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Jedným z ambicióznych cieľov Rady Európy je, aby do roku 2020 aspoň polovica všetkých mladých ľudí do 29 rokov mala
počas svojho štúdia alebo odbornej prípravy možnosť zúčastniť sa na niektorej z foriem cezhraničnej mobility. Foto: za 

Erasmus už nie je iba vzdelávací program
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Bolonský proces je termín, známy našej akademickej
obci už niekoľko rokov. Označuje reformu vysokoškolského
vzdelávania, ktorého cieľom je zosúladiť vysokoškolské
sektory krajín, ktoré v roku 1999 podpísali Bolonskú de-
klaráciu, pri zachovaní ich rôznorodosti. Zladenie týchto
zdanlivo protichodných tendencií sa má dosiahnuť vytvo-
rením Európskeho vysokoškolského priestoru (EHEA).

Základne kamene
Základné princípy Bolonského procesu

zahŕňajú prijatie a implementáciu 3-stup-
ňového vysokoškolského vzdelávania,
zavedenie kreditového systému na báze
ECTS, skvalitnenie mobility študentov a
pracovníkov vysokých škôl, zlepšenie
spolupráce v oblasti kvality, posilnenie di-
menzie vytváraním spoločných študijných
programov a prepojenie spoločného eu-
rópskeho vysokoškolského a výskumného
priestoru. Jedným z kľúčových prvkov pro-
cesu sa stala mobilita študentov a učiteľov
prostredníctvom
programu Eras-
mus, ktorý rozvíja
m e d z i n á r o d n ú
spoluprácu medzi
inštitúciami a jed-
notlivcami, zvyšuje
kvalitu vysokoškol-
ského vzdelávania a zabezpečuje základ
pre jeho európsku dimenziu.

Program je v Európe známy od roku
1987. Dáva mnohým študentom šancu žiť
a študovať v inej krajine, v štátoch EÚ,
EFTA a kandidátskych krajinách. 

Erasmus v číslach
Počas dvadsaťročnej existencie progra-

mu tieto šance využilo vyše 1,7 milióna
európskych študentov. V rámci celej EÚ sa
podiel vysielaných študentov, ktorí počas
štúdia získajú grant Erasmus, odhaduje na
3,5 percenta z celkovej študentskej
populácie. Pri príležitosti osláv 20. výročia
realizácie tohto kľúčového európskeho
vzdelávacieho programu v Bruseli, vyhlásil
predseda Európskej komisie J. H. Barroso:
„Erasmus už nie je iba vzdelávací pro-
gram. Mnohým európskym univerzitným
študentom dáva možnosť žiť prvýkrát v cu-
dzej krajine a dosiahnuť tak štatút sociál-
neho a kultúrneho fenoménu. Je vynikajú-
cim príkladom toho, čo môže dosiahnuť

koordinovaný európsky postup v oblasti
vzdelávania. Zároveň predpovedá úspech
nedávno navrhnutému Európskemu tech-
nologickému inštitútu, ktorý je, podobne
ako Erasmus pred dvadsiatimi rokmi,
úplné novým konceptom, predstavujúcim
víziu a vieru, že spoločný európsky postup
má vyššiu pridanú hodnotu ako súčet
vynikajúcich samostatných iniciatív.“ 

Z histórie 
V rokoch 1997 – 2006 bol program Eras-

mus súčasťou vzdelávacieho programu
EÚ Socrates, od
roku 2007 novoot-
voreného Progra-
mu celoživotného
vzdelávania, ktorý
vznikol zlúčením
jednotlivých pod-
programov progra-

mu Socrates (Comenius, Erasmus, Grund-
tvig, Leonardo da Vinci). Slovenské vyso-
ké školy sa do programu Erasmus začali
zapájať v ak. roku 1998/1999, už s medzi-
národnými skúsenosťami, ktoré získali po-
čas ôsmich rokov aktívnej účasti v progra-
me Tempus, ktorý bol pre Česko-Sloven-
sko otvorený už od roku 1990.

Prioritou mobilita
Najvýznamnejšou aktivitou programu

Erasmus je mobilita študentov v rámci štu-
dijných pobytov a od ak. roka 2007/ 2008
aj praktické stáže (3- až 12-mesačné). 

V prvom roku realizácie programu vy-
cestovalo zo Slovenska len 59 študentov.
V ak. roku 2007/2008 bolo do programu
zapojených už 23 z celkového počtu 33
slovenských vysokých škôl. Ročne vyces-
tuje vyše 1400 študentov a na študijnom
pobyte v zahraničí sa doteraz spolu zú-
častnilo takmer 6500 študentov. V ak. roku
2006/2007 vycestovalo z celkového počtu
128 031 študentov denného štúdia v rámci

programu Erasmus 1346 študentov, čo
predstavuje 1,05 percenta študentov den-
ného štúdia. Najvyšší podiel vysielaných
študentov zaznamenávajú umelecké vyso-
ké školy (VŠVU – 5,48 %, AU B. Bystrica -
4,9 %, VŠMU 5,2 %), najnižší - niže 0,5 %
- technické univerzity, s výnimkou Žilinskej
univerzity (0,91 percenta).

Erasmus na SPU
Z celkového počtu denných študentov

našej univerzity vycestovalo v ak. roku
2006/2007 0,66 percenta, v ak. roku 2007/
2008 to už bolo 1,8 percenta. Z cieľových
krajín je pre našich študentov najatraktív-
nejšie Nemecko, Španielsko, Francúzsko,
Poľsko a po roku 2004 aj Česká republika.
V prvých rokoch zapojenia sa Slovenska

RADI UVEREJŇUJEME

28. 10. 1918 - vznikol samostatný
Česko-slovenský štát.

1. 11. 1993 - zomrel Severo Ochoa,
španielsky biochemik, nositeľ Nobelovej
ceny za výskum mikrobiológie bunky.

7. 11. 1867 - narodila sa Maria Curie-
Skłodowska, poľská vedkyňa, nositeľka
Nobelových cien za výskum prirodzenej
rádioaktivity a objav rádia a polónia.

10. 11. 1759 - narodil sa Friedrich
Schiller, nemecký básnik a dramatik.
Preslávila ho dráma Zbojníci. 

11. 11. 1821 - narodil sa Fiodor Mi-
chajlovič Dostojevskij, ruský spisovateľ
a filozof, jeden zo zakladateľov moder-
ného psychologického románu.
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Slovenskej
poľnohospodárskej
univerzity v Nitre

Autor úspešnej diplomovej práce O.
Takáč (vľavo) s dekanom Technickej
fakulty V. Kročkom a prorektorom SPU
J. Repiským. Foto: P. BYSTRIANSKY 

Depozitná knižnica FAO v nových priestoroch

Fond tvorí cca 11-tisíc knižničných
jednotiek a 56 titulov periodík. Okrem De-
pozitnej knižnice FAO, špecializovaného
knižnično-informačného pracoviska so
zameraním na výživu, potravinárstvo,
poľnohospodárstvo a lesníctvo, je jej
súčasťou aj fond publikácií EÚ. Knižničný
fond je spracovaný elektronicky a tvorí
bázu dát, ktorá je súčasťou integrované-
ho informačného systému rezortu pôdo-
hospodárstva AGROKATALÓG.

Základným poslaním knižnice je získa-
vať, uchovávať a sprístupňovať verejnosti
publikácie FAO, odborné monografie,
periodiká a multimédiá v určenom profile.
Okrem aktuálneho vývoja v oblasti poľno-
hospodárstva a potravinárstva sa venujú
širokému spektru ďalších sprievodných
tém, ako je rozvoj vidieka, rodová rov-
nosť, sociológia atď. Návštevníci knižnice
majú okrem prezenčného štúdia fondov
aj možnosť on-line prístupu k FAO infor-
mačným zdrojom prostredníctvom verej-
ných internetových staníc. Fond obsahu-
je 1520 knižničných jednotiek, monogra-
fie, správy, štúdie, štatistické prehľady,
periodiká, CD ROM a ďalšie dokumenty 

v anglickom jazyku, tematicky zamerané
na všeobecné poľnohospodárstvo, rast-
linnú výrobu a ochranu rastlín, živočíšnu
výrobu a veterinárstvo, lesníctvo, rybár-
stvo, pôdoznalectvo a vodné hospodár-
stvo, ekonomiku a sociálny rozvoj, potra-
vinárstvo a výživu ľudí a legislatívne do-
kumenty FAO. 

Služby

• Prezenčné výpožičky dokumentov
(depozitný exemplár) • verejné interne-
tové pracovisko primárne určené na prí-
stup do katalógov a informačných
zdrojov FAO • prístup do virtuálnej kniž-
nice FAO, ktorá obsahuje plnotextové
knihy, periodiká a štatistiky • sprostred-
kovaný predaj FAO publikácií za výhod-
né ceny • medzinárodná výpožičná služ-
ba (AGLINET) • konzultačné, referenčné,
rešeršné a poradenské služby • vyhoto-
vovanie xerokópií a skenovanie doku-
mentov.

Otváracie hodiny: pondelok – štvrtok
7.30 - 15.00, piatok 7.30 - 13.00. 

Ďalšie informácie: www.agroinstitut.sk
Ing. MÁRIA DEBRECÉNIOVÁ, PhD.,

Agroinštitút, š.p., Nitra

www.polnohospodar.sk

(Dokončenie na 2. str.)

Po zrušení Ústavu vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
(ÚVTIP Nitra) sa Depozitná knižnica FAO presťahovala do priestorov špeciálnej poľ-
nohospodárskej knižnice novozaloženého štátneho podniku AGROINŠTITÚT Nitra.

Že všetko zlé je na niečo dobré, to
potvrdí aj taká obyčajná jesenná viróza.
Ani nie taká zlá, skôr nepríjemná choro-
ba, ktorá svojimi uslzeno-usmrkanými
sprievodnými javmi núti človeka zaliezť
do vlastnej ulitky a svet pozorovať iba
cez okno. Čuduj sa svete, čo všetko taký
usmrkanec vidí! Krásu nevídanú, ktorú v
pokluse denných starostí veru nemá
šancu vnímať. Divadlo, keď sa na scéne
všetko podriaďuje čaru meniacej sa je-
sennej palety. Tá stromom prepožičiava
každodenne inú farbu garderóby v škále
od okrovožltej až po žiarivo červenú či
hnedú. No, a keď sa im aj takáto paráda
preje, šup, dolu s ňou, prírodný striptíz,
na konci ktorého je síce holota, ale aká!
Bizarné tvary korún a konárov, splete-
ných, rozpletených, dvíhajúcich sa k ne-
bu či naopak, kloniacich sa k zemi. In-
špirácia pre oko výtvarníka, ale aj laic-
kého pozorovateľa. Aj spoza okna, ktoré
je pre prechladnutého „zajatca“ jesen-
ným televízorom. Už aby odložil teplo-
mer a šálku čaju s medom a mohol otvo-
riť dvere do slnečnej prechádzky po šu-
chotavom lístí! Hoci v záhrade, či okolo
domu. Možno nás občas pochytí nostal-
gia za letom, no, ako vieme, plakať nad
rozliatym mliekom sa ani podľa príslovia
neoplatí. Žime teda dnešku, so všetkými
radosťami, aj nepríjemnosťami. Naplňme
si voľné chvíle takými vecami, ktoré nás
potešia. Aby krátke dni a predlžujúce sa
tmavé večery nepustili do našich hláv
nevolaného hosťa. Veď vy viete, na ko-
ho/na čo myslím! Začína sa to na „d“ a
končí na „a“.  ☺ K. POTOKOVÁ

Výzve klimatických zmien a bio-
energetike bol venovaný tohtoročný
Svetový deň potravín. Ako uviedlo
FAO, pripomenulo si ho 150 krajín
sveta. Podujatie sa na Slovensku už
tradične konalo v nitrianskom Agro-
inštitúte.

Situácia vo svetovej potravinovej
bezpečnosti je kritická a vyše 920 mi-
liónov ľudí na Zemi trpí hladom. Väčšina
z nich žije na vidieku, kde poľnohos-
podárstvo predstavuje hlavný zdroj
príjmov. „Podľa štatistiky FAO pred ro-
kom hladovalo 852 miliónov ľudí, kým v
súčasnosti je to o 75 miliónov viac.
Odhady Svetovej banky, ktorá berie do
úvahy aj faktor chudoby, hovoria
dokonca až o sto miliónoch,“ povedala
Mária Kadlečíková, riaditeľka regionál-
neho úradu FAO v Budapešti. Hlavnú
príčinu vidí v náraste cien potravín,
využívaní poľnohospodárskych plodín
na výrobu biopalív, ako aj znížení inves-
tícií do poľnohospodárstva a v klima-
tických zmenách, ktoré majú negatívny
dopad na úrody.

Potravinová bezpečnosť na Sloven-
sku nie je ohrozená, avšak aj u nás sú
ľudia, ktorí trpia podvýživou. Sú to najmä
rómske rodiny, ktoré, ako sa vyjadrila M.
Kadlečíková, síce nehladujú, ale nemajú
dostatočne kvalitnú výživu. -rch-

Počet hladujúcich vo svete stúpa

Úspešní študenti 
Technickej fakulty 

� V snahe stimulovať študentskú vedec-
kú činnosť doma i v zahraničí, vypisuje Sek-
cia pre vedeckú a odbornú literatúru a po-
čítačové programy Literárneho fondu kaž-
doročne tvorivú súťaž o najlepšiu prácu
ŠVK. Medzi autormi najúspešnejších toh-
toročných „švočiek“ bola aj trojica študen-
tov Technickej fakulty SPU. Výbor sekcie
na svojom zasadnutí 25. septembra roz-
hodol o udelení finančnej prémie 1500 Sk
Daniele Müllerovej, študentke 1. roč. dok-
torandského štúdia TF, za prácu na tému
Možnosti využitia bionafty v poľnohospo-
dárstve SR na základe prevádzkových
vlastností motora, Vladimírovi Cviklovi-
čovi, študentovi 2. roč. doktorandského
štúdia TF, za prácu Vplyv chýb merania na
určenie aktuálnej pozície v inerciálnych
navigáciách a Tomášovi Boďovi, študen-
tovi 5. roč. TF, za prácu Konštrukčný návrh
penetračného prístroja ovládaného hy-
draulicky.

� Na konferencii Komunal 2008 v Ska-
lici sa 16. októbra uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie ocenení víťazom tretieho
ročníka súťaže o Cenu Dexia banky 2008
za najlepšiu diplomovú prácu zameranú
na podporu rozvoja miest, obcí a regió-
nov na Slovensku. Druhé miesto v súťaži
získal Ondrej Takáč, študent 1. roč. dok-
torandského štúdia TF, za prácu na tému
Využitie vodných zdrojov (pod vedením
školiteľa Ing. Pavla Bystrianskeho, CSc.).
„Ide o návrh malej vodnej elektrárne pre
určitú lokalitu na základe konkrétnych
údajov zo SHMÚ,“ hovorí o svojom pro-
jekte O. Takáč. „Porotu zaujal asi práve
tým, že bol komplexný, reálny a ak by sa
našli finančné prostriedky, tak aj reali-
zovateľný,“ dodáva. Súčasťou ceny je fi-
nančná prémia 30-tisíc Sk a návšteva
Európskeho parlamentu.

Blahoželáme! -r- 

DESAŤ ROKOV PROGRAMU ERASMUS NA SLOVENSKU I NA SPU



Zriadenie takéhoto centra je súčasťou
stratégie vlády SR, ktoré pre ňu vyplývajú
z návrhu smernice o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov. Keďže
toto centrum zatiaľ nie je upravené v záko-
ne, zástupcovia SPU navrhujú zriadiť pi-
lotné pracovisko na pôde tejto univerzity,
resp. v spolupráci s ňou. Upozornili na dl-
hodobú tradíciu výskumu životného pro-
stredia, možnosti skúmať fenomén z via-
cerých uhlov pohľadu a tiež na odborné
pesonálne zabezpečenie, ktorým univer-
zita disponuje. Pracoviská môžu na tento
účel sprístupniť viaceré fakulty. Svoj návrh
podporili poukázaním na fakt, že približne
polovica tzv. klimaticko-energetického ba-
líčka sa dotýka poľnohospodárstva.

2. Zvýšiť energetickú bezpečnosť SR
podporou využitia biomasy.

Účastníci upozornili na skutočnosť, že
SR dováža až 95 percent spotrebovanej
energie, pritom nukleárne palivo, ropu a
zemný plyn od jediného partnera. K čiast-
kovému zlepšeniu energetickej bezpeč-
nosti navrhujú prispieť konkrétnymi opatre-
niami na podporu výroby a použitia bio-
nafty a bioalkoholu, ktoré môžu byť spô-
sobom efektívneho využívania pôdy, napr.
i opustenej. Záväzok podpory výroby bio-

masy vyplýva i zo smernice 2003/30/EC,
ktorá Slovensku ukladá vyčleniť na tento
účel 100-tisíc hektárov pôdy do roku
2010. Pri súčasnej nedostatočnej podpor-
nej vládnej energetickej politike a finan-
čnej výpomoci je však táto technológia
ekonomicky nekonkurenčná a SR patrí
podľa vyjadrenia EK z januára 2007 ku
krajinám, ktoré sú vzdialené od splnenia
svojich záväzkov. Tento stav je nelichotivý,
najmä vzhľadom na existujúce možnosti
štátu, spočívajúce okrem iného i v pomer-
ne veľkej výmere neobrábanej pôdy, na
ktorej by bolo možné pestovať niektorú z
rýchlorastúcich drevín s vysokou výhrev-
nosťou. Súčasné technológie umožňujú
ako biomasu spracovávať i mokré a zele-
né rastliny, burinu, drevené piliny, ba do-
konca i jatočné zvyšky.

3. Venovať dostatočnú pozornosť
komplexnému skúmaniu dopadov zvý-
šenej produkcie biomasy, ku ktorej je
SR viazaná na základe rozhodnutí orgá-
nov Európskej únie.

Pri súčasnom trende znižovania plochy
úrodnej poľnohospodárskej pôdy hovorili
účastníci aj o možných rizikách intenzív-
neho pestovania plodín na biomasu. Za
jedno z najvážnejších považujú zníženie

produkčnej plochy pre produkciu potravín
a zhoršenie vodného hospodárstva kraji-
ny. Poukázali aj na rastúci význam vody
ako suroviny, ktorý úzko súvisí s globál-
nym otepľovaním a zvyšovaním extrém-
nosti teplôt. Slovensko má výhodu spoľah-
livých vodných zdrojov a zásob, problé-
mom je však ich nedostatočná ochrana
pred živelnými katastrofami a povodňami
a klesajúca tendencia podpovrchového
odtoku. Účastníci sa tiež zhodli na po-
trebe zlepšiť integrovaný manažment po-
vodí a definovať minimálnu potrebu vody
pre budúci predpokladaný rozvoj krajiny.
V rámci Programu protipovodňovej ochra-
ny SR do roku 2010 považujú za dôležité
obnoviť práce na riešení Súboru vedecko-
technických projektov, pre ktoré bola v
roku 2000 vypracovaná. V súvislosti so
zmenou hydrologickej bilancie navrhujú
účastníci seminára vytvoriť novú kategori-
záciu územia SR na základe využívania
vody, nakoľko posledná kategorizácia je
už zastaraná.

Referáty, ale aj kompletné závery a
uznesenia z diskusného seminára náj-
dete na webovej stránke Národného
konventu EÚ www.eurokonvent.sk

Prof. Ing. FRANTIŠEK ŠPÁNIK, FZKI

www.uniag.skwww.uniag.sk

do programu mala vysokú prevahu mo-
bilita našich študentov do krajín EÚ. V
roku 2007 bol pomer vysielaných a prijí-
maných študentov priaznivejší (približne
50 percent), čo poukazuje na rastúci
záujem zahraničných študentov o naše
vysoké školy. V ak. roku 2007/2008 sme
v rámci programu Erasmus na SPU
prijali 34 zahraničných študentov.

v rámci programu Erasmus, okrem pozi-
tívnych výsledkov svojho študijného
pobytu uvádza ako prínos aj získanie
jasnejšej perspektívy pre ďalšie štúdium
alebo profesionálny život.

Do roku 2012 si Európska komisia sta-
novila pomerne ambiciózny cieľ, dosiah-
nuť mobilitu troch miliónov študentov,
pričom dôraz kladie najmä na kvalitu
podmienok mobility. Od vysokoškol-

Erasmus už nie je iba vzdelávací program

Diskusné eurofórum o energetickej bezpečnosti aj klimatických zmenách

November začína pietnou spomienkou

Účastníkmi výmenného pobytu boli
traja pracovníci Fakulty záhradníctva a
krajinného inžinierstva SPU Nitra, autor-
ka tohto príspevku a Ing. Mária Bihuňo-
vá, PhD., obe z Katedry záhradnej a kra-
jinnej architektúry, spolu s Ing. Jozefom
Matyom z Katedry krajinného inžinier-
stva. Prijímajúcou organizáciou bola zá-
hradnícka asociácia Die Europäer so
sídlom v severonemeckom meste Au-
rich, ktorej poslaním je pripravovať štu-
dentov, pedagógov a odbornú verejnosť
v oblasti záhradníctva na našu európsku
budúcnosť prostredníctvom spoločnej
práce, výmeny vedomostí a nadväzo-
vania kontaktov a priateľstiev. Cieľom
projektu bolo získať poznatky z oblasti
plánovania, zakladania, údržby a správy
zelene, ktoré budú využité vo výučbe 
v rámci celoživotného vzdelávania a for-
mou poradenstva v týchto oblastiach. 

Študijný pobyt sa uskutočnil v okrese
Ammerland (Dolné Sasko), ktorý je zná-
my ako oblasť produkčných záhradníc-
kych firiem so zameraním najmä na pro-
dukciu okrasných drevín. V meste Bad
Zwischenahn sídli Záhradnícky výskum-
ný ústav (LVG) a školiace stredisko, kde
sa účastníci výmeny oboznámili s výs-
kumnými úlohami ústavu a systémom
celoživotného vzdelávania v oblasti zá-
hradníctva. Súčasťou pobytu boli taktiež
návštevy viacerých plôch verejnej zele-
ne v regióne a záhradníckych výstav. 

Keďže sa blíži november a s ním i Pa-
miatka zosnulých, treba v tejto súvislosti
spomenúť vyspelosť nemeckej cintorín-
skej kultúry, ktorú potvrdili aj prehliadky
niekoľkých mestských pohrebísk. V se-
veronemeckom Hamburgu sa nachádza
cintorín Ohlsdorf, ktorý bol založený v
roku 1877 ako prvý parkový cintorín a
dodnes je svojou rozlohou 400 ha aj naj-
väčším parkovým cintorínom na svete. 
V rokoch 1879 – 1913 bolo pohrebisko
budované podľa návrhu prvého riaditeľa
J. W. Cordesa ako romantická parková
úprava inšpirovaná anglickým prírodne-
krajinárskym slohom s kľukatými cestič-
kami, ktoré rešpektovali pôvodný členitý
terén, jazierka a potôčiky. Okrem domá-

cich drevín sa na výsadbu používali aj
cudzokrajné dreviny. Každý hrob mal byť
malou rajskou záhradou. Takáto úprava
cintorínov v sentimentálnom poňatí, čo
malo pôsobiť milo, ponúkať priestor pre
fantáziu, sprostredkovávať úvahy o živo-
te a smrti, umení a prírode úzko súvisela
s myšlienkami nemeckého romantizmu.
V roku 1900 na Parížskej svetovej výsta-
ve získala záhradná koncepcia cintorína

Na súčasných pohrebiskách je
uprednostňovaný trávnatý povrch hro-
bov v úrovni terénu, často úplne bez
obrúb, prípadne povrch s pôdopokryv-
nými drevinami s malou plochou pre vý-
sadbu sezónnych rastlín. V Nemecku je
zachovaná tradícia cintorínskych zá-
hradníctiev, ktoré poskytujú služby ako
je návrh, výsadba, výzdoba a údržba
hrobov, čo sa výrazne odráža v celkovej
dôstojnej atmosfére hrobových polí. Tak-
mer sa tu nevyskytuje výzdoba hrobov
kvetmi z umelých materiálov. Na niekto-
rých pohrebiskách je zakázané používať

(Dokončenie z 1. str.)

Národný konvent (NK) EÚ je prvou inštitucionálnou platformou pre celospolo-

čenskú diskusiu o Európskej únii v SR. Od roku 2004 si za účasti predstaviteľov

hlavných sfér verejného, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho života vytýčil no-
vé ciele, pričom hlavným je vypracovávanie národných stanovísk SR pre spoločnú
politiku Európskej únie.

Ako sme už informovali, na pôde SPU
sa 30. septembra konal jeden z diskus-
ných seminárov NK k téme energetickej
bezpečnosti, klimatických zmien a trvale
udržateľného rozvoja. Doc. Karol Kalúz,
dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva, hostí privítal konštatovaním,
že univerzita už v minulosti pozorne sledo-
vala snahu NK EÚ o prenos vedeckých
poznatkov zo systému poľnohospodár-
skych vied do politiky EÚ. Upozornil na dl-
horočnú gestorskú väzbu SPU k Národ-
nému klimatickému programu o klimatickej
zmene, na budovanie pracovísk so zame-
raním na trvale udržateľné poľnohospodár-
stvo, obnoviteľné energetické zdroje a i.

V rámci diskusného fóra odzneli pred-
nášky o klimaticko-energetickom balíčku a
jeho dôsledkoch pre SR (M. Pitorák, Minis-
terstvo hospodárstva SR), o energii z bio-
masy ako významnom energetickom fak-
tore (J. Piszczalka, TF), obnoviteľných
zdrojoch energie a vodných zdrojoch v

krajine (D. Húska, Ľ. Jurík, FZKI), o význa-
me a funkciách vody v trvalo udržateľnom
poľnohospodárstve (J. Antal, FZKI), dopa-
doch možnej zmeny klímy na poľnohospo-
dárstvo Českej republiky a adaptačné a
mitigačné opatrenia (J. Rožnovský, Český
hydrometeorologický ústav), o programe
Kopernikus ako novej príležitosti pre trvalo
udržateľný rozvoj EÚ (J. Vall, Slovenská
agentúra životného prostredia), ale aj vi-
dieckom turizme ako prostriedku rozvoja a
udržateľnosti vidieka (J. Húska, SPU).

Závery a odporúčania 
Účastníci seminára sa zhodli na odpo-

rúčaniach pre decizívne orgány Sloven-
skej republiky, ktoré zodpovedajú za ob-
lasť energetickej a environmentálnej po-
litiky a bezpečnosti. Niektoré z nich:

1. V krátkom časovom horizonte zria-
diť Centrum pre výskum obnoviteľných
zdrojov energie a prispieť tak z hľadiska
výskumu k plneniu klimaticko-energe-
tického balíčka z 23. januára 2008.

Cintorín Ohlsdorf v Hamburgu je svojou rozlohou 400 ha najväčším parkovým cin-
torínom na svete. Foto: autorka

rôzne umelé obaly, stuhy a odpad sa
dôsledne separuje. Cintorínske záhrad-
níctva prezentujú možné úpravy hrobov
na plochách vzorových hrobov priamo
na cintorínoch. Každoročne možno vi-
dieť najnovšie trendy v úpravách hrobov
taktiež na krajských, alebo celoštátnych
záhradníckych výstavách, ktoré vyčle-
ňujú priestory pre prezentáciu cintorín-
skej kultúry. 

Počas nášho pobytu sa konali dve
krajské výstavy. Na výstave v Rietbergu
bola venovaná plocha na prezentáciu
kamenárskej výroby náhrobkov a pre
vzorové výsadby hrobov priamo na hlav-
nej výstavnej ploche. Mesto Schleswig,
naopak, veľmi vhodne využilo na tento
účel plochu starého zaniknutého pohre-
biska pri kostole uprostred mesta. Práve
jesenná výsadba hrobov s cyklámenmi,
vresmi a astrami v kombinácii s pôdopo-
kryvnými drevinami bola veľmi pôsobivá
a dôstojná. 

Aj keď cintorínska kultúra na Sloven-
sku a v Nemecku má odlišný historický
vývoj a teda napodobovanie nie je
celkom žiaduce, vzhľadu našich pohre-
bísk by pomohla najmä profesionálna
údržba hrobov a zvýšenie podielu ze-
lene, či už stromov, živých plotov, alebo
trávnatých povrchov hrobov. Záverom
možno konštatovať, že výsledkom vý-
menného pobytu bolo aj skvalitnenie
poznatkov z oblasti plánovania, správy
a údržby pohrebísk. Snáď aj ďalším
vzdelávaním odbornej a laickej verej-
nosti v tejto oblasti prispejeme k zvyšo-
vaniu úrovne cintorínskej kultúry na Slo-
vensku. Pretože úcta k pamiatke pred-
kov je odrazom kultúrnosti národa. 

Ing. DENISA HALAJOVÁ, PhD.,
Katedra záhradnej a krajinnej

architektúry FZKI

Ohlsdorf cenu Grand Prix. V tom čase
vznikalo v Nemecku reformné hnutie, kto-
ré vyzývalo k jednoduchosti pri tvorbe
pohrebísk a hrobov, čo sa odrazilo vzni-
kom prvého lesného cintorína v Mnícho-
ve, ale aj pri ďalšom rozširovaní pohre-
biska Ohlsdorf. Rozširoval sa na archi-
tektonickom pôdoryse, s väčšou inten-
zitou využitia miesta pre pochovávanie,
rovnými líniami živých plotov aj vodných
plôch, ktoré vymedzovali hrobové polia s
pravidelnými radmi hrobov. Náhrobky
mali určenú veľkosť, materiál, formu a
písmo. Nežiaducimi sa stali okázalé hro-
by, budované ako znak rozdielneho so-
ciálneho postavenia. Dodnes fungujúce
pohrebisko svojou veľkou plochou zele-
ne, romantickými stavbami kaplniek a la-
vičiek, pamätníkmi a hrobmi význam-
ných osobností, lapidáriom náhrobkov a
múzeom láka mnohých návštevníkov.
Navštívili sme aj 80-hektárový parkový
cintorín Osterholz v Brémach, ktorý vzni-
kal v rokoch 1910 – 1920 podľa projektu
záhradného architekta Paula Fraya a ar-
chitekta Franza Seecka. Jeho plán je za-
ložený na pravidelnom členení priestoru
pomocou alejí stromov, ktoré sú sprevá-
dzané vodnými kanálmi. Hrobové polia
museli byť z dôvodu vysokej hladiny
vody vytvorené násypmi, len cesty zos-
tali približne v pôvodnej úrovni terénu.
Návštevník teda prechádza pohrebis-
kom popod aleje stromov bez rušivého
kontaktu s hrobmi. Centrálnou stavbou je
budova hlavnej kaplnky a krematória,
doplnená o steny kolumbária, ktorá sa
zrkadlí v bazéne umiestnenom na hlav-
nej kompozičnej osi cintorína. Cintorín
Osterholz sa stal po parkovom cintoríne
v Ohlsdorfe a lesnom cintoríne v Mnícho-
ve ďalším vzorom pre tvorbu pohrebísk v
20. storočí v Nemecku.

K dôstojnej atmosfére hrobových polí
prispieva najmä tradícia nemeckých
cintorínskych záhradníctiev. 

Mobility učiteľov 
sa realizujú v podstatne nižšom počte
ako mobility študentov. Univerzity zvyčaj-
ne vysielajú tých učiteľov, ktorí sa aktívne
podieľajú na bilaterálnej spolupráci s prí-
slušnou zahraničnou univerzitou, sú jazy-
kovo zdatní a reprezentujú univerzitu aj
po odbornej stránke. Pomer reciprocity je
pri mobilite učiteľov priaznivejší, sú aj vy-
soké školy, kde je počet prijímaných uči-
teľov vyšší ako počet vysielaných. Patrí
medzi ne aj SPU v Nitre.

Zo všetkých univerzít SR je z hľadiska
mobilít učiteľov najúspešnejšia Žilinská
univerzita. Je to výsledok dlhodobej sys-
tematickej práce, nakoľko výška grantu
pre budúce obdobie je na príslušnej vy-
sokej škole významne ovplyvnená ús-
pešnou realizáciou mobilít študentov aj
učiteľov v predchádzajúcom období. V
ak. roku 2007/2008 sme okrem 12 mobilít
učiteľov realizovali aj 8 mobilít ostatných
pracovníkov univerzity.

ských inštitúcií očakáva zabezpečenie
vysokej kvality organizácie mobility štu-
dentov, ale aj pedagógov a ďalších za-
mestnancov. Ján Figeľ, eurokomisár pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a
mládež povedal: „Erasmus bol a stále je
kľúčovým faktorom vytvárania medziná-
rodného a istým spôsobom „európske-
ho“ rozmeru systémov vysokoškolského
vzdelávania v EÚ. Mesiace strávené v
zahraničí sú bodom zlomu v živote
tisícok jednotlivcov: osemdesiat percent
účastníkov sú študenti, ktorí sú v rámci
svojich rodín prví, ktorí boli na študijnom
pobyte v zahraničí. Mobilitu nemožno
chápať ako cieľ sám o sebe, ale ako naj-
lepší spôsob posilnenia európskeho ob-
čianstva a konkurencie v Európe, rozší-
renia a obohatenia odbornej prípravy a
skúseností mladých, posilnenia ich
schopnosti prispôsobiť sa a zlepšiť ich
zamestnanosť, ako aj ich medzikultúrne
chápanie prostredníctvom znalosti jazy-
ka a spoznávania iných kultúr.“ 

Priaznivé prostredie pre mobility
Podpora mobility v rámci programu

Erasmus je dôležitým článkom v úsilí
zvyšovať nielen kvalitu vzdelávania, ale
aj absolventov, úroveň ich vedomostí,
zručností a kompetencií. Pobyt v zahra-
ničí zvyšuje mieru adaptability mladého
človeka v cudzom, dovtedy nepozna-
nom prostredí, ktoré neskôr pozitívne
vplýva na úspešné prispôsobenie sa
pracovnému prostrediu. Zamestnávate-
lia vysoko vyzdvihujú získané teoretické
vedomosti, praktickú skúsenosť a zna-
losť cudzích jazykov. Absolventom tieto
prednosti zas umožňujú rýchlejšie na-
predovať v pracovnej kariére. Väčšina
študentov, ktorí absolvovali mobilitu 

V období od 1. do 21. septembra sa realizoval zahraničný študijný pobyt ako
súčasť medzinárodného výmenného projektu (SK/07/LDV/PRO/01-73230790)
grantového programu EÚ Leonardo da Vinci pod názvom Celoživotné vzdelá-
vanie pracovníkov v oblasti správy a údržby verejnej zelene.

UK STU SPU UKF TU ŽU UVL 

BA BA Nitra Nitra Zvolen Žilina Košice

1998/99 36 3 4 3 - - 2
1999/2000 113 26 15 27 4 29 8
2000/01 105 61 29 34 3 49 12
2001/02 146 67 36 33 3 41 13
2002/03 146 76 39 38 1 50 19
2003/04 166 68 37 37 7 52 17
2004/05 230 85 54 51 7 65 23
2005/06 305 91 51 65 19 78 26
2006/07 359 95 44 81 17 81 29
Spolu 1606 572 309 369 61 445 149

2007/08 + + 121 77 + + +
+ údaje zatiaľ nezverejnené

AJ O CINTORÍNSKEJ KULTÚRE V NEMECKU

UK STU SPU UKF TU ŽU UVL

BA BA Nitra Nitra Zvolen Žilina Košice

1998/99 4 - 1 2 - - -
1999/00 32 12 1 3 2 15 2
2000/01 17 14 3 7 4 19 1
2001/02 21 14 2 5 2 24 2
2002/03 16 12 2 9 2 23 1
2003/04 18 19 2 5 2 30 3
2004/05 28 28 7 18 8 49 2
2005/06 38 38 6 14 8 72 3
2006/07 47 36 17 32 12 74 -
Spolu 221 173 41 95 40 306 14

2007/08 + + 12 24 + + +
+ údaje zatiaľ nezverejnené

Cieľom všetkých rozhodnutí Európ-
skeho parlamentu a Rady Európy, kto-
rými sa uskutočňujú akčné programy v
oblasti celoživotného vzdelávania na
obdobie rokov 2007 – 2013, je rozvíjať
mobilitu. Rada EÚ vyzýva členské štáty,
aby stanovili ambicióznejšie kvantita-
tívne ciele na nasledujúce obdobie. Jed-
ným z nich je, aby do roku 2020 aspoň
50 percent všetkých mladých ľudí do 29
rokov malo možnosť zúčastniť sa na
niektorej z foriem cezhraničnej mobility
počas svojho štúdia alebo odbornej prí-
pravy.

Prof. Ing. MAGDALÉNA

LACKO–BARTOŠOVÁ, PhD.,

prorektorka pre zahraničné vzťahy SPU

Prehľad počtu vyslaných učiteľov z vybraných VŠ

Prehľad počtu vyslaných študentov z vybraných VŠ
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NA PRESSTÁVKU...

Kráčam naším mestom

Dovidenia v Kolíne!

Ako prekonať strach z cudzieho jazyka?

Pracant...

VYBRALI SME Z PROGRAMU

Latinskoamerický štát Mexiko leží v južnej časti Severnej Ameriky medzi Karib-
ským morom, Mexickým zálivom a Tichým oceánom. Krajina má 105 miliónov oby-
vateľov. Hlavným mestom je Mexico City, kde žije okolo 5 miliónov ľudí. Práve odtiaľ-
to pochádza sympatická ANA SANTILLANA CORTÉS, ktorá už tretí rok pôsobí na
Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM ako lektorka anglického jazyka.

Ana, čo podľa vás charakterizuje
vašu krajinu a ľudí? 

Úžasný farebný kolorit, srdečnosť a
priateľský charakter. Mexiko má bohatú
históriu, o ktorú sa postarali predovšet-
kým Mayovia a Aztékovia. Nachádzajú
sa tu pyramídy, sopky, hornaté oblasti 
s kaktusmi, tropická flóra v typickom
dažďovom lese s množstvom živočí-
chov, medzi nimi napr. papagáje. Cha-
rakteristickou rastlinou celého Mexika je
kaktus, vyskytujúci sa v stovkách dru-
hov, ale aj liany a orchidey. 

Z veľkomestského ruchu Mexica City
vás zavialo do Nitry. Ako ste ju vôbec
objavili?

To je jedna z otázok, ktorú mi každý
kladie. Nitru objavila moja priateľka Kar-
la, ktorá pracovala u vás na katedre ja-
zykov. Navštívila som ju a veľmi sa mi tu
zapáčilo. Študovala som na Národnej
autonómnej univerzite v Mexiku anglickú
literatúru, odbor literárny kriticizmus. Po
skončení štúdia som rok pracovala na
univerzite, neskôr v časopise ako editor.
Potom som začala pracovať v Nitre, v ja-
zykovej škole a keď priateľka odišla, pri-
jala som miesto na univerzite. 

Na SPU učíte tretí rok, takže už viete
posúdiť schopnosti študentov a medze-
ry vo výučbe cudzích jazykov...

Slovenskí študenti sú veľmi zruční,
disciplinovaní, poslúchajú a snažia sa
robiť, čo im poviem. Mám ich veľmi ra-
da. Učím študentov 1. a 2. ročníka ba-
kalárskeho štúdia a najväčším problé-
mom je ich rôzna jazyková úroveň a to,
že sa boja rozprávať. Keďže neviem po
slovensky, ovládam len pár milých slov
ako napríklad „trošičku“, sú nútení vy-
jadrovať sa po anglicky. Rozprávanie im
pomáha prekonať strach z cudzieho ja-
zyka.

Ako hodnotíte ich kreativitu?
Sú oveľa pasívnejší než mexickí štu-

denti a vôbec nie sú zvedaví. Jazyková
bariéra im často bráni prísť za mnou,
nezaujíma ich dokonca ani krajina, od-
kiaľ pochádzam. Pritom je to jedinečná
možnosť dozvedieť sa niečo viac... Hoci
máme priateľský vzťah a navzájom sa
rešpektujeme, väčšinou očakávajú akti-
vitu so strany učiteľa. Sú zvyknutí, že
všetko dostanú na tanieri. Keď od nich
žiadam kreativitu, doslova trpia. Para-
doxné však je, že zvyčajne sú nadšení

tým, že neviem po slovensky a sú nútení
rozprávať po anglicky. 

Pomáhajú vám spolupracovníci? 
Čo sa týka kolektívu, mám šťastie, sú

tu priateľskí ľudia, ochotní pomôcť. 

Čo vás najviac zaujalo na Slovensku? 
Páči sa mi vaša európska kultúra, fol-

klór a krásna príroda. Spomínam si, ako
ma pred troma rokmi, keď som prišla na
Slovensko, šokovala zima. Bola vraj naj-
chladnejšia za posledných 20 rokov.
Krásne je striedanie ročných období. Aj

v Mexiku sú teplotné rozdiely, ale je tam
oveľa teplejšie počasie okolo 25 °C a
mierna zima okolo –2 °C. 

Zvykli ste si v Nitre? 
Nitra je tiché mesto, žiaľ, nie pre cu-

dzincov. Ulice, obchody, televízia, di-
vadlo, výstavy – nikde som sa nestretla
s cudzím jazykom. Mám problém aj s
odbornou literatúrou v angličtine, ktorá
prakticky v obchodoch absentuje. Ob-
čas sa cítim sama a niekedy ma doslova
utrápi počasie. Vo všeobecnosti je Slo-
vensko veľmi kultúrna krajina a cítim sa
tu dobre. 

A čo strava? Vyskúšali ste už niekto-
ré lahôdky slovenskej kuchyne? Čím sa
líši od mexickej?

Slovenské jedlá sú výborné, zvykla
som si na ne. Aj keď, priznám sa,
spočiatku sa mi zdali bez chuti a veľmi
mastné. Mexická strava je pikantná a
štipľavá, využíva o sto percent viac ovo-
cia a zeleniny. 

Ako trávite voľný čas a aké sú vaše
koníčky? 

Najčastejšie s priateľmi, navštevuje-
me kino alebo sa rozprávame. Čo sa
týka koníčkov, rada čítam, v poslednom
čase najmä v španielčine, lebo keď prí-
dem domov zisťujem, že niektoré slová
zabúdam. Mám rada aj hudbu – všetko,
čo je in, najmä pop. A „trošičku“ folk. 

Prezraďte, či ste nadviazali nejaké
priateľstvá s chlapcami...

Mám tu veľa kamarátov, najskôr som
mala pocit, že môžem nadviazať serióz-
ny vzťah. Teraz som si však nie celkom
istá. Občas pozorujem extrémy – slo-
venskí chlapci sú veľmi konzervatívni,
majú dobrú katolícku výchovu, ale ťažko
nachádzajú hranice slobody. Majú rov-
naké hodnoty ako mexickí chlapci, tí sú
však po tom, ako spoznajú človeka,
oveľa spontánnejší, srdečnejší a nemajú
problém s vyjadrením pocitov. 

Je niečo, čo vás tu prekvapilo? 
Áno, napríklad ako oslavujete sviatky.

Kolegyňa oslavovala päťdesiatku a keď
sa všetci postavili do radu a blahoželali
jej, pre mňa to bolo nezvyčajné. U nás
vyzerá takto pohreb. Pozostalým kondo-
lujú, obstúpia ich, podajú ruku a objí-
majú ich. Aj Sviatok všetkých svätých
oslavujeme odlišne, čo pramení z našej
dávnej histórie. Zo smrti si robíme hu-
mor. Na cintorín nechodíme páliť svieč-
ky, ale prinesieme gitaru, alkohol a po-
travu, ktorú mal zosnulý rád. Aj keď sme
smutní, v podstate si urobíme na cinto-
ríne párty. Má to zmysel, veď nemáme
prečo smútiť za tým, kto odišiel. Preko-
nal cestu na druhý svet a má sa lepšie
ako na zemi. Takže, sme za neho šťast-
ní. Navzájom si darujeme lebky z cukru,
čo symbolizuje, že zjeme smrť a už sa jej
nebojíme. 

Ako vnímajú vaši najbližší to, že ste
tak ďaleko od domova? 

Vlastnú rodinu zatiaľ nemám. Mama,
otec a mladšia sestra majú zmiešané
pocity. Sú však na mňa hrdí. Navštevu-
jem ich dvakrát za rok – počas Vianoc a
letných prázdnin. 

Spĺňa pobyt na Slovensku vaše oča-
kávania? 

Práca v zahraničí je pre mňa veľmi
cenná životná skúsenosť. Pevne verím,
že aj ja budem prínosom pre študentov. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Túžim sa špecializovať na stredovekú

literatúru a hľadám možnosti odborného
rastu. Tiež plánujem pokračovať v dok-
torandskom štúdiu.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Ana Santillana Cortés, lektorka anglic-
kého jazyka na KOJV. Foto: rch

Doodleri, pozor!

Kniha v mojom živote

DANIELA JANKOVÁ, Vydavateľstvo
SPU: - S knihou je to tak ako s ľuďmi,
len malý počet niečo znamená a
zvyšok sa stráca v množstve. Tento vý-
rok od francúzskeho mysliteľa Voltaira
vystihuje aj moju situáciu. Malý výpo-
čet mojich obľúbených kníh začnem
detskou riekankovou knižkou Môj ma-
cík od M. Rázusovej-Martákovej, ktorú
som dostala ako dvojročná. Výraznú
spomienku mám aj na prvú učebnicu s
názvom Živá abeceda z roku 1957, s
prekrásnymi obrázkami. Hoci má už
ošúchané zažltnuté strany a na chrbte
mojou mamou našitú farebnú stužku
ako záložku, opatrujem ju dodnes. Ne-
dávno som na internete objavila súpis
kníh, ktoré chýbajú v archíve Matice
slovenskej a táto je tiež medzi nimi. Ne-
mám však srdce vzdať sa jej, možno to
neskôr urobia moje deti.

Ďalším uzlíkom na mojej niti sú tri
diely Prostonárodných povestí sloven-
ských od Pavla Dobšinského s krás-
nymi ilustráciami Martina Benku. V ob-
dobí dospievania sme hltali romány od
Dumasa mladšieho i staršieho - Dámu
s kaméliami a Grófa Monte Christo.
Neskôr to boli diela F. Saganovej, Od-
trúbené a Akýsi úsmev. Na vysokej
škole som siahla po životopisných ro-
mánoch o Rembrandtovi, Michelange-
lovi, Van Goghovi... Najhlbší zážitok
mám z diela Kameň a bolesť od K.
Schulza. Významnou knihou v mojej
zbierke sú tri diely historického romá-

nu Prekliati králi od Mauricea Druona,
ktoré spájam s obdobím očakávania
narodenia mojej dcéry, keď som určitý
čas bola nútená stráviť v nemocnici.

V súčasnosti sa venujem knihe pro-
fesionálne, na oddychové žánre mi zo-
stáva menej času. Napriek tomu na
mojom nočnom stolíku ležia dve knihy:
Človek pre nikoho od Pavla Straussa a
Muž môjho života od Vilmy Jamnickej.
V jednej nachádzam hlboké myšlienky
a úvahy o živote a v druhej krásne ži-
votné vyznania. -r-

Karol Cobori
(1865-1954),
m e š ť a n o s t a
Nitry v r. 1919-

1928. Pod jeho vedením sa udialo v
meste viacero pozitívnych zmien, o.i.
stavba meštianskej školy, prebu-
dovanie obchodnej akadémie, zria-
denie stanice Červeného kríža, pre-
stavba mosta cez rieku Nitru a i.
Cobori sám ako dobrý hudobník mal
značný podiel na rozvoji kultúrneho
života Nitry. Vo svojej činnosti pre
mesto neustal ani po skončení svoj-
ho funkčného obdobia. V r. 1929 ini-
cioval napríklad založenie mestskej
hudobnej školy a bol členom jej ku-
ratória.

SÚŤAŽ
Miluje vidiek, svoje psy a

jazdu na koni. Je známa
konzervatívnym obliekaním,
obľubuje farebnosť, kabelky
a klobúky. Módny časopis

Vogue ju vlani zaradil medzi päťdesiat
najatraktívnejších žien sveta. Reč je o 82-
ročnej britskej panovníčke Alžbete II.,
ktorá uplynulý týždeň navštívila Sloven-
sko. Viete ku ktorej kráľovskej dynastii
patrí? 

a/ Tudorovci
b/ Stuartovci
c/ Windsorovci
Vaše odpovede čakáme do 7. novem-

bra na adrese: 
redakcia@ polnohospodar.sk. 
Na jedného výhercu čaká knižná cena.

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

PRE UCHÁDZAČOV O MUMMERT ŠTIPENDIUM

Milí študenti, rada by som sa s vami podelila o svoje skúsenosti zo štúdia na

Ekonomickej fakulte Univerzity v Kolíne (SRN), kde študujem už druhý rok v

rámci štipendia Mummert. V máji tohto roka som úspešne ukončila 5-ročné
štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU a v súčasnosti končím
masterské štúdium v Nemecku.

Štúdium v zahraničí mi umožnilo užšie
sa špecializovať v odboroch, ktoré sú u
nás zatiaľ menej zastúpené, pritom v praxi
veľmi žiadané. S Mummert štipendiom je
spojená aj prax v nemeckých firmách,
ktorá je vynikajúcou devízou. Medzinárod-
ná skúsenosť je okrem toho skvelou prí-
pravou na budúce zamestnanie v sloven-
ských či zahraničných podnikoch so za-
meraním na medzinárodné trhy.

Dlhodobý pobyt v cudzej krajine je
veľmi obohacujúci. Človek ju podrobnej-
šie spoznáva a začína vnímať očami do-
mácich. Okrem toho sa zoznamuje s no-
vými kultúrami, získava priateľov z celého
sveta, zbiera hodnotné kontakty. Navyše,
Kolín nad Rýnom je veľkolepé mesto,
ktoré ponúka bohaté možnosti v oblasti
kultúry, športu, vzdelávania ako aj zábavy. 

Možnosti štúdia v zahraničí sa neustále
rozširujú. Jednou z nich je práve Mum-
mert štipendium, poskytované nadáciou
Rochusa a Beatrice Mummertových v
spolupráci s nadáciou Roberta Boscha,
ktoré podporuje šikovných ľudí z krajín
strednej a juhovýchodnej Európy, študujú-

cich ekonomické a technické odbory.
Každoročne je udelených približne 20
štipendií na dvojročné masterské štú-
dium na Univerzite v Kolíne alebo na
Porýnsko-vestfálskej vysokej technic-
kej škole v Aachene. Každý štipendis-
ta má svojho “krstného rodiča”, ktorý je
počas štúdia a pobytu v Nemecku je-
ho oporou (po odbornej aj ľudskej
stránke). Okrem toho sa štipendisti zú-
častňujú na tzv. “skill“ seminároch, kto-
ré im sprostredkúvajú moderné mana-
žérske techniky, na týždňových sústre-
deniach v Berlíne, Bruseli a pod.

O štipendium sa môžete uchádzať
každý rok od 1. septembra do 30. no-
vembra (štúdium začína v zimnom se-
mestri nasledujúceho roka). Momen-
tálne je práve ten správny čas, využite
aj vy možnosti, ktoré sa vám otvárajú a
spoznávajte tento krásny svet. Bližšie
informácie nájdete na

www.mummertstiftung.de. 
Držím vám palce pri uchádzaní sa o

štipendium a dovidenia v Kolíne!
ZUZANA KRKOŠEKOVÁ 

Autori študentského projektu Red Bull
Doodle Art sa rozhodli obohatiť umelecký svet
výtvormi ukrytými medzi poznámkami škol-
ských zošitov, zozbierať kresby študentov vy-
sokých škôl a zverejniť ich na lokálnych výsta-
vách. Zberný box na svoje práce nájdete od

20. októbra do 7. novembra vo vestibule pod aulou SPU. Všetky kresby sa
ocitnú na výstave, ktorá sa bude konať od 10. do 19. novembra na rovnakom
mieste. Viac informácií o súťaži a cenách na www.redbull.sk/doodleart 

Pred prácou som mal vždy rešpekt. Uhýbal
som, keď išla okolo, dával od nej ruky preč,
aby som neublížil. Pred pár týždňami sa však
moja mama zjavila vo dverách s farbami,
valčekmi a šialeným úsmevom. Ja a súroden-
ci sme boli „zdobrovoľnení“ na maľovanie by-
tu. Došlo mi to až na vratkom rebríku s val-
čekom v ruke, fľakmi na čele a desaťlitrovým
vedrom medzi nohami. Pot sa miešal s riedid-
lom, nadávky so smiechom a šuchotanie štet-
cov prekrýval rádiový hit „I kissed a girl“ (a to
si píšte, že jeho text pôsobí povzbudzujúco
pri tridsiatich v tieni). 

Všetko dopadlo dobre. Bytovka stojí na
svojom mieste. Som nepoučiteľný mysliteľ a
špekulant, a preto sa mi do pamäti vrylo jed-
no popoludnie. Sínusoida výkonnosti vtedy
dosiahla kladné maximum. Ruky kmitali rých-
lo, ako im to horúčava a ťažký obed dovoľo-
vali. Neľutoval som kúpalisko, na ktorom by
som práve brúsil pohľadom po ženských kriv-
kách a ani zrušený diskotékový večer. Praco-
vať na vlastnom vie človeka rovnako nadchnúť
a uspokojiť. Spolubývajúci sa preto hádam
nebudú čudovať, keď sa raz v noci po prí-
chode potknú o Primalex pri mojej posteli.

ONDREJ KANDRÁČ, II. FAPZ

STREDA 5. 11.
50. výročie Študentských imatriku-

lačných slávností na SPU
spoločenská sála ŠD Mladosť, 18.00 h, vstupné 10 Sk

PIATOK 7. 11.
Malebná cesta dolu Váhom – diva-

delné predstavenie VŠ súboru VYDI 
synagóga, 18.00 h, vstupné 50 Sk

Imatrikulačný ples SPU
areál výstaviska Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h

PONDELOK 10. 11. 
Študentský život na SPU - výstava

fotografií
foyer pod aulou SPU

Festival krajových klobás
ŠD Mladosť, 16.00 h

Bierfest SPU, diskotéka
ŠD Mladosť, 19.00 h

Život Davida Galea – filmové pred-
stavenie
kongresové centrum ŠD A. Bernoláka, 19.15 h

STREDA 12. 11.
Čo vieš ty, nauč ostatných – work-

shop na tému práce so šúpolím
PF UKF, Drážovská cesta 4, učebňa č. 112, 9.00 h

Mix volejbal turnaj SPU - UKF
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h

Výchova k zdraviu – meranie krvné-
ho tlaku, tukov a cukru v krvi, BMI, po-
radenská činnosť pre študentov a za-
mestnancov 
vestibul UKF 8.00 – 12.00 h

Turnaj v streetbale 
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 13.00 h

Volejbalový zápas SPU – UKF 
športová hala SPU, 9.00 h (ženy), 11.00 h (muži)

UTOROK 11. 11.
Študentská kvapka - darovanie krvi 

kongresové centrum ŠD A. Bernoláka, 7.30 – 12.00 h

Aerobic maratón
športová hala SPU, 9.00 h

Basketbalový zápas SPU - UKF
športová hala SPU, 12.30 h (ženy), 14.15 h (muži)

Milkfest SPU
ŠD Mladosť, 14.00 h

Stolnotenisový turnaj 
telocvičňa ŠD UKF Zobor, 14.00 h 

Jesenný beh Nitrou
Lávka pri ŠD UKF Nitra, 16.00 h

Tenisový turnaj
športový areál ŠD Mladosť, 9.00 h

Plavecké preteky 
plaváreň SPU, 9.00 h

Sálový futbal
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 13.00 h

Exhibičný hokejový zápas SPU -
UKF
zimný štadión, 20.30 h

ŠTVRTOK 13. 11.
Hudba dávnych storočí – koncert

súboru Musicantica
Ponitrianske múzeum, 18.00 h

UTOROK 18. 11.
Workshop Študentskej štvorky SPU

– prezentácia novovzniknutého zosku-
penia VBH, FONS, MSČK a AIESEC
foyer pod aulou, 9.00 – 12.00 h

PIATOK 21. 11.
Kresťanský ples vysokoškolákov 

z FONS-u a LUMEN-u
ŠD Nitra, 18.00 h

Študentské 
dni

nitrianskych
univerzít

2
0
0
8



� Dňa 8. 10. 2008 sa uskutočnilo zasad-
nutie Výboru združenia vysokých škôl a
priamo riadených organizácií v Bratisla-
ve. Rokovanie viedol jeho predseda,
MUDr. Alex Kurtanský. Ing. Ján Gašpe-
ran, predseda OZ PŠaV na Slovensku, in-
formoval o činnosti zväzu, hlavne o kolek-
tívnom vyjednávaní vyššieho stupňa na
rok 2009, o pripravovanom štrajku, do
ktorého by sa zapojilo 19 percent zamest-
nancov slovenských univerzít, pričom
najväčšia podpora bola na SPU (49 %) a
na Prešovskej univerzite (42 %). Na zák-
lade ďalšieho vyjednávania odborárov s
predstaviteľmi vlády sa štrajk neuskutoční
a platy zamestnancov univerzít budú od
1. 1. 2009 valorizované: platy učiteľov o 5
percent a nepedagogických zamestnan-
cov o 7 percent.

� Stretnutie 42 dlhoročných zamestnan-
cov univerzity s členmi Výboru UO pri prí-
ležitosti pracovných jubileí sa konalo 14.
októbra. Ing. Danica Vraniaková, pred-
sedníčka komisie pre občianske záleži-
tosti, starostlivosť o zamestnancov a stra-
vovanie, im poďakovala za odpracované
roky na SPU (15 až 40). Medzi zamest-
nancov, ktorí tu pracujú 40 rokov, patrí
Mária Candráková (ŠD A. Benoláka) a Jo-
zef Pekarík (Útvar prevádzky R-SPU). 

� Riadne zasadnutie Výboru UO sa us-

kutočnilo 15. októbra. Odznela správa
športovej komisie, informácia o čerpaní
prostriedkov sociálneho fondu k 30. 9., o
pripravovaných podujatiach komisie pre
prácu s deťmi a príprave rekreácií v zim-
nom dovolenkovom období. Po zasadnutí
zablahoželali členovia výboru Ing. Viere
Rašovskej, predsedníčke FV ŠD, k život-
nému jubileu a poďakovali jej za nezištnú
prácu v odboroch. 

� Predseda Výboru UO predložil rektoro-
vi SPU návrh na rozpustenie časti rezervy
sociálneho fondu. Metodika prerozdelenia
bola s Ing. A. Jančuškovou, kvestorkou
SPU, prerokovaná 22. októbra. Každý za-
mestnanec SPU si v októbrovom vý-
platnom termíne prilepší finančnou
čiastkou vo výške 2000 Sk za predpo-
kladu 100-percentného úväzku z fondu
pracovného času a odpracovaného celé-
ho kalendárneho roka. V prípade znížené-
ho pracovného úväzku a nástupu do pra-
covného pomeru v priebehu roka, bude
poukázaná alikvótna časť. 

O ďalších odborárskych aktivitách sa
viac dozviete na sekretariáte UO OZ PŠaV
pri SPU (kl. 5513) alebo na www.uniag.sk
/SKOLA/oz/ozpsav.htm

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.,

predseda Výboru UO OZPŠaV pri SPU

www.uniag.sk
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NEPREHLIADNITE

UPOZORŇUJEMEAVIZUJEME

POZÝVAME

INZERCIA

VÝBEROVÉ KONANIE

ODBORY INFORMUJÚ...

SPEKTRUM

Rotary klub Nitra Harmony oznamuje,
že bude študentom nitrianskych univer-
zít opäť udeľovať Cenu Rotary klubu Nit-
ra Harmony, spojenú s poskytnutím fi-
nančného príspevku za ich mimoriadne
výsledky dosiahnuté v školskom roku
2007/2008. Do súťaže sa môžu prihlásiť
študenti, ktorí splnia kritériá stanovené
štatútom pre udeľovanie tejto ceny. Uzá-
vierka podávania prihlášok za výsledky
dosiahnuté v školskom roku 2007/2008
je 30. 11. 2008. Viac informácií: www.
chf.sk/rcharmony/

Uprednostňuje tréning so železom

Nitrianske kariérne dni s veľkou účasťou

Basketbal
V súbojoch basketbalovej extraligy

porazili hráči BK AX SPU Nitra hostí z
Dolného Kubína 95:80 (26:17, 24:18,
27:16, 18:29) a v Banskej Bystrici pod-
ľahli domácemu nováčikovi 85:80 (27:18,
17:23, 23:28, 18:11). Viac sa im darilo v
derby s hosťujúcim Komárnom, v kto-
rom zvíťazili 103:71 (25:21, 20:23, 28:11,
30:16). Ďalšie dva body si priviezli z
Popradu, kde porazili Chemosvit 77:95

(23:25, 11:26, 20:21, 23:23).  

Volejbal
V novej extraligovej sezóne vsadilo

vedenie volejbalového klubu Ekonóm
SPU Nitra na kvalitného trénera. Kormi-
delníkom sa stal Peter Kalný, rodák z
Trenčína, ktorý pôsobí ako školiteľ tré-
nerov vo svetovej volejbalovej federácii.
„V kádri mužstva je veľa mladých hrá-
čov a určite je perspektíva, že sa budú
zlepšovať. Mužstvo potrebuje čas, musí
poctivo pracovať, potom sa dostavia aj
výsledky,“ vyjadril sa pre MY Nitrianske
noviny.  

Tri domáce víťazstvá a tri prehry von-
ku, taká je bilancia zápasov VK Ekonóm
SPU Nitra po siedmich kolách extraligy.
Naši volejbalisti podľahli Novému Mestu
nad Váhom 3:0 (28, 21, 14), Svidníku
3:1 (19, -21, 21, 28) a VKP Bratislava
3:0 (27, 24, 23) a na domácej pôde
zdolali mužstvo Zvolena 3:0 (20, 21,
26), hostí z Hriňovej 3:0 (14, 16, 21) a
tím Púchova 3:0 (19, 24, 21). 

Viac na www.volejbalnitra.sk

ZO ŠPORTU

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbe-
rové konanie na obsadenie: 
� miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre telesnej výchovy a športu FZKI pre zabez-

pečenie výučby predmetu telesná výchova.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore telesná výchova a šport so špecializáciou futbal,
- trénerská kvalifikácia v danej špecializácii,
- pedagogická alebo trénerská prax v danej špecializácii,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

� miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre genetiky a plemenárskej biológie FAPZ pre
zabezpečenie výučby predmetov všeobecná zootechnika, šľachtiteľské programy.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie – odbor zootechnický,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore všeobecná zootechnika,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať pohovorom alebo potvrdením o skúške,
- ovládanie práce s PC a štatistického vyhodnocovania výsledkov výskumu,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom z registra trestov.

Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o štúdiu zasielajte do 7.11. 2008
na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra.

Poľnohospodársky znalecký ústav SPU
v Nitre oznamuje, že 

� 1. – 13. 12. 2008 organizuje odbor-
né minimum pre znalcov a 

� 15. – 19. 12. 2008 otvára prvý blok
špecializovaného vzdelávania v odbore
Poľnohospodárstvo pre znalcov. Bližšie
informácie: prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.,
riaditeľ PZÚ SPU v Nitre, tel.: 037/6414
4376, e-mail: Jozef.Kulich@uniag.sk ale-
bo http://cms.uniag.sk/univerzita/sluzby-
pre-verejnost /polnohospodarsky-
znalecky-ustav-spu.

MAJSTROM SVETA V SILOVOM TROJBOJI JE ŠTUDENT SPU

Na októbrových majstrovstvách sveta v nemeckom Lauchhammeri získal študent
SPU Ján Habardik zlato v silovom trojboji. Foto: archív jh

Oktoberfest sa vydaril 
V predvečer 50. jubilea Študentských imatrikulačných slávností (ŠIS) sa usku-

točnila kultúrno-spoločenská akcia OKTOBERFEST. Vystúpenie FS Zobor upútalo
pozornosť a rozprúdilo záujem mladých ľudí, zároveň ich prilákalo do spoločen-
skej sály ŠD Mladosť. Neskôr ju, doslova „na prasknutie“, naplnila svojimi rytmami
skupina Afrocampana (na snímke). Účastníci mali možnosť zapojiť sa aj do súťa-
že, ktorú pre nich usporiadala spoločnosť Red Bull. 

„Na výbornú zvládli svoje úlohy moderátori večera z IRŠ Mladosť - Martina
Macková a spol., ktorí nadšene propagovali všetky ďalšie akcie ŠIS. K úspešnosti
celého podujatia určite prispelo aj vysoko kvalitné ozvučenie s profesionálnou
aparatúrou technika a zvukára Petra Slamečku,“ podotkol Ing. Vladimír Protopo-
pov, vedúci KKZČ. -r-

Druhý ročník Dňa kariéry na Fakulte
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
sa uskutoční 26. novembra 2008. Záu-
jemcovia z radov subjektov, ponúkajú-
cich pracovné príležitosti, budú mať
možnosť predstaviť sa vo svojom infor-
mačnom stánku alebo videoprezentá-
ciou. Podujatie poskytne študentom
priestor na získanie prehľadu o možnos-
tiach a požiadavkách trhu práce a fir-
mám na získanie kvalifikovanej pracov-
nej sily. Informácie: www.fem.uniag.sk
e-mail: elena.horska@fem.uniag.sk

V nitrianskom Agroinštitúte sa od 3.
do 7. novembra bude konať medziná-
rodný workshop v rámci projektu 6 RP
Moderné poľnohospodárstvo v strednej
a východnej Európe: Nástroj na analý-

zu a manažment vidieckych zmien, na
ktorom sa zíde 22 účastníkov z Európy,
Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súčasťou
seminára budú prednášky renomova-
ných odborníkov z Nemecka a Francúz-
ska, tréningové aktivity a exkurzia do
myjavského regiónu. Podujatie organi-
začne pripravila Fakulta európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja.

Katedra rastlinnej výroby FAPZ v spo-
lupráci s MP SR a univerzitami v ČR,
Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Chor-
vátsku organizuje 13. – 14. novembra
2008 od 10.15 h v kongresovom centre
A. Bernoláka Prvé vedecké agronomic-

ké dni, venované životnému jubileu aka-
demika E. Špaldona. Cieľom medziná-
rodnej konferencie je prezentovať naj-
novšie výsledky a trendy vo výskume,
pestovaní a šľachtení tradičných aj me-
nej tradičných plodín.

� Hľadáme sympatickú a komunika-
tívnu študentku na prácu hostesky pre
pravidelné zastupovanie našej spoloč-
nosti na Autosalónoch v Nitre a v Bratis-
lave. Ponuky posielať na:

pocos@spurverbreiterung.de, 
tel.: 0903 614 368. 

� SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY
PhDr. J. Jakabovičová, PhD., M.A.
(anglický a nemecký jazyk).
Kamenná 69, 949 01 Nitra.
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

V priestoroch študentského domova
UKF sa 15. 10. uskutočnil II. ročník Nit-
rianskych kariérnych dní (NKD). Cieľom
akcie bola prezentácia študijných a
učebných odborov stredných odbor-
ných škôl, vysokých škôl a ponuka pra-
covných miest zamestnávateľov v nit-
rianskom regióne. Podujatie sa usku-
točnilo s podporou Mestského úradu,
Nitrianskeho samosprávneho kraja,
Úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny, v spolupráci so strednými ško-
lami a oboma nitrianskymi univer-
zitami a bolo spolufinancované EÚ. 

NKD prebiehali počas dvoch dní,
prvý deň sa uskutočnila burza prá-
ce, počas druhého okrúhly stôl pre
zamestnávateľov a zástupcov z ra-

dov organizátorov podujatia. O burzu
práce bol medzi študentmi a neza-
mestnanými mimoriadny záujem. Šte-
fan Štefek, viceprimátor Nitry, informo-
val, že nezamestnanosť v Nitre sa v sú-
časnosti pohybuje na nízkej, 4-per-
centnej úrovni. -rch-

V Bruseli ocenili novinárov
Európsky parlament udelil prvýkrát ocenenie za žurnalistiku novinárom, ktorí

svojou prácou pomáhajú občanom lepšie pochopiť fungovanie inštitúcií EÚ. Kan-
didátmi na cenu boli novinári akreditovaní v Bruseli, ako aj mladí žurnalisti z celej
Európy - účastníci Youth Media Days. Predseda EP Hans-Gert Pöttering uviedol,
že EÚ potrebuje „kritický pohľad“ novinárov a pre Európsky parlament má „slo-
boda tlače, pluralita médií a nezávislé spravodajstvo prvoradý význam“. 

Cenu udelili v štyroch kategóriách: tlač, televízia, rozhlas a internet. V kategórii
tlač bol ocenený Wolfgang Böhm z Rakúska a Kirsten Wörnle z Nemecka. Víťazi
ostatných kategórií zastupujú Dánsko a Veľkú Britániu (TV), Fínsko (internet) a
Rumunsko (rozhlas). Za Slovensko bol nominovaný Michal Frank z denníka Kor-
zár, Lucia Kubošová zo Slovenského rozhlasu, Renáta Goldírová z TV Markíza a
Eduard Chmelár. EP

ČÍTALI SME
Zvýšiť povedomie ľudí o prínose le-

sov je cieľom Európskeho týždňa le-

sov, ktorý pod mottom Európske lesy
zlepšujú náš život a chránia našu pla-
nétu, otvorili 20. októbra v Bratislave.
Zámerom je zdôrazniť prínos lesov pri
zmierňovaní klímy, produkcii dreva
pre priemysel a obnoviteľných zdrojov
energie, ako aj pri zabezpečovaní do-
dávok úžitkovej vody a ochrane život-
ného prostredia.

Za posledných 15 rokov pribudlo v
Európe viac ako 13 miliónov hektárov
lesa. Na Slovensku pokrývajú 41 per-
cent územia. Z hľadiska štruktúry sú
najviac zastúpené listnaté (50 %),
ihličnaté (31 %) a zmiešané lesy (19 %).
Podľa Júliusa Novotného, riaditeľa Ná-
rodného lesníckeho centra vo Zvolene,
sa lesnatosť na našom území za pos-
ledných 40 rokov zvýšila o osem per-
cent. (SME 20.októbra 2008)

Dvadsaťčlenný reprezentačný výber
Slovenskej republiky sa v dňoch 2.– 5.
októbra 2008 zúčastnil na majstrov-
stvách sveta WUAP v silovom trojboji a
tlaku na lavičke v nemeckom mestečku
Lauchhammer.

Slovensko reprezentoval aj Ján Ha-
bardik z Komárna, študent 4. ročníka
FBP, ktorý v kategórii juniorov v silovom
trojboji okúsil víťazstvo v absolútnom po-
radí už na júnových majstrovstvách Eu-
rópy v Trnave. „Vytvoril som dva svetové
rekordy - v mŕtvom ťahu výkonom 240
kg v kategórii do 67,5 kg a trojbojovým
súčtom 570 kg. V Nemecku som sa po-
kúsil prekonať svoj rekord v mŕtvom ťahu
a zodvihnúť 240,5 kg, avšak pokus mi
nevyšiel. Vybojoval som si však prven-
stvo v kategórii do 67,5 kg výkonmi 220
kg v drepe, 125 kg v tlaku a 220 kg v
mŕtvom ťahu (súčet 565 kg). V celkovom
hodnotení dorasteneckých a junior-
ských kategórií môj trojboj stačil na 3.
miesto,“ povedal Ján Habardik a dodal,
že konkurencia bola silná – okolo 350
účastníkov.

Ján je držiteľom 11 slovenských a
troch svetových rekordov v silovom troj-
boji. Tomuto športu sa aktívne venuje už
päť rokov, po tom ako sa dostal k svojmu
súčasnému trénerovi, Vladimírovi Urba-
novi, vicemajstrovi Európy v roku 2005 v
tlaku na lavičke, ktorý je aj držiteľom
dvoch rekordov v tlaku na lavičke výko-
nom 233,5 kg. „Od 11 rokov som aktívne
hrával futbal, ale kvôli zraneniu kolena
som s týmto športom musel prestať. Môj
sused zriadil v priestoroch pivnice posil-
ňovňu a ako 16-ročný som sa začal zao-

berať posilňovaním. Cvičenie mi pomoh-
lo upevniť svalstvo, takže dnes nepoci-
ťujem žiadne zdravotné problémy,“ ho-
vorí Ján Habardik a zároveň odkazuje
všetkým mladým nadšencom silového
trojboja, že je to šport podobný behu na
dlhé trate a vyžaduje si veľkú trpezlivosť.
„Trénujem 5-krát do týždňa 45 až 60
minút, uprednostňujem poctivú prácu so
železom a nezľahčujem si tréning využí-
vaním moderného športového náradia,“
tvrdí majster sveta. 

Aký je jeho názor na neustále diskuto-
vanú problematiku dopingu? „Nie je to

žiadne tajomstvo, že športovci používa-
jú doping, žiaľ, niektorí aj nepovolený.
Osobne si však myslím, že pre trojbojára
je nevyhnutné dopĺňať stravu povolený-
mi výživovými doplnkami.“ Snom Jána
Habardika je potvrdiť svoju pozíciu
siláka aj o dva roky na majstrovstvách
sveta, ktoré sa budú konať na Sloven-
sku. Zatiaľ je jeho prioritou ukončenie
inžinierskeho štúdia a odovzdávanie
skúseností svojim zverencom. Mimo-
chodom, jeden z nich nedávno zvíťazil
na majstrovstvách oblasti. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Foto: rch

Foto: V. PROTOPOPOV


