinného plánovania a pozemkov˘ch úprav FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov:
pozemkové úpravy a cesty, organizácia pôdneho fondu, usporiadanie pozemkového
vlastníctva.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v odbore krajinné inÏinierstvo alebo krajinárstvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke

alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 30.
5. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMÚ Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona ã.
552/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na ob-
sadenie miesta vedúceho Centra excelentnosti FEM na krat‰í pracovn˘ ãas.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie,
- vedecká hodnosÈ PhD., alebo ekvivalent v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie

pracoviska,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ certifikátom,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – preukázaÈ certifikátom, resp. fotokópiami

realizovan˘ch projektov,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom, resp. ‰tudijnom odbore,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja pracoviska – písomne spracovan˘

návrh a jeho prezentácia pred v˘berovou komisiou v rozsahu max. 7 minút.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 6. 6.

2008 na Útvar personalistiky, EPaMÚ Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univer-
zity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

S PIETOU
Fakulta ekonomiky a manaÏmentu

s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe
13. mája 2008 zomrela vo veku 58 ro-
kov b˘valá dlhoroãná pracovníãka
Katedry informaãn˘ch systémov

TERÉZIA EGYÜDOVÁ.

Posledná rozlúãka so zosnulou bo-
la 17. 5. 2008 vo Veºkom Lapá‰i.

âesÈ jej pamiatke!

NEPREHLIADNITE

Slovensko hºadá Superstar... Foto: V.R.

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

www.uniag.sk
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Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU v Nitre oznamuje, Ïe 19. jú-
na 2008 sa budú konaÈ prijímacie skú‰ky
na 3. stupeÀ vysoko‰kolského ‰túdia pre
akademick˘ rok 2008/2009 v nasledujú-
cich akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch odboroch:

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekono-
miky - ‰t. program ekonomika a manaÏ-
ment poºnohospodárstva a potravinár-
stva,

3.3.16 Ekonomika a manaÏment pod-
niku – ‰t. program ekonomika a manaÏ-
ment podniku.

PrihlásiÈ sa môÏu absolventi 2. stupÀa
‰túdia uveden˘ch a príbuzn˘ch ‰tudij-
n˘ch odborov. Informácie o témach di-

zertaãn˘ch prác, ako aj ìal‰ie informácie
o ‰túdiu, moÏno získaÈ na referáte ve-
deckov˘skumnej ãinnosti a doktorand-
ského ‰túdia Dekanátu FEM SPU, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, alebo na interne-
tovej adrese www.fem.uniag.sk. Uzávier-
ka prihlá‰ok je 31. mája 2008.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva SPU oznamuje, Ïe 30.
júna 2008 sa budú konaÈ prijímacie skú‰-
ky na doktorandské ‰túdium pre akade-
mick˘ rok 2008/2009 v akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch odboroch:

6.1.11 Krajinárstvo – ‰t. program kra-
jinné inÏinierstvo,

6.1.17 Krajinná a záhradná architektú-
ra – ‰t. program záhradná a krajinná ar-
chitektúra.

Záujemcovia získajú informácie o té-
mach dizertaãn˘ch prác, ‰koliteºoch a
podmienkach prijatia na ‰túdium na od-
delení vedeckov˘skumnej ãinnosti Deka-
nátu FZKI, Tulipánová ul. 7, ã. tel.: 037/
641 5414, fax: 037/641 5444, e-mail:
Andrea.Matuskovicova@uniag.sk alebo
na webovej stránke www.fzki.uniag. sk.
Uzávierka prihlá‰ok je 13. júna 2008.

KonkurencieschopnosÈ poºnohospo-
dárstva a potravinárskeho priemyslu v
krajinách EÚ bude hlavnou témou trojd-
Àovej konferencie Medzinárodné ve-
decké dni 2008, ktorú pripravila Fakulta
ekonomiky a manaÏmentu. Podujatie sa
zaãne plenárnym zasadaním v stredu
28. mája o 10.00 h v Kongresovom
centre SPU.

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva oznamuje, Ïe 5. júna 2008 o
10.00 h v zasadacej miestnosti Katedry
hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych
produktov (pavilón T, 3. poschodie, ã. 17)
bude Ing. ZUZANA KRUPOVÁ, dokto-
randka na KHSÎP, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Genetické faktory podmie-
Àujúce kvalitu ovãieho mlieka.

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

� 17. júna 2008 o 10.00 h na Katedre
genetiky a ‰ºachtenia rastlín (pavilón A,
4. poschodie, cviãebÀa 41) bude Ing.
VERONIKA ·TEFÚNOVÁ, externá dok-
torandka na KG·R, obhajovaÈ dizertaã-
nú prácu na tému Genetická anal˘za lás-
kavca (Amaranthus L.) DNA markérmi;

� 10. júla 2008 o 9.00 h v kniÏnici
Katedry rastlinnej v˘roby (pavilón A, 2.
poschodie) bude Ing. MARTINA MIT-
RU·KOVÁ, doktorandka na KRV, obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému Efektív-
nosÈ aplikácie biokalu v produkãnom pro-
cese poºn˘ch plodín;

� 10. júla 2008 o 11.00 h v kniÏnici
Katedry rastlinnej v˘roby (pavilón A, 2.
poschodie) bude Ing. TOMÁ· DRON-
ZEK, extern˘ doktorand na KRV, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Modelové
osevné postupy v podhorsk˘ch a hor-
sk˘ch regiónoch Oravy.

Maìarskému projektu ·tudenti bez
hraníc udelili 29. apríla v Aachene prvú
Európsku mládeÏnícku cenu Karola Veº-
kého. Je udeºovaná projektom, ktoré pri-
spievajú k posilneniu európskej identity a
integrácii medzi mlad˘mi ºuìmi. Druhé a
tretie miesto získali projekty z Veºkej Bri-
tánie a Grécka. Ocenenie ‰tudentom o-
dovzdal predseda Európskeho parla-
mentu Hans-Gert Pöttering a predseda
Nadácie medzinárodnej ceny Karola
Veºkého, André Leysen. 

Národn˘m kandidátom zo Slovenska

na získanie ceny bol projekt mládeÏníc-
kej tlaãovej internetovej agentúry Slovak
Youth Press Agency, ktor˘ chce atraktív-
nym spôsobom s vyuÏitím internetov˘ch
nástrojov pritiahnuÈ pozornosÈ mladej ge-
nerácie k aktuálnym európskym témam.

Podºa predsedu EP Hansa-Gerta Pöt-
teringa prv˘ roãník súÈaÏe ukázal, Ïe Eu-
rópa je naìalej predmetom intenzívneho
záujmu. „Prostredníctvom projektov a
my‰lienok mladí ºudia vyjadrili svoju vie-
ru v to, ão nás ako Európanov spája,“
povedal. (Z tlaãovej správy EP)

... tak ako posledn˘krát ...
(Dokonãenie z 3. str.)
te‰ili. Málokto si v tej chvíli uvedomí, Ïe
je to jeden z posledn˘ch dní, keì „pra-
covne“ hºadí do tváre svojho uãiteºa. Aj
nám to pri‰lo na um aÏ v momente, keì
nejeden profesor pri poslednej vete
svojho vystúpenia takmer nezvládol do-
jatie a vetu nemohol dokonãiÈ... AÏ v ta-
k˘ch chvíºach si ‰tudent moÏno uvedo-
mí, Ïe ãlovek za katedrou ho neberie
len ako pracovn˘ materiál. Preto je na
mieste poìakovaÈ vám, uãiteºom, za
v‰etko, ão ste pre nás poãas vysoko-
‰kolského ‰túdia urobili a prisºúbiÈ, Ïe
budeme na‰ej alma mater robiÈ dobré
meno a vynasnaÏíme sa pozitívne zú-
roãiÈ v‰etky vedomosti, ktoré ste nám
odovzdali. 

ëAKUJEME! 
Bc. LUKÁ· LOKAJ, 

Bc. VLADIMÍR ·AK, 5. FBP

docenta Lagina (technológia mäsa):
Ako by ste zaradili ºubovoºn˘ch kole-
gov/kolegyne do systému SEUROP a
na ktor˘ch miestach tela u oboch po-
hlaví by ste merali ZP- metódou?

Ing. Bobka (pedel FBP): Kedy vyme-
níte pedelsk˘ talár za dekansk˘?

Ing. Michalcovú (technológia mlieka):
Kozy nám dávajú zdravé a chutné mlie-
ko. Viete nám povedaÈ, ãím to je?

docenta Goliana (vedúceho Katedry
hygieny a bezpeãnosti potravín): âo
pre vás znamená V·EOBECNÁ HY-
GIENA? Ako ste na tom s BEZPEâ-

OTÁZKY Z „POSLEDNEJ“

pre...

Ako by mal vyzeraÈ ideálny muÏ? Po vymenovaní v‰etk˘ch superlatívov sa urãi-
te napokon zastavíme pri sile. Práve tú demon‰trovali chlapci z na‰ej univerzity na
súÈaÏi Valibuk SPU v rámci NUD. ·koda len, Ïe siláci, ochotní ukázaÈ, ão v nich je,
sa na‰li iba traja - Luká‰ Mareãák, Alojz Timko a Branislav Augustín.

SúÈaÏilo sa v troch disciplínach, úvod-
n˘m cvikom bol benãpres - zdvíhanie
ãinky nad seba v ºahu, potom nasledoval
m⁄tvy Èah – zdvihnutie ãinky z drepu a
napokon Èahanie auta na vzdialenosÈ 20
metrov. 

SúÈaÏiaci sa do v‰etk˘ch disciplín pú‰-
Èali s veºkou odvahou.
Spevnenie brucha ‰pe-
ciálnym protipruhov˘m
opaskom, mädlenie rúk,
hlbok˘ nádych, v˘dych –
to v‰etko sprevádzalo pre-
konávanie záÈaÏí. 

Valibukom SPU sa stal
Luká‰ Mareãák (na sním-
ke v strede), ktor˘ si vybo-
joval hneì tri prvenstvá.
Najvy‰‰ia hmotnosÈ zdvih-
nutej ãinky v m⁄tvom Èahu
bola 180 kg. Na druhom
mieste bol Alojz Timko
(150 kg) a tretí skonãil
Branislav Augustín, ktor˘
prekonal váhu 130 kg. V
disciplíne benãpres podal

Luká‰ Mareãák v˘kon 130 kg, druh˘ bol
Alojz Timko (100 kg) a tretí Branislav
Augustín, ktor˘ sa v ºahu vysporiadal s
95 kg ãinkou. V disciplíne Èahanie auta
na vzdialenosÈ 20 metrov fini‰oval Luká‰
za 16,03 sekúnd, Branislav za 19 a pol
sekundy a Alojz za 24 sekúnd. -rch-

Obãas si dovolím maÈ pocit, Ïe ºudia
v mojom akãnom rádiu - dvadsaÈ rokov
HDP (hrdinsky dobrovoºného pote‰e-
nia) - nemajú svedomie priznaÈ sa k
vlastnej be‰tiálnosti. Chcem sa len do-
staÈ k jadierkam nenahryznutého jablka.
Sme rovnakí, s mäkk˘m ãi tvrd˘m (i), je
to jedno. Som ‰tudent ako vy. Nezná-
‰am zaväzovanie ‰núrok a predná‰ky o
siedmej ráno, mám rád sex, filmy R.
Scotta, hlasnú hudbu a kofolu z Véãka.
Na svojich podráÏkach v‰ak nosím
prach z malej obce na v˘chode Sloven-
ska, môjho osobného zapadákovãeka.
Nemal by som zabúdaÈ, kde som ako
dieÈa pozoroval veveriãky a opit˘ch pas-
tierov kráv. Uvedomenie pri‰lo raz ve-
ãer, keì ma cestou na Pribinu jeden
pseudofrajer na Suzuki Swift takmer po-
sadil na vozíãek. V reflexnom odskoku
mi takmer vyskoãila slama z topánok. 
A keby aj, dal by som si ju tam naspäÈ. 

Je hrdinstvo ukázaÈ sa, adaptovaÈ a
vykroãiÈ na zebru navzdory ãervenému
panáãikovi. Ale aj za cenu stisnut˘ch
zubov pri otázke pôvodu? V prvom rade
si tvoríme egodejiny. Je jasné, Ïe v his-
tórii ºudstva sa udalosti zamlãovali, de-
mokracia bola len predstavením fantas-
magorov. NestaÀme sa lacn˘mi historik-
mi vlastn˘ch Ïivotov. Preto nikdy neza-
budnem na jelene a srny pod oknom
mojej detskej izby. Orgován, ktor˘ sme
museli vyrúbaÈ, lebo ru‰il statiku plotu.
Prach, ktor˘ nosím stále so sebou. 

ONDREJ KANDRÁâ

Katedry telesnej v˘chovy a ‰portu
oboch univerzít zorganizovali 5. mája
vodácke preteky, na ktor˘ch sa zúãast-
nilo osem ‰tudentsk˘ch dvojíc. SúÈaÏilo
sa v kategórii zmie‰an˘ch posádok vy-
raìovacím spôsobom. VíÈazstvo si vy-
bojovali Matej Hrabovsk˘ a Miroslav
Nemãko (UKF), druhé miesto obsadili
Majo Kolmokov a René Lukáã (UKF) a
tretia prieãka patrila Tomá‰ovi Varcho-
lovi a Petrovi Bekemu (SPU). Úãastníci
vodáckych súÈaÏí získali reklamné triãká
a energetick˘ nápoj Kamikaze od spon-
zora pretekov. Mgr. DU·AN RAIS

Finále patrilo aerobiku

Fotografie zo ‰portov˘ch podujatí NUD
nájdete na www.polnohospodar.sk v
rubrike Fotoobjektívom

Prvá Európska mládeÏnícka cena Karola Veºkého

Závereãn˘m podujatím ‰portovej ãas-
ti NUD 2008 bol Aerobic Maraton, ktor˘
pre nad‰encov pohybu pri hudbe, vytr-
valostno-kondiãného cviãenia a zdravé-
ho Ïivotného ‰t˘lu pripravila Katedra te-
lesnej v˘chovy a ‰portu SPU. Vynikajú-
ce aeróbne zostavy pod dohºadom skú-
sen˘ch cviãiteliek - Kataríny Kro‰láko-
vej, Janky Palinskej a Mgr. Marcely Du-
lajovej si v troch 50-minútov˘ch kolách
zacviãilo 53 ‰tudentiek. V‰etky preuká-
zali vynikajúcu fyzickú kondíciu a psy-
chickú odolnosÈ, ktoré vyÏaduje cviãenie
aerobiku. V závereãnej polhodine porota
urãila z desiatich finalistiek víÈaznú troji-
cu: 1. Ivana Krajníková (5. FEM), 2. An-
drea TvrdoÀová (3. FE·RR) a 3. Miro-
slava CigáÀová (2. FAPZ). Ceny pre de-
saÈ najlep‰ích cviãeniek venovalo Bon-
sai Centrum - âajovÀa dobr˘ch ºudí,
L&· Farby - Laky, Dexia Banka, Prvá
stavebná sporitelÀa, Radoslav Ivanãík a
Adrika - v˘dajÀa zdravotníckych potrieb.
V‰etk˘m sponzorom touto cestou ìaku-
jeme a te‰íme sa na ìal‰ie milé ‰porto-
vé stretnutie.

PaedDr. MONIKA ORLÍKOVÁ,
Mgr. DANA FEBENOVÁ

NOSËOU? âo povaÏujete za svoj kritic-
k˘ kontroln˘ bod? 

MVDr. Lopa‰ovského (bezpeãnosÈ
potravín): Akú farbu má biela kniha
bezpeãnosti potravín? Akú farbu by ste
navrhovali vy?

docenta Massányiho (fyziológia Ïi-
voãíchov): MôÏete popísaÈ prejavy nor-
málnej a transgénnej opice po posled-
nej predná‰ke?

Ing. ZeleÀákovú (ochorenia z potra-
vín): âo je, podºa vás, ÈaÏ‰ie: diagnos-
tikovaÈ chorobu ‰ialen˘ch kráv u Ïien
alebo krívaãku a slintaãku u muÏov?

Ing. âaplu (legislatíva a kontrola po-
travín): Predstavte si, Ïe kontroln˘m
objektom pre vykonanie auditu je Ïena.
Aké kontroly by ste vykonali?

profesorku Muchovú (technológia
spracovania cereálií): Jedn˘m zo zna-
kov akosti múky je stupeÀ vymletia.
Myslíte si, Ïe sú ‰tudenti po piatich ro-
koch dostatoãné vymletí?

docenta Horãina (senzorická anal˘-
za potravín): Poznáme 5 základn˘ch
zmyslov. Ktor˘ zmysel pri hodnotení
Ïien pouÏívate najãastej‰ie?

Ing. Mareãka (skladovanie rastlin-
n˘ch produktov): Ako správne by ste
uskladnili zlú a ‰karedú Ïenu?

profesora Tomá‰a (organická ché-
mia): Kto ma viac OH skupín v krvi:
technológ alebo biotechnológ?

Ing. Musilovú (organická chémia):
Nakreslite vzorec vá‰ho obºúbeného ná-
poja SEX ON THE BEACH.

profesora Bullu (dekana FBP): âo je
ÈaÏ‰ie, byÈ na ãele fakulty alebo rodiny?

Viac sa doãítate v aktuálnom ãísle e-poºno-
hospodára na www.polnohospodar.sk

âÍTALI SME

Foto: rch


