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STĹPČEK
Jar je podľa kalendára už tu, i keď
to na vlastnej koži ešte necítime.
Slnečné lúče sú však ako telegram,
ktorý súri, priprav sa na prichádzajúce ročné obdobie, vezmi vysávač,
čistiace prostriedky, premôž lenivosť
a pusti sa do upratovania! Pretože
dlhá zima s krátkymi dňami a tmavými večermi milosrdne zakryla, že sa
v každom kúte bytu usalašil všadeprítomný prach. Po dni plnom práce
si večer ukonané (-í) sadneme do
kresla s pocitom dobre vykonanej
práce a radosti z útulného domova.
Domov. Nehmotné, neopísateľné,
pre každého niečo iné znamenajúce
slovko. Ktorého pravý zmysel si, ako
väčšinu vecí, ktoré sú „samozrejmé“, uvedomujeme iba vo chvíľach,
keď nám chýba. Keď sme od neho
vzdialení, necítime nad sebou jeho
ochrannú ruku.
Domov, to nie je len perfektná domácnosť, to je aj čistá ulica, mesto,
tolerantní ľudia v ňom. So svojimi
osudmi, pôvodom, radosťami, starosťami, výzorom či názorom. Nie sú
to figúrky, aké sme voľakedy vystrihávali z harmonikovo zloženého papiera a ktoré sa podobali ako vajce
vajcu. Známa slovenská herečka
Szidi Tobias, pôsobiaca v bratislavskej Astorke, ale často obsadzovaná aj v zahraničí, v jednom rozhovore s novinármi prirovnala náš domov, naše Slovensko, k pestrosti
a farebnosti vyšívaného obrusu: „Je
plný rôznych ornamentov a vzorov,
ale je to jeden a ten istý obrus. Národnostnú či nárečovú inakosť by
sme mali vyzdvihovať a pýšiť sa
ňou...“
Akosi som sa zarozprávala a odbočila od „upratovacej“ témy. Či ani
nie? Čo tak rozšíriť ju o ďalšiu dimenziu? Okrem príbytku poupratovať trochu aj v sebe. Naučiť sa tolerovať inakosť, rôznosť okolo seba.
Niekto ju má napísanú na tvári, iný
nie. No hanlivé slovo, vypovedané
bez rozmyslu, možno iba zo zvyku,
niekedy veľmi raní. A pokazí príjemnú chvíľku s tými, ktorí nás dennodenne obklopujú. Stálo by zato, vymiesť zrniečka tohto neviditeľného,
no o to nebezpečnejšieho prachu
z nášho spoločného domova.
K. POTOKOVÁ
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10. 4. 1755 - narodil sa Samuel
Hahnemann, nemecký lekár, zakladateľ homeopatie.
22. 4. 1927 - narodil sa Alan Graham MacDiarmid, novozélandský
chemik, nositeľ Nobelovej ceny za objav a vývoj vodivých polymérov.
22. 4. 1876 - narodil sa Robert Bárány, rakúsky fyziológ maďarského
pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu, za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha.
23. 4. 1858 - narodil sa Max Planck,
nemecký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny,
zakladateľ kvantovej mechaniky.
25. 4. 1874 – narodil sa Guglielmo
Marchese Marconi, taliansky rádiotechnik a vynálezca, nositeľ Nobelovej
ceny za fyziku, za vývoj bezdrôtovej
telegrafie.
27. 4. 1791 - narodil sa Samuel
Morse, americký maliar, vynálezca a
priekopník telegrafu. Zostrojil elektromagnetický telegraf a zaviedol do prevádzky telegrafnú abecedu zloženú z
bodiek a čiarok – Morseovu abecedu.
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Knižnica
oficiálne
otvorená
Napriek tomu, že Slovenská poľnohospodárska knižnica poskytovala kompletné služby bez prerušenia aj v čase
svojej rekonštrukcie a sťahovania do nových priestorov, budúca etapa jej fungovania sa oficiálne začala slávnosťou za
účasti predstaviteľov univerzity, rezortných ministerstiev, mesta a regiónu, profesijnej knihovníckej obce, bývalých i súčasných zamestnancov a médií. Slávnostné príhovory i vyjadrenia hostí tlmočili názor, že knižnica je významným
nástrojom vzdelanosti a kultúrnosti a zaslúži si dôstojné podmienky pre svoju
prácu. Čítajte na 2. strane.

V SKRATKE
Jaromír Pastorek
novým predsedom SAV

„Kde je obloha?“ je názov víťaznej snímky fotografickej súťaže, ktorú usporiadala Katedra krajinného inžinierstva FZKI pri príFoto: TATIANA KALETOVÁ
ležitosti Svetového dňa vody. Čítajte na 3. strane.

Mladí zamestnanci by mohli
rozšíriť rady odborárov
Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na va čoraz viac výkony pred počtom štuSlovensku je integrálnou a neodmysliteľnou súčasťou života našej školy. Vo štvr- dentov. Peniaze prichádzajú v pomere
tok, 26. marca, zorganizovala konferenciu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia 65 % na študenta a 35 % na výkony, no
OZ PŠaV na Slovensku, jej predseda Ing. Ján Gašperan, MUDr. Alexander Kurtan- v budúcom roku sa má tento pomer
ský, predseda Združenia vysokého školstva a PRO, Mgr. Katarína Zozuľáková, zmeniť na 60 ku 40 %. To znamená, že
špecialistka ZVŠ a PRO, prítomní boli aj predsedovia odborárskych organizácií už nebude stačiť ako doteraz prijať veľa
študentov a spokojne sedieť, veď pez partnerských univerzít a predstavitelia manažmentu SPU.
niažky prídu. Musíme
V úvode konferencie odznela výročná
sa aktívnejšie zapospráva o činnosti univerzitnej organizájiť do výskumu, viac
cie za uplynulé obdobie. Predseda UO
publikovať, získavať
Ing. Miroslav Habán, PhD., informoval,
granty. V opačnom
že v uplynulých dňoch sa zúčastnil na
prípade budeme muSneme KOZ v Bratislave, kde sa zaobesieť pristúpiť k znižorali súčasnou hospodárskou krízou a jej
vaniu stavov. Náš rozdopadom na zamestnanosť v SR. V súpočet na tento rok je
vislosti s krízou bol prijatý dokument
rovnaký ako vlani, no
Postoj Konfederácie odborových zväzov
v priebehu roka sa
SR k navrhovaným opatreniam vlády SR
všetky náklady zvýšia návrhy KOZ SR na riešenie krízy.
li. Aj keď sme úrovV ďalšej časti správy zdôraznil, že kolekňou výkonov veľmi netívnym vyjednávaním a podpísaním Koklesli, ostatné univerlektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok
zity išli dopredu a zo
2009 dosiahli odborári zabezpečenie
100-percentného kovalorizácie platov zamestnancov v školPredstavitelia odborového zväzu vo svojich vystúpeniach láča sa nám tým ušlo
stve o 5 až 7 % od 1. 1. 2009, v dobe,
zdôraznili, že vďaka ich snahe boli od 1. januára 2009 menej,“ uviedol rekkeď platy v iných sektoroch klesajú a privalorizované platy zamestnancov v školstve o 5, respek- tor SPU. Zároveň konbúdajú nezamestnaní. V súvislosti so
Foto: za štatoval, že publikačtíve 7 percent.
stabilizáciou členskej základne Ing. Haná činnosť zaznamebán povedal, že sme univerzitná organi- da. Zároveň podčiarkol, že organizácia nala v porovnaní s minulým hodnotiacim
zácia s najväčším percentom organizo- obhajuje záujmy zamestnancov, pomá- obdobím mierny nárast aj zlepšenie svovanosti v rámci VŠ na Slovensku, ktorá ha im pri riešení pracovnoprávnych jej štruktúry. Avšak celkový počet prísa už štyri roky pohybuje na úrovni oko- vzťahov a už tradične, s aktívnou pod- spevkov v karentovaných časopisoch je
lo 55 %. Z 1 233 zamestnancov univer- porou vedenia SPU, organizuje rekreač- v porovnaní s inými univerzitami nízky
zity je 679 členov odborov. V roku 2008 né, kultúrne a športové podujatia.
(za rok 2008 ich bolo 49) a rovnako aj
posilnilo rady UO OZ PŠaV pri SPU 21
V diskusii sa účastníkom rokovania počet publikovaných vedeckých mononových odborárov z radov zamestnan- prihovoril Ing. Ján Gašperan, MUDr. Ale- grafií. Preto z hľadiska komplexnej akrecov SPU, 5 individuálnych členov mimo xander Kurtanský a prof. Mikuláš Láteč- ditácie, ale aj indikátorov pre prideľoSPU a 51 nových seniorov, čím došlo ka. „Žijeme v zložitej dobe, ktorá kladie vanie rozpočtu z dotácií MŠ SR je žiak celkovému nárastu o 77 členov. „Dú- vysoké nároky na každého z nás. S dô- duce zvýšiť produkciu karentovaných
fam, že nájdeme konštruktívne riešenia razom na kvalitu a výkonnosť práce na príspevkov a monografií.
a adekvátne prostriedky na rozšírenie všetkých úsekoch života, školstvo nevySprávu o činnosti univerzitnej orgačlenskej základne našej UO so zamera- nímajúc. Pri rozdeľovaní finančných pro- nizácie za uplynulé obdobie nájdete na
ním najmä na mladých alebo novopri- striedkov zo štátneho rozpočtu upred- www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm
jatých zamestnancov,“ podotkol predse- nostňuje aj rezortné ministerstvo školstRENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Ako predchádzať
jarnej únave?

Exkurzia do obce
Hruštín

V júni 2009 sa predsedom Slovenskej akadémie vied na nasledujúce štvorročné obdobie stane prof. RNDr.
Jaromír Pastorek, DrSc.,
ktorý ako jediný kandidoval na túto funkciu.
O jeho zvolení rozhodol
Snem SAV 17. marca t.r. Profesor Pastorek sa venuje virológii a onkológii. Pôsobí ako riaditeľ Virologického ústavu
SAV a vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Je nositeľom ocenenia Vedec roka 2001,
v roku 2007 bol agentúrou ARRA zaradený do vedeckej špičky SR v biológii
a v r. 2008 získal cenu Literárneho fondu
za vedecký ohlas. Je členom Učenej
spoločnosti SAV a členom Európskej
akadémie vied a umení.
-r-

Budúci vedci pred tabuľou
Deň študentskej vedeckej činnosti –
tak je v univerzitnom kalendári na rok
2009 označený utorok - 28. apríl. Na fakultných konferenciách vystúpia s prezentáciami svojich vedeckých prác nielen domáci študenti, ale aj súťažiaci a
hostia z ďalších slovenských a zahraničných univerzít. Účastníkov študentskej vedeckej konferencie na Fakulte
agrobiológie a potravinových zdrojov
privítajú o 8.00 h v posluchárni A-01, na
Technickej fakulte o 8.00 h v posluchárni CH, na Fakulte biotechnológie a potravinárstva o 8.30 h v posluchárni
Z-02, na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja o 8.30 h v átriu na
Farskej ulici, na Fakulte záhradníctva a
krajinného inžinierstva o 9.00 h v posluchárni D-1 na Tulipánovej ulici a na
Fakulte ekonomiky a manažmentu o
9.00 h v posluchárni S.
-r-

Príjemné prežitie
sviatkov jari,

Veľkonočný pondelok plný
vody, smiechu a pekných
chvíľ vám všetkým praje
redakcia

Z programu
Nitrianskych
univerzitných dní
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Hruštín
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Days of Nitra Universities 2009
Key Timetable
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Tak toto je z mojej hlavy!

Rektor SPU Mikuláš Látečka a riaditeľ SNK Dušan Katuščák mali tú česť, prestrihnutím pásky knižnicu oficiálne otvoriť. Milú slávnosť svojím umením dotvorili naši študenti. Budúci záhradní architekti výstavou výtvarných prác a členoFoto: za
via FS Zobor „zlatom v hrdle“.

Knižnica oficiálne otvorená
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., rektor SPU
...slová vďaky vedenia SPU za realizáciu tohto krásneho diela patria mnohým,
ktorí sa pričinili o to, že tu dnes slávnostne striháme pásku. Ďakujem pracovníkom Ministerstva hospodárstva SR, ktorí
realizáciu projektu zastrešovali, Slovenskej národnej knižnici ako koordinátorke
projektu, na základe ktorého boli získané
prostriedky na rekonštrukciu a vybavenie
pracoviska, projektantom aj stavebnej
firme Novosedlík, vedúcim funkcionárom
univerzity, ktorí počas uplynulých rokov
mali v popise práce riadenie knižnice,
pracovníkom útvaru investícií našej univerzity, v neposlednom rade bývalým
a súčasným zamestnancom knižnice za
kvantum odvedenej práce. Ďakujem
všetkým, ktorých práca je zosobnená
v modernom exteriéri aj interiéri tejto
informačnej, dúfajme, že aj kultúrnej
a vzdelávacej ustanovizne nášho mesta
a regiónu...
Ing. František Baláž, viceprimátor
Nitry
...v Nitre máme dve významné vzdelávacie inštitúcie, a preto mám veľmi dobrý
pocit z toho, že v krátkom časovom
odstupe obe otvárajú nové knižnice. Veď
takáto udalosť je v živote univerzity veľmi
významná, dokumentujú to aj poznatky
zo zahraničia. Podľa knižnice sa predsa
hodnotí kvalita univerzity. Želám Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, aby
tieto krásne priestory čo najlepšie využívala v prospech študentov a ostatných
používateľov. Je to pýcha nášho mesta a
som rád, že som v tejto slávnostnej chvíli
mohol byť s vami...
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.,
generálny riaditeľ Slovenskej národnej
knižnice v Martine
...projekt Informácie pre inovácie, ktorý sme iniciovali a koordinovali, bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Vaša knižnica získala jeho prostredníctvom vyše 13 miliónov korún na rekonštrukciu a vybavenie. No nejde len o financie, veď v súčasnosti je dôležitá zmena štýlu práce vedeckých a akademických knižníc, inými slovami, nie sú dôležité budovy, ale to, čo sa v nich deje.
Usilujeme teda najmä o zlepšenie informačných a knižničných služieb. Som
rád, že tu dnes môžem byť, tešiť sa z tejto krásnej novej stavby a verím, že tu študenti aj ostatní používatelia nájdu všetko
pre svoje štúdium...
Ing. Eva Kolesárová, Ministerstvo
pôdohospodárstva SR
...dovoľte mi vyjadriť podporu ministra
Stanislava Becíka úsiliu, ktoré SPU v Nitre venuje výchove odborníkov pre slovenský vidiek a poľnohospodárstvo. Naša krajina potrebuje najmä v období krízy
investície do vedy, vzdelávania, ktoré sú
základom poznatkovej spoločnosti. Dovoľte popriať SlPK, ktorá za roky svojej
existencie potvrdila svoje opodstatnenie,
aby v týchto krásnych priestoroch mala
veľa spokojných klientov, a to nielen
z poľnohospodárskej verejnosti...
Ing. arch. Marián Kuruc, SH Final,
s.r.o., za autorov projektu
...nebola to ľahká úloha, pretože v čase prípravy projektu tu ešte bežala pletiarska výroba a aj stavebné práce boli
sprevádzané hukotom strojov. Z priemyselnej stavby, ktorá už mala svoje rôčky,
bolo treba navrhnúť novú modernú budovu, ktorá by zodpovedala požiadavkám
knihovníkov. Využili sme teda jej prednosti, najmä veľkosť priestoru a navrhli
riešenie s lávkami. Veľkým problémom
bol aj neustály nedostatok financií, a preto sme sa od konštrukčného riešenia až
po vybavenie interiéru snažili zladiť požiadavky univerzity a finančné danosti.
Myslím, že to dopadlo dobre a stavba
bude v konečnom dôsledku spĺňať svoj
KP
účel, a to bude fajn...

Technická fakulta rozširuje možnosti spolupráce
Zástupcovia vedenia Technickej fakulty sa 17. marca zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii Využitie výsledkov výskumu k zlepšeniu vzťahu poľnohospodárskej činnosti a životného prostredia, ktorú pod záštitou dekana Vladimíra Kročka organizovala Katedra výrobnej techniky TF, Odbor ekológie poľnohospodárskych a technologických systémov Výskumného ústavu poľnohospodárskej
techniky v Prahe, Agrovaria export-import, spol. r. o., Štúrovo, s aktívnou podporou
Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a Zväzu chovateľov ošípaných.
Cieľom bola prezentácia vedeckovýskumných a praktických poznatkov
o možnostiach zníženia vplyvu poľnohospodárskej činnosti na životné prostredie v rastlinnej i živočíšnej výrobe.
Účastníci získali prostredníctvom prezentácií MP SR aj informácie o možnostiach podpory z európskych programov. Slávnostné otvorenie bolo
spojené s aktom podpisu dohody o
spolupráci medzi TF SPU a Poľnohospodárskou fakultou JU v Českých Budějoviciach na obdobie nasledujúcich

Prof. Miloslav Šoch a prof. Vladimír
Kročko podpísali dohodu o spolupráci medzi Poľnohospodárskou fakultou JU v Českých Budějoviciach
a Technickou fakultou SPU v Nitre.
Foto: archív TF

štyroch rokov, ktoré zvýraznilo charakter konferencie, zameraný na podporu
spolupráce vedy, výskumu a praxe. Za
TF bol prítomný dekan TF, prof. Ing.
Vladimír Kročko, CSc., doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., predseda AS TF a autor tohto príspevku. Partnerskú fakultu
reprezentoval jej dekan, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., ktorý vo svojom príhovore uviedol, že nitrianska fakulta
môže v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti spolupracovať predovšetkým s pražskou Katedrou poľnohospodárskej techniky a služieb. Tá
zabezpečuje výučbu predmetov, ktoré
sú dôležité pre teoretický a praktický
základ technických disciplín v oblastiach mechanizácie živočíšnej, rastlinnej výroby a dopravnej techniky. Vyučujú sa aj predmety z oblasti využitia
poľnohospodárskej techniky, projektovania technologických liniek, využitia
energetických zdrojov a stavebných
konštrukcií. V oblasti výskumu je katedra zameraná na problematiku pestovania rýchlorastúcich drevín, hluku
v objektoch poľnohospodárskej výroby,
overovania nových metód základného
spracovanie pôdy a konzervovania krmovín. Zmluvné strany vyjadrili prianie
navzájom spolupracovať v záujme rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu, ale
aj celkového rozvoja oboch fakúlt
a univerzít.
Doc. Ing. ROMAN GÁLIK, PhD.,
prodekan TF

Zazvonil telefón a príjemný ženský hlas tlmočil pozvanie na stretnutie so štu- ketingu, ktorý sa snaží za čo najmenej
dentmi, ktorí sa chcú podeliť so svojím dobrým pocitom z prvého ozajstného spraviť čo najviac, využili sme aj direct
dotyku s praxou. Lákavé. A preto o niekoľko dní už zvedavo sedíme na Katedre marketing, priame oslovovanie ľudí, v
našom prípade personalistov a vedúmarketingu FEM okolo „okrúhleho stolíka“. Takže, po poriadku...
cich pracovníkov jednotlivých spoločTenisové centrum - Hliviačik
- Predmet s názvom marketingová koTo sú kľúčové slová dvoch marketin- ností, aby prišli do športového centra a
munikácia sa vyučuje na FEM po prvýkrát, je súčasťou novoakreditovaného gových plánov, ktoré študenti na zá- usporadúvali v ňom rôzne podujatia, súštudijného programu agrárny obchod klade námetu firmy EDUINFO riešili. Pres- ťaže, vnútrofiremné akcie, aby to bol bea marketing,“ vysvetľuje pani profesorka nejšie, ako zvýšiť návštevnosť športové- nefit pre pracovníkov.
Tibor: - Bolo to cielené na stredné
Ľudmila Nagyová, vedúca Katedry mar- ho centra v Nitre, resp. predajnosť proa väčšie firmy v Nitre a v okolí, kde by
ketingu a pokračuje: „Aj my, aj študenti duktu Hliviačik.
Projekt Miloša Gajdoša, Tibora Barac- sa dala využiť sila pracovných tímov,
sa v rámci neho spoločne učíme, snažíteam building, ktorý je v dnešnej dobe
me sa nadviazať na obchodné podnika- kého a Filipa Mátela bol vyhodnotený
veľmi populárny a prináša firmám veľké
nie, ktoré absolvovali v prvom stupni štú- ako najlepší spomedzi tých, ktoré riešili
výhody práve z toho, že dobre zohraté
tému
tenisové
centrum.
dia a priniesť niečo nové, spestriť štúpracovné tímy pracujú omnoho efektívMiloš G.: - Hoci sme Nitrania, sami
dium a hlavne, čo je podstatné, prepojiť
nejšie.
ho s praxou. V rámci modernizácie výuč- sme o tomto športovom areáli nevedeli.
Miloš G.: - Webovú stránku sme doby hľadáme kontakty, snažíme sa viac Preto sme si vybrali úlohu zmedializovať plnili návrhom športovej flashovej hry,
orientovať na exkurzie do domácich aj a spropagovať ho, dať ho do povedomia do ktorej sme takisto zahrnuli reklamu
zahraničných podnikov, etablovaných domácim obyvateľom i návštevníkom z športového centra. Hra sa šíri zadarmo
na Slovensku a zároveň dostať k nám na okolia. Našu prácu sme orientovali hlav- po mnohých serveroch, kde si ju ľudia
katedru externých pracovníkov, ktorí vy- ne na efektívnosť. Mali sme v zadaní roz- môžu stiahnuť a hrať, keď si chcú odnikajú v podnikateľskej činnosti a sú počet približne 200-tisíc Sk. Nestavali dýchnuť. Aj to je spôsob, ako dostať ľudí
ochotní podeliť sa s našimi študentmi o sme sa k tomu tak, že ich minieme a ho- do tenisového centra...
skúsenosti. Verte, študenti sa veľmi pozi- tovo, ale práve naopak, chceli sme miSpomedzi tímov, ktoré riešili projekt
tívne vyjadrujú na margo takýchto ex- núť čo najmenej a spraviť čo najviac. To
bolo naše motto. Všetky nápady a jed- Hliviačik, sa porote najviac pozdával
terných prednášok,“ dodáva.
Minulé leto ju oslovil PharmDr. Ing. An- notlivé stratégie sme opierali o túto myš- marketingový plán Miloša Kačániho
a Juraja Svatíka.
drej Belaj, zástupca nitrianskej reklam- lienku.
Tibor: - Rád by som doplnil, že sme si
Miloš K.: - Cieľom nášho projektu bonej agentúry EDUINFO, s.r.o., špecializovanej na prevádzku siete reklamných možno vybrali tú ťažšiu cestu, a to zá- lo zvýšiť podporu predaja produktu Hliviačik pre deti. Ide o prípanelov. Že by veľmi rád
pravok na zvýšenie imuspolupracoval s katedrou
nity, má priaznivé účinky v
na riešení návrhov reálboji proti rakovinovým bunnych marketingových sikám, chrípke aj ako bežný
tuácií. Našli spoločnú reč.
výživový doplnok. VymýšAndrej Belaj predstavil štuľali sme rôzne spôsoby,
dentom 4. ročníka študijako zlepšiť najmä úroveň
ného programu agrárny
grafickej stránky obalu.
obchod a marketing filoPodľa nás je dôležitejšie
zofiu firmy, informoval ich
dostať do povedomia poo jej činnosti a zároveň
tenciálnych konzumentov
predostrel problémy, ktoré
skôr samotnú hlivu ako
by mali riešiť. Vedúca kaprodukt z nej. Vychádzam
tedry spolu s internou dokz toho, že ani ja sám som
torandkou Ing. Katarínou
pred niekoľkými rokmi neKleinovou, ktorá viedla so
vedel, čo je to hliva, na čo
študentmi cvičenia z predslúži a aké má účinky. Pri
metu marketingová koprodukte pre dospelých
munikácia, to veľmi privísa nám zdalo, že v sútali. Napĺňalo to ich predstavy, zamestnať študen- Spokojné učiteľky, prof. Ľudmila Nagyová a Ing. Katarína Kleinová časnosti používané clipFoto: za postery nie sú dosť účin(v strede), so svojimi štvrtákmi.
tov nielen teóriou...
né. Leták v čakárni u lekáIšlo o projekty pre dve
firmy, ktoré doteraz nemali rozvinuté ni- merne, vzhľadom na to, že pri projekte ra si možno vezmem do ruky aj ja, ale
jaké marketingové aktivity a aj preto strá- Hliviačik bol rozpočet 1 milión 500-tisíc často si ho ani neprečítam a hodím ho
cali záujem verejnosti. Ing. Kleinová v korún. Vybrali sme si menší rozpočet a do koša. Náš návrh spočíva v tom, že do
závere semestra na základe prezentácií snažili sa, práve preto, že sme tunajší, poradovníkov v čakárňach u lekára sme
študentov vybrala spomedzi 24 vypraco- spropagovať dačo, čo je užitočné pre zakomponovali hlivu a na druhú stranu
sme dali informáciu o jej účinkoch a nievaných plánov tri najlepšie za každý pro- všetkých Nitranov.
jekt a napokon porota zostavená zo zásMiloš G.: Začali sme renováciou inter- čo o produkte. Keď „časenku“ držím v
tupcov zúčastnených strán stanovila po- netovej stránky, pretože jestvujúca bola ruke, tak si ju už popozerám, poradové
radie. Nebolo ľahké určiť víťaza, pretože pod úroveň. V dnešnej dobe, keď sú číslo predsa nezahodím! Pri produkte
každá práca bola čímsi zaujímavá. Naj- všetci na webe, je to najdôležitejšia vec. pre deti sme zas uvažovali o tom, že delepší vyhrali hneď dvakrát: získali prak- Jednoducho internetová stránka musí ti sú vnímavé, určite by ich zaujal aj protické skúsenosti, ale aj finančnú odme- byť, a dobrá! Ďalej to bol tzv. guerilla dukt, ktorý by mal nejaké zaujímavé
(Dokončenie na 3. str.)
nu.
marketing, teda netradičná forma mar-

Zrevitalizuje sa chov vodnej hydiny?
V rámci dlhodobého programu rozvoja vidieka, z hľadiska zamestnanosti obyvateľstva a oživenia podmienok pre chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat na Slovensku, organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR sériu podujatí zameraných na podporné programy v chove oviec, vodnej hydiny, koní, hovädzieho
dobytka a možnosti predaja z dvora. O stratégii oživenia chovu vodnej hydiny sa
hovorilo na konferencii v Dvoroch nad Žitavou 20. marca. Zúčastnili sa na nej aj
odborníci z našej univerzity.
Slovensko minulý rok importovalo
okolo 5500 ton vodnej hydiny a stalo sa
absolútne závislé od dovozu husí a kačíc. Z domácich chovov sme schopní
pokryť len päť percent spotreby, čo sa
negatívne prejavuje aj na zahraničnom
obchode s touto komoditou. Pritom v minulosti bola situácia v uvedenom odvetví
priaznivá. V roku 1954 tvoril podiel husí
z celkového nákupu hydiny 52,5 %, kačíc 18,4 %. Avšak v roku 2007 bol podiel
kačíc 0,12 %-ný a husí 0 %-ný, čo pouIlustračná snímka: archív
kazuje na hlbokú krízu v tomto odvetví.
Podľa doc. Jána Weisa z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvie- spracovať a ročne predať do 10-tisíc kurat, obnova chovu vodnej hydiny na Slo- sov hydiny,” hovorí doc. Weis.
V súvislosti so stratégiou oživenia
vensku je nevyhnutná minimálne z dvoch
chovu
vodnej hydiny minister Stanislav
dôvodov. „Ročná spotreba husaciny na
jedného obyvateľa SR je v súčasnosti 5 Becík uviedol, že cieľom jeho rezortu je,
dekagramov. A to je kriticky nízke aby do dvoch – troch rokov slovenskí
množstvo. Z celkovej spotreby hydino- chovatelia vyprodukovali približne stového mäsa na Slovensku tvorí 92 % ku- tisíc húsat. V tom prípade ministerstvo
racie mäso, dôležité je preto zamerať sa vynaloží všetky sily, aby v hlavných cenna spestrenie sortimentu. Chov vodnej trách na Slovensku boli vytvorené dve –
hydiny poskytuje aj možnosť opätovne tri porážacie miesta na jatočné opracozamestnať ľudí nielen v samotnom cho- vávanie husí a kačíc a chovatelia do 50
ve, ale aj v spracovaní a realizácii tejto VDJ mohli zhodnocovať svoj produkt.
komodity,“ zdôrazňuje odborník. Záro- Na každú dobytčiu jednotkou má choveň dodáva, že podporiť by ho mala aj vateľ šancu získať tisíc eur. Tieto prolegislatíva, umožňujúca priamy predaj striedky sú určené na technickú pomoc,
z dvora. „Nariadenie o predaji z dvora je dobudovanie objektov a technologické
v súčasnosti v Bruseli a musí prejsť pri- vybavenie.
Odborníci z SPU vítajú iniciatívu MP
pomienkovým konaním. Ak bude schválené, naši agropodnikatelia budú môcť SR. Ako nás informoval doc. Weis, pre

chovateľov, ktorí by mali záujem venovať sa chovu vodnej hydiny, má FAPZ
možnosť zorganizovať odborné školenia
a semináre o odchove, výžive a spracovaní vodnej hydiny. „Ľudia sa odnaučili
chovať husi a kačice dokonca aj v tých
oblastiach, kde bola dlhoročná tradícia.
Myslím si však, že v období súčasnej
hospodárskej krízy by pre chovateľov
mohla byť táto aktivita opäť zaujímavá.
Keď budú presvedčení, že chov sa
oplatí a ministerstvo im poskytne podporu či už na samotný chov a realizáciu
hydiny, alebo na vytváranie nových pracovných miest, začnú sa mu opäť venovať,“ myslí si doc. Weis. Podotýka, že
vodná hydina je na trhu žiadaná a jej cena nie je zanedbateľná. „Kilogram husaciny stojí približne 4,32 eur a za porciu
husacej pečene zaplatíte v reštaurácii
okolo 10 eur.“
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V Českej republike je od roku 1992
zákaz šklbania peria vodnej hydiny a
núteného dokrmovania husí. V Poľsku
a v Maďarsku, ktoré je najväčším producentom, takýto zákaz nie je. Aký je
váš názor na túto problematiku?
„Je všeobecne známe, že tlak rôznych organizácií, zameraných na
ochranu prírody, je v krajinách EÚ veľmi silný. Avšak v súčasnosti máme k
dispozícii moderné strojové systémy,
ohybné trubice, ktoré vtákom pri nútenom výkrme nepoškodzujú hrtan.
Kŕmne dávky sú riadené mikropočítačom, takže každá hus dostane len
toľko krmiva, koľko znesie. Z toho dôvodu je úhyn hydiny pri výkrme minimálny,” povedal Ján Weis.
-rch-

www.uniag.sk

Ako prekonať jarnú únavu?

Víťazka sa zamerala na oblohu

Čoskoro nás čaká koniec zimy, a to je obdobie, keď sa prejavujú príznaky takzvanej jarnej únavy, spôsobenej nedostatkom vitamínov, ale aj zanesením organizmu rôznymi toxínmi. O tom, že jarná únava nie je výhovorka lenivých, má svoje
symptómy a existujú spôsoby na jej prekonanie, nám porozprávala Ing. MARTA
HABÁNOVÁ, PhD., z Katedry výživy ľudí.

Na Katedre krajinného inžinierstva (KKI) FZKI si Svetový deň vody pripomenuli
prezentáciou odborných prednášok, premietaním filmov a fotografickou súťažou.
Tohtoročný Svetový deň vody, 22. ma- fickú súťaž pre študentov SPU a UKF na
rec 2009, bol venovaný téme cezhranič- tému Voda. Študenti do nej zaslali 84 sných vôd s podtitulom „spoločná voda, nímok, ktoré sú sprístupnené na stránke
spoločná zodpovednosť“. Téma riek sa FZKI http://fzki9.uniag.sk:8008/. Trojčlenná
často spája s aforizmom Marka Twaina z porota vyhodnotila všetky snímky, z nich
roku 1884: „Whisky je na pitie a vody, aby 10 ocenila vecnou cenou.
Prvé miesto získala snímka Tatiany Kasa ponad ne bojovalo.“ Cezhraničné rieky
v súčasnosti vyvolávajú napätia medzi letovej Kde je obloha?, striebro patrilo
krajinami, štáty na hornom toku vyvolávajú Ľadovému potôčiku Petra Spáčila ml., a
tlak na iné štáty pozdĺž rieky budovaním na tretej priečke sa umiestnil Lukáš Bereš
odberov alebo priehrad, v snahe zabez- s fotografiou Tesne pred západom Slnka.
Podľa vyjadrenia usporiadateľov, prvý ročpečiť čo najviac rozvoj svojej krajiny.
Na KKI už niekoľko rokov venujú pozor- ník súťaže priniesol veľa krásnych záberov
nosť tomuto významnému dňu. Tradične a pevne dúfajú, že 2. ročník zaujme ešte
usporadúvajú prednášky podľa tematické- viac študentov a porota bude môcť vybeho zamerania svetového dňa. Aj tento rok rať z väčšieho množstva fotografií. -rchna aktuálnu tému prednášal prof.
Ing. Dušan Húska, PhD., doc.
Ing. Viliam Bárek, CSc., a doc.
Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Počas dňa
sa v prednáškovej miestnosti premietali filmy súvisiace s tematikou
vody. Účastníkov podujatia najviac zaujal film Budúcnosť vody,
ktorý analyzuje medzinárodné
problémy hospodárenia s vodou
na celom svete. Premietnuté boli
aj ďalšie tri filmy: O rieke Váh,
Rieka života a Dunajský luh a
Gabčíkovo, ktorý tematicky riešil
oblasť cezhraničných vôd.
Katedra pripravila tento rok noSnímka: VERONIKA UHERČÍKOVÁ
vinku, vyhlásila verejnú fotogra- Po daždi...

Príčiny a symptómy
„Zima je tento rok mimoriadne bohatá
na mínusové teploty, sneh a zamračenú
oblohu. O to viac sa tešíme na prvé
jarné lúče. Keď sa ich konečne dočkáme, často sa cítime unavení, ospalí, máme bledú pleť a kilogramy navyše. Citeľný úbytok fyzických síl s častými výkyvmi nálady, vyúsťujúce v krajnom prípade
do depresie – to všetko sú, pri vylúčení
uvedených príznakov prameniacich z
iných diagnóz, klasické symptómy jarnej
únavy,“ hovorí Ing. Marta Habánová. Zároveň dodáva, že cez zimu konzumujeme menej čerstvého ovocia a zeleniny,
čo spôsobuje deficit vitamínov a minerálov plniacich ochrannú funkciu. Aj náhle
oteplenie spôsobuje väčšine populácie
spomalené reakcie až stav malátnosti.
„Typické jarné prílevy teplého a vzápätí
studeného vzduchu v krátkom časovom
slede, ale aj rozdiely tlaku vzduchu a celý komplex faktorov súvisiacich s frontálnymi poruchami, sú stresujúce nielen
pre pacientov s rozličnými ochoreniami,
ale aj pre zdravých ľudí. Organizmus
môže na všetky uvedené zmeny reagovať negatívne, čo sa prejavuje neprekonateľným pocitom vyčerpanosti a citeľným úbytkom fyzických síl.“

Ilustračná snímka: M. PRIBULOVÁ

V niektorých prípadoch sa môže objaviť ranný pesimizmus, podráždenie,
prudké zmeny nálad, nesústredenosť,
nechutenstvo alebo sklon k prejedaniu,
bolesti chrbtice a svalov, potenie, búšenie srdca alebo migrény bez zdravotných príčin. Únavu však môžu spôsobovať aj ďalšie faktory, typické pre dnešnú
dobu - veľa hodín strávených za počítačom, dlhý pobyt v klimatizovanom prostredí, nedostatok spánku, zlý pitný režim, dlhodobý stres a privysoké pracov-

né tempo. „Tie môžu dokonca viesť k
vzniku chronického únavového syndrómu, ktorým z roka na rok trpí väčšie
množstvo ľudí. Medzi nimi prevládajú ľudia s veľkým zmyslom pre povinnosť a
zodpovednosť, zvyknutí podávať maximálny výkon, ktorí nešetria a preceňujú
svoje sily a nedokážu oddychovať. Niektorí odborníci označujú toto ochorenie
aj ako „chrípku mladých a úspešných“.
Môže však postihnúť ľudí v ktoromkoľvek
veku, dokonca aj deti. Prvenstvo v skupine chronicky unavených patrí ženám
vo veku medzi 25. až 45. rokom života.
Sú psychicky a fyzicky viac zaťažené,
popri perfektne odvedenej práci v zamestnaní sa starajú o manžela a deti,
prípadne aj o rodičov, zároveň študujú a
budujú si kariéru. Kým jarná únava nie je
až taká závažná, chronická únava predstavuje oveľa väčšie riziko. Obidvom sa
však dá predísť alebo ich prekonať,“
konštatuje odborníčka.

Terapia
„Základným predpokladom pohodového zvládnutia kritického obdobia je
zvýšenie príjmu vitamínov v prirodzenej
podobe. To znamená, častejšie konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu, uprednostňovať ľahšie pokrmy (cestoviny, zemiaky, biele mäso, obilniny, kyslomliečne výrobky), vylúčiť mastné, vyprážané
jedlá, údeniny a krémové múčniky. Dôležitý je pitný režim. Odporúča sa najjednoduchšia terapia – vypiť 2 až 3 litre tekutín denne v podobe čistej pramenitej
vody, stolových minerálnych vôd, ovocných štiav a bylinkových čajov, pričom
je vhodné obmedziť pitie kávy, vylúčiť
alkohol a fajčenie,“ radí Ing. Habánová.
Jarné obdobie prináša aj zlepšenie počasia, preto je dobré využiť tento čas na
rodinné výlety na bicykli, pobyt v prírode, prípadne minimálne polhodinovú prechádzku na čerstvom vzduchu. Z ďalších pohybových aktivít je vhodné plávanie, cvičenie pri hudbe, saunovanie,
striedanie teplej a studenej vody pri sprchovaní a masáž tela počas kúpeľa. Na
záver M. Habánová zdôrazňuje, že stav
vyčerpania, ktorý je častým sprievodným znakom jarnej únavy, si vyžaduje
individuálny prístup a vhodnú psychoterapiu. Okrem úpravy životosprávy, vhodného striedania aktivity s oddychom a
normalizovania sociologických vzťahov
má významné miesto fytoterapia.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

(Ďalšie „triky“, ktoré človeka naštartujú do
nového dňa, nájdete v aktuálnom čísle na
www.polnohospodar.sk.)

21. 4. 2009 UTOROK
„Laifka“ IRŠ Mladosť SPU
živé vysielanie IRŠ vo foyeri pod aulou SPU,
9.00 – 15.00 h

Mládežnícky kultúrny večer na SPU
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť SPU,
20.00 – 02.00 h

22. 4. 2009 STREDA
Študentské vedecké konferencie UKF
fakulty UKF, Tr. A. Hlinku 1, Dražovská 4,
Štefánikova 67, Kraskova 1

Gospelový koncert
Kostol sv. Petra a Pavla, 20.00 h

12 hodín vysielania ITŠ Mladosť SPU
televízna miestnosť ŠD Mladosť SPU,
14.00 – 02.00 h

23. 4. 2009 ŠTVRTOK
Folklórne pozdravy venované gajdošovi
a tanečníkovi Jozefovi Antalíkovi
hudobné workshopy – Krajské osvetové
stredisko, 10.00 – 15.00 h
scénický program – Univerzitný tvorivý ateliér
UKF, ŠD Nitra, 17.00 – 19.00 h
tanečný dom – ŠD Mladosť SPU, 20.30 – 02.00 h

24. – 26. 4. 2009 PIATOK - NEDEL’A
Rádiorallye 2009
celoslovenská súťažná prehliadka internátnej
rozhlasovej tvorby, IRŠ pod Zoborom, UKF

27. 4. 2009 PONDELOK
Výstava výtvarných prác
študentov FZKI SPU
Technoart - výstava študentov TF SPU
foyer pod aulou (výstava potrvá do 6. 5.)

Volejbalový zápas UKF – SPU
(muži a ženy)
športová hala SPU, 10.00 h (ženy),
12.00 h (muži)

28. 4. 2009 UTOROK
Univerzitný deň študentskej vedeckej
činnosti SPU
fakulty SPU, Tr. A. Hlinku 2, Tulipánová 7,
Farská 24

Basketbalový zápas UKF – SPU
(muži a ženy)
športová hala SPU, 10.00 h (ženy),
11.00 h (muži)

Futbalový zápas medzi študentmi
SPU a UKF o Putovný pohár rektorov
nitrianskych univerzít
futbalový areál FC Nitra, 18.00 h

29. 4. 2009 STREDA
Výtvarný workshop Papierový drak 2009
ŠD Zobor UKF, 14.00 h

Tak toto je z mojej hlavy!

Superstar nitrianskych univerzít

(Dokončenie z 2. str.)
grafické zobrazenie, nie ako teraz. Nebol by to povedzme klasický liek, ale napríklad PEZ cukrík...
Juraj: - Grafické návrhy predstavovali
usmiate postavičky: hríby s mečmi, bacily, ktoré od nich odskakujú. Farebné, aby
to deti zaujalo. Okrem toho sme vymysleli aj slogany, napríklad: „Hliviačik je rytierom našim, pomôže ti v každej kaši!“
Miloš K.: - Svoje myšlienky sme dali
na papier, prezentovali ich a od výrobcu
závisí, či ich bude akceptovať. Zhodneme sa s ostatnými, že guerilla marketing
je v súčasnosti optimálnym, najlepším riešením. Je to drzý, netradičný štýl, ale veľmi účinný. Za málo peňazí veľa muziky.
Pôsobí prekvapivo, ako partizánsky prepad. Zachytí vás na takom mieste, kde
by ste to nečakali. Nie je to také bežné,
ako televízna reklama alebo letáky.

si, že nové logo je už na permanentkách. Čiže, aby zákazník videl: „Áno, vedia sa aj prezentovať.“
Elena: - Navrhli sme leták, ktorý by
prezentoval každú službu, ktorú centrum ponúka. V prvej fáze jednotlivé
služby, rozširovanie ich ponuky a v druhej fáze, ktorá by nasledovala asi o mesiac, už samotná súťaž. Chceli sme vytvoriť dojem, že v športovom centre sa
stále niečo deje. Mladí ľudia majú radi,
keď sa stále niečo deje. A my sme na
nich vsadili.
Ivana: - Vytvoriť takýto projekt, to bolo
pre nás niečo nové. Nielen nabifľovať sa
poučku, ale vedieť ju prakticky uplatniť.

Stavanie mája

Bola to výzva
S týmto názorom súhlasia všetci. Podľa Tibora je takáto forma výučby stopercentne účinnejšia, ako bežné klasické
opisovanie z prednášok. Motivuje, dáva
príležitosť vyskúšať si dané veci v praxi,
na vlastnej koži. Miloš dodáva, že pri
zadávaní projektov bolo povedané, že
najlepšie prvky z nich sa budú realizovať. „To je snáď lepšia motivácia ako výhra a finančné ohodnotenie. Keď idem
po Nitre a vidím, že sa realizuje náš návrh a môžem povedať, tak toto je z mojej hlavy! Posúva ma to vpred. Že som
niečo dokázal, aj keď som len študent.
Človek nemusí byť najlepším študentom,
aby ukázal, že v ňom niečo je.“
S prácou svojich zverencov je spokojná aj mladá pedagogička a pochvaľuje
si, že počas celého semestra bolo cítiť,
že študenti majú o prácu záujem. Milo ju
prekvapili najmä chlapci... A oni - na oplátku za všetkých zúčastnených študentov - ďakujú Katedre marketingu FEM aj
firme EDUINFO za túto možnosť! Rovnako aj firmám, ktoré boli ochotné s nimi
spolupracovať – napriek tomu, že sú zatiaľ „iba“ študenti.
K. POTOKOVÁ

športový areál ŠD Mladosť SPU, 11.00 h

Elene Grófovej a Ivane Seničovej sa
tiež viac pozdával marketingový plán
športového centra.
Elena: - Heslom nášho marketingového plánu bolo prezentovať sa obrazom,
zvukom a skúsenosťou. Navrhli sme zorganizovať raketlonový turnaj – súťaže v
stolnom tenise, squashi a tenise.
Ivana: - Chceli sme prilákať ľudí, aby
sa zapojili a po súťaži sa zúčastnili na
koncerte niektorej nitrianskej hudobnej
skupiny (zadarmo). Stavili sme na tradičný marketing, ktorý by bol podporou
pre guerilla marketing a obe metódy by
sa spolu prepojili. Riešili sme to obrazom, zvukom. Súťaž a športové centrum
by boli prezentované v rádiu, vydali by
sme rôzne reklamné letáky, plagáty, či
už na univerzity, alebo do autobusov
MHD. Čiže tradičná koncepcia marketingu. Taktiež sme sa zameriavali na komunikáciu so zákazníkom. Navrhli sme
hlavičkový papier, logo firmy. Všimli sme

ŠD Zobor UKF, 19.00 h

30. 4. 2009 ŠTVRTOK
Svätoplukovo námestie, 15.00 h

Poradňa zdravého životného štýlu
pre Nitranov
Svätoplukovo námestie, 15.30 - 17.00 h

Galakoncert univerzitných súborov
Ponitran, Zobor a súboru Atikus
pre Nitranov
Svätoplukovo námestie, 15.30 - 17.00 h

Jarný beh Nitrou
nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

4. 5. 2009 PONDELOK
Plážový volejbal
Streetball Challenge Open
športový areál ŠD Mladosť SPU, 11.00 h

5. 5. 2009 UTOROK
VII. medziuniverzitné preteky
vo vodnom slalome študentov SPU a UKF
(KAMIKAZE Fregata)
rieka Nitra, 10.00 h

SÚŤAŽ
Venezuela, alebo v preklade „malé Benátky“, vďačí za
svoj názov indiánskym sídlam
postaveným na koloch, ktoré
v roku 1499 pri prieskume vnútrozemia
objavila výprava Ameriga Vespucciho a
Alonsa de Ojedu. Krajina s množstvom
kontrastov, ktorej najväčším lákadlom je
prekrásna príroda – od zasnežených vrcholkov Ánd, cez vlhké amazonské pralesy, až po biele pláže Karibiku, lemované palmami. Nájdete tu tiež najvyššie vodopády sveta, najdlhšie hady a najväčšie

juhoamerické jazero. Päťmiliónové hlavné
mesto Venezuely je vďaka svojej výhodnej polohe vstupnou bránou do Ánd i
Amazónie. Viete, ako sa volá?
a/ Caracas
b/ Bogota
c/ Valencia
Vaše odpovede čakáme do 17. apríla
na adrese: redakcia@polnohospodar.sk.
Pre výhercu je pripravená kniha Mocipánov služobník, s podtitulom Venezuelský
debakel, ktorú do súťaže venoval jej autor Oto Malý.
-r-

NA PRESSTÁVKU...
NÁŠ TIP

Kráľa Leara stvárni herec a pesničkár

V Divadle Andreja Bagara sa 3. apríla
uskutoční celoslovenská premiéra tragédie Wiliama Shakespeara Kráľ Lear v
réžii Ondreja Spišáka. V hlavnej úlohe
sa predstaví člen činohry SND, glosátor
a spisovateľ, Marián Geišberg.
Hra Kráľ Lear je z roku 1608 a autor v
nej nadviazal na kronikárske povesti o
vladároch starej Británie. Inscenácia
uzatvára trilógiu Shakespearových tragédií na javisku DAB, ktorú ešte na prelome tisícročí otvoril Morávkov Macbeth
a Alföldiho Hamlet.
Kráľ Lear je tak trochu rozprávka, ale

aj jedno z najväčších podobenstiev o
ľudskom údele vo svetovej literatúre. Je
to veľká dráma aj dilema; polemika so
smrťou aj so životom; sumár prežitého –
cennej ľudskej skúsenosti. Strhujúce
scénické podobenstvo aj dramatický
veľkopríbeh.
Pre nitrianske divadlo hru preložil Ľubomír Feldek, dramaturgom je Daniel
Majling. V ďalších úlohách sa predstavia
herci I. Vojtek st., M. Ondrík, M. Ochránek, M. Nahálka a iní. Tri ženské postavy, Learove dcéry, hrajú Z. Moravcová,
-rR. Ryníková a Z. Porubjaková.

KNIHA MÔJHO ŽIVOTA
Ing. PETER JANČUŠKA z rektorátu SPU:
- Ak mám začať úsmevno-smutne, v dnešnom svete zmietanom hospodárskou
krízou a ovládanom rôznymi virtuálno-realitnými televíznymi show, sa knihy
nenosia. Stačí vraj jedna knižka. Malá, plná peňazí, vkladná...
Ale vážne. Od detstva som bol vedený k láske ku knihám a k hudbe. Ako
chlapec som „hltal“ mayovky, verneovky a dumasovky. Dodnes mám doma všetky, ktoré u nás vyšli. Neskôr som čítal a zbieral knihy svetových klasikov a laureátov Nobelovej ceny za literatúru. Okrem týchto, dôstojnú časť mojej knižnice zaberajú lexikóny a encyklopédie. Keďže som spomenul, že mojou druhou veľkou
životnou láskou je hudba (tá tzv. vážna, ako aj rocková), tak z faktografických
kníh značnú časť zaberajú knihy o hudbe. A z nich najčastejšie listujem v dvoch
dosť objemných zväzkoch Rock & pop encyklopédie. Z dôvodu „nepozerateľnosti“ televíznych programov vo voľnom čase počúvam a pozerám koncerty rockových hviezd na DVD. Tých skutočných, nie tých našich módnych, smotánkových,
akože superstars. Kvôli lepšiemu pochopeniu kto, s kým, kedy a kde hral, si potrebujem listovať v uvedenej encyklopédii.
A napokon sa cez rockerov vrátim ku klasickým knihám. Je známe, že britskí
rockeri URIAH HEEP si svoj názov dali podľa postavy z románu David Copperfield od Charlesa Dickensa.

VESELOU CERUZKOU

Karneval v Riu po slovensky - alegorický
sprievod mestom
zimný štadión - Svätoplukovo námestie pešia zóna - areál SPU, 16.00 h

Bažant Majáles
areál „V“ SPU, Akademická ul., 17.00 h

6. 5. 2009 STREDA
Vernisáž výtvarných prác a fotografií
študentov UKF a SPU
foyer Divadla Andreja Bagara, 17.30 h

Galavečer Gaudeamus
Divadlo Andreja Bagara, Veľká sála, 18.00 h

7. 5. 2009 ŠTVRTOK
Jantár – najstarší šperkový kameň
výstava, vestibul UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

www.uniag.sk
Z

SPEKTRUM
Z REDAKČNEJ POŠTY
Radi uverejňujeme
Koncom marca sme do redakcie dostali mail od pani Moniky Ľahučkej z Obecného úradu vo Veľkom Záluží, v ktorom
píše: „Vlastnou neopatrnosťou som stratila peňaženku s väčším obnosom. Našiel
ju Váš pedagóg, docent Juraj Chlpík a
nezištne mi ju vrátil. Chcem Vás preto
poprosiť o uverejnenie srdečného poďakovania a čestnému nálezcovi i Vašim
novinám zaželať veľa úspechov!“

AVIZUJEME
Dreviny vo verejnej zeleni je názov
konferencie s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa uskutoční 22. – 23. apríla 2009
od 9.00 h v budove SAV na Akademickej
ulici. Organizátorom podujatia je Ústav
ekológie lesa SAV Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra v spolupráci s Mestským úradom Nitra a nitrianskou pobočkou Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV.

V Račkovej doline sa 29. a 30. apríla
2009 zídu účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj vidieka a
Spoločná poľnohospodárska politika
EÚ, ktorú pripravila Fakulta európskych
štúdií a regionálneho rozvoja v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva
SR, SPPK a ZPDaOS SR. Cieľom organizátorov je, okrem iného, poukázať na aktuálne problémy poľnohospodárskej výroby v nadväznosti na rozvoj vidieka.

O

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu s
vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk
Autorov najlepších snímok odmeníme.

O
O
O
O
M

POZÝVAME
Vo foyeri našej univerzity sa od 2. do
24. apríla bude konať výstava fotografií
Ing. Vladimíra Protopopova, vedúceho
Klubu kultúrnej a záujmovej činnosti. Autor, pochádzajúci z malebnej Banskej
Štiavnice, pôvodným povolaním elektrotechnik, vďaka domácemu umeleckému
zázemiu už v stredoškolskom veku inklinoval k fotografii a táto záľuba ho sprevádza dodnes. Objektívom zachytáva
prírodu, krásy rodného mesta i Európy.
Svoju tvorbu niekoľkokrát prezentoval na
autorských výstavách.
-r-

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
V. Rataj a kol.: Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. Prvé vydanie, náklad 800 ks, cena 1,90 €.
M. Habán a kol.: Liečivé rastliny. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 4,40 €.
J. Tomáš a kol.: Organická chémia. Druhé nezmenené vydanie, náklad 400 ks,
cena 4,50 €.
J. Balla: Náuka o materiáloch. Tretie nezmenené vydanie, náklad 350 ks, cena
3,30 €.
P. Haščík a kol.: Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. Prvé
vydanie, náklad 150 ks, cena 5 €.
E. Tobiašová: Biológia pôdy. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena
2,70 €
P. Čičo: Údržba a oprava strojov. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 5 €.
Ľ. Paška – J. Gajdoš: Návody na cvičenia z manažmentu výroby. Štvrté nezmenené vydanie, náklad 500 ks, cena 2,30 €.

Postavené na hlavu?

PIKNIK
Využívaním verejných
priestranstiev
zlepšime ich kvalitu!
V marci odštartoval spoločenskovzdelávací projekt PIKNIK, ktorý vznikol vďaka iniciatíve doktorandov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, s grantovou podporou Nitrianskej komunitnej nadácie a, samozrejme, s podporou KZKA. Jeho súčasťou sú študentské workshopy, dotazníkový prieskum, prednášky odborníkov a pod. Väčšina akcií sa uskutoční v budove fakulty na Tulipánovej ulici.

MONOGRAFIA

Mocipánov služob- venskými a španielskymi prísloviami,
ník/Venezuelský de- porekadlami a múdrosťami. Čitateľ má
bakel je názov romá- možnosť sprevádzať na cestách Olivera,
nu, ktorý „bez osty- zrelého tridsiatnika bez záväzkov, unichu a pardonu“ napí- verzitného učiteľa, ktorý odchádza do
sal Oto Malý, autor Venezuely. V Caracase spoznáva život
diela Peklo v raji/ chaotického a protikladného veľkomesUmývač „U Heming- ta, jeho úskalia a temné stránky, ako sú
waya“.
bieda, vysoká nezamestnanosť, krimiČitateľovi pútavým nalita, vraždy zo závisti, prostitúcia,
spôsobom predostiera rôzne prob- priekupníctvo, vyrovnávanie si účtov, tilematiky, ako je cestovanie a
chá občianska vojna... Na
život našincov vo Venezuele,
RECENZIA mliečnej farme v štáte Carabieda, hlad, drogy, sex či
bobo zase naň dolieha biechamtivosť a túžba po bohatstve. Záro- da robotníkov, ktorí tam hrdlačia za dolár
veň sa zamýšľa nad strategickými glo- denne. Život Oliverovi skomplikuje i
bálnymi ekologickými problémami, ako poľné letisko, ktoré je prekládkovou staje ničenie tropických pralesov, ohroze- nicou pašerákov drog. Pri jednej akcii
nie biodiverzity, či poškodzovanie ozó- narkotrafikantov sa stane terčom ich útonovej vrstvy... Príbeh, ktorý sa číta jed- ku. Avšak to je iba začiatok jeho strasti-rchným dychom, je pretkaný českými, slo- plnej cesty...

S PIETOU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. marca 2009 zomrel vo veku 67 rokov
Ing. ŠTEFAN HOMOLA.
Narodil sa 10. 7. 1941 v Nitre. Po absolvovaní Stavebnej fakulty VŠT pracoval v Pozemných stavbách Nitra a od roku 1969 až
do odchodu do dôchodku v r. 2001 pôsobil na oddelení investičnej výstavby a technického rozvoja vtedajšej VŠP. Pečať jeho práce nesie množstvo objektov školy, ktoré vyrástli počas jeho pôsobenia. Poznali sme ho ako korektného kolegu, svedomitého, pracovitého človeka,
s priateľským a ústretovým vzťahom k svojmu okoliu.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola 25. 3. 2009 na cintoríne sv. Cyrila a MetoČesť jeho pamiatke!
da na Cabajskej ceste.



Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 23. marca 2009 zomrela vo veku 77 rokov
ANNA ČERMÍNOVÁ.
Narodila sa 13. 3. 1932 v Hunkovciach. V roku 1963 nastúpila
na dekanát vtedajšej Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP a od
roku 1969 pôsobila ako odborná študijná referentka na Mechanizačnej fakulte. V roku 1988 odišla do dôchodku.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 27. 3. 2009 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste.
Česť jej pamiatke!

poľnohospodár

Foto: MIROSLAV HABÁN

Volejbalistom VK Ekonóm SPU Nitra
sa podaril husársky kúsok, keď vo štvrťfinálovej sérii play off proti Zvolenu dokázali otočiť nepriaznivý stav 0:2 na zápasy a postúpiť do semifinále. V prvom
semifinálovom zápase podľahli Humennému 3:0 (12, 15, 15).
Viac na www.volejbalnitra.sk
(MY NN)

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA

Venezuela pod drobnohľadom

Basketbal
Duel v Pezinku hráčom AX SPU Nitra
nevyšiel, zo súperovej palubovky odišli
s prehrou 105:71 (42:19, 18:23, 20:11,
25:18). V stretnutí s Prievidzou ponúkli
domácim fanúšikom vynikajúce predstavenie a zvíťazili 94:77 (20:27, 23:14,
17:18, 34:18). Prvý štvrťfinálový zápas
s Komárnom mal dramatický priebeh,
mužstvá sa striedali vo vedení a naši
basketbalisti, napriek obrovskému nasadeniu, napokon podľahli tesne 71:73
(21:21, 14:16, 15:11, 21:25).
Viac na www.bknitra.com

Volejbal

M. Vicen a kol.: Strategický marketing. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 8,15 €.

J. Rusnák a kol.: Biologicky obrábateľné oleje z pohľadu ich tribologických vlastností. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 2 €.
M. Korenko - J. Frančák: Vplyv technických a technologických faktorov na kvalitu
sadenia zemiakov. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 2,80 €.
-dš-

Z EXTRALIGY

O doterajšom záujme študentov
svedčí ich hojná účasť už pri tvorbe
loga PIKNIK-u. Autorom víťazného návrhu, vybraného zo 109 prác, je Peter
Kari, študent záhradnej a krajinnej architektúry. Počas mesiacov apríl a
máj môžu študenti prejaviť svoju kreativitu pri tvorbe materiálov a pútačov
na verejný piknik. V rámci predmetu
maľba sa vo štvrtok 16. apríla môžu
zapojiť do dotvárania záhradných
„lehátok“, ktoré budú umiestnené na
zelenej ploche pred Divadlom Andreja Bagara a následne aj pred budovou FZKI a aulou SPU. Ich funkcia nebude len dekoračná, ale okoloidúci
si v nich budú môcť i oddýchnuť. Vyvrcholením projektu bude spoločný
verejný piknik v Novom parku spojený
s vernisážou fotografií študentov, ktoré súvisia s (ne)využívaním verejných
priestorov.
Bližšie informácie o priebehu akcie
nájdete na plagátoch v budove FZKI,
pod aulou SPU a na stránkach Facebooku pod názvom KZKA.
Ing. MATEJ JASENKA,
Ing. SOŇA KERESZTESOVÁ,
Ing. BARBORA LIPOVSKÁ,
Ing. ALEXANDRA TAKÁČOVÁ

Najlepší športovci mesta
V nitrianskej synagóge sa 20. marca
2009 uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších športovcov Nitry za uplynulý rok, medzi
ktorými ani tento raz nechýbali reprezentanti našej univerzity. Na slávnostnom udeľovaní cien sa zúčastnil aj rektor SPU, M. Látečka. V kategórii jednotlivcov seniorov si
ocenenie z rúk primátora J. Dvonča prevzal
basketbalista Dametri Hill, opora BK AX

SPU, štvrtý najlepší strelec extraligy a tenistka Michaela Pochabová, hráčka TC
SPU AX, reprezentantka SR. V kategórii juniorských kolektívov získali miesto medzi
ocenenými volejbalisti VK Ekonóm SPU
Nitra, minuloroční juniorskí majstri Slovenska. Medzi šesticou najlepších trénerov
a funkcionárov bol aj Ján Hukel, tréner vo-rlejbalistov VK Ekonóm SPU.

Príjemné s užitočným
Študenti 5. ročníka študijného programu manažment rozvoja vidieckej krajiny a
vidieckeho turizmu preukázali svoje organizačné a odborné schopnosti a v dňoch
13. – 14. marca pripravili pre svojich kolegov – študentov odbornú exkurziu do obce
Hruštín na Orave. Prizvali i pedagógov, ktorí ich počas dvojročného inžinierskeho
štúdia učili. Program bol skutočne nabitý.
Najskôr sme navštívili Obecný úrad v vhodne kombinovaná s návštevou PD vo
Hruštíne. Stretnutie so starostom Mgr. F. Vasiľove a v Hruštíne, kde účastníci exŠkapcom a Mgr. D. Kupčulákovou, pred- kurzie mohli na vlastné oči vidieť aplinostkou obecného úradu, umožnilo štu- káciu teórie v praxi.
dentom nahliadnuť do problémov obce a
Záver dňa bol pre mnohých účastníkov
rozvojových projektov a poukázalo na po- exkurzie, vrátane mňa, asi najzaujímazitívny prístup manažmentu k zabezpečo- vejší. Navštívili sme Lyžiarske stredisko
vaniu jej samosprávnych úloh. Mimoriad- SKI CENTRUM Zábava, ktoré sa nachány záujem všetkých zúčastnených vzbu- dza v rovnomennej čarovnej časti obce
dila najmä iniciatíva obce pri hľadaní al- Hruštín Zábava. Prevádzkovateľ lyžiarternatívnych zdrojov výroby tepla, t.j. vy- skeho strediska robí všetko pre to, aby
kurovanie na báze biomasy. Obec Hruštín návštevníci strediska mali možnosť využiť
založila spolu s ďalšími 22 obcami na svoj voľný čas aktívne, na lyžiach, snowOrave združenie s názvom Biomasa – boarde, sánkach, vo vírivkách, alebo len
združenie právnických osôb Kysucký tak, oddychujúc pri krbe. Obdivuhodne
Lieskovec, ktoré vyrába a zásobuje pele- stručne a profesionálne prezentoval Ing.
tami všetky obce v združení a časť výrob- Virlič vízie strediska do budúcnosti. O dokov dokonca exportuje. Okrem dodávok siahnutých výsledkoch veľa rozprávať nepeliet zabezpečuje aj kompletnú údržbu musel, bolo ich vidieť všade okolo (lyžiara kontrolu bezpečnosti vykurovacích ske vleky, upravené trate, klzisko, detské
zariadení. Uvedeným spôsobom vykuruje ihrisko, ubytovacie kapacity...).
Hruštín materskú a základnú školu, teloVečer sme strávili príjemne unavení za
cvičňu a budovu obecného úradu a pri- jedným stolom so študentmi v družnej
pravuje vykurovanie zdravotného stredis- diskusii najmä o zážitkoch z uplynulého
ka a pošty.
dňa, ale aj o skúsenostiach získaných poPočas exkurzie študenti absolvovali aj čas uplynulého štúdia. A rozhodne bolo o
odbornú prednášku Bc. F. Krivačku, štu- čom, veď odprevádzame ďalších piatadenta 5. ročníka FEŠRR, ktorý má viac- kov do života. Aj keď mnohí z nich už prax
ročné skúsenosti so zavádzaním postu- dôverne poznajú. Nás, pedagógov, teší,
pov ekologického poľnohospodárstva do že študenti potvrdili svoje mimoriadne orpraxe. V rámci nej sa diskutovalo najmä ganizačné i odborné schopnosti a najmä
o certifikácii bioproduktov, investíciách vzájomnú kolegialitu a súdržnosť. A že
do ekologického poľnohospodárstva, ži- sme mohli byť svedkami ich úspechu.
votných podmienkach zvierat a o propaIng. JANA JARÁBKOVÁ, PhD.,
gácii ekológie v obci. Prednáška bola
Katedra regionálneho rozvoja FEŠRR

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie
 miesta vedúceho Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor, docent alebo akademický titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania katedry.
Uzávierka výberového konania je 10. 4. 2009.
 miesta vedúceho Katedry fyziológie živočíchov FBP.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogický titul docent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania katedry.
Uzávierka výberového konania je 10. 4. 2009.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre ekonomiky FEM pre výučbu predmetov: ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín, ekonomické teórie v anglickom jazyku.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať potvrdením o štátnej
skúške alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- skúsenosti z pobytov na iných zahraničných univerzitách,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 13. 4. 2009.
 funkčného miesta docenta v študijnom odbore 3.3.9 Obchodné
podnikanie pre výučbu marketingových predmetov v slovenskom
a v anglickom jazyku;
 funkčného miesta docenta v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku pre výučbu predmetov z manažmentu;
 funkčného miesta docenta v študijnom odbore 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy pre výučbu anglického jazyka na 0,5 pracovný úväzok.
Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk
a na úradnej výveske SPU. Uzávierka výberového konania je 14. 3. 2009.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní
a inými požadovanými dokumentmi zasielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EP a MU, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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