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Tento rok ho organizuje Ministerstvo
‰kolstva SR a Univerzita Kon‰tantína
Filozofa v Nitre, spoluorganizátorom je
aj Slovenská poºnohospodárska univer-
zita. 

„Na základe dlhoroãnej tradície a po-
zitívnych ohlasov na akademick˘ festi-
val folklórnych súborov oãakávame
úãasÈ okolo 20 ‰piãkov˘ch slovensk˘ch
a zahraniãn˘ch akademick˘ch súborov,
s ktor˘mi máme viacroãné kontakty.
Niektoré slovenské súbory, Ïiaº, ospra-
vedlnili svoju neúãasÈ na festivale, me-
dzi nimi Stavbár zo Îilinskej univerzity,
Jahodná z Technickej univerzity v Ko‰i-
ciach a Váh z Liptovského Mikulá‰a.
Napriek tomu predpokladáme, Ïe v pro-
gramoch sa vystrieda pribliÏne 700 úãin-
kujúcich,“ informuje zástupkyÀa riaditeºa
AN 2008, PhDr. Ing. Daniela Wolfová.
Organizaãn˘ ‰táb festivalu plánuje aj
prijatie úãinkujúcich súborov rektorom
SPU, prof. Mikulá‰om Láteãkom. Stret-
nutie sa uskutoãní 1. júla v ·D A. Berno-
láka. 

Festival folklórnych súborov sa bude
konaÈ v priestoroch UKF a v Divadle

Andreja Bagara. Popri súÈaÏn˘ch pro-
gramoch sú pripravené vystúpenia
úãastníkov na javiskách v meste, viace-
ro vystúpení zahraniãn˘ch súborov v
okolí Nitry, ako aj krojovan˘ sprievod
mestom, ukáÏky ºudov˘ch remesiel,
spoloãenské i neformálne stretnutia s
milovníkmi folklóru. FS Zobor sa na 36.
roãníku Akademickej Nitry predstaví
nov˘m programov˘m blokom Na nitrán-
skej svaìbe. -rch-

Ocenili najlep‰ích 
absolventov

Zoboristi s nov˘m programom

Otázniky nad kvalitou niektor˘ch závereãn˘ch prác

STΩPâEK
Niet vari nepríjemnej‰ieho pocitu, ako

keì tlaãí topánka. Buì je e‰te nová a ne-
prispôsobila sa nohe, alebo sme si ju v ob-
chode iba ledabolo vyskú‰ali? MoÏno sme
si nev‰imli, Ïe nie je u‰itá práve z najmäk-
‰ej usne. Nebodaj sa nám jej fazóna tak
zapáãila, Ïe sme si povedali, nieão uÏ len
kvôli kráse a módnemu trendu vydrÏíme?
Alebo... âo teda s takou topánkou, ão ne-
príjemne omína a znepríjemÀuje Ïivot?
Rie‰ení je neúrekom. Pekne-krásne ju za-
balíme do ‰katule a vrátime tam, odkiaº
pri‰la. No môÏeme sa s tou tlaãiacou po-
tvorou aj popasovaÈ. NosiÈ ju a nosiÈ, hun-
draÈ si pritom pod nos a ãakaÈ, kto z koho.
A hºa! Jedného dÀa zistíme, Ïe uÏ netlaãí
a boj sme vyhrali. V‰etko sa utriaslo samé
od seba. MôÏeme sa aj sÈaÏovaÈ. Ak v˘-
robcovi záleÏí na svojom mene a znaãke,
urobí nápravu a model stiahne z v˘roby.
Alebo nám veºkoryso ponúkne in˘. 

Niet vari nepríjemnej‰ej situácie, ako
keì nás „tlaãí topánka“. V prenesenom
zmysle. V duchu ºudovej múdrosti, ktorá
sa nezvykne m˘liÈ. Veru, kaÏdodenne nás
tlaãí v‰elião. Malichernosti, aj závaÏné ve-
ci. Kto v‰ak rozsúdi, ão je podstatné, a ão
menej? Tak sa denne stretávame a o
„otlakoch“ prehodíme slovo - dve, niekedy
aÏ zloÏité súvetie. Neviem, ãi je to len môj
dojem, no obãas sa mi zdá, Ïe rad‰ej v tej
nepohodlnej topánke chodíme, ako by
sme sa snaÏili problém rie‰iÈ. Veì dáko
uÏ len bude... Táto asociácia mi v⁄ta v hla-
ve od na‰ej nedávnej redakãnej rady.
Podºa jej ãlenov by sme na stránkach
Poºnohospodára mali viac diskutovaÈ o
problémoch okolo nás. LenÏe... moÏno je
jednoduch‰ie ãakaÈ, Ïe topánka prestane
tlaãiÈ sama od seba. Alebo vezmete pero?

K. POTOKOVÁ

Newspaper of the Slovak
University of Agriculture 

in Nitra 
Volume 52, Number 19, June 20, 2008

INSIDE
� Discussion on Diploma 

Thesis Quality 1 - 2
� Drinking Water Regime 

in Summer 2
� Student Marek Pobuda – Opera 

Singer Talent 3
� Slovak Champion Become 

Our Volleyball Junior Team 4

ªudovú kultúru a tradície rôznych národov predstaví medzinárodn˘ folklór-
ny festival Akademická Nitra 2008 (AN 2008), ktor˘ sa uskutoãní v dÀoch 30.
júna aÏ 5. júla.

Odkazom a dielom architekta Du‰ana Jurkoviãa sa vo svojej diplomovej práci in‰pirovala Ing. Jana Krajãiová, absolventka 
FZKI, ktorá za návrh záhradnoarchitektonického rie‰enia jednotliv˘ch ãastí cintorína v Brezovej pod Bradlom získala prvé
miesto v súÈaÏi o Cenu Dexia banky 2007. Viac sa doãítate na 2. strane.

Slávnostné promócie absolventov
denného i externého ‰túdia patria k
najkraj‰ím udalostiam na na‰ej univer-
zite. Tento rok sa zaãali 5. júna a ich
vyvrcholenie sa oãakáva koncom júla.

V pondelok 9. júna boli v aule SPU
slávnostne promovaní aj absolventi
Fakulty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja. Traja z nich si spolu s
inÏinierskym diplomom odniesli aj
ocenenia za vynikajúce ‰tudijné v˘-
sledky.

Aké boli pri tom ich pocity a aké majú
plány do budúcnosti? O svoje dojmy sa
podelili aj s nami.

Jifií Háb zo Znojma získal cenu rekto-
ra za ‰tudijn˘ priemer jedna celá. Kom-
binované ‰túdium na FE·RR, odbor re-
gionálny rozvoj, absolvoval popri za-
mestnaní. „Pracujem v ‰tátnej správe a
túÏil som sa profesijne zdokonaliÈ v tejto
oblasti. To bol hlavn˘ dôvod, preão som
chcel ísÈ ‰tudovaÈ a roz‰íriÈ si vedomos-
ti. ·kola pomáha ãloveku získaÈ nov˘
rozhºad. Mali sme niektoré predmety,
ktoré som zo zaãiatku nepokladal za
dôleÏité. AÏ neskôr som zistil, Ïe som sa

FOLKLÓRNY FESTIVAL AKADEMICKÁ NITRA 2008

Úpadok je slovo, ktoré sa dnes ãasto
skloÀuje v rôznych oblastiach spoloãen-
ského Ïivota. Îiaº, t˘ka sa aj kvality ‰tu-
dentov, presnej‰ie ich vedomostí. Zdá sa,
Ïe ide o problém v‰etk˘ch typov ‰kôl a
stupÀov ‰túdia, od základn˘ch ‰kôl aÏ po
doktorandské ‰túdium. K zlep‰eniu situá-
cie neprispieva ani súãasn˘ hon na poãty
‰tudentov (dôleÏité kritérium financovania
‰kôl), ale ani populaãne slab‰ie roãníky a
otváranie enormného mnoÏstva poboãiek
univerzít. So zvy‰ujúcou sa kvantitou ob-
vykle prichádza zníÏenie kvality. ·pe-
cifickou skupinou sú ‰tudenti diaºkového
‰túdia (vnímaní tieÏ cez prizmu finanã-
n˘ch zdrojov), ktor˘ch úroveÀ napr. nie-
ktoré ãeské univerzity „ocenili“ t˘m, Ïe
mnohé programy diaºkového ‰túdia zru‰i-
li. Skepsu mnoh˘ch pedagógov najlep‰ie
vystihuje vtip: Na promóciách vraví ãer-
stv˘ absolvent svojmu kolegovi: „âlove-

ãe, keì si uvedomím, ak˘ som ja inÏinier,
normálne sa bojím ísÈ k lekárovi!“

Na univerzitách nedávno skonãilo ob-
dobie ‰tátnych skú‰ok. ·tátnice by mali
byÈ slávnostn˘m de-
filé absolventov, kto-
rí by svoju prácu,
nadhºad a vedomosti mali prezentovaÈ
obhajobou závereãnej práce. BeÏn˘ ob-
raz zo ‰tátnych skú‰ok je v‰ak in˘: pred
komisiou sedí ‰tudent „ne‰Èastník“, ktor˘
monotónne a nesúrodo preãíta informá-
ciu o diplomovej práci a v‰etko vy‰perku-
je chab˘mi odpoveìami na otázky z pred-
metov. Pritom je nepochopiteºné, ako
môÏe byÈ ‰tudent na ‰tátnej skú‰ke za-
skoãen˘ akoukoºvek otázkou, keì skú‰ku
skladá iba z dvoch predmetov, z ktor˘ch
má iba „smie‰ny“ poãet vopred známych
otázok - spolu 60. Pohºad do indexu, kde
sa medzi „éãkami“ iba v˘nimoãne blysne

lep‰ia známka, v‰etko objasní. Ako
hviezda potom vyznie ‰tudent, ktor˘ má
prehºad, vedomosti a najmä sa svojou
prácou chce doslova pochváliÈ, ão v‰ak
niekedy apaticky pôsobiaca komisia za
krátkych päÈ minút ani nepostrehne. Îiaº,
niektoré závereãné práce sa pred ‰tátni-
covú komisiu dostanú v takej „kvalite“,
ktorá stavia komisiu do trápnej situácie.
Práca totiÏ zjavne nespæÀa základné ‰tan-
dardy, ale oponent pridelil práci takmer

pln˘ poãet bodov...
Popri v‰etk˘ch ob-
jektívnych faktoroch

je namieste otázka, ãi aj uãitelia príli‰ be-
nevolentn˘m alebo ºahostajn˘m prístu-
pom nemajú na tom svoj podiel. Podºa
názoru autorov ãlánku tu isté rezervy sú. 

Kvalita formálneho spracovania 
závereãnej práce

Kvalitu závereãnej práce moÏno hodno-
tiÈ rozmanit˘mi kritériami. Väã‰ina súãas-
n˘ch prác z vizuálneho a grafického hºa-
diska pôsobí pekne a úhºadne, ale kvalita
spoãíva najmä v ich obsahu. MnoÏstvo for-
málnych nedostatkov sa vyskytuje v mno-
h˘ch prácach kaÏdoroãne. IsteÏe, pre nie-

koºko preklepov alebo ch˘bajúcich ozna-
ãení nemoÏno odsúdiÈ inak kvalitnú prácu.
Z gramatického hºadiska v‰ak práca nie-
kedy pripomína úroveÀ uãÀovskej ‰koly,
alebo sa ‰tylizáciou zaraìuje medzi poku-
sy o dielo z oblasti krásnej literatúry. Malo
by sa to v‰ak odraziÈ aj na poãte bodov pre
posúdenie formálnej stránky práce. 

ëal‰ím frekventovan˘m nedostatkom
b˘va nedodrÏanie ‰truktúry práce, obsa-
hu kapitol, spôsobu oznaãovania a citácií
literárnych zdrojov, obrázkov, tabuliek a
pod. Je to zaráÏajúce, hlavne keì majú
‰tudenti k dispozícii pomerne kvalitne
spracovanú metodiku písania závereã-
n˘ch prác, ktorej sa staãí prid⁄ÏaÈ.

V ‰tátnicov˘ch komisiách sa obãas ve-
dú polemiky o tom, ãi práca má obsaho-
vaÈ zadávací protokol, alebo nie a ãi má
byÈ podpísan˘, alebo nie. Podºa názoru
autorov ãlánku dodáva protokol práci ofi-
ciálny charakter, teda je Ïiaduci. Navy‰e,
má byÈ podpísan˘.

Poãet a ‰truktúra citovan˘ch 
literárnych prameÀov 

Najpálãivej‰ím problémom kvality prác

SLOVO DO DISKUSIE

Autori ãlánku vyjadrujú nielen vlastné názory, ale aj názory a postoje mno-
h˘ch ìal‰ích kolegov. V Ïiadnom prípade v‰ak nie je ich zámerom dehonesto-
vaÈ úroveÀ prác na SPU ako celok. Cieºom je poukázaÈ na to, Ïe medzi väã‰i-
nou kvalitn˘ch prác sa obãas vyskytnú aj také, aké by sa pred komisiu ‰tát-
nych závereãn˘ch skú‰ok nemali dostaÈ. Otázna je pritom najmä miera zodpo-
vednosti a príãiny vzniku tak˘chto prípadov.

RADI UVEREJ≈UJEME
V rámci programu podpory celoÏi-

votného vzdelávania poskytlo mesto
Nitra v tomto roku na prevádzku Slo-
venskej poºnohospodárskej kniÏnice
finanãné prostriedky vo v˘‰ke 600-ti-
síc korún. Z tejto ãiastky je 500-tisíc
Sk urãen˘ch na nákup domácej a za-
hraniãnej literatúry a 100-tisíc na v˘-
poãtovú techniku. Transfer schválilo
mestské zastupiteºstvo koncom mar-
ca ako rozpoãtové opatrenie v ãasti
kultúry a ‰portu. -r-

Nové vedenie FE·RR
Prof. Ing. Mikulá‰ Láteãka, PhD., rektor

SPU v Nitre, menoval s úãinnosÈou od 31.
mája 2008 do 30. mája 2012 do funkcie
dekanky Fakulty európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja prof. JUDr. Annu
Bandlerovú, PhD. Funkciu prodekanky
pre vzdelávanie bude v ìal‰om funkãnom
období vykonávaÈ Ing. Jana Jarábková,
PhD., a prodekana pre vedu, v˘skum a v˘-
chovu doktorandov Ing. Pavol Schwarcz,
PhD. Zahraniãné vzÈahy fakulty a prax sú
v kompetencii prodekanky JUDr. Eleonó-
ry Mari‰ovej, PhD. Od 1. septembra 2008
bude prodekanom pre rozvoj fakulty prof.
Ing. Du‰an Húska, PhD. Tajomníãkou
FE·RR je Ing. Oºga Roháãiková, PhD.

Curriculum vitae
Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

(1949) absolvovala Právnickú fakultu
UK v Bratislave. Na SPU pôsobí od ro-
ku 1972. V roku 1980 získala vedeckú
hodnosÈ kandidáta ekonomick˘ch vied,
v r. 1989 bola vymenovaná za docent-
ku v odbore právo, v r. 1999 za docent-
ku pre vedn˘ odbor ekonomika a ma-
naÏment v poºnohospodárstve a potra-
vinárstve a o rok neskôr za profesorku
v uvedenom odbore. Vo svojej vedec-
kov˘skumnej práci sa zameriava na
transformáciu poºnohospodárstva a na
trh s poºnohospodárskou pôdou. V ob-
dobí rokov 1990-99 vykonávala funkciu
vedúcej Katedry práva, v r. 1999-2006
bola prorektorkou pre zahraniãné vzÈa-
hy SPU a koordinátorkou medzinárod-
n˘ch v˘chovno-vzdelávacích a v˘-
skumn˘ch projektov. -r-

Na uãenie nikdy nie je neskoro

Vo ‰tvrtok 12. júna sa v aule Slo-
venskej poºnohospodárskej univer-
zity v Nitre konala promócia absol-
ventov Univerzity tretieho veku. UÏ
po ‰estnástykrát. Osvedãenie o
ukonãení ‰túdia v tejto forme celo-
Ïivotného vzdelávania si z rúk pro-
mótora, prorektora prof. Vladimíra
Rataja, prevzalo sedemdesiatse-
dem absolventov, ktorí ‰tudovali v
odboroch záhradníctvo, okrasné
záhradníctvo, právo, úãtovníctvo a
agroturistika. Po slávnostnom akte
sa im v mene vedenia univerzity pri-
hovoril prorektor prof. Ján Supuka,
ako aj prof. Ján ·vihra, tajomník
UTV na SPU.

DrÏaÈ krok s dobou, získavaÈ no-
vé vedomosti, nadväzovaÈ priateº-
stvá, kvalitne preÏívaÈ dni zaslúÏe-
ného odpoãinku, to v‰etko im ‰tú-
dium prinieslo. A moÏno aj splnenie
sna, ktor˘ sa iba o nejak˘ ten rôãik
posunul... Srdeãne blahoÏeláme!

Bola promócia. S akademick˘mi hodnostármi v talároch, s insígniami
univerzity, hymnou, aj ‰tudentsk˘m Gaudeamus igitur. So slávnostn˘m
sºubom, poìakovaním pedagógom, odovzdávaním diplomov. Len krok ab-
solventov na pódium auly bol moÏno o máãik pomal‰í, dôstojnej‰í. A vlas
siv‰í, ako sme na promóciách zvyknutí. V hºadisku namiesto rodiãov deti,
vnuci. S kyticami kvetov a dojatím.

Foto: za



Zaujala rie‰ením zelene pietnych areálov

Pitné 
desatoro

Otázniky nad kvalitou niektor˘ch závereãn˘ch prác
(Dokonãenie z 1. str.)

„Plán rozvoja vidieka na roky 2007 –
2013 umoÏÀuje na‰im poºnohospodárom
ãerpaÈ dotácie z EÚ. Pred dvoma rokmi
sme dostali úlohu vytvoriÈ expertnú pra-
covnú skupinu pri Ministerstve pôdohos-
podárstva SR, pozostávajúcu aj z odbor-
níkov z praxe, ktorí majú intenzívne
ovocné sady. Princípom bolo vytvorenie
tzv. systému integrovanej produkcie ovo-
cia, ão je ak˘si prechod medzi konven-
ãn˘m a ekologick˘m pestovaním ovocia,“
hovorí Ing. Ján Mezey. „Podstatou je, Ïe
postreky proti chorobám a ‰kodcom sa
neaplikujú preventívne, ãiÏe kaÏd˘ch 10-
14 dní, ale väã‰inou na základe signali-
zácie a prognózy. Presn˘ dátum postre-
kov umoÏÀuje ‰etriÈ chemické prípravky,
Ïivotné prostredie a financie. Keì chce
pestovateº tento systém aplikovaÈ, odpo-
rúãame mu zriadiÈ automatickú meteoro-
logickú stanicu, ktorá mu umoÏní pred-
povedaÈ v˘skyt infekãn˘ch chorôb a leto-
vé maximá ‰kodcov a na základe signa-
lizácie pouÏívaÈ chemické prípravky a
hnojivá ‰etrne k Ïivotnému prostrediu.
Sú to dodatoãné náklady, ktoré bolo tre-
ba zahrnúÈ do v˘poãtov kompenzaãn˘ch
platieb. Dosiahli sme, Ïe producent, kto-
r˘ bude tento systém realizovaÈ a bude
maÈ podanú a evidovanú prihlá‰ku na
Pôdohospodárskej platobnej agentúre,
dostane na rok za hektár 16 624 korún.
Túto sumu schválilo ministerstvo pôdo-

hospodárstva a v máji 2007 aj Brusel,“
hovorí Ján Mezey. 

Trendom v Európe je najmä integrova-
né pestovanie ovocia a v súvislosti s t˘m
sa najviac polemizuje o pouÏívaní che-
mick˘ch prípravkov. „V súãasnosti zazna-
menávame viacero problémov, ktoré tre-
ba rie‰iÈ. Jedn˘m z nich sú napríklad chrá-
nené vtáãie územia. Slovensko, ako jedi-
né v Európe, má z celej rozlohy územia
na vy‰e 25 % chránené vtáãie územia. Na
porovnanie v âechách je to 14 %, v Poº-
sku 11 a v Maìarsku 7 %. Na chránen˘ch
vtáãích územiach majú rozsiahle sady aj
producenti ovocia, zeleniny a hrozna.
NemôÏu tu v‰ak pouÏívaÈ Ïiadne chemic-
ké prípravky, a to im sÈaÏuje hospodáre-
nie,“ informuje Ing. Mezey a dodáva, Ïe
„zrejme v budúcnosti namiesto jabæãka na
desiatu dostanú na‰e deti napr. prepeliãie
vajce.“ 

Odborník ìalej hovorí, Ïe pre produ-
centov ovocia je mimoriadne dôleÏité aj
zjednodu‰enie súbeÏného dovozu ovocia
a zeleniny a tieÏ takzvané vzájomné
uznávanie prípravkov v rámci EÚ. „Zo za-
hraniãia k nám ãastokrát dováÏame kvali-
tatívne hor‰ie ovocie v porovnaní s domá-
cim. Na‰i pestovatelia sú znev˘hodnení aj
v tom, Ïe na území SR majú zakázané
pouÏívaÈ niektoré chemické prípravky. Tie
v krajinách EÚ, odkiaº sa k nám ovocie
dováÏa, pouÏívajú. Ná‰ zákazník takto

o‰etrené ovocie kúpi a skonzumuje, ale
domáci producent nemôÏe o‰etrovaÈ t˘m
ist˘m prípravkom svoje stromy. To je ab-
surdné! V koneãnom dôsledku na‰i pesto-
vatelia ovocia a zeleniny nemôÏu svojou
produkciou konkurovaÈ na zahraniãn˘ch
trhoch,“ zdôrazÀuje J. Mezey. 

V súãasnosti sú odborníci KOVV zapo-
jení aj do rie‰enia projektu Komplexn˘
systém ochrany a bezstresového pesto-
vania ovocn˘ch drevín v rámci SR s vyu-
Ïitím digitálnej signalizaãnej techniky.
„Projekt spoãíva v tom, Ïe v 14 najväã‰ích
podnikoch SR sú umiestnené automatic-
ké meteorologické stanice s príslu‰n˘m
softvérom. Na‰ou úlohou je okrem iného
zhromaÏìovaÈ údaje zo v‰etk˘ch staníc,
umiestÀovaÈ ich na server a vyhodnoco-
vaÈ. Vytvorili sme sieÈ, jej úãastníci medzi
sebou komunikujú a vymieÀajú si získané
informácie, napr. o vhodnom termíne po-
strekov, závlah ãi v˘skyte chorôb,“ hovorí
Ján Mezey. Medzi ovocinárskymi firmami,
zapojen˘mi do projektu, sú aj ‰piãkové
podniky Plantex, s.r.o., Veselé, Danubius
fruct, s.r.o., Dunajská LuÏná, OVD Dvory
nad Îitavou, Bioplant Ostratice, Plose
Fructop, PD Hru‰ov ãi PD âachtice. 

Na KOVV je aj sídlo Zväzu integrovanej
produkcie ovocia, ktor˘ zdruÏuje pestova-
teºov. Od ‰pecializovan˘ch pracovn˘ch
skupín dostávajú informácie legislatívne-
ho charakteru, poradenstvo v oblasti pes-
tovania, agrotechniky, rezu a tvarovania,
voºby odrôd, podpníkov a chemickej
ochrany. 

„Na‰a univerzita, okrem v˘uãby ‰tu-
dentov, veºmi usilovne pracuje aj na im-
plementácii poznatkov do praxe, ãím na-
pomáha zvy‰ovaniu Ïivotnej úrovne a
väã‰ej konkurencieschopnosti Slovenska
v EÚ,“ zdôrazÀuje na záver Ing. Mezey. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Napriek tomu, Ïe odborníci na v˘Ïivu
stanovili minimálnu dennú spotrebu vody,
odporúãané mnoÏstvo závisí aj od klima-
tick˘ch podmienok prostredia, pohybovej
aktivity, psychickej záÈaÏe, veku, hmot-
nosti a in˘ch okolností. Asi tretina tekutín
sa u dospelého ãloveka dopæÀa z tuhej
stravy, najviac z ovocia a zeleniny, na
príjme má veºk˘ podiel aj mäso, mlieko,
mlieãne v˘robky, chlieb a ìal‰ie potravi-
ny. Hlavn˘m zdrojom je v‰ak voda vráta-
ne nápojov s jej obsahom. 

Pitné desatoro
1. Na konzumáciu sú vhodné v‰etky

kvalitné pitné vody, t.j. minerálne, prame-
nité, balené pitné vody a vodovodné vody
pre hromadné zásobovanie obyvateºstva.
Na pravidelné kaÏdodenné pitie sú naj-
lep‰ie veºmi nízko, nízko a stredne mine-
ralizované vody s celkovou mineralizá-
ciou do 1500 mg/l napr.: Sulinka, Lucka,
Zlatá studÀa, Savior, Matú‰ov prameÀ,
Bonaqua, Rajec, Ostrolúcka, Evina a Bo-
hatier. Vysoko a veºmi vysoko mineralizo-
vané vody nad 1500 mg/l sa neodporú-
ãajú na kaÏdodenné pitie vo väã‰om ob-
jeme, pretoÏe môÏe dôjsÈ k vysokej kon-
centrácií minerálií v tele, k tvorbe moão-
v˘ch, obliãkov˘ch kameÀov a extrémne-
mu zaÈaÏeniu obliãiek, príp. srdcovo-ciev-
nej sústavy. Pri vysokom krvnom tlaku sa
neodporúãajú vody s vy‰‰ím obsahom
sodíka ako 150 mg/l.

2. Optimálny pomer koncentrácie vá-
penat˘ch Ca2+ a horeãnat˘ch Mg2+ iónov
vo vodách je 2:1, vtedy sa najlep‰ie vstre-
bávajú.

3. Je Ïiaduce jednotlivé druhy vôd strie-
daÈ (napr. minerálnu s pramenitou, príp. s
vodovodnou), aby bol príjem minerálií ão
najpestrej‰í. Dlhodobá konzumácia t˘ch
ist˘ch minerálnych vôd nie je vhodná. V
priebehu dÀa je dobré striedaÈ minimálne
dva typy nesladen˘ch nápojov. 

4. Treba preferovaÈ tzv. tiché vody, ãi-
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Pomáhajú pestovateºom ovocia a zeleniny

V posledn˘ch rokoch sa tvoriv˘ch ab-
solventov snaÏia zviditeºniÈ rôzne in‰titú-
cie, ako sú napríklad banky. S cieºom
podporiÈ mlad˘ch ºudí v regiónoch, orga-
nizujú súÈaÏe o najlep‰iu diplomovú prá-
cu. V minulom roku bola korunovaná ús-
pechom diplomová práca absolventky
Fakulty záhradníctva a krajinného inÏi-
nierstva, Jany Krajãiovej. V súÈaÏi o Ce-
nu Dexia banky 2007 o najlep‰iu diplomo-
vú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí
a regiónov na Slovensku, získala 1. mies-
to. Vìaka tomu dostala aj moÏnosÈ spolu-
pracovaÈ so zdruÏením Interregio, ktorého
cieºom je pomáhaÈ mestám a obciam s vy-
pracovaním projektov a získavaním pro-
striedkov na financovanie investícií. 

„Do súÈaÏe bolo prihlásen˘ch 36 diplo-
mov˘ch prác z 10 vysok˘ch ‰kôl z celého

Slovenska. Moja práca má názov Rie‰e-
nie zelene cintorína v Brezovej pod Brad-
lom so zreteºom na tvorbu Du‰ana Jurko-
viãa. Prezentujem v nej rie‰enie rôznych
detailov cintorínskej problematiky v ‰ir-
‰om kontexte,“ hovorí Ing. Jana Krajãio-
vá. „Cintorín je najvzácnej‰í mestsk˘ park
s rovmi (hrobmi) predkov, kde náv‰tevník
v symbióze s prírodou prichádza na iné
my‰lienky, ktoré sú súãasÈou na‰ej spo-
loãnej pamäte s m⁄tvymi, Ïiv˘m symbo-
lom kontinuity ná‰ho bytia. Práve v tomto
spoãíva odkaz architekta Jurkoviãa, kto-
rého esprit a dielo ma in‰pirovali. Chcem
upozorniÈ na aktuálnosÈ problematiky
dnes, keì sa cintoríny uniformujú a strá-
cajú na kráse,“ vysvetºuje J. Krajãiová.
Cieºom práce bolo vytvoriÈ návrh záhrad-
noarchitektonického rie‰enia jednotliv˘ch

ãastí cintorína v Brezovej pod Bradlom.
Návrh sa venuje stvárneniu kºúãov˘ch
plôch, vytvoreniu urnového hája a nov˘ch
priestorov na pochovávanie. Priestory
rie‰i tak, aby vytvárali moÏnosÈ pre me-
ditáciu, spomienky a rozjímanie. „Dôle-
Ïité je dosiahnuÈ urãitú osobitosÈ priestoru
a vyuÏiÈ jeho potenciál. Vytvorenie kon-
krétnej estetickej úrovne miesta posled-
ného odpoãinku ako súãasti systému sí-
delnej zelene je dôleÏitou principiálnou
víziou, Ïe i tieto priestory moÏno rie‰iÈ s
citom pre detail a umenie,“ zdôrazÀuje J.
Krajãiová. 

Návrhy, ktoré v diplomovej práci pre-
zentovala, oslovili aj vedenie mesta Bre-
zová pod Bradlom a je moÏné, Ïe po-
stupne budú premenené na skutoãnosÈ.

Za to, Ïe sa Jane Krajãiovej podarilo
úspe‰ne spracovaÈ problematiku, patrí,
podºa jej slov, veºká vìaka najmä vedúcej
diplomovej práce, doc. ªubici Ferian-
covej. -rch-

miery túto formu plagiátorstva tolerujú. 
V súãasnosti sa síce formálne proti pla-
giátorstvu bojuje, ale prv˘m nárazníkom
má byÈ ‰koliteº. Ak v‰ak ‰koliteº roky vypi-
suje závereãné práce s rovnak˘m náz-
vom a aj ich obsah je z väã‰ej ãasti zhod-
n˘, vina padá v prvom rade naÀho, preto-
Ïe priam podporuje a vytvára priestor na
plagiátorstvo! 

Niekedy badaÈ aj nerozhodnosÈ a alibiz-
mus ‰koliteºov v prístupe k nekvalitn˘m
prácam. KaÏd˘ z nich má obãas lajdáka,
ktor˘ na jeho rady nedbá a zostaví záve-
reãnú prácu pochybnej kvality. V takomto
prípade má ‰koliteº jednoznaãne vyjadriÈ
svoj názor vo svojom posudku, napr. prá-
cu aj neodporuãiÈ. âasto sa v‰ak ‰koliteº
chová alibisticky, prácu odporuãí, vyberie
„vhodného“ oponenta a do trápnej situá-
cie postaví rad‰ej komisiu na ‰tátnych
skú‰kach. Ak komisiu tvoria ºudia s mier-
nej‰ím prístupom, ‰tudent prácu obháji 
a tak˘to „v˘tvor“ potom zhor‰uje obraz 
o in˘ch absolventoch alebo ich prácach. 

OsobnosÈ a v˘ber 
‰koliteºa ‰tudentmi 

OsobnosÈ ‰koliteºa je komplexn˘ faktor,
ktor˘ vpl˘va na to, ãi si ‰tudent závereã-
nú prácu k nemu prihlási. Kritérií na v˘ber
‰koliteºa b˘va viacero. Îiaº, ãasto si ‰tu-
denti vyberú takého, ktor˘ nemá vysoké
nároky na prácu a nerobí „zbytoãné“ pro-
blémy. ëal‰ím kritériom je odborná kvali-
ta ‰koliteºa. Pedagóg, ktor˘ uÏ dlhé roky
nenapísal nijak˘ vedeck˘ ãlánok (o ka-
rentovan˘ch ãasopisoch ani nehovoriac),
môÏe byÈ ‰tudentovi príkladom len veºmi
ÈaÏko. Îiaº, ‰tudent sa k informáciám o
‰koliteºovej ãinnosti ãasto dostáva nesko-
ro (alebo vôbec nie) a ani netu‰í, Ïe by si
mal pri v˘bere v‰ímaÈ aj jeho publikaãnú
ãinnosÈ, resp. moÏnosÈ prístupu k nej. Je
otázne, ãi by mal byÈ ‰koliteºom automa-
ticky kaÏd˘ pedagóg, ak roky nevykazuje
nijakú kvalitnú vedeckú ãinnosÈ. Kapitolou
vymykajúcou sa zdravému rozumu je
fakt, ak niektoré fakulty tolerujú situáciu,
keì je ‰koliteºom závereãnej práce ‰tu-
denta doktorand, ktor˘ e‰te ani sám ne-
má celkom osvojené vedecké postupy.

V˘ber a prístup oponenta
S naãrtnut˘mi problémami súvisí aj

spôsob v˘beru oponenta. Ide o situáciu,
ktorú málokto verejne prizná, ale v pod-
state ide o beÏn˘ jav. ·koliteº si totiÏ pre
práce ‰tudentov ãasto vyberie oponenta
z radov priateºov, ktorí pri posudzovaní
nezvyknú byÈ príli‰ prísni a k nedostat-
kom sú viac-menej zhovievaví. Na porov-
nanie: zodpovedn˘ ‰koliteº vyberá opo-
nenta podºa toho, ãi je v danej oblasti od-

ãet prác pripadajúcich na jedného ‰kolite-
ºa. Isté obmedzenie, napr. na FAPZ, uÏ
existuje, keì sa pri kvantifikácii v˘konu
pedagóga prideºujú v jednom roku body
za maximálne 10 závereãn˘ch prác. 

Plagiátorstvo
·tudent si prirodzene vyberá najºah‰iu

cestu a ãasto siahne po star‰ích diplo-
movkách, z ktor˘ch ãerpá väã‰inu údajov.
Závisí od ‰koliteºa a oponenta, do akej

alebo objasniÈ nezodpovedané otázky.
T˘mto nárokom zodpovedá len ‰túdium
relevantn˘ch podkladov (aspoÀ z polovi-
ce zahraniãn˘ch), ktoré môÏu poskytnúÈ
iba vedecké ãlánky z vedeck˘ch ãasopi-
sov. T˘ch je v‰ak v mnoh˘ch prácach ako
‰afranu. Je smutné, ak túto skutoãnosÈ
‰koliteº navy‰e obhajuje pred komisiou 
s odôvodnením, Ïe rozsah a kvalita cito-
van˘ch prác sú dostatoãné. Okrem ‰truk-
túry citovan˘ch prác je otázna aj ich aktuál-
nosÈ. „âasová aktuálnosÈ“ niektor˘ch pri-
pomína skôr prácu archeológa, ão len
evokuje podozrenie z odpisovania sta-
r˘ch diplomoviek. Noãnou morou mno-
h˘ch prác je aj spôsob citovania, ãasto na
míle vzdialen˘ od platnej citaãnej normy. 

Kto obhajuje prácu pred komisiou? 
Pri obhajobe niekedy vzniká trápna si-

tuácia. Autorom práce je ‰tudent, ten ju
obhajuje, a nie jeho ‰koliteº. Ten by mal
prípadné odborné nezrovnalosti vysvetliÈ
aÏ po vyjadrení ‰tudenta. Je nedôstojné,
ak sa na ‰tátnych skú‰kach obhajoba zá-
vereãnej práce zvrhne na súboj ‰koliteºa
s oponentom alebo in˘m ãlenom komisie
a ‰tudentova práca sa stane zámienkou
na pertraktovanie osobn˘ch averzií. 

Relevantn˘ poãet prác 
na jedného ‰koliteºa

Jedn˘m z faktorov v˘skytu menej kva-
litn˘ch prác môÏe byÈ, okrem osobnosti
‰tudenta, aj poãet prác pripadajúcich na
jedného ‰koliteºa. Ak mu konãí 10-20 ‰tu-
dentov, ani fyzicky nemá ‰ancu na detail-
nej‰ie prezretie prác. Preto by stálo za
úvahu nejak˘m spôsobom obmedziÈ po-

je poãet a ‰truktúra pouÏit˘ch literárnych
zdrojov. Na poãet citovan˘ch prác môÏu
maÈ uãitelia rôzny názor, ale snáì sa väã-
‰ina zhodne v tom, Ïe napr. práca kompi-
laãného charakteru, ktorá ãerpá údaje zo
16 literárnych zdrojov, by sa pred komisiu
pre ‰tátne skú‰ky vôbec nemala dostaÈ! 
A je pritom jedno, ãi ide o bakalársku ale-
bo diplomovú prácu. Kompilaãná práca by
mala vychádzaÈ zo ‰túdia aspoÀ niekoº-
k˘ch desiatok literárnych zdrojov, najlep-
‰ie z päÈdesiatich ãi viacer˘ch. Veì ako
moÏno zostaviÈ napr. 40-stranovú kompi-
laãnú prácu zo 16 prameÀov tak, aby 
v práci neboli odpísané celé pasáÏe alebo
kapitoly, ão hraniãí s plagiátorstvom? 

Popri poãte literárnych zdrojov je kritic-
ká najmä ich kvalita. ·tudenti ãasto ãer-
pajú informácie v˘hradne zo slovensk˘ch
zdrojov, a ão je najhor‰ie, z kvalitatívne
druhorad˘ch aÏ treÈorad˘ch publikácií.
Kvalitu prameÀov treba osobitne odstup-
ÀovaÈ v prírodn˘ch a technick˘ch vedách,
ktor˘m zodpovedá väã‰ina ‰tudijn˘ch
programov na SPU. V ‰truktúre citova-
n˘ch prác majú totiÏ najväã‰ie zastúpenie
rôzne knihy, skriptá, ãlánky zo zborníkov,
závereãn˘ch v˘skumn˘ch správ, neauto-
rizovan˘ch zdrojov z internetu, ale ne-
zriedka aj z rôznych propagaãn˘ch mate-
riálov. Z niekoºk˘ch tak˘chto prameÀov
moÏno zostaviÈ prácu nanajv˘‰ na úrovni
strednej ‰koly, alebo náãrt „turistického
sprievodcu“ napr. po Malokarpatskej vín-
nej ceste... Závereãná práca má byÈ ve-
deckou prácou, priniesÈ nové poznatky

borník. Ten posúdi prácu objektívnej‰ie a
moÏno pridelí aj zníÏenú známku (napr.
kvôli drobn˘m nedostatkom). V koneã-
nom dôsledku to ublíÏi dobrému ‰tuden-
tovi, pretoÏe hor‰í ‰tudent, ktor˘ mal vy-
bratého „lep‰ieho“ oponenta, dostal ne-
opodstatnene lep‰iu známku. Závisí pre-
to od ‰koliteºov a oponentov, aby objek-
tívnym posúdením nestierali rozdiely
medzi ‰tudentmi. V koneãnom dôsledku
to nepridáva ani na kredite univerzity. 

Akt obhajoby závereãnej práce
V odbornej obci sa vedú polemiky, ãi

sa má obhajoba závereãnej práce od
skú‰ky oddeliÈ, alebo nie. Niektoré fakulty
a ‰koly uÏ túto polemiku ukonãili, osobit-
ne sa obhajuje závereãná práca a osobit-
ne prebiehajú samotné skú‰ky. Odhliad-
nuc od vy‰‰ieho stresového zaÈaÏenia
‰tudentov, kladie takéto rie‰enie väã‰í
dôraz na závereãné práce, najmä ak je
obhajoba práce zaloÏená na poãítaãovej
prezentácii. Na ‰tátnych skú‰kach totiÏ
obhajoba práce niekedy budí dojem nut-
ného zla a formálnosti, ktorú treba r˘chlo
absolvovaÈ, keìÏe celá skú‰ka je ãasovo
nároãná. Naopak, ak by bol na obhajobu
práce vyãlenen˘ osobitn˘ ãas, okrem ne-
gatív (predlÏovanie obdobia skú‰ok a
problémy s personálnym obsadením ko-
misií) by to prinieslo automaticky väã‰iu
pozornosÈ nielen obhajobe, ale aj realizá-
cii a spracovaniu (t˘m aj úrovne) záve-
reãn˘ch prác. 

Doc. Ing. KAMIL HUDEC, PhD.,
Ing. PETER TÓTH, PhD., 

Katedra ochrany rastlín FAPZ

Zrkadlom ‰túdia i v˘skumu sú diplomové práce absolventov na‰ej univerzi-
ty. Mnohé z nich obsahujú zaujímavé my‰lienky, podnetné námety a sú kvalit-
ne spracované. Rozumov˘ a tvoriv˘ potenciál najlep‰ích ‰tudentov je ãasto-
krát vyuÏívan˘ v prospech rozvoja miest a obcí.

Voda je najvzácnej‰ia a zároveÀ nenahraditeºná kvapalina pre existenciu
Ïivota. Pitné vody sú veºmi zriedené vodné roztoky rozliãn˘ch dôleÏit˘ch
makro- a mikrominerálií, ktoré vytvárajú v organizme rovnováhu a jej naru-
‰enie môÏe spôsobiÈ zdravotné problémy.

Rezortné ministerstvo podporuje ‰kolské mlieko
Na stretnutí zástupcov ministerstva poºnohospodárstva a ‰kolstva, konanom 4. júna

2008, zaznela informácia o pripravovanej novele nariadenia vlády o ‰kolskom mlieku.
Podºa nov˘ch pravidiel EÚ sa roz‰iruje zoznam v˘robkov, ktoré moÏno poskytovaÈ Ïia-
kom vo vzdelávacích in‰titúciách, a to o ochutené kyslomlieãne v˘robky. Mlieãne v˘-
robky sa budú poskytovaÈ aj Ïiakom stredn˘ch ‰kôl. Doteraz o t˘chto akciách rozho-
doval ‰tát. ZároveÀ vzniká nová povinnosÈ, oznaãovaÈ ‰koly, ktoré dodávajú Ïiakom
mlieãne v˘robky dotované EÚ, posterom - plagátom. 

Pri príleÏitosti Svetového dÀa ‰kolského mlieka, ktor˘ tento rok pripadá na 24. sep-
tembra 2008, zorganizuje MP SR v spolupráci s M· SR stretnutie ministrov oboch re-
zortov na vybranej ‰kole, ktorá je zapojená do tohto zaujímavého programu. 

(Podºa tlaãovej správy MP SR)

SLOVO DO DISKUSIE

Odborníci z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV) sa
pod vedením Ing. JÁNA MEZEYA, PhD., podieºali na vytvorení Osi 5.3.2.1.3.
Integrovaná produkcia v ovocinárstve Programu rozvoja vidieka na roky
2007 – 2013. V súãasnosti sú zapojení do projektu Komplexn˘ systém
ochrany a bezstresového pestovania ovocn˘ch drevín v rámci SR s vyuÏi-
tím digitálnej signalizaãnej techniky. Ing. Ján Mezey sa podieºal aj na kon-
cipovaní nariadenia vlády SR pod názvom Komplexné rie‰enie programu
integrovanej produkcie v ovocinárskom, zeleninárskom a vinohradníckom
sektore. Jeho hlavn˘m cieºom je pomôcÈ slovensk˘m producentom uplat-
niÈ sa na trhoch EÚ. 

Ïe len prirodzene, resp. minimálne s˘te-
né. Pre dojãatá nie sú s˘tené vody vôbec
vhodné. 

5. Aby bola vodná bilancia vyrovnaná,
potrebuje dospel˘ zdrav˘ ãlovek s hmot-
nosÈou 70 kg priemerne denne aspoÀ 2,5
aÏ 3 litre vody. Z toho vo forme nápojov
1,5 aÏ 2 l, zvy‰ok vody 1 aÏ 1,5 l prijíma
v konzumovan˘ch jedlách. V extrémnych
podmienkach, v horúãavách, pri fyzickej
námahe, ‰portovaní sa potreba tekutín
zvy‰uje aÏ na dvojnásobok. S v˘nimkou
mimoriadnych situácií nie je vhodné zvy-
‰ovaÈ príjem tekutín nad 3 l denne. 

6. V starobe pocit smädu vyhasína, a
preto star‰í ºudia ãasto trpia dehydratá-
ciou. Preto treba dbaÈ o to, aby star‰í ºu-
dia pili dostatok tekutín poãas celého dÀa,
aj keì necítia smäd. 

7. Deti majú z dôvodu vysokej pohybo-
vej aktivity vy‰‰ie nároky na krytie potrieb
tekutín, a preto ich nikdy v príjme nápojov
neobmedzujme. 

8. VÏdy sa treba napiÈ skôr, ako sa pre-
javí pocit smädu a vypiÈ viac vody ako vy-
lúãime. KaÏd˘ deÀ zaãnime vypitím as-
poÀ pol litra vody izbovej teploty. Pravi-
delné zásobovanie Ïalúdka vodou podpo-
ruje pocit spokojnosti a zmierÀuje hlad.

9. Nie je správne piÈ tesne pred jedlom,
poãas jedla a tesne po Àom. Poãas jedla
sa snaÏme pitiu vody vyh˘baÈ (nezapíjaj-
me kaÏd˘ hlt potravy nápojom), pretoÏe
spomaºuje trávenie. Pred spaním, ak nie
sme smädní, uÏ nepime, aby sme zbytoã-
ne neru‰ili svoj spánok.

10. DôleÏitá je primeraná teplota nápo-
ja, ktorá by mala byÈ pribliÏne 8 aÏ 10 °C.
Príli‰ vychladen˘ nápoj spôsobí náhle
prekrvenie sliznice úst, hltana, paÏeráka,
Ïalúdka a ãriev. Veºmi chladné nápoje
smäd neuhasia, naopak, smäd sa e‰te
zväã‰í. ªadové nápoje dráÏdia sliznicu
Ïalúdka a môÏu byÈ príãinou Ïalú-
doãného kataru. 

Prof. Ing. ·TEFAN POLÁâEK, CSc.



Ocenili najlep‰ích 
absolventov

Spevák záhradníkom? Alebo naopak?

Versailles – zdroj
nekoneãnej in‰pirácie

V ZRKADLE...
jedna z nás

Ing. ALEXANDRA MUZIKOVÁ, 
vedúca Útvaru v‰eo-
becnej uãtárne 

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: 28

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
- Lekárkou.
âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-

brali práve túto oblasÈ?
- ·tudovala som odbor podnikov˘

manaÏment na Fakulte ekonomiky a
manaÏmentu SPU a uÏ poãas ‰túdia
na gymnáziu som nav‰tevovala triedu
zameranú na programovanie. Zaují-
mala ma najmä ‰tatistika, matematika
a finanãné anal˘zy.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
- Oficiálne osem, ale ãasto pracu-

jem aj doma, nakoºko si to moje pra-
covné povinnosti veºakrát vyÏadujú.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

- Myslím si, Ïe je obrazom prostre-
dia, v akom Ïije. ËaÏko sa mi kritizuje
dne‰ná mládeÏ, nakoºko aj ja patrím
do mlad‰ej generácie.

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

- Imponujú mi kolegovia, ktorí sú
zodpovední, úprimní a priateºskí.
Nepáãi sa mi ºahostajnosÈ, nezodpo-
vednosÈ a pretvárka.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
- KaÏd˘ môÏe zmeniÈ len sám seba.

Staãilo by teda, aby sa kaÏd˘ zamys-
lel sám nad sebou a nemuseli by sme
meniÈ niã.

âo rada ãítate? 
- Odbornú literatúru, a to aj z oblas-

ti modernej architektúry.
Ako si dobíjate energiu? 
- Väã‰inou ‰portom - cviãením v po-

silÀovni, jazdou na kolieskov˘ch kor-
ãuliach, ale ãasto aj spánkom.

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

mám úÏasn˘ch rodiãov, mlad‰iu sest-
ru a veºa priateºov.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

- KaÏd˘ má nejak˘ zlozvyk, tie moje
nebudem prezrádzaÈ.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
- Dovolenky mám veºmi rada, ãlo-

vek spozná mnoÏstvo nov˘ch kultúr a
urãit˘m spôsobom si dobije aj energiu.
Mojou dovolenkou snov je cesta okolo
sveta.

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

- Vesel˘ch záÏitkov najmä z obdo-
bia ‰túdia na vysokej ‰kole je veºa, ale
neviem, ãi by zaujali aj in˘ch. -rch-

www.uniag.sk

Îiaci nitrianskych Z· sa na dvanásÈ
dní môÏu staÈ vysoko‰kolákmi. Pi-
lotn˘ roãník Nitrianskej letnej univerzi-
ty, ktorú od 30. júna do 11. júla pri-
pravili zamestnanci a odborní lektori z
SPU a UKF, ponúka prázdninové ak-
tivity pre mlad˘ch angliãtinárov, nem-
ãinárov, tvorcov, olympionikov, po-
radcov správnej v˘Ïivy, estetikov, in-
formatikov, environmentalistov, pod-
nikateºov a fytoterapeutov. Viac na
www.fem.uniag.sk/ccv (podujatia pre
verejnosÈ).

ZAUJALO NÁS
Servery na Sibíri?

Ako vyrie‰iÈ chladenie serverov?
Postavte ich na Sibíri. Tento nápad
sa nezdá byÈ absurdn˘ Microsoftu,
ktor˘ na ruskom ëalekom v˘chode
hºadá miesto pre nové dátové cent-
rum. Je to príklad toho, ako sa posky-
tovatelia internetov˘ch sluÏieb musia
ãoraz intenzívnej‰ie zaoberaÈ zvy‰u-
júcou sa spotrebou energie. Zatiaº, ão
gigantické hangáre naplnené poãíta-
ãov˘mi servermi dnes spotrebúvajú
celosvetovo jedno percento vyrobe-
nej energie, v roku 2020 by to mohli
byÈ uÏ ‰tyri percentá. Umiestnenie dá-
tov˘ch centier sa preto stáva kriticky
dôleÏité. âoraz viac ich vzniká naprí-
klad na Islande, kde je nielen zima,
ale aj lacná geotermálna energia.

(SME 4. 6. 2008)

V programe poznávacieho zájazdu do ParíÏa figurovala aj prehliadka Ver-
sailles s unikátnymi záhradami. Ide tu nielen o dominantu európskej histórie,
ale aj sadovníckej architektúry ãi vodohospodárskych technológií, ktoré
môÏu byÈ zdrojom umeleckej aj technickej in‰pirácie pre ‰tudentov záhrad-
nej architektúry, ale aj in˘ch ‰tudijn˘ch odborov na‰ej univerzity.

nou s 12 domami, Dom kráºovnej, Mlyn,
Gazdovstvo a iné.) Napravo a naºavo od
hlavnej osi záhrady sa nachádzajú rôz-
ne fontány a minizáhrady. Na oÏivenie a
v˘zdobu pouÏili stavitelia aj rozsiahlu
sochársku v˘zdobu. Na kaÏdom kroku
sa stretávame so sochami a vázami
ozdoben˘mi reliéfmi. Celá plastická v˘-
zdoba je venovaná jedinému tematické-
mu okruhu: oslave kráºa. Kráº, ktor˘ si
sám zvolil prímenie Kráº slnko, sa tu
premieÀa na oslavu mladosti a krásy
boha Apolóna, raz odpoãíva v chladnej
jaskyni obklopen˘ nymfami, inokedy sa
vynára vo svojom voze z vodnej hladiny.

Versailles a míºniky histórie
- V rokoch 1672 – 1789 bol Versailles

sídlom francúzskych kráºov. Po revoluã-
n˘ch udalostiach v 18. storoãí sa kráºov-
sk˘ rod presÈahoval do ParíÏa. Umelec-
ké zbierky previezli do Louvru. Zámok i
záhrady chátrali. Takmer o sto rokov ne-
skôr kráº ªudovít Filip zachránil zámok
pred demoláciou a zriadil v Àom Fran-
cúzske národné múzeum.

- V roku 1756 bola podpísaná Ver-
saillská zmluva medzi Francúzskom a
Rakúskom o spojenectve proti Prusku.

- V roku 1919 tu bol podpísan˘ Ver-
saillsk˘ mier, zmluva o ukonãení 1. sve-
tovej vojny.

Prof. FRANTI·EK ·PÁNIK,
Prof. JAROSLAV ANTAL

Ocenení absolventi (zºava L. Hru-
b˘, M. Ilkoviãová a J. Háb) uÏ vy-
uÏívajú nadobudnuté vedomosti v
praxi. Foto: rch

Tak veru, Marek, prekvapili ste nás!
OpäÈ sa potvrdilo, Ïe aj na na‰ej univer-
zite sa darí talentom z oblasti umenia!
Prezraìte, kto ho vo vás objavil?

- Zaãínal som na Základnej umeleckej
‰kole v Zlat˘ch Moravciach, hodinami
spevu u pani uãiteºky Dagmar Lukáão-
vej. Sprvu ma to vôbec nebavilo, nerád
som tam chodil. „Flákal“ som aj povinn˘
klavír. Potom pri‰la puberta, ‰túdium na
Strednej záhradníckej ‰kole v Pie‰Èa-
noch a obãasné náv‰tevy u pani Lukáão-
vej. Raz som sa tam dozvedel, Ïe je váÏ-
ne chorá. Nechcel som veriÈ, veì bola
e‰te taká mladá! Keì sa jej stav trochu
zlep‰il, zaãali sme opäÈ spievaÈ. Ani ne-
viem, kedy nastal vo mne ten zlom.
Priznal som sa jej, Ïe by som chcel ‰tu-
dovaÈ na konzervatóriu. Len sa ma sp˘-
tala, ãi to myslím váÏne... a vzala ma k
svojej b˘valej profesorke, pani Vlaste
Hudecovej. Je to renomovaná pedago-
giãka, ktorá vychovala mnoh˘ch skve-
l˘ch spevákov. Staãí, ak spomeniem ªu-
bicu Vargicovú, ªudovíta Ludhu, Pavla
Remenára a in˘ch, ktorí pôsobia na scé-
ne SND, ale aj v zahraniãí. Pani profe-
sorka nikdy nestála na scéne, svoj Ïivot
venovala nádejn˘m talentom. Vlani, pri
príleÏitosti v˘znamného Ïivotného ju-
bilea, ju v bratislavskej Redute prekvapi-
li nádhern˘m koncertom. Ako vraví, Ïia-
ci, to sú jej „obrazy“. 

UÏ tu‰ím, ako asi dopadla prvá „skú‰-
ka“...

- Pani profesorka Hudecová, veºmi
sympatická, vtipná star‰ia dáma, ma za-
ãala skú‰aÈ, predspieval som jej ºudovky,
piesne Schneidera-Trnavského. Poveda-
la: „Je tam nieão, a ak urobí‰ skú‰ky, tak
Èa zoberiem za svojho Ïiaka.“ Vtedy som
to e‰te veºmi nevnímal, ale dnes som veº-
mi rád, pretoÏe dostaÈ sa do dobr˘ch rúk
je veºmi dôleÏité. Vìaka nej tak r˘chlo na-
predujem. Mám dvadsaÈ a opernému
spevu sa venujem iba dva roky, za ktoré
som pre‰iel kus cesty. Aj keì si musím

daÈ pozor, aby to nebolo zas príli‰ r˘chle,
pretoÏe v‰etko má svoj ãas. Hlas musí
zrieÈ. Spolieham sa na pani profesorku,
Ïe ma vedie správnym smerom. PretoÏe
talent je síce dar, ale osemdesiat percent
úspechu treba vydrieÈ.

Zaveìte nás na hodinu spevu! 
- Najprv sa s pani profesorkou pri ãaji

porozprávame, preberieme prípadné
problémy v ‰kole ãi doma. Potom spieva-
me... nahrávam si to na diktafón a doma
analyzujem, ão bolo dobré, ão zlé. Je to
v‰etko o pocitoch, musím sa sám hºadaÈ.
StaÈ sa dobr˘m spevákom, to je zdæhav˘
proces uãenia a skú‰ania. AÏ potom na
scénu. Potvrdzujú to aj Ïivotopisy sláv-

som ostrieºan˘ na javisku. Práve preto
som veºmi rád, Ïe som dostal túto moÏ-
nosÈ. KaÏd˘ ‰tudent konzervatória veru
nemá takúto ‰ancu. Tréma, pravda, na
zaãiatku bola, ale potom som sa uvoºnil.
ZúãastÀujem sa aj na domácich spevác-
kych súÈaÏiach. Dosiahol som pekné
umiestnenia.

Budujete si aj vlastn˘ repertoár?
- Na konzervatóriu sa pripravuje re-

pertoár na skú‰ky, technické cviãenia a
piesne, to sú zaãiatky. S pani profesor-
kou plánujeme nacviãiÈ cyklus piesní
skladateºov 20. storoãia, F. Kafendu, M.
Schneidera-Trnavského. Donizettiho árie,
ktoré som spieval v DAB, som mal pri-

nych svetov˘ch spevákov. Pavarottiho 
v zaãiatkoch tieÏ obecenstvo vypískalo...

UÏ ste mali moÏnosÈ prezentovaÈ sa
pred verejnosÈou?

- Vystúpenie na galaveãere v DAB bol
doteraz môj najväã‰í koncert, e‰te nie

(Dokonãenie z 1. str.)

Oslava krásy a mladosti
Versailles, v súãasnosti asi stotisíco-

vé mesto, leÏiace juhozápadne od Pa-
ríÏa, bolo na zaãiatku 17. storoãia malou
dedinkou uprostred moãiarov a lesov,
bohat˘ch na zver. Základom jeho v˘-
stavby bol mal˘ poºovnícky zámok ªu-
dovíta XIII., postaven˘ v rokoch 1629 –
1632. Postupne sa roz‰iroval a definitív-
nu podobu mu dal architekt Jules Har-
douin Mansard v rokoch 1677 – 1688.
Súbor objektov je usporiadan˘ na spô-
sob barokovej zástavby. Zámok má
JuÏné krídlo, Severné krídlo, v strede
Kráºovské nádvorie, Operu, Mramorov˘
dvor, ktor˘ konãí Zrkadlovou sieÀou. 

So zámkom je neoddeliteºne spät˘

park so sieÈou fontán a dômyseln˘m vo-
dovodn˘m systémom. Je to dielo baro-
kového záhradného architekta A. Le
Nôtre. Krása parku spoãíva najmä v
prehºadnosti a súmernosti. Jeho najv˘-
znamnej‰ia ãasÈ sa rozprestiera pozdæÏ
hlavnej osi zámku. Od zámku vedie
schodisko k Latoninej fontáne, za ktorou
nasleduje Kráºovská aleja, lemovaná
stromami a ukonãená slávnym Apolóno-
v˘m vodometom. Za ním pokraãuje
Veºk˘ kanál v tvare kríÏa, ktor˘ vzadu uÏ
takmer spl˘va s horizontom. Napravo
od Veºkého kanála sa nachádza kom-
plex Trianon (zámky Veºk˘ a Mal˘ Tria-
non, „Chrám“ lásky, Veºké jazero obklo-
pené Osadou kráºovnej - umelou dedi-

m˘lil a v podceÀovan˘ch predmetoch
som na‰iel mnoÏstvo zaujímav˘ch in-
formácií,“ hovorí J. Háb. S jeho názo-
rom sa stotoÏÀuje aj Libor Hrub˘ z
Jihlavy, ktor˘ za vynikajúce ‰tudijné
v˘sledky prevzal cenu dekanky fakul-
ty. Je tieÏ absolventom ‰túdia regio-
nálny rozvoj a zamestnancom ‰tátnej
správy. Obaja ocenení majú uÏ vlast-
né rodiny a v doktorandskom ‰túdiu
zatiaº neplánujú pokraãovaÈ. 

Cenu dekanky získala aj sympatic-
ká policajtka Mária Ilkoviãová z Lu-
ãenca, absolventka externého ‰túdia
na FE·RR, odbor ochrana pred hos-
podárskymi katastrofami. V budúc-
nosti plánuje ‰tudovaÈ anglick˘ jazyk
a uvaÏuje aj nad doktorandsk˘m ‰tú-
diom. Z predmetov, ktoré absolvova-
la, ju najviac zaujal bezpeãnostn˘
systém. 

A ako sa ãerstv˘m inÏinierom po-
darilo dosiahnuÈ spomínané vynikajú-
ce v˘sledky? „S rokmi si ãlovek uve-
domuje v˘znam ‰túdia a nadobúda aj
väã‰iu zodpovednosÈ,“ tvrdia. „U mÀa
zohralo úlohu aj to, Ïe som musel ve-
ºa cestovaÈ. TakÏe rad‰ej som sa dô-
kladne pripravil, aby som cestu do
Nitry nemusel prekonávaÈ dvakrát,“
podot˘ka ‰Èastn˘ Jifií Háb. -rch-

Obecenstvo na chvíºu zatajilo dych a potom nad‰ene tlieskalo. S˘temu ba-
rytónu MAREKA POBUDU, ‰tudenta prvého roãníka Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva a zároveÀ Cirkevného konzervatória v Bratislave.
Kde? Na galaveãere Gaudeamus v Divadle Andreja Bagara. V podaní zaãí-
najúceho speváka a s klavírnym sprievodom zazneli známe árie z komick˘ch
opier Gaetana Donizettiho.

pravené na skú‰ky na Vysokú ‰kolu mú-
zick˘ch umení. Sú z t˘ch „ºah‰ích“, pre-
toÏe zaãínaÈ povedzme Verdim, to nie je
pre zaãiatoãníka práve najvhodnej‰ie.

Mlad˘ ãlovek a opera, váÏna hudba...
- âlovek operu buì miluje, alebo ju ne-

má rád. Ja ju mám rád. No neznamená
to, Ïe doma niã iného nepoãúvam     . 

Obligátna otázka: kto je vá‰ vzor?
- Pavol Remenár, sólista Slovenského

národného divadla v Bratislave. Je mi
príkladom nielen v speve, ale aj v Ïivote.
Je to mlad˘, tridsaÈroãn˘ umelec, príjem-
n˘ ãlovek, takisto inklinuje k záhradníc-
tvu a navy‰e, máme podobn˘ hlas. Sa-
mozrejme, veºké vzory mám tieÏ, naprí-
klad bratov Dvorsk˘ch, vynikajúceho di-
rigenta O. Lenárda a ìal‰ích.

Predpokladám, Ïe si svoj „nástroj“
musíte chrániÈ. Znamená to nejakú ‰pe-
ciálnu hlasovú hygienu? Zákazy, prí-
kazy?

- Nefajãím, nepijem alkohol, ale zmrz-
linu si dám, aj bublinkovú vodu. Nerobím
z toho vedu, som chalan z dediny, ‰por-
tujem, pracujem aj fyzicky a po namáha-
vej‰ej práci mi staãí deÀ na regeneráciu.
A okrem toho, veì spevák musí maÈ kon-
diãku, pretoÏe dobr˘ v˘kon na scéne si
to vyÏaduje. 

Ambície? Plány?
- SkonãiÈ ‰koly, maÈ v‰eobecné vzde-

lanie, aby som sa mohol uplatniÈ v prak-
tickom Ïivote. UãiÈ sa jazyky. E‰te ne-
viem, ãomu sa budem venovaÈ, moÏno
budem pracovaÈ v nejakej firme. Keì sa
niã nestane s hlasivkami, rád by som sa
venoval aj opernému spevu. Rád si za-
spievam, baví ma to. Ale neberiem to prí-
li‰ váÏne, ako povedzme niektoré moje
spoluÏiaãky     . Moja profesorka vravie-
va, keì nebude‰ spievaÈ, Ïivot sa ne-
skonãí. Je pravda, Ïe bez umenia by som
asi nevedel fungovaÈ, patrí k môjmu Ïivo-
tu, okrem hudby rád kreslím a maºujem. 

Marek Pobuda je v súãasnosti veru
„ulietan˘“. Skú‰kové obdobie v Nitre,
príprava na ‰túdium na V·MU v Bratisla-
ve. Verím, Ïe o Àom budeme e‰te veºa
poãuÈ. Z opernej scény, zo záhradníckej
praxe? To ukáÏe ãas. DrÏíme palce!

K. POTOKOVÁ

NEPREHLIADNITE

Snímky: autori
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V˘mena skúseností s poºsk˘mi odborníkmi

Sprievodca zábudliv˘ch
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www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

✔ DÀa 1. júna 2008 sa 99
detí a zamestnancov uni-
verzity zúãastnilo na kul-
túrno-poznávacom zájaz-
de do Budape‰ti. Pri príle-
Ïitosti medzinárodného
dÀa detí nav‰tívili najväã-

‰ie stredoeurópske tropikárium a popo-
ludní absolvovali prehliadku Budínskeho
hradu.

✔ Tradiãné stretnutie seniorov sa po pr-
v˘krát uskutoãnilo v priestoroch Kongre-
sového centra SPU. Takmer stovke b˘-
val˘ch zamestnancov univerzity sa pri-
hovoril prof. V. Rataj, prorektor pre vzÈa-
hy s verejnosÈou, prof. D. Húska a pred-
seda univerzitnej organizácie, ktor˘ ich
informoval o ãinnosti odborárov. Stretnu-
tie spestrilo vystúpenie FS Zobor a tom-
bola, do ktorej venoval vecné ceny rektor
SPU, predseda odborov, dekani fakúlt,
Slovenská poºnohospodárska kniÏnica,
Vydavateºstvo SPU a redakcia Poºno-
hospodára. Na‰i b˘valí kolegovia preja-
vili záujem o „wellness“ zájazd seniorov
do Trenãianskych Teplíc, ktor˘ sa usku-
toãní 23. 6. 2008.

✔ Na základe dodatku ku kolektívnej
zmluve bude zamestnávateº od 1. 7. t.r.

poskytovaÈ z prostriedkov sociálneho
fondu príspevok na jedno hlavné jedlo vo
v˘‰ke 7 Sk pre zamestnancov a 8 Sk pre
dôchodcov. 

✔ Na leto pripravujeme 4-dÀov˘ turistick˘
zájazd do Choãsk˘ch vrchov a Západ-
n˘ch Tatier (26. - 29. 6.), spojen˘ s náv-
‰tevou Kamenného mora a Vodného ra-
ja vo Vyhniach, zaujímavé letné rekreá-
cie v âechách, Maìarsku a na Sloven-
sku, ako aj poznávací zájazd do Poºska -
Wieliczka, Krakov, Osvienãim (31. 7. – 2.
8.) a zájazd do Olomouca (21. – 24. 7.).

Milí odborári a zamestnanci, v mene
v˘boru UO vám prajem príjemné preÏitie
letného dovolenkového obdobia. 

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

OZ

Zahraniãná spoloãnosÈ ponúka moÏ-
nosÈ praxe pri zbere a spracovaní aro-
matick˘ch a lieãiv˘ch rastlín v Donau-
wörthe (SRN). Uchádzaãi sa môÏu hlá-
siÈ na tel. ã.: 0915 801050. Uprednost-
není budú záujemcovia so znalosÈami
nemeckého jazyka. (150/2008)

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 zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

� funkãného miesta docenta na Katedre biochémie a biotech-
nológie FBP pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.25 Biotechnológie,

� funkãného miesta docenta na Katedre fyziológie Ïivoãíchov
FBP pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.25 Biotechnológie,

� funkãného miesta docenta na Katedre hodnotenia a spraco-
vania Ïivoãí‰nych produktov pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.13 Spracova-
nie poºnohospodárskych produktov, 

� funkãného miesta docenta na Katedre skladovania a spracova-
nia rastlinn˘ch produktov FBP pre ‰tudijn˘ odbor Biotechnológie,

� funkãného miesta profesora na Katedre fyziológie Ïivoãíchov
FBP pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.3 Molekulárna biológia, 

� funkãného miesta profesora na Katedre fyziológie Ïivoãíchov
pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.1 Biológia,

� funkãného miesta profesora na Katedre mikrobiológie pre
‰tudijn˘ odbor 4.2.1 Biológia,

� funkãného miesta profesora na Katedre skladovania a spra-
covania rastlinn˘ch produktov pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.13 Spraco-
vanie poºnohospodárskych produktov,

� funkãného miesta profesora na Katedre hodnotenia a spra-
covania Ïivoãí‰nych produktov pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.13 Spraco-
vanie poºnohospodárskych produktov.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre biochémie a biotechnológie FBP. 

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore biochemické technológie alebo biochémia,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ,
- nástup od 1. 9. 2008;

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov FBP
pre v˘uãbu predmetov: technológia mäsa, technológia spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov,

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov FBP
pre v˘uãbu predmetov: hodnotenie poºnohospodárskych produk-
tov, tovaroznalectvo, hodnotenie surovín Ïivoãí‰neho pôvodu. 

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie II. stupÀa v oblasti potravinárskych alebo

poºnohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o

‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax, 
- morálna bezúhonnosÈ;

� miesta vedúceho Katedry biochémie a biotechnológie FBP.
Podmienky:

- vysoko‰kolské vzdelanie v odbore biochémia, biológia a chémia,
biotechnológia,

- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením 

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom

alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka, 
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania ka-

tedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní
a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi posielajte do 4. 7. 2008 na adresu:
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalisti-
ky, EPaMÚ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 5 zákona ã. 552/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verejnom zá-
ujme v˘berové konanie na obsadenie: 

� miesta vedúceho Katedry biotechniky parkov˘ch a krajin-
n˘ch úprav FZKI.

Podmienky: 
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania ka-

tedry;

� miesta tajomníka Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinier-
stva SPU.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa ekonomického alebo poºnohospodárskeho

zamerania,
- riadiace a komunikatívne schopnosti,
- prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- morálna bezúhonnosÈ. 

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu
zasielajte do 27. 6. 2008 na adresu: Rektorát Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMÚ, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade so
zákonom ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie:

� funkãného miesta profesora na Katedre krajinného inÏinier-
stva pre ‰tudijn˘ odbor Krajinné inÏinierstvo (0,5 prac. úväzku),

� funkãného miesta profesora na Katedre krajinného plánova-
nia a pozemkov˘ch úprav pre ‰tudijn˘ odbor Krajinné inÏinierstvo,

� funkãného miesta profesora na Katedre ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva pre ‰tudijn˘ odbor Záhradníctvo,

� funkãného miesta profesora na Katedre ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva pre ‰tudijn˘ odbor Záhradníctvo (0,5 prac.
úväzku),

� funkãného miesta profesora na Katedre biometeorológie a
hydrológie pre ‰tudijn˘ odbor Záhradníctvo (0,5 prac. úväzku),

� funkãného miesta profesora na Katedre zeleninárstva pre
‰tudijn˘ odbor Záhradníctvo,

� funkãného miesta profesora na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry pre ‰tudijn˘ odbor Krajinná a záhradná architektúra
(0,3 prac. úväzku),

� funkãného miesta profesora na Katedre biotechniky parko-
v˘ch a krajinn˘ch úprav pre ‰tudijn˘ odbor Krajinná a záhradná
architektúra,

� funkãného miesta docenta na Katedre ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva pre ‰tudijn˘ odbor Záhradníctvo.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

Prihlá‰ky zasielajte do 27. 6. 2008 na adresu: Rektorát Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMÚ, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

www.uniag.sk

Krátky oddych na prechádzke Tribeã-
sk˘m pohorím. Turistickú akciu pre
zamestnancov univerzity zorganizova-
li zaãiatkom mája odborári z dielen-
ského v˘boru R-SPU. Foto: -m‰-

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 

� 10. júla 2008 o 9.00 h bude Ing. LA-
DISLAV KO·ÍK, doktorand na Katedre
mechaniky a strojníctva, obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému Zhodnotenie
moÏností produkcie bioplynu z energe-
tick˘ch rastlín;

� 10. júla o 11.00 h v zasadacej
miestnosti D-MF (4. posch., KMaS) bu-
de Ing. MARIÁN VARGIC, doktorand na
Katedre mechaniky a strojníctva, obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému Porov-
návacie meranie ‰mykov˘ch prístrojov v
laboratórnych a poºn˘ch podmienkach;

� 11. júla 2008 o 9.00 h v zasadacej
miestnosti D-MF (4. posch., KMaS) bu-
de Ing. PETER KO·ËÁL, doktorand na
Katedre stavieb, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Tvorba mikroklímy ustaj-
Àovacích objektov. 

Dekan Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva SPU v Nitre oznamu-
je, Ïe 31. júla 2008 sa na Katedre bio-
techniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav

Majstrovsk˘ titul 
pre na‰ich juniorov

V Humennom sa 16. - 18. mája 2008
uskutoãnil finálov˘ turnaj majstrovstiev
Slovenska vo volejbale juniorov pre rok
2007/2008. Po úspe‰nej základnej ãas-
ti sa do neho prebojovali aj juniori VK
Ekonóm SPU Nitra. MuÏstvá boli rozde-
lené do dvoch ‰tvorãlenn˘ch skupín. 
V skupine „B“ porazili na‰i volejbalisti
tím KV Oktan Benzinol KeÏmarok 3 : 0
(26, 19, 21), VKM Îilina 3 : 1 (22, -22,
13, 18) a VK Nové Mesto nad Váhom
3 : 0 (23, 9, 22) a postúpili do finálovej
‰tvorky. V búrlivej atmosfére sobotÀaj-
‰ieho semifinále zvíÈazili v mestskej
‰portovej hale nad domácim „papiero-
v˘m“ favoritom VK Chemes Humenné
3 : 0 (19, 18, 21) a vo finále nastúpili
proti VK Nové Mesto nad Váhom.
Po dvoch víÈazn˘ch setoch (25 : 20, a 
25 : 15) sa zápas zdramatizoval a sú-

perovi sa podarilo vyrovnaÈ 2 : 2 na se-
ty. O víÈazovi sa rozhodlo v závereã-
nom sete, v tzv. tie breaku. Na‰i mladí
hráãi nenechali niã na náhodu a od za-
ãiatku sa s vervou pustili do súpera. Set
jednoznaãne vyhrali v pomere 15 : 8 a
so závereãn˘m hvizdom rozhodcovskej
pí‰Èalky sa stali prv˘mi juniorsk˘mi maj-
strami Slovenska v histórii ná‰ho volej-
balového klubu. O získanie titulu sa za-
slúÏili hráãi: âuÏna, Meãiar, Száras, M.
Hukel, Deme‰, J. Hukel, Vavro, Gaj-
do‰, Krajãík, Kostoláni, Csicsay a
tréneri: Ing. Ján Hukel a Mgr. Mária
Andová.

Pri hodnotení najlep‰ích hráãov se-
zóny bol za najlep‰ieho blokára vyhlá-
sen˘ Matej Hukel, juniorom roka sa
stal Miroslav Krajãík. BlahoÏeláme!

Ing. MIROSLAV ·TRBAV¯

Denne sa dozvedá‰ mnoÏstvo 
nov˘ch vecí...
prekvapí Èa napríklad, Ïe liter má 
10 deci,
po rokoch nájde‰ odloÏené veci
a spomenie‰ si, Ïe presne tam si ich
predsa poloÏil
lenÏe neboli tam, keì si ich hºadal 
a niekto ich asi odloÏil...
stojí‰ pred v˘Èahom a hºadá‰ kºúãe 
od dverí,
po krytej chodbe kráãa‰ pod 
dáÏdnikom
a nikto ti neverí, Ïe dôvod je v tom, 
Ïe vonku predsa pr‰í...
pokoj a pohodu má‰ v du‰i
len ten Nemec s ãudn˘m menom 
poriadok tvoj ru‰í
a neustále ãosi prekladá a kamsi 
skr˘va
akoby sa s tebou stále hral a ten jeho
ãudn˘ postoj k poriadku...
A ty pekne - krásne, riadok po riadku
k chaosu kráãa‰ 
hoc pokoj stoika si zachováva‰
a stále viac sa k Babylonu blíÏi‰... 
(buì rád, Ïe si pritom neublíÏi‰)

PETER SAGAJ

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

Stretnutie seniorov spestrili svojím vy-
stúpením ãlenovia FS Zobor.

Dve percentá pre Zobor
Vedenie FS Zobor úprimne ìakuje za-

mestnancom univerzity, Vysoko‰kolské-
mu poºnohospodárskemu podniku SPU
v KolíÀanoch a v‰etk˘m priaznivcom sú-
boru, ktorí prispeli 2 percentami z odve-
den˘ch daní pre FS Zobor. Veºká vìaka
patrí aj baníkom zo Sideritu NiÏná Sla-
ná, ktorí nás podporili. Va‰e príspevky
budeme povaÏovaÈ za prejav priazne
nielen ná‰mu súboru, ale aj celému folk-
lórnemu hnutiu. Vedenie FS Zobor

V rámci mobility Erasmus nav‰tívila v
dÀoch 10. - 13. júna Katedru genetiky a
plemenárskej biológie a Katedru ‰pe-
ciálnej zootechniky doc. Ing. Maria Bog-
dzińska (na snímke) a doc. Ing. Eva
Simińska z Univerzity v Bydgoszczi v
Poºsku. Odborníãky na genetiku a chov
hospodárskych zvierat sa zaujímali o
moderné ‰ºachtiteºské programy v cho-
ve oviec, koní a o‰ípan˘ch, zúãastnili sa
na nákupnom trhu plemenn˘ch baranov
v Kamenici nad Cirochou a nav‰tívili aj
farmu oviec v Îiranoch i Vysoko‰kolsk˘
poºnohospodársky podnik v KolíÀanoch,
kde si prezreli vzorkovnicu hydiny a
chov koní. Na seminári pre doktorandov
SPU prezentovali svoje pracoviská, v˘-
sledky v˘skumu, ako aj situáciu v chove
oviec a kôz v Poºsku, so zreteºom na ag-
roturistiku. -rch-

(cviãebÀa TD-14) uskutoãnia obhajoby
dizertaãn˘ch prác:

� o 8.30 h bude Ing. KATARÍNA ON-
DUSKOVÁ, doktorandka na KBPaKÚ,
obhajovaÈ prácu na tému ·túdium fyzio-
logick˘ch procesov ovplyvÀujúcich tr-
vanlivosÈ rezan˘ch kvetín,

� o 10.30 h bude Ing. RÓBERT GRE-
GOREK, pracovník Botanickej záhrady
UPJ· v Ko‰iciach, obhajovaÈ prácu na
tému Uplatnenie vybran˘ch taxónov
vodn˘ch makrofytov v záhradnej tvorbe
s podrobnej‰ím zameraním na v˘znam
doplnkového hnojenia hybridn˘ch kulti-
varov rodu Nymphaea,

� o 13.30 h bude Ing. ÎANETA PAU-
KOVÁ, pracovníãka Katedry ekológie
FE·RR, obhajovaÈ prácu na tému Po-
pulaãná dynamika rastlín s klonálnym
rastom Allium ursinum a Fallopia x bo-
hemica.

Foto: rch


