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„Aj na Slovensku  sú vysoké školy, na ktorých možno získať porovnateľné, alebo aj kvalitnejšie vzdelanie ako na mnohých školách v zahraničí,” píše sa vo výzve dote -
raj ších predsedov akreditačných komisií. Bohatá účasť na dňoch otvorených dverí, ktoré sa v súčasnosti konajú aj na našich fakultách, svedčí o tom, že maturanti
vážne uvažujú o tom, kam si podať prihlášku. Foto: TOMÁŠ POLÁČIK

STĹPČEK

KALENDÁRIUM
19. 2. 1473 - narodil sa Mikuláš

Kopernik, poľský astronóm, tvorca
priekopníckej heliocentrickej teórie,
ktorá nepokladala Zem za stredobod
vesmíru.

21. 2. 1895 - narodil sa Henrik Carl
Peter Dam, dánsky biochemik, fyzio-
lóg a biochemik, laureát Nobelovej
ceny za fyziológiu a medicínu v roku
1943 za objav vitamínu K a jeho che-
mickej podstaty.

22. 2. 1796 - narodil sa Adolphe
Quetelet, belgický matematik, astro-
nóm, štatistik a sociológ.

23. 2. 1997 - britským vedcom z
Ros linovho inštitútu v Edinburghu sa
podarilo naklonovať dospelú ovcu tak,
aby vznikla jej dokonalá „replika”. No -
vo narodené zviera dostalo meno
Dolly a bolo úplne identické so svojou
sedemmesačnou „genetickou mat-
kou” Finn Dorset. 

- Mnohé signály a aj priame dôkazy o
prípadoch neuspokojivej úrovne vysoko-
školského vzdelávania na Slovensku, ako
aj viaceré nedostatky zistené na vysokých
školách v SR, nás vedú k vyzdvihnutiu
princípov čestnosti, zodpovednosti a do-
držiavania zákonnosti pri organizovaní a
aj priamom vykonávaní vysokoškolského
vzdelávacieho procesu zo strany všetkých
zúčastnených, a to tak vysokoškolských
učiteľov, resp. výskumných pracovníkov
a osobitne akademických funkcionárov,
ako aj študentov. Poznamenávame, že
uvedené princípy by mali platiť aj pri
všetkých etapách akreditačného procesu:
od koncipovania študijných programov
cez zabezpečenie štúdia kvalitnými a
kvalifikovanými učiteľmi a výskumnými
pracovníkmi až po pravdivé predloženie
pod kladov k nezávislému hodnoteniu
kva lity a k priznaniu oprávnení vyplýva-
júcich z akreditácie. Súčasne potvrdzu-
jeme zásadu, že posudzovanie úrovne
vysokých škôl má byť nezávislé od vlády,
od vysokých škôl a ďalších účastníkov
akreditačného procesu a musí byť trans-
parentné a objektívne. 

Napriek niektorým negatívnym signálom
súčasný stav vysokoškolského vzdelá-
vania v SR vykazuje aj mnohé pozitívne
príklady. Zdôrazňujeme, že máme na Slo-
vensku viacero pracovísk, ba aj fakúlt a
dokonca vysokých škôl, ktoré znesú aké-
koľvek porovnanie z hľadiska medziná-
rodnej úrovne kvality. Vyzdvihujeme úspeš-
né pôsobenie mnohých vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov, po-
dopreté stálou vedeckou činnosťou a ve-
deckými výsledkami, ktoré majú ohlas v
príslušnej vedeckej komunite na Slovens-
ku, ale aj v zahraničí. Viacerí z nich
vytvorili a vytvárajú okolo seba vedecké
školy, svojich nasledovníkov, ktorých pri-
pravili už počas ich vysokoškolského a
doktorandského štúdia. 

S poľutovaním konštatujeme, že hoci
máme na Slovensku aj kvalitné univerzitné
pracoviská so špičkovými odborníkmi,
pozornosť verejnosti sa na nich neorien-
tuje a spoločenská, morálna aj hmotná
podpora a mediálna pozornosť sa týmto
pracovníkom nedostáva, hoci sú rozho-
dujúci pre rozvoj vedy a vzdelávania
Slovenska. Vyzdvihnutie faktu, že Slo-
vensko má veľký potenciál špičkových
vedeckých pracovníkov, osobitne adre-
sujeme vysokoškolskej mládeži, ako aj
mládeži pripravujúcej sa na vysokoškol -
ské štúdium. Veríme, že je mnoho mla-
dých ľudí, ktorí chápu, že vysokoškolské
vzdelanie je najlepšia investícia do seba
samého. Ak investujú dobre, investícia
sa im mnohonásobne vráti. Dobrá in-
vestícia znamená však aj kvalitné vzde-
lanie, ktoré sa nedá získať ľahko. Kto
totiž „baží“ len za diplomom, v dlhodobom
výhľade oklame sám seba. Žiaľ, sú na
Slovensku aj vysoké školy, ktoré ponúkajú
aj ľahké cesty ku vzdelaniu.

Zdôrazňujeme skutočnosť, že nie je
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Poslanci Európskeho parlamentu
schválili 26 kandidátov pre Európsku
komisiu a umožnili tak jej členom, aby
začali vykonávať svoje funkcie. Spo loč -
ne s predsedom Barrosom má 27-člen-
ný tím zástupcu z každého členského
štátu EÚ. Komisárom pre poľnohospo-
dárstvo a rozvoj vidieka sa stal rumun-
ský kandidát Dacian Ciolos, bývalý mi-
nister poľnohospodárstva vo svojej kra-
jine. Počas vypočutia v EP v polovici ja-
nuára sa vyjadril, že jeho prioritou bude
definovať perspektívy Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky po roku 2013. 

www.polnoinfo.sk

Nový eurokomisár pre
poľnohospodárstvo

Nové priestory na prízemí pavilónu
CH už slúžia verejnosti. Foto: za

Pondelok, 8. február, bol pre Vy da -
va teľ stvo Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre vzácnym dňom.
Sláv nostne sa akademickej verejnosti,
študentom i návštevníkom univerzity
dokorán otvorila nová predajňa odbor-
nej literatúry. „Ďakujem vedeniu univer-
zity a všet kým zainteresovaným, že vy-
budovali krásne miesto určené na pre-
daj myšlienkového bohatstva, uložené-
ho v knihách,“ povedala pri tejto príle-
žitosti Ing. Oľga Ro há či ko vá, PhD., ve-
dúca vydavateľstva. „Rád som prijal
pozvanie na túto malú slávnosť pri prí-
ležitosti oficiálneho otvorenia predajne
odbornej literatúry priamo v srdci našej
univerzity,“ pridal sa k jej slovám rektor
prof. Mikuláš Lá teč ka a pokračoval:
„Plne sme si vo vedení školy uvedomo-

vali, že tu dlhodobo chýbal takýto stá-
nok, vôňa ozajstného kníhkupectva
a som rád, že sa podarilo zrealizovať
dobrú vec, ktorá skultúrni a spríjemní
predaj kníh a študijnej literatúry.“ Po ďa -
koval všetkým zamestnancom univerzi-
ty, ktorí sa zaslúžili o uvedenie dobrej
myšlienky do života. Ko le gy niam, ktoré
v predajni budú pracovať, poprial veľa
spokojných zákazníkov a dobrej litera-
túry, aby mali čo ponúknuť. Ku pu jú cim
zas to, aby tu vždy našli, čo k štúdiu
potrebujú.

Čo dodať? Hádam iba to, že i keď ži-
jeme v ére internetu, dobrá a užitočná
kniha je aj dnes verným spoločníkom,
ktorého si treba vážiť nad zlato. Pretože
tento odkaz vydavateľa a vlastenca 
V. M. Krameria z konca 18. storočia ne-
stratil dodnes na svojej aktuálnosti. 

K. POTOKOVÁ

Na pozvanie predsedu Akreditačnej komisie (ďalej AK), poradného orgánu
vlády Slovenskej republiky, prof. Ľ. Fišeru, sa 27. januára 2010 uskutočnilo pra-
covné stretnutie všetkých doterajších predsedov tohto orgánu. Účastníci si vy-
menili názory na celkovú situáciu vysokého školstva v Slovenskej republike,
najmä v súvis losti s priebehom a výsledkami komplexnej akreditácie vysokých
škôl, ktorá sa zavŕšila v roku 2009. V nadväznosti na skúsenosti z nej a berúc
do úvahy znepokojujúce správy o postupe pri získavaní vysokoškolských dip -
lomov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, sa súčasný
predseda AK a jeho predchodcovia rozhodli obrátiť na akademickú a širšiu ve-
rejnosť s touto výzvou:

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU
Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prijal na

svojom zasadnutí dňa 27. januára 2010 uznesenie, na základe ktorého vyhlasuje
voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie. Voľby sa budú
konať 21. apríla 2010. V prípade nezvolenia kandidáta na rektora sa nová voľba
uskutoční 5. mája 2010. 

Kandidátov na rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre môžu
navrhovať členovia akademickej obce SPU, celoškolské pracoviská a členovia
Správnej rady SPU. Návrhy z fakúlt treba akademickým senátom fakúlt predložiť
do 14. apríla a návrhy z celoškolských pracovísk v tom istom termíne na Aka de -
mic ký senát SPU v Nitre.

Súčasťou návrhu musí byť písomný súhlas navrhovaného kandidáta. Aka de -
mic ké senáty fakúlt predložia návrhy kandidátov, ktorí kandidatúru prijali, Aka de -
mic ké mu senátu SPU do 15. apríla 2010.

Doc. Ing. JÁN SIMONÍK, PhD.,
predseda AS SPU v Nitre

Určite poznáte vtip o tom, ako zá-
chranári vytiahnu z nášho veľtoku ne-
šťastníka a v jeho vrecku namiesto listu
na rozlúčku nájdu ceduľku od manželky
s textom: „Skoč do Dunaja a kúp...“
Vždy si naň spomeniem, keď v Bra tis la -
ve prechádzam pred obchodným do-
mom rovnomenného názvu. Dodnes je
pre mňa symbolom elegancie, pretože
som ho v minulosti nikdy neobišla, keď
ma súkromná či služobná cesta zavied-
la do nášho hlavného mesta. No a väč-
šinou moja ženská dušička neodolala,
a tak som odchádzala s nákupom, pek-
ným a kvalitným kúskom oblečenia, kto-
ré mi vrstovníčky často (v dobrom?) zá-
videli. Keď si dnes prezerám staré fotky,
často ich nostalgicky komentujem, aha,
tak tento kostým som si vtedy a vtedy
kúpila v Dunaji! Ale to nebolo všet -
ko. Po úspešnom nákupe som si do-
priala kávičku v malinkom esprese na
jednom zo šiestich poschodí tohto le-
gendárneho obchodného domu. I keď
bol sortiment neveľmi široký, vždy tam
bolo plno, bolo treba vystriehnuť chvíľ-
ku, keď sa uvoľnila stolička. Ktovie, čím
to bolo? Atmosfé rou, duchom miesta,
alebo jednoducho nedostatkom iných
príležitostí? 

Ktovie, nerozmýšľala som nad tým,
skrátka som tento obchod mala rada. No
a dnes sa pri listovaní farebného maga-
zínu dozvedám, že budova z roku 1936,
ktorá ešte ani dnes, keď je staručká, ne-
stratila svoju eleganciu, je národnou kul-
túrnou pamiatkou! Veľ ko ry sý a do ďaleka
vidiaci architekt ju postavil vo funkciona-
listickom štýle a ako vidno, jeho vízia bo-
la správna. Pred po kladám, že chcel,
aby zákazník nielen niečo kúpil, ale pri-
tom sa aj príjemne cítil – a prišiel sem
opäť. Žeby bola moja hádanka rozlúšte-
ná? Možno áno, možno nie. Nebudem to
skúmať. Len tak nahlas rozmýšľam, kto-
vie, či si návštevníci dneš ných ultramo-
derných nákupných centier po rokoch
spomenú, v ktorom si kúpili ten tmavo-
modrý kabát... K. POTOKOVÁ

potrebné vždy chodiť do cudziny za 
získavaním kvalitného vysokoškolského
vzdelania. Odporúčame, aby si mladí
ľudia, záujemcovia o štúdium, zistili čo
najviac informácií o medzinárodnom
uznaní a výsledkoch školy, na ktorej
chcú študovať, o tom, ako kvalitu štúdia
na týchto školách hodnotia iné, nezávislé
inštitúcie, ako sa hodnotí špeciálne
uplatnenie ich absolventov v praxi. 
V SR sú totiž študijné programy, kde
možno získať porovnateľné alebo aj kva-
litnejšie vzdelanie ako na mnohých ško-
lách v zahraničí. 

Pre mladých ľudí je typické, že sú ná-
roční. Sú však aj „dychtiví“ po poznaní,
sú nádejou a nevyhnutnou podmienkou,
aby sa vysoké školy na Slovensku dostali
na vyššiu úroveň. Aj dnes sú v SR pra-
coviská vysokých škôl, ktoré sú schopné
vrchovato naplniť túžby po poznaní aj
tých najnáročnejších študentov. Je zrejmé,
že veľmi záleží aj na aktívnom prispení
mladej generácie, či budú mať naše vy-
soké školy vyššiu úroveň, či si mladí
ľudia budú môcť na Slovensku vyberať
najkvalitnejšie vysoké školy a študijné
odbory. Od kvalitných univerzít, kvalitných
učiteľov a kvalitných študentov závisí
totiž celkový civilizačný a kultúrny pokrok
tejto krajiny.

Prof. JÁN KAČALA, DrSc.
Prof. RNDr. MIROSLAV URBAN, DrSc.

Prof. RNDr. LEV BUKOVSKÝ, DrSc.
Prof. Ing. PAVOL NÁVRAT, PhD.

Prof. Ing. ĽUBOR FIŠERA, DrSc.
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SPU prijala nové opatrenia proti plagiátorstvu

Deväťdesiat rokov meteorologickej 
a agrometeorologickej služby na Slovensku Kvalita a bezpečnosť potravín

malé množstvo vzoriek presahuje riziko-
vý faktor,“ informoval minister pôdohos-
podárstva Vladimír Chovan. 

S potravinami súvisí nielen ich bezpeč-
nosť, ale aj kvalita. Naša krajina je vďaka
svojmu prírodnému bohatstvu a tradí-
ciám vhodná na produkciu vysokokvalit-
ných potravín. Práve na kvalitu upozorňu-

je národný program podpo-
ry  domácich poľnohospo-
dárskych výrobkov a potra-
vín Značka kvality SK, ktorá
už päť rokov slúži spotrebi-
teľom a odberateľom pre
lepšiu orientáciu pri identifi-
kácii kvalitných výrobkov. 
V súčasnosti si ju všíma čo-
raz viac spotrebiteľov, ktorí
pri nákupe potravín dávajú
prednosť prvotriednym a
kvalitatívne nadštandard-
ným výrobkom. Ges to rom
udeľovania značky je MP
SR. „Za päť rokov existencie
sa nositeľom Značky kvality
SK stalo takmer 500 výrob-
kov. Tie sú pre spotrebiteľa
zárukou domácej kvality,”
zdôraznil minister a dodal,

že viaceré naše výrobky sa môžu po-
chváliť zemepisným označením, napr.
slovenská bryndza, slovenský oštiepok.

V súvislosti s bezpečnosťou a kvalitou
potravín rezortný šéf ocenil aj prácu mé-
dií. „Aj vďaka médiám sa nám podarilo
v minulom roku stiahnuť z pultov obcho-
dov viac ako desať zahraničných vín a
falošný med, v ktorom bol cudzí enzým.“

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„Bezpečnosť a kvalita,
nielen surovín a potravín,
ale aj nášho každodenné-
ho života, by mala byť stá-
lou súčasťou existencie,
rozvoja a budúcnosti kultú-
ry 21. storočia. Dnešná
kon fe ren cia reflektuje pri-
ncípy, poznanie a zásady
riešenia týchto problémov.
Orientácia na strategické
funkcie udr ža teľnosti zá-
kladných zložiek potravino-
vého reťazca je organickou
súčasťou vzde lávacieho a
vedeckovýskumného pô-
sobenia našej fakulty. Pri -
már ne ide o stálosť systé-
mov udržateľnosti a konku-
rencieschopnosti biologic-
kých zdrojov a využívanie
biodiverzity či nových technológií pri za-
bezpečovaní zdravia konzumentov a
znižovania pôsobenia negatívnych fak-
torov vrátane klimatických zmien,“ pove-
dal v úvode prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.,
dekan FBP. 

Naše poľnohospodárstvo prekonalo
systémové zmeny, ktorých výsledkom
by mala byť výroba kvalitných, cenovo
dostupných a konkurencieschopných

potravín svetového štandardu. „Za kvali-
tu a bezpečnosť potravín plne zodpove-
dá MP SR, ktoré sa pravidelne zaoberá
monitoringom potravinového reťazca. Aj
napriek finančnej kríze sa nám podarilo
vykonať za ostatné 3-4 roky okolo 50-ti-
síc kontrol, odobrať 22 až 25-tisíc vzo-
riek. Z toho tisíc bolo nevyhovujúcich, čo
predstavuje 4-5 %. Hlavné problémy sú
skôr formálneho charakteru, len veľmi

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan zdôraznil, že aj na-
priek finančnej kríze sa rezort pravidelne zaoberá monitoringom
potravinového reťazca. Snímka: archív FBP

prijala naša univerzita viacero opatrení,
ako zamedziť plagiátorstvo. „V roku
2009 som vypracoval dokument Morál -

ny kódex a plagiátorstvo,
ktorý má informačný a vý-
chovný charakter. V súčas-
nosti ho majú k dispozícii
dekanáty všetkých fakúlt
SPU. V minulom roku MŠ SR
vyčlenilo prostriedky na
úče lový grant, resp. rozvo-
jový projekt na vypracova-
nie metodických usmernení
a nadväzujúcich dokumen-
tov. V januári tohto roku SPU
zakúpila softvér za 8 300
eur na registráciu a kontrolu
záverečných prác (ZP),“ in-
formoval prof. Ján Supuka.
Zároveň dodal, že univerzi-
ta chce na zabezpečenie
režimu kontroly vymenovať

disciplinárne komisie na fakultách, vy-
dať príručku SPU pre písanie ZP, infor-
movať o problematike v médiách (na
webovej stránke SPU, v Poľno hos po dá -
ri) a zladiť časový harmonogram odo-
vzdávania prác s termínmi obhajoby,
resp. korektúry, to znamená odstránenia
nepôvodných častí ZP. 

Do systému kontroly ZP spadajú ba-
kalárske (Bc.), diplomové (Ing.), dizer-
tačné (PhD.) a habilitačné (doc.) práce.

-rch-

SPU venuje veľkú pozornosť informovaniu o pro ble -
matike plagiátorstva. Foto: rch

Rok 1919 sa považuje za rok vzniku Československej meteorologickej služby,
do ktorej vstúpilo Slovensko s dobre vybudovanou sieťou zrážkomerných (okolo
dvesto) a viacerých meteorologických staníc, medzi ktorými dominovalo Hur ba -
no vo, Banská Štiavnica a ďalšie.

Pre ďalšie obdobie bolo charakteristic-
ké zintenzívnenie budovania siete agro-
meteorologických a fenologických sta-
níc, administratívne riadených bratislav -
skou a košickou pobočkou Čes ko slo ven -
ského biometeorologického ús ta vu. V ro-
koch Slovenského štátu (1939 - 1945) už
bolo na Slovensku evidovaných 52 agro-
meteorologických, 32 klimatických a 518
zrážkomerných staníc. Bolo to obdobie,
ktorému sa hlavne zásluhou prof. M.
Končeka a Dr. Š. Petroviča pripisoval prí-
vlastok „rýchleho rozvoja klimatológie a
agrometeorológie“ (zavedenie predpove-
dí počasia v rozhlase, výučba meteoroló-
gie a agrometeorológie na vysokých ško-
lách, zintenzívnenie meteorologického a
agrometeorologického výskumu a i.). 

V zložitých politických a hospodár-
skych podmienkach spoločného Čes ko -
slo venska, ale aj samostatného Slo -
venska zaznamenala aj meteorologická a
agrometeorologická služba obdobia in-
tenzívneho rozvoja, ale aj útlmu. Uveďme
aspoň niektoré etapy: v roku 1951 sa do-
budoval Ústav pre meteorológiu na Ko li -
be v Bra tis lave; v roku 1969 vznikol sa-
mostatný Slovenský hy dro meteo ro lo gic -
ký ústav na Kolibe v Bra tis lave. Po roku
1969 sa zaznamenal rozvoj rádiolokačnej
a družicovej meteorológie a začiatok 90.
rokov sa niesol v znamení riešenia Ná -
rod ného klimatického programu v sú -
vislosti s klimatickou zmenou.

Agrometeorológia 
na našej škole

Za rok vzniku Agro me teo -
rologickej stanice (AS) SPU v
Nitre a začiatku agrometeorolo-
gických meraní možno považo-
vať rok 1956. Stanica bola zria-
dená v areáli majetku VŠP na
Mikovom dvore. Jej za kla da te -
ľom bol Ing. V. Pevný, správcom
Ing. G. Bar to szie wicz, pozorova-
telia J. Fo gada a E. Tit ka. V roku
1970 bola AS premiestnená na
výskumnú bázu AF VŠP, zriade-
nú na pozemku Agro kom plexu
Nitra na Zla to mo ra veckej ceste.
Ve dú cim stanice sa stal Ing. Š.

Kvalita nie je všetko, ale
bez kvality je všetko nič

Začiatkom decembra 2009 sa v priestoroch Strednej odbornej školy potravi-
nárskej v Nitre konal odborný seminár na tému certifikácie malých ubytovacích
zariadení. Odborníci z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, predstavitelia regio-
nálnej samosprávy a prevádzkovatelia ubytovacích zariadení diskutovali o ná-
vrhu klasifikácie a certifikácie malých ubytovacích zariadení na vidieku v Nit rian -
skom samosprávnom kraji. Spracovali a prezentovali ho pracovníci Katedry re-
gionálneho rozvoja FEŠRR.

Dôvodom na vypracovanie certifikač-
ného systému bola najmä snaha zlepšiť
kvalitu poskytovaných služieb ubytova-
cích zariadení na vidieku a zároveň ga-
rantovať jej minimálnu úroveň. Je zná-
me, že certifikácia je v mnohých kraji-
nách významným marketingovým ná-
strojom. Pre zentovaný návrh aplikuje
skúsenosti so zavádzaním podobných
schém v zahraničí, v Nemecku, Fran -
cúz sku a vo Švaj čiarsku. 

Počas podujatia sa diskutovalo najmä
o benefitoch, ktoré certifikácia prináša
prevádzkovateľom zariadení. Okrem fak-
tu, že garantuje minimálnu kva litu slu-
žieb, umožňuje aj jednoduchú identifiká-

ciu orientácie zariadenia na konkrétnu
cieľovú skupinu návštevníkov. Prináša
výhody vyplývajúce zo spoločnej propa-
gácie zariadení na portáli Nitrianskeho
samosprávneho kraja a využívania ďal-
ších propagačných prostriedkov „pod
jednou značkou“. 

Zavedenie certifikácie do praxe pred-
pokladá zodpovedajúce inštitucionálne
a finančné zabezpečenie a partnerskú
spoluprácu vo vidieckom cestovnom ru-
chu na území kraja. V tejto súvislosti sa
diskutovalo aj o návrhu zákona o turiz-
me, ktorý by mal byť v Ná rod nej rade SR
prerokovaný vo februári 2010. Návrh sa
zaoberá otázkami organizácie a finan-

covania cestovného ruchu na ná-
rodnej, regionálnej a miest nej úrov-
ni, a tak môže významne ovplyvniť
formu existencie a financovanie cer-
tifikačného orgánu. 

Účastníci seminára vyjadrili pre-
svedčenie, že predložený návrh cer-
tifikácie malých ubytovacích zaria-
dení na vidieku podporuje skvalitne-
nie ich služieb a je prakticky apliko-
vateľný.

Doc. Ing. JANA JARÁBKOVÁ, PhD.,
prodekanka FEŠRR

Kancelária pre vedu a výskum pod vedením prof. Ing. Jána Supuku, DrSc., zorga-
nizovala 27. januára už tretie stretnutie s doktorandmi SPU v dennej forme štúdia.
Hlavnou témou bola problematika plagiátorstva, aktivity a opatrenia prijaté SPU.

Ekonomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka
Okrem vzdelávania v 14 akreditovaných študijných programoch vrátane študijných

programov vyučovaných v anglickom jazyku, zabezpečuje Fakulta ekonomiky a ma-
nažmentu prostredníctvom fakultného Centra celoživotného vzdelávania (CCV) aj ďal-
šie vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu, určené pre širšiu verejnosť. 

Ako nás informovala vedúca CCV Mgr. Ing. Danka Moravčíková, v rámci Ope rač -
né ho programu Rozvoj vidieka v SR 2007 - 2013, sa v roku 2010 realizuje projekt Eko -
nomické vzdelávanie pre rozvoj vidieka. Je určený pre subjekty verejnej správy a
pre podnikateľské subjekty s nepoľnohospodárskym zameraním. Odborným garantom
projektu je dekan FEM, dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Účastníci projektu získajú
potrebné vedomosti, zručnosti a informácie z oblasti kalkulácií, manažmentu výroby,
legislatívy, plánovania a organizovania podnikového procesu. Záujemcovia o rekvali-
fikačný kurz nájdu podrobnejšie informácie a prihlášku na webovej stránke: www.fem.
uniag.sk/ccv (Projekty), prípadne sa môžu informovať na ccv@fem.uniag.sk. -rch-

V úvode vystúpil prof. Ing. Ladislav
Hetényi, PhD., z Fakulty prírodných vied
UKF, s odbornou prednáškou Etika vo
vedeckej a výskumnej práci. Venovala
sa najmä problematike veda versus eti-
ka, plagiátorstvu a autorskému právu. 

V téme plagiátorstvo pokračoval pro-
rektor Ján Supuka, ktorý informoval o
overovaní pôvodnosti záverečných a
kvalifikačných prác a súvisiacich pred-
pisoch, ktoré nadobudli platnosť rozhod-
nutím MŠ SR od 1. 1. 2010 (Metodické
usmernenie 14 2009-R o kontrole origi-

nality a registrácie záverečných prác).
Konštatoval, že plagiátorstvo sa viac
rozšírilo v období sprístupnenia elektro-
nických databáz, výstupov publikova-
ných na webových stránkach. Na Slo -
ven sku najmä po roku 1990. Ochrane
práv k predmetom duševného vlastníct-
va, a teda aj autorských diel, sa vo svete
venuje veľká pozornosť. Na mnohých
sve tových univerzitách prijali pravidlo
nu lovej tolerancie. 

V nadväznosti na rozhodnutia MŠ SR

Seminár s tridsaťročnou tradíciou
tívnej spotreby čistých živín. Vzhľa dom
na dosiahnuté hektárové úrody sa dlho-
dobý deficit živín na hnojenej výmere
zmiernil pri obilninách, repke olejnej, ku-
kurici a slnečnici, ale výrazne prehĺbil pri
cukrovej repe, kde výrazne poklesli aj
pestovateľské plochy.

Je samozrejmé, že v trhovom hospo-
dárstve je už dnes, a bude i v budúc-
nosti, spotreba hnojív korigovaná a určo-
vaná ich cenou či hodnotou na hektár v
priamej väzbe na ceny poľnohospodár-
skych produktov, resp. rentabilitu pes -
tovania. „Poľ no hospodár musí vy chá -
dzať z kalkulácie, že pokiaľ prírastok
úro dy nenahradí náklady na hnojenie, je
neúčelná a ekonomicky neúnosná vyso-
ká spotreba hnojív. Ak sú však hnojivá li-
mitujúce pre tvorbu úrody, je šetrenie na
nich nesprávne a vysoko stratové. Po tre -
bu hnojív si tak, ako všade vo svete bu-
dú určovať poľnohospodárske podniky v
závislosti od ekonomickej situácie a do-
pytu po poľnohospodárskych výrob-
koch. Na každé zdraženie hnojív bude
spotrebiteľ reagovať znížením spotreby
ich objemu, pokiaľ nie je pokryté ziskom,
zvýšenými príjmami či inými výhodami a
kompenzáciami, ktoré musí garantovať
štát,“ upozorňujú odborníci. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V nitrianskom Agroinštitúte sa 4. februára stretli predstavitelia výskumu, vý-
roby a používateľov priemyselných hnojív. Jubilejný 30. seminár o racionálnom
používaní priemyselných hnojív a pesticídov zorganizovalo Duslo, a.s., Šaľa a
Katedra agrochémie a výživy rastlín SPU.

V úvode podujatia ocenil prof. Ján
Tomáš, prorektor SPU, spoluprácu Dus -
la Šaľa s SPU, a to aj napriek neľahkej
ekonomickej situácii, v ktorej sa podnik
dnes nachádza. 

„Duslo poskytuje značné finančné
prostriedky na podporu výskumu, vzde-
lávania a propagácie nových poznatkov
v oblasti chemizácie pôdy, hnojív a výži-
vy rastlín. Vďaka nemu vydáva naša uni-
verzita vedecký časopis Agrochémia. O
jeho obsahovej, odbornej a litografickej
úrovni svedčí okrem iného aj to, že sa
články už 11 rokov excerpujú do medzi-
národného informačného systému
Agris/FAO. Za významnej finančnej pod-
pory podniku vydávame knižné a ve-
decké publikácie, ktoré slúžia nielen
študentom a vedecko-pedagogickým
pracovníkom, ale aj širokej poľnohospo-
dárskej praxi,“ uviedol prorektor.

V odbornej časti seminára sa účastní-
ci oboznámili so stavom zásobenia pôd
mikroživinami, integrovanou ochranou a
novou európskou legislatívou týkajúcou
sa prípravkov na ochranu rastlín, ako aj

súčasnou situáciou na trhu priemysel-
ných hnojív. 

„Svetová spotreba hnojív klesla v roku
2008/2009 v porovnaní s predchádzajú-
cim o 6,7 %, zo 168,1 Mt živín na 156,4.
Dopad na spotrebu dusíka bol najnižší.
Farmári však nemôžu drasticky znížiť je-
ho spotrebu, aby sa to neprejavilo na
úro de,“ zdôraznil Ing. Pavol Ker ďo z Dus -
la v Šali. 

Dostatok potravín môže zabezpečiť
len moderné poľnohospodárstvo, do
ktorého priemyselné hnojivá a pesticídy
ne po chyb ne patria. Ekonomická situá-
cia v os tatnom čase vyvoláva tlak na ra-
dikálne zníženie materiálových vstupov
do pôdy. Prevažná väčšina podnikov sa
dostala do situácie, keď už nie je schop-
ná nakúpiť ani vedecky zdôvodnené
množstvo agrochemikálií. Táto skutoč-
nosť vedie k hospodáreniu za cenu
ochu dobňovania pôd, čím sa vytvára
priestor pre rozvoj patogénnych javov v
rastlinnej výrobe. Na priek malému ná-
rastu spotreby priemyselných hnojív je
hnojenie priemyselnými a organickými
hnojivami dlhodobo pod úrovňou norma-

Patrili k zakladateľom Agrometeorologickej sta -
nice v roku 1974 (sprava: Ing. V. Pevný, Ing. D.
Bíro, Ing. F. Špánik, Ing. Š. Repa). Foto: archív

Repa, pozorovateľmi v časových obme-
nách A. Hu dec, G. Kecs ke méti, M. Šin ko -
vičová a brigádnicky aj ďalší.

V rokoch 2001 - 2005 bola AS pre-
chodne premiestnená do Strediska bio -
lógie a ekológie rastlín SPU na Ma lante a
v roku 2006 prebudovaná na Úče lovú ag-
rometeorologickú stanicu Katedry biome-
teorológie a hydrológie FZKI v objekte
Bo ta nickej záhrady SPU, s automatickým
monitoringom dát, ktorá pokračuje v čin-
nosti dodnes. Namerané dáta za viac
ako polstoročie tvoria súčasť celosloven-
skej siete agrometeorologických staníc
a študentská obec ich vo všeobecnosti
využívala pri riešení nespočetného množ-
stva diplomových, bakalárskych, dokto-
randských a iných prác, riešení výskum-
ných projektov zameraných na agrokli-
matickú rajonizáciu, produkčné modelo-
vanie a pro gramovanie, riadenie vodné-
ho režimu a podobne. Problematika bola
spracovaná v monotematických publiká-
ciách Kli ma tické zmeny a ich dopady na
poľnohospodárstvo, Agroklimatické a
fenolo gic ké pomery Nitry, ako aj v celo-
štátnych učebniciach Biometeorológia,
Hydro ló gia poľnohospodárskej krajiny
a iné.

A čo na záver? Najvhodnejšie je asi
blahoželanie k jubileu a želanie vytrvalos-
ti do všeobecne prospešnej práce!

Prof. Ing. FRANTIŠEK ŠPÁNIK, DrSc.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva zorganizovala 3. a 4. februára v Kon gre -
som centre SPU piatu medzinárodnú konferenciu, venovanú bezpečnosti a kvalite
surovín a potravín. Zišli sa na nej odborníci z 10 krajín, pozvanie prijala aj regionál-
na zástupkyňa FAO Eleonora Dupouy z Kancelárie pre bezpečnosť potravín a
ochra nu spotrebiteľov a Vladimír Chovan, minister pôdohospodárstva SR. Na podu-
jatí rezonovala problematika, ktorá je koncentrovaná do vzájomne prepojených
okruhov – funkčné potraviny, mikrobiológia, probiotiká, ťažké kovy, biodegradácia
odpadov, technológia spracovania produktov a iné.

„Plagiátorstvo predstavuje zámerné
použitie vedeckého, literárneho alebo
výtvarného produktu, ktorý bol pred-
tým zverejnený bez prehľadného oz-
načenia citovaním pôvodného autora
s prípadným uvedením tohto produktu
v úvodzovkách. 

Za zjavné plagiátorstvo sa považu-
je minimálne 30 % zhoda textov, ma-
pových a tabuľkových interpretácií
s iným autorom, ktorého práce boli
skôr publikované a použité doslovne
alebo pozmenene vo výsledkoch, ale-
bo bez citácií interpretovaných v lite-
rárnej rešerši,“ uviedol prof. Ján
Supuka.

Ilustračné foto: JOZEF GARLÍK ml.
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NA PRESTÁVKU

Platinu ľudia poznajú už viac ako 4-tisíc
rokov. Spočiatku ju však nevedeli využívať
a neuvedomovali si jej pravú hodnotu. Jej
názov je zdrobneninou španielskeho slova
„plata“, čo v preklade znamená striebríčko
(striebro). Mnohé zlaté predmety z epochy
faraónov 12. dynastie (približne 2000 ro-
kov pred n. l.) sú pokryté striebristými kús -
kami platiny, ale kedy sa ľudia zoznámili
s týmto kovom po prvýkrát, už zrejme ne-

Vo februári sprístupnili
v Malej galérii Akcent pre-
dajnú výstavu z naj novšej
tvorby známeho sloven-
ského scénografa a výtvar-

níka Fera Lip táka pod názvom Človek
v ohrození. Návštevníci majú možnosť vi-
dieť dve de siatky sviežich a veselých ob-
razov vy tvorených technikou olej na plát-
ne a dreve. Dominantou autora je filmová
a di vadelná tvorba, ktorú kombinuje s ma-
ľovaním. Pri ňom popúšťa uzdu svojej fan-
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SÚŤAŽ

Prečo je platina najdrahší kov?

Farebný svet Fera Liptáka

NÁŠ TIP

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Bolo toho veľa, menilo sa to vždy po

vzhliadnutí nového filmu alebo prečíta-
ní dobrodružnej literatúry, románu. Od
zálesáka lovca, horského vodcu až po
cestovateľa, archeológa a spisovateľa.
Nakoniec som sa stal muzeológom.

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať?

S dávnymi predkami, ktorí by mi
uvied li históriu Slovenska na pravú mie-
ru. V súčasnosti sa však rád stretnem s
každým človekom, ktorý si váži naše
kultúrne dedičstvo v akejkoľvek forme.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

V minulom roku darovali traja darco-
via nezávisle od seba nášmu múzeu
veľmi vzácne exponáty. Naj vzác nej šie
boli dva traktory a konská brička. Na
Slovensku je takýto čin v súčasnosti
prinajmenšom ojedinelý a mám z toho
radosť.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Súčasný konzumný život Slovákov,

„opi čenie sa“ a ich ľahostajnosť k vlast-
ným tradíciám.

Čo rád čítate (počúvate)?
Literatúru faktu, históriu a hudbu z

ob dobia mojej mladosti.
Ako si dobíjate energiu?
Podľa nálady a počasia. Keď je ne-

vľúdne, čítam, pozerám TV, keď je pek-
né počasie, tak som v záhrade alebo v
prírode.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť?

Áno, je to pobyt v robote na úkor
svojej rodiny.

Aké máte koníčky?
Turistika, chalupárstvo, v živote som

sa nenudil, skôr naopak, na nič som
nemal čas.

Máte nejaký obľúbený citát?
„Život je to, čo máme, nie to, čo

chceme.“
Humor je korením života – máte

nejaký obľúbený vtip?
Pýtali sa Záhoráka, ktorý národ je

naj hlúpejší na svete?
On odpovedal: „No a co, ale máme

pěkné pesničky.“ -rch-

Siedmeho marca vyhlá-
sia v Hollywoode víťazov
82. ročníka cien Ame ric -
kej filmovej akadémie.
Me dzi favoritmi s najväč-
ším počtom oscarových

nominácií je aj výpravný sci-fi film režisé-
ra Jamesa Camerona. Zásluhou vysokej
technickej úrovne a množstva špeciál-
nych efektov je označovaný za prelomové
dielo v komerčnej svetovej kinematografii.
Rozprávkový príbeh o súboji dobra a zla,
s dôrazom na ekologické posolstvo, sa

odohráva na planéte Pandora, kde žije in-
teligentná humanoidná rasa Nà viov. Troj -
metroví modrokožci s chvostami sa v boji
o záchranu svojho sveta stretnú s chamti-
vými pozemšťanmi, drancujúcimi ich pla-
nétu. Viete, ako sa film volá? 

a/ Avatar
b/ Nehanební bastardi
c/ District 9

Vaše odpovede čakáme do 26. februá-
ra na adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného výhercu čaká knižná cena. -r-

OTÁZKY a ODPOVEDE

Čo o nej vieme? Že priletela z Ma ďar -
ska, má aj identifikačné krúžky na nožič-
kách. Krídlo jej spálilo elektrické vedenie,
o ktoré sa zachytila počas letu. Zoslabnutú
ju našiel istý pán zo Svä to plu kova. Ochra -
ná ri ju ošetrili a potom pustili na rieku s
tým, že na tečúcom toku jej bude najlep-
šie, ľudia ju budú kŕmiť, pretože už nikdy
nebude môcť vzlietnuť. Vraveli, že to bude
lepšie riešenie, ako dať ju niekde do zaja-
tia, alebo na jazero, kde voda rýchlo pri-
mŕza. A tak ju odvtedy každý deň kŕmime.
Niektorí sporadicky, iní pravidelne. Ry bári
jej zvykli chytať aj rybky. Zažili sme s ňou
všeličo. Niekoľkokrát krvácajúce krídlo,
poranenú nožičku, a to „vďaka“ nezodpo-
vedným ľuďom, ktorí v okolí rieky odhadzu-
jú sklo, konzervy a iné ostré predmety. V
podstate si zranenia vždy vyliečila sama. 

Najviac sme sa obávali tuhej zimy, ktorá
sa stala realitou. Snažili sme sa jej pomá-
hať prežiť intenzívnejším kŕmením chle-
bom, pšenicou, grahamovými tyčinkami a
rožkami, ktoré „zbožňuje”. Žiaľ, keď rieka
zamrzla, vodu sme jej nahradiť nedoká -
zali. Ani vodné bylinky s planktónom, aj
keď som sa jej snažila trhať zelené listy.
Našťastie, aj s týmto problémom si napriek
zranenému krídlu dokázala po radiť. Na no-

žičkách prešla po ľade až k miestam, kde
našla vodu, v decembri až k lávke na
Chre novej a v januári „dopochodovala” k
mostu, kde je doteraz. Viackrát to s ňou
vyzeralo veľmi zle a už sme si mysleli, že
uhynie. Telefonovali sme na políciu, úrad
životného prostredia, k ochranárom, nako-
niec aj k hasičom. V období Vianoc som
ich volala, že je primrznutá pri kraji rieky,
priamo za našim domom. Boli ochotní, pri-
šli aj so zamestnancami útulku a s klietkou.
La bu ti sa však medzitým podarilo odlepiť
od ľadu a keď uvidela toľko ľudí, utiekla.
Pud sebazáchovy a ľudská pomoc jej
viackrát zachránili život. 

Viacerí ľudia z okolia jej pomáhajú.
Niektorí dôchodcovia ju kŕmia viackrát v
priebehu dňa, chodia za ňou aj mladé ro-
dinky s deťmi. Našťastie, ešte je dosť obe-
tavých ľudí, ktorí chcú pomôcť, i keď je to
finančne niekedy náročnejšie. Ale to nie je
podstatné. Podstatné je, keď vidíme, že sa
jej darí, a že je spokojná, čo dokazuje tým,
že zagága a zavrtí chvostom. Okrem toho,
ujde sa jej aj z pšenice z našej školy...

Naša labuť je už taká skrotená, že rea-
guje na ľudí, nebojí sa, príde do našej tes-
nej blízkosti, nechá sa hladiť, žerie z ruky,
dáva najavo radosť, hlad a niekedy aj 

Štúdium v zahraničí sa stáva z roka na rok populárnejšie. Väčšina študentov vy-
užije možnosť, ktorú ponúka EÚ a do blízkych či vzdialenejších krajín vycestuje v
rámci programu Erasmus, ktorý má za sebou už viac ako dve desaťročia existencie. 

Počas tohto obdobia prešiel mnohými
zmenami a v najbližších rokoch ho čakajú
ďalšie. Napriek dlhoročnej tradícii má aj
svoje úskalia. Najväčším problémom pre
študentov je to, že po návrate na domácu
univerzitu sa im neuznajú predmety, ktoré v
zahraničí študovali. Práve to mnohých od-
radí od účasti na mobilite.

Nechcem poukazovať na nedostatky
programu Erasmus, ale naopak, informo-
vať o tom, že sa na ich odstránení pracuje.
Študentská organizácia Erasmus Student
Network (ESN) s medzinárodným sídlom v
Bruseli bola iniciátorkou prieskumu s ná-
zvom PRIME (Problems of Recognition In
Making Erasmus). Cieľom bolo upozorniť
vysokých predstaviteľov EÚ, ktorí zastrešu-
jú Erasmus, na nedostatky mobilitného
programu a podnietiť ich k zmenám, ktorý-
mi by ho v budúcnosti mohli zlepšiť. PRIME
mal dve časti. Dotazník, určený pre univer-
zity, resp. pre študentov, ktorí majú skúse-
nosti s programom Erasmus – mobilita štu-
denta. Výsledky prieskumu boli prezento-
vané na medzinárodnej konferencii 22. ja-
nuára v Madou Tower, jednom zo sídiel
Európskej komisie (EK) v Bruseli. Zú čast ni -
lo sa na nej asi sto študentov z celej Eu ró -
py, členovia ESN, ale aj predstavitelia
iných študentských a mládežníckych orga-
nizácií. Sa mo zrej me, aj predstavitelia EK,

na tional. Svoj názor na to, ako v skutočnos-
ti prebieha uznávanie predmetov po návra-
te na domácu univerzitu z pohľadu univer-
zity, predniesla Nathalie Depoorterová
z Ghentu. Za študentov vystúpila talianska
študentka so skúsenosťami zo Švajčiarska
a Ruska. Publiku sa prihovoril aj Ruard
Wallis de Vries, predstaviteľ EK, zodpoved-
ný za program Erasmus. 

Účastníci si vypočuli výsledky priesku-
mu a nechýbala ani moderovaná diskusia,
kde sme mali možnosť vyjadriť sa k budú-
cemu fungovaniu programu Erasmus, po-
dať svoje návrhy či nápady na zlepšenie.
Treba povedať, že každý študent vidí bu-
dúcnosť Erasmu v inom svetle. Niekto na-
vrhol, aby nebol tak striktne zameraný na
predmety, ktoré študujeme doma, pretože
mobilita je jedinečná príležitosť naučiť sa
také veci, ktoré sa na domácej univerzite
alebo dokonca vo vlastnej krajine ani ne-
vyučujú. Samozrejme, s tým, že by tieto
predmety boli doma uznané. Iný mal zas
opačný názor :-) Ďalší študenti by úplne
zmenili koncepciu a princípy programu
Eras mus, lebo sa im zdá už zastaraný.
Mnohí volali po zjednodušení prebujnenej
byrokracie... Názory boli naozaj veľmi roz-
dielne. Ostáva len veriť, že kompetentní
predstavitelia EK pozorne načúvali a budú
ich brať do úvahy, aby zvýšili úroveň mobi-
litného programu. 

MARIANNA GEFFERTOVÁ, 3. FEŠRR
Janka a Marianna s českými zástup-
cami ESN. Foto: archív autorky

Na chodníku slávy... Foto: archív autorky

Predstavte si leto v tábore. V tábore,
kde je s vami ďalších dvetisíc mladých
ľudí z celého sveta. Študenti z Taiwanu,
Bulharska, Francúzska, Kazachstanu,
Turecka, Ekvádoru... a samozrejme Ame -
ričania. Všetci otvorení svetu, s chuťou
zažiť neopakovateľné leto plné slnka, no-
vých priateľov a cestovania.

V takomto tábore som strávila dve letá.
Cedar Point v americkom štáte Ohio je zá-
bavný park. Zo srandy sme ho volali pra-
covný tábor, pretože občas bolo treba riad-
ne zamakať. Pracovala som v prevádzke s
rýchlym občerstvením, kde som pripravo-
vala a predávala jedlo. Druhý rok som tam
už bola vedúcou.

Zažiť Ameriku by som odporučila každé-
mu, kto má aspoň trochu záujem rozšíriť si
obzory. Len tu som mala možnosť zistiť,
prečo sa Američania stále usmievajú. Osa -
mos tatnila som sa a naučila nesúdiť ľudí
podľa zovňajšku (kto by čakal, že sa vás
vyfintená panička tupo opýta, či je na Slo -
ven sku ešte stále vojna, alebo že vás dves-
tokilový černoch ohúri svojimi vedomosťa-
mi o umení?).

Už viem, okrem anglického „Hey, what`s
up“, povedať „Ahoj, ako sa máš?“ v ďalších
desiatich jazykoch. Okrem toho, že som sa
naučila jesť zmrzlinu na raňajky, obed i ve-

čeru, som si slušne zarobila, nakúpila do-
mov asi všetko od oblečenia po notebook,
precestovala západ a navštívila miesta,
ktoré som predtým poznala len z filmov.
Najviac zo všetkého si však cením priateľ-
stvá, ktoré tam vznikli. Keď vás pravý Ko -
lum bijčan učí tancovať latino, keď vám ko-
legyňa z práce pripraví ozajstnú birthday
party na americký spôsob, alebo keď zaje-
dáte turecké sladkosti pravými čínskymi re-
zancami, to sú zážitky, na ktoré nikdy neza-
budnem. 

Takýto pobyt má však aj jednu nevýho-
du: naše domáce kolotoče ma nebavia.
Centrifúga sa ani po litri burčiaku nezdá
zaujímavá v porovnaní s tým, keď sa v
dves tokilometrovej rýchlosti rútite dole hla-
vou na nejakej horskej dráhe. 

Vždy som túžila vycestovať čo najďalej z
domu a keďže študujem jazyky a potrebu-
jem sa v nich stále zdokonaľovať, Spojené
štáty sa mi zdali ideálne. O možnosti stráviť
leto v Amerike som sa dozvedela od zná-
mych. Odporučili mi agentúru CCUSA, kto-
rá sprostredkúva pracovné pobyty. V rámci
programov Work and Travel majú študenti
možnosť vycestovať za prácou a zážitkami
do USA.

Teraz pracujem ako zástupkyňa agentú-
ry pre Nitru. Ak by ste mali záujem dozve-
dieť sa viac, alebo len tak zo zvedavosti si
prečítať o možnostiach leta v USA, kliknite
na  www.  ccusa.sk alebo ma kontaktujte na
telefónnom čísle 0911 505 634.

See you next summer in USA :-)
MÁRIA KRAJČIOVÁ

HEY, 
WHAT`S UP?

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Porozprávam vám príbeh jednej statočnej labute. Žije u nás, na rieke Nitre,
v oblasti Kraskovej a Wilsonovej ulice, od mája minulého roka. Prežili sme s
ňou už toľko, že ani neviem, odkiaľ začať, ako na to najdôležitejšie nezabudnúť.

(Pokračovanie na 4. str.)

Každý rok sú čerství absolventi vy-
sokých škôl postavení pred rozhodnu-
tie, kam ísť pracovať. Zamestnať sa pri
súčasnej situácii na pracovnom trhu
nie je vôbec ľahké. Už len dostať sa na
pracovný pohovor stojí veľa námahy a
najlepšie je stretnúť sa s potenciálnymi
zamestnávateľmi osobne. 

Takúto možnosť
ponúkajú Národ -
né dni kariéry, naj-
väčší veľtrh pra-

covných príležitostí na Slovensku, zame-
raný na vysokoškolských študentov, kto-
rého usporiadateľom je organizácia
 AIESEC. Tento rok sa konajú 11. – 12.
marca 2010 v bratislavskej Inchebe a
okrem priameho kontaktu na firmy ponú-
kajú aj bohatý sprievodný program pre
osobný rozvoj.

Na veľtrhu sa pravidelne zúčastňujú
desiatky firiem rôzneho zamerania z ce-
lého Slo venska (tento rok ich bude vyše
päťdesiat), ktoré ponúkajú kariéru vo
svojej spoločnosti, organizujú pre účast-
níkov tréningy, prípadové štúdie a osob-
né stretnutia. No vin kou tohto ročníka je
konferencia Sym po sium určená pre vy-
sokoškolských študentov zaujímajúcich
sa o podnikanie a biznis. Symposium
prebieha počas oboch dní v od delených
priestoroch a treba sa prihlásiť vopred
prostredníctvom prihlášky na internete. 

Pre študentov je veľmi výhodné zapí-
sať sa do databázy na stránke www.ndk.
sk. Získajú nielen zľavu zo vstupného,
ale zároveň sprístupnia svoje kontaktné
údaje firmám, ktoré si ich môžu v data-
báze vyhľadať. Dá sa povedať, že jedna
registrácia má hodnotu vyše 80-tich odo-
slaných životopisov úspešným firmám
na Slo ven sku. Na vyše, každý účastník si
môže uplat niť 50-percentnú zľavu na
cestovné vlakom (Že lez ničná spoločnosť
Slo ven sko) alebo autobusom (spoloč-
nosť Turan car). Štu den ti, ktorým záleží
na ich budúcej kariére, určite nebudú na
veľtrhu chýbať. AIESEC Nitra

zistíme. Za dátum oficiálneho objavenia
platiny sa pokladá rok 1735, keď ju špa-
nielsky generál, astronóm a cestovateľ
Antonio de Ulloa dopravil z Ameriky do
Európy a popísal vo svojom cestopise.
Neskôr, v roku 1775, doviezla španielska
vláda väčšie množstvo platiny zo svojich
juhoamerických kolónií. Keďže toto cenné
„striebríčko“ nemohli využiť, lebo ho neve-
deli taviť, ručne ho oddeľovali od zlata a
striebra a na príkaz španielskeho kráľa vy-
hadzovali do mora. Dlhé obdobie poklada-
li platinu za dielo nečistých síl, lebo vo sve-
te vraj nemal byť ťažší kov ako zlato. 

Začiatkom 19. storočia boli platinové
rozsypy nájdené na Urale, v okolí Niž né ho
Tagila. V polovici 19. storočia dokonca
mincový dvor razil aj mince z platiny, s no-
minálnou hodnotou 3, 6 a 12 rubľov, ktoré
sú veľkou numizmatickou raritou. 

Dnes sa platina cení práve kvôli tým
vlastnostiam, ktoré boli v minulosti zazná-
vané. Je ťažko taviteľná (teplota tavenia je
1773,5 stupňov) a mimoriadne odolná
proti chemickým vplyvom i vysokej teplote
a ťaží sa len vo veľmi malom množstve.
Najviac sa používa v katalyzátoroch výfu-
kových plynov a v klenotníctve.

Zo zahraničných zdrojov: rch

tázii a vytvára si vlastný farebný svet tak,
ako ho vidí. Veselý a jednoduchý. 

F. Lipták vyštudoval divadelnú scéno-
grafiu na VŠVU v Bratislave. Pôsobil tak-
mer vo všetkých slovenských divadlách,
pracoval v Čechách a Poľsku. Po die ľal sa
na desiatkach divadelných hier. Ako archi-
tekt a výtvarník spolupracoval na filmoch
režiséra M. Šulíka, M. Šindelku, V. Vor líč -
ka, A. Hollandovej a ďalších. Je zakladate-
ľom nezávislej divadelnej spoločnosti
Teat ro Tatro, ktorá sa v týchto dňoch pred-
stavila s projektom Zázračný divadelný
automat na Kultúrnej olympiáde v kanad-
skom Vancouveri. 

Výstava Človek v ohrození potrvá do
10. marca a je prístupná každý deň od
10.00 do 19.30 h. Vstup je voľný. -r-

PRIME v Bruseli

ktorým boli výsledky adresované. Slo ven -
ská republika mala päťčlenné zastúpenie,
našu univerzitu zastupovala Janka Re vá -
ko vá a autorka tohto príspevku.

Úvodné slovo patrilo prezidentke ESN
International Markéte Tokovej z Českej re-
publiky, Hélène Clarkovej, riaditeľke Life -
long Learning programu a Davide Ca pe -
cchi mu, bývalému prezidentovi ESN Inter -



www.uniag.sk
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Labutia celebrita na rieke Nitre

Bielou stopou

NEPREHLIADNITE

OZNAMUJEME

PRÁCA

VÝBEROVÉ KONANIE

S PIETOU

ZO ŠPORTU

Posledný januárový víkend sa nadšen-
ci bieleho športu zišli na štarte 37. roční-
ka Bielej stopy, diaľkového lyžiarskeho
behu zaradeného do seriálu Euroloppet.
Svoju formu si pred ZOH vo Vancouveri
prišli na Skalku pri Kremnici otestovať aj
slovenskí reprezentanti v biatlone, ktorí
dominovali vo všetkých kategóriách. 

Hoci sobotňajšie husté sneženie viace-
rých pretekárov odradilo, pravidelní „stopá-
ri“ z našej univerzity ani tento rok nechýbali.
V pretekoch na 42 km voľnou technikou ob-
sadila Ing. Zlatica Mu cho vá vo svojej kate-
górii druhú priečku; Ing. Ľu bo mír Konc
a Ing. Miloslav Mu cha skončili na 25. a 63.
mieste. Na 25-kilometrovom okruhu sa vý-
borne darilo Ing. Ladislavovi Illéšovi, ktorý
vo svojej kategórii dobehol tretí. V nedeľ-
ných pretekoch na 25 km klasickou techni-
kou skončil Ľ. Konc vo svojej kategórii šies-
ty a L. Illéš obsadil 26. miesto. 

Dlhoročný účastník Bielej stopy, prof.
Alojz Po do lák, štartoval tento rok po prvý-
krát v kategórii veteránov a na 10-kilometro-
vom okruhu klasickou technikou obsadil
ôsmu priečku. „Mám radosť, desať kilome-
trov pretekárskej trate som zvládol za hodi-
nu,“ prezradil spokojný 74-ročný bežkár,
ktorý bol vo svojej kategórii najstarší, a tak
si meral sily aj s pretekármi o dobrých
dvad sať rokov mladšími. 

Ruka v ruke do cieľa
„Asi kilometer pred cieľom som dobehol

malého chlapca, ktorý pretekal so žiakmi
v juniorskej kategórii,“ spomína na čerstvú
príhodu z Bielej stopy Alojz Podolák. „Ne vlá -
dal ďalej, mama a otec ho povzbudzovali,
tlačili, ťahali, ale malý Filipko sa zaťal. Ho vo -
rím mu: - Toto pretekári nerobia, mamička ti
nemôže pomáhať. Tamto je už cieľová lúka
a diskvalifikovali by ťa. Načo si bežal dva ki-
lometre, keď to teraz chceš vzdať? Vieš čo,
postavíme sa vedľa seba, každý do jednej
stopy a pobežíme spolu... A tak sa najmladší
účastník Bielej stopy, osemročný Filipko
Gor du lič z kremnického lyžiarskeho oddielu
a Lojzo Po do lák, najstarší z veteránov, pek-
ne, ruka v ruke, pomaly prebojovali do cieľa.
Po viem vám, to by sa nedalo zrežírovať.
V cieli nás obstali kameramani a reportéri a
jeden z nich to hneď využil v úvode svojej re-
portáže, ktorá začínala takto: Viacerí tvrdia,
že Biela stopa vymiera, ale to nie je pravda.
Tu máte názorný príklad toho, že starí od-
chádzajú a mladí nastupujú... Zo mňa spad -
la všetka únava a zrazu som mal toľko ener-
gie, že keby mi povedali, aby som bežal ďal-
ších desať kilometrov, tak idem...“, hovorí
s úsmevom A. Podolák, pre ktorého sú bež-
ky celoživotnou láskou. Dokazuje to i úcty-
hodná zbierka štartovacích čísel z absolvo-
vaných lyžiarskych maratónov, ktorá dodnes
zdobí jeho kanceláriu. Prajeme mu veľa elá-
nu a síl aj v ďalších ročníkoch Bielej stopy! 

L. ZÁHORÁKOVÁ

Slovenská poľnohospodárska univer-
zita v Nitre s hlbokým zármutkom ozna-
muje, že 31. januára 2010 zomrel vo ve-
ku 90 rokov 

Ing. MICHAL VACHÚT.

Narodil sa 21. augusta 1919 v Háj -
skom, v rodine maloroľníka. Celý jeho ži-
vot bol spätý s poľnohospodárstvom.
Ako mladík spolu so súrodencami praco-
val na pôde svojho otca a príležitostne u
miestneho veľkostatkára. Po vojne sa
priamo podieľal na zakladaní roľníckych
družstiev. Koncom 40-tych rokov pôsobil
ako zmocnenec Roľstva v Nit re, v 50-
tych rokoch ako mechanizátor na Truste
štátnych majetkov Nitra a na Šľach ti teľ -
skom a semenárskom podniku v Nitre
ako zástupca riaditeľa. V rokoch 1953 až
1957 diaľkovo študoval na Agronomickej
fakulte VŠP. V roku 1960 nastúpil do Štát -
neho majetku Opo nice, kde od r. 1963
pôsobil ako riaditeľ. V r. 1974 tento pod-
nik prevzala VŠP a Ing. Vachút bol meno-
vaný za riaditeľa Školského poľnohospo-
dárskeho podniku so sídlom v Opo ni -
ciach. Túto funkciu zastával až do roku
1982, keď odišiel do dôchodku. 

Počas II. svetovej vojny aktívne pôso-
bil v odboji. Bol nositeľom viacerých vy-
znamenaní, okrem iného aj Radu Milana
Rastislava Štefánika II. stupňa a rezort-
ných vyznamenaní.

Na poslednej ceste sme ho odpreva-
dili 6. 2. 2010 na cintoríne na Cabajskej
ceste. Česť jeho pamiatke!

Fakulta európskych štúdií
a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že 5.
februára 2010 zomrel vo
veku 51 rokov študent pr-
vého ročníka externého

inžinierskeho štúdia študijného programu
regionálny rozvoj

Bc. JÁN CIGLAN.
Bol dobrým študentom, priateľom, man -

želom a otcom. Všetkým nám bude veľmi
chýbať. Posledná rozlúčka so zosnulým
bola 9. 2. 2010 v Kalnej nad Hronom.

Česť jeho pamiatke!
Vedenie fakulty, študenti, priatelia

chárni Z-02 prednesie doc. RNDr. Alena
Voll man nová, PhD., pedagogička na
Ka ted re chémie, verejnú inauguračnú
prednášku na tému Kontaminanty vo
vzťahu k bioaktívnym zložkám rastlinných
potravín;

l 9. marca 2010 o 9.00 h v posluchár-
ni A-02 prednesie Ing. Marcela Cap ca ro -
vá, PhD., verejnú habilitačnú prednášku
na tému Funkčná účinnosť probiotík v an-
tioxidačnej obrane organizmu a o 10.30 h
bude v zasadačke Katedry fyziológie ži-
vočíchov (pavilón T, prízemie) obhajovať
habilitačnú prácu na tému Kŕmne aditíva
a kontaminanty ovplyvňujúce homeostá-
zu zvierat;

l 10. marca 2010 o 9.00 h v posluchár-
ni A-02 prednesie Ing. Adriana Ko le sá -
ro vá, PhD., verejnú habilitačnú prednáš-
ku na tému Bunkové signálne cesty – re-
ceptory a G-proteíny a o 10.30 h bude
v zasadačke Katedry fyziológie živočí-
chov (pavilón T, prízemie) obhajovať habi-
litačnú prácu na tému In vitro stanovenie
možných endokrinných disruptorov ova-
riálnych granulóznych buniek prasničiek.

Bazén piešťanského hotela Máj - výborné miesto na regeneráciu fyzických aj
duševných síl. Foto: MIROSLAV HABÁN

Nirinka sa rada dáva rozmaznávať.
Foto: archív autorky

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva SPU oznamuje, že 

l 3. marca 2010 o 13.30 h v poslu-
chárni Z-01 prednesie Ing. Ondrej He ge -
dűs, PhD., verejnú habilitačnú prednáš-
ku na tému Možnosti riešenia selénového
deficitu vo výžive obyvateľstva SR a 
o 14.30 h bude v zasadačke Katedry
chémie (pavilón CH, 1. posch.) obhajo-
vať habilitačnú prácu na tému Princípy
a modelovanie transferu, kumulácie
a cesty zvyšovania obsahu selénu v po-
travinárskych surovinách;

l 8. marca 2010 o 9.00 h v posluchár-
ni A-01 prednesie Ing. Janette Mu si lo -
vá, PhD., verejnú habilitačnú prednášku
na tému Nutričné a antinutričné zložky
ľuľka zemiakového a o 10.30 h bude v za-
sadačke Katedry chémie (pavilón CH, 1.
posch.) obhajovať habilitačnú prácu na
tému Vzťah vybraných rizikových kovov
k nutričným komponentom ľuľka zemia-
kového (Solanum tuberosum L.);

l 8. marca 2010 o 13.30 h v poslu- ODBORY INFORMUJÚ...
4 Ing. Darina Kováčová, predsedníč-

ka komisie pre prácu s deťmi, oslávila
14. januára 2010 v spoločnosti členov
výboru UO a kolegýň z útvaru persona-
listiky, ekonomiky práce a mzdovej uč-
tárne životné jubileum. Do ďalších rokov
jej prajeme veľa zdravia, úspechov a
tvorivých nápadov!

4 Na prvom kole kolektívneho vyjed-
návania na SPU, ktoré prebehlo 3. fe-
bruára 2010, sa zo strany zamestnáva-
teľa zúčastnil rektor SPU, dr. h. c. prof.
Ing. M. Láteč ka, PhD., a kvestorka Ing.
A. Jančušková. Tím piatich vyjednáva-
čov za zamestnancov viedol autor prí-
spevku. V prvom kole boli dohodnuté
pracovné, právne a sociálne podmienky
pre zamestnancov, ktoré vychádzajú z
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Sú -
čas ne bola v zmluve zohľadnená časť
návrhov z FZKI a FEŠRR.

4 Na prelome januára a februára sa
85 zamestnancov univerzity v dvoch tur-
nusoch zúčastnilo na regeneračno-lie-
čebnom pobyte v Piešťanoch. Okrem
absolvovania deviatich procedúr mali
možnosť vypočuť si prednášku MUDr.
Jany Kelovej, CSc., na tému zdravie a
celulárna medicína, navštíviť kúpeľný
park, historické centrum Piešťan, zahrať
si bowling a využiť výborné podmienky
na ďalšie športové aktivity. Spoločenská
časť pobytu prebiehala vo večerných
hodinách, keď sa rekreanti stretli pri

hudbe a tanci. Nezabudli tiež zablaho-
želať man želom Pieckovým, ktorí nedáv-
no oslávili rubínovú svadbu.

4 Dňa 8. februára 2010 sa autor člán-
ku zúčastnil na zasadnutí Výboru vyso-
kých škôl a PRO, na ktorom boli preroko-
vané materiály o rozpočte OZ PŠaV na
Slo ven sku, programové ciele Združenia
VŠ a PRO, novela Zákona o vysokých
školách, metodika rozdelenia štátnej do-
tácie pre VVŠ, návrh projektu o stravova-
ní na slovenských univerzitách a i.

4 Pripravujeme pre vás: lyžovačku
v rakúskom stredisku Zauberg – Se mme -
ring (6. marec) a v spolupráci so za-
mestnávateľom a zdravotnou poisťovňou
Dôvera Deň zdravia pre odborárov (11.
marec). 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov výberové konanie
na obsadenie: 

n funkčného miesta docenta na Katedre
ché mie FBP pre študijný odbor Aplikovaná
bio lógia,

n funkčného miesta docenta na Katedre
skladovania a spracovania rastlinných pro -
duk tov FBP pre študijný odbor Agro potra vi -
nár stvo.

Uzávierka výberových konaní je 23. 2. 2010.

n funkčného miesta profesora na FEŠRR
pre študijný odbor 3.3.5 Verejná správa a re-
gionálny rozvoj,

n funkčného miesta docenta na FEŠRR
pre študijný odbor 4.3.3 Environmentálny ma-
nažment.

Uzávierka výberových konaní je 26. 2. 2010.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a do-
centov sú uvedené na webovej stránke SPU www.
uniag.sk a na úradnej výveske SPU.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre elektrotechni-
ky, automatizácie a informatiky TF pre výučbu
predmetov: elektroenergetika, elektrotechni-
ka, technické využitie energie obnoviteľných
zdrojov.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie elektrotechnické so zameraním

na obnoviteľné zdroje energie,
- znalosť jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vy-
hlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. § 22,

- znalosť administrácie počítačových cvičební,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – pre-

ukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 26. 2. 2010.

n miesta  vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre elektrotechniky, au-
tomatizácie a informatiky TF pre výučbu pred-
metov: základy informatiky, informačné a data-
bázové systémy, elektronika, moderné komu-
nikačné prostriedky, elektrotechnické predpi-
sy, počítačová simulácia elektrických obvodov.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie elektrotechnické so zameraním

na informačné a komunikačné technológie,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- znalosť jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vy-

hlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. § 22,
- minimálne 10-ročná pedagogická prax z ob-

lasti informatiky,
- programovanie v prostredí Labview, Delphi,
- znalosť administrácie počítačových cvičební,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 26. 2. 2010.

Svoje prihlášky spolu s profesijným životopi-
som, overenými dokladmi o vzdelaní a inými po-
žadovanými dokumentmi posielajte na adresu:
Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

Nadnárodná spo-
ločnosť ED & F
Man je jednou z
ve dúcich obchod -
ných spoločností
v poľnohospodár-

skom sektore, ktorej tradičnou kľú čovou
oblasťou je obchodovanie s cukrom,
melasou, alkoholom, kakaom, kávou.

Česká pobočka spoločnosti ED & F
Man sa špecializuje na výrobu tekutých
melasových krmív pre hospodárske
zvieratá. Naším zámerom je rozšíriť ob-
chodné a výrobné aktivity na sloven-
skom trhu, a preto hľadáme spolupra-
covníka. 

Popis činnosti:
l práca na čiastočný úväzok, 

l prieskum trhu v poľnohospodárskom
sektore, 

l príprava a organizovanie seminárov
v oblasti melasových krmív, 

l vytváranie nových obchodných vä-
zieb s odberateľmi, 

l v budúcnosti založenie novej výrob-
nej prevádzky na melasové krmivá, 

l komunikácia v nemeckom alebo an-
glickom jazyku (znalosť oboch jazy-
kov je výhodou).
V prípade záujmu zasielajte, pro-

sím, životopis na e-mailovú adresu:
jiri.petr@edfman.com

Kontakt: Jiří Petr, ED&F Man, Lá zeň -
ská 2/6, Děčín 405 01, Česká republika,
tel.: 00420 412 513 477, www.edfman.
com.

ED&F
MAN

Volejbal 
Skupina o 1. – 4. miesto
V zápase s hosťujúcim VŠK Púchov

zvíťazili hráči VK Ekonóm SPU Nitra
hladko 3:0 (23, 19, 18) a v Bratislave
podľahli súperovi 3:0 (21, 16, 15).

(Viac na www.nitravolejbal.sk)

Basketbal
Extraliga: V Pezinku prehrali hráči

BK SPU Nitra s domácim tímom 88:70
(28:20, 23:13, 19:18, 18:19) a doma vo
vyrovnanom zápase porazili hostí z
Hand lo vej 99:86 (20:18, 25:27, 34:21,
20:20). 

Slovenský pohár: Vo štvrťfinále turna-

ja, ktorý sa hral uplynulý víkend v Pe -
zinku, zvíťazili naši basketbalisti nad
Interom Bratislava 86:56 (18:13,
26:17, 17:9 25:17). Ús peš ne zvládli aj
semifinálový súboj s Handlovou -
75:71 (21:19, 12:18, 23:22, 19:12), no
vo finále s Pezinkom opäť dominoval
súper, ktorému napokon podľahli 95:72
(26:14, 26:24, 20:8, 23:26).  

(Viac na www.bknitra.com)

Florbal
Extraliga žien
V súboji s Nemšovou prehrali hráč-

ky ŠK Slávia SPU DFA Nitra s domá-
cim družstvom 9:5 a v hale SPU pora-
zili hosťujúci Hurikán Bratislava 13:6.

mr zu tosť, keď sa jej niečo nepáči. Tak sme
si na ňu zvykli, že bez nej by sa nám už
rieka zdala smutná. Dúfame, že to najhor-
šie obdobie má za sebou, že mrazy rýchlo
prej dú, ľady sa roztopia a ona dopláva k
nám „domov”. Zatiaľ ju prikrmujeme tu na
moste. Nezabúdajú na ňu ani naši študen-
ti. Je to dobrý pocit vedieť a vidieť, že stále
exis tuje veľa dobrých ľudí. Dali jej už aj
rôzne mená. Aj ja som rozmýšľala, ako ju
budem volať. Chcela som, aby to súviselo
s Nitrou aj riekou, kde som ju v máji prvý-
krát uvidela a aby to nebolo meno „ľuds-
ké”. Keď som si spojila prvé slabiky slov
Nit ra a rieka, napadlo mi meno Niri, Ni rin -
ka. Ale familiárne ju voláme Niruš. 

Som rada, že aj na našej škole je o ňu
záujem. Stáva sa „celebritou” a o jej prí-
beh prejavujú záujem Nitrania, študenti,
ba aj médiá! Nečudo, veď je naozaj zaují-
mavý. Po tom, čo prežila, ako si dokázala

aj napriek zdravotnému hendikepu po-
môcť, si publicitu naozaj zaslúži!

A ešte dodatok: Snažia sa jej pomôcť aj
kompetentní. Ochranári ju monitorujú
a všetkým telefonujúcim odkazujú, že ke-

by bolo veľmi zle, pomôžu jej. My, ktorí
bývame v okolí Kalvárie, veríme, že labuť
sa po roztopení ľadov opäť vráti k nám
„domov“. 

Ing. ZLATICA GUZMICKÁ

Najmladší a najstarší pretekár šťastne
v cieli. Foto: ZLATICA MUCHOVÁ

V rámci projektu
pod porovaného Vy -
šehradským fon dom
poriada FEŠRR 5. 3.

2010 o 9.00 h na portále EVO medzi-
národnú videokonferenciu s partner-
mi z krajín V4. Téma: Tvorba medziná-
rodnej monografie EU Public Ad mi nis -
tration and Development Policies and
V-4 Particularities.
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