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Na plodnú
spoluprácu
v 49. vydavateľskom
ročníku sa teší

DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

STΩPâEK
Nebol to hocijak˘ dovolenkov˘
záÏitok. AbsolvovaÈ za jedin˘ letn˘ deÀ Mont Blanc, stretnúÈ sa s
Monou Lisou a to v‰etko znásobiÈ
neopakovateºn˘m aÏ hrôzostra‰n˘m záÏitkom zo skutoãného tornáda, to sa nestáva kaÏd˘ deÀ!
Pravda, treba to niekoºk˘mi slovami vysvetliÈ!
Mont Blanc, to bol ten hanácky, tak totiÏ prez˘vajú majestátny
Velk˘ Kosíﬁ, kopec, ktor˘ sa t˘ãi
nad rovinou úrodnej Hanej na
Morave. Pod ním leÏí dedinka
âechy pod Kosíﬁem, ktorá vo‰la
do dejín vìaka v˘znamnému
ãeskému maliarovi Josefovi Mánesovi, ktor˘ na tunaj‰om empírovom zámku vytvoril veºkú ãasÈ
svojho rozsiahleho diela. V rokoch 1846 aÏ 1870 tu na pozvanie svojich priateºov, najmä grófa
Sylvu Tarouccu, strávil veºa ãasu
a odtiaºto podnikal i svoje národopisné cesty po Morave, Poºsku
i Slovensku, pri ktor˘ch ãerpal in‰piráciu v ºudov˘ch krojoch a slovanskom kolorite. Cyklus Îivot na
panskom sídle môÏe náv‰tevník
obdivovaÈ v pamätnej sieni zámku a preniesÈ sa tak v mysli do
dávnych ãias. Tu vznikol i jeho
najslávnej‰í obraz nazvan˘ Josefína, ideálny Ïensk˘ portrét, napol
predstava, napol skutoãnosÈ, to
je tá ãeská Mona Lisa, ako o nej
s hrdosÈou rozpráva sprievodca!
A keì som po tomto nev‰ednom kultúrnom záÏitku zi‰la majestátnym schodi‰Èom zámku do
prekrásneho prírodného krajinárskeho parku, mimochodom mlad‰ej a men‰ej sestry toho prÛhonického, ãakal ma záÏitok zinscenovan˘ prírodou. S mohutn˘m
rachotom sa v okamihu prihnala
obrovská víchrica, ktorá v priebehu minút stihla narobiÈ veºa ‰kôd.
Ako som sa neskôr doãítala, bolo
to tornádo, úkaz, ktor˘ sa v tomto kraji obrátil poãas letnej sezóny niekoºkokrát.
A tak sa mi pri prechádzke
parkom, poznaãen˘m poláman˘mi konármi, pri Mánesovom pavilóne, ktor˘ majstrovi slúÏil v lete
ako ateliér, do mysle vracala otázka. âo je silnej‰ie? Búrlivá sila prírody? Múzy, ktoré skrá‰ºujú
svet?
KATARÍNA POTOKOVÁ

Oslavy FEM
Pri príleÏitosti 45. v˘roãia zaloÏenia Fakulty ekonomiky a manaÏmentu sa 30. septembra
2004 o 10.00 h v aule SPU bude konaÈ slávnostné roz‰írené
zasadanie Vedeckej rady FEM.

V

NITRE

Vaša redakcia

NA PRAHU AKADEMICKÉHO ROKA 2004/2005

Vzdelanie je cenn˘ majetok
Trochu nadnesene by som povedal, Ïe na‰a alma
mater je matkou Ïiviteºkou v‰etk˘ch Slovákov, pretoÏe poºnohospodárstvo nás Ïiví. MôÏeme sa pop˘‰iÈ aj
t˘m, Ïe takmer v‰etci úspe‰ní poºnohospodári sú absolventmi na‰ej univerzity!
Je pravda, Ïe záujem ‰tudovaÈ klasické poºnohospodárske odbory klesá. Klesá aj potreba klasicky
vzdelan˘ch poºnohospodárov. Je to dôsledok zniÏovania absorpãnej personálnej schopnosti poºnohospodárstva, zniÏovania podielu na HDP a zniÏovania
zamestnanosti. V rozvinut˘ch ekonomikách je tento
trend e‰te v˘raznej‰í. Napriek názvu na‰ej univerzity,
ktor˘ nechceme meniÈ z dôvodu tradície, je podiel klasick˘ch poºnohospodárskych ‰tudijn˘ch programov
uÏ minoritn˘. Ostal uÏ len jeden, v‰eobecné poºnohospodárstvo. Ostatné ‰tudijné programy pokr˘vajú
komplexne multifunkãnosÈ poºnohospodárstva a súvisiacich vedn˘ch oblastí. Z klasickej poºnohospodárskej sa meníme na „zelenú univerzitu“. V súãasnosti
máme uÏ vydané akreditaãné listy na 135 ‰tudijn˘ch
programov v‰etk˘ch stupÀov a foriem vzdelávania a
proces akreditácie nie je e‰te ukonãen˘. Je obtiaÏne
predikovaÈ potrebn˘ poãet absolventov jednotliv˘ch

‰tudijn˘ch odborov, osobne by som aj tu nechal pôsobiÈ trh, teda záujem uchádzaãov. Poãty prijat˘ch prvoroãiakov modifikovaÈ podºa záujmu a súãasne ponúkaÈ nové a atraktívne ‰tudijné programy. Okrem
teórie sú pre na‰ich ‰tudentov dôleÏité kontakty s
praxou uÏ poãas ‰túdia. Veì im chceme daÈ nielen
vedomosti, ale aj praktické zruãnosti a kompetencie.
âo zaÏelaÈ ‰tudentom a pedagógom na prahu nového akademického roka? Obom kategóriám, i keì
stoja na opaãn˘ch stranách katedry, ale sú bytostne
spojení vo vzdelávacom, v˘skumnom, ale aj mimo‰kolskom procese, Ïelám úspe‰n˘ ‰kolsk˘ rok vo
v‰etk˘ch smeroch. Nech sa v‰etk˘m splnia ich predsavzatia! ·tudentom nové a trvalé vedomosti, oceºové nervy na zvládnutie kaÏdodenn˘ch, nie vÏdy príjemn˘ch povinností a dreven˘ zadok, aby vydrÏali sedieÈ nad knihami. TrpezlivosÈ so svojimi uãiteºmi, ktorí nie sú vÏdy ideálni a urãite majú veºa ºudsk˘ch ch˘b
a nedostatkov. Uãiteºom prajem veºa dobr˘ch ‰tudentov, aby aj oni v interakcii so ‰tudentmi vo vyuãovacom procese naplnili zmysel svojho bytia a povolania.
Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.,
rektor

NA NÁV·TEVE V NA·EJ EXPOZÍCII

Ako ìalej, Agrokomplex?
Foto: IGOR ·TVARTÁK

Z ROKOVANIA SPRÁVNEJ RADY
âlenovia Správnej rady SPU na
svojom zasadnutí 9. septembra
2004 s pripomienkami schválili
zmeny a doplnky k ·tatútu Správnej rady SPU vypl˘vajúce zo zákona ã. 528/203 Z. z., ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 131/2002 Z. z.
o vysok˘ch ‰kolách. UloÏili pripraviÈ návrh na vymenovanie nového
ãlena SR za zosnulého RNDr. M.
Vachulu a vypracovaÈ návrhy na
ãlenov v zmysle ‰tatútu. Správna
rada vyjadrila jednomyseºn˘ súhlas s Dlhodob˘m zámerom rozvoja SPU v Nitre do roku 2006 s v˘hºadom do roku 2010, ktor˘ predloÏil rektor prof. I. Okenka. Prerokovala a vzala na vedomie V˘roãnú
správu o ãinnosti a hospodárení
SPU za rok 2003, priãom kon‰tatovala, Ïe materiál je spracovan˘ na
veºmi dobrej úrovni. V diskusii ãlenovia SR pozitívne hodnotili kladn˘
hospodársky v˘sledok dosiahnut˘

v uplynulom roku. Správna rada
vzala na vedomie informáciu o prevode vlastníctva bytov od mesta
Nitra do vlastníctva SPU a o odpredaji parcely vo vlastníctve univerzity pre SpoloãnosÈ BoÏieho
Slova. SR si vypoãula aj vysvetlenie rektora k poÏiadavke na odpredaj parciel vo vlastníctve SPU pre
ZO SZZ pri SPU a vyjadrila súhlas
s t˘mto zámerom. Vzala na vedomie zámer odpredaÈ nehnuteºn˘
majetok vo vlastníctve SPU na deta‰ovanom pracovisku v Ko‰iciach
v zmysle najv˘hodnej‰ích obchodn˘ch podmienok, ako aj zámer vysporiadaÈ vlastnícke vzÈahy odkúpením majetkového podielu v Tenisovom areáli od mesta. Z rokovania SR bol stiahnut˘ zámer prijaÈ finanãn˘ úver na dobudovanie novostavby MF s t˘m, Ïe SPU bude
hºadaÈ vlastné zdroje na dofinancovanie tejto stavby.
-r-

Centrálny register ‰tudentov SPU
Pod aulou SPU sa poãas prázdnin usilovne pracovalo. Presklená
ãasÈ, v ktorej sa nachádzala podateºÀa a predajÀa Vydavateºstva SPU radikálne zmenila svoj „imidÏ“. V prvej z troch zrekon‰truovan˘ch miestností bude umiestnen˘ Centrálny register ‰tudentov SPU, kde sa budú
vydávaÈ potvrdenia o ‰túdiu, potvrdzovaÈ tlaãivá, prijímaÈ Ïiadostí na poskytovanie v‰etk˘ch druhov ‰tipendií a spracovávaÈ ‰tatistické údaje
pre Ministerstvo ‰kolstva SR. Stredná ãasÈ bude slúÏiÈ na vydávanie
‰tudentsk˘ch preukazov a ãipov˘ch kariet pre ‰tudentov a zamestnancov univerzity. V tretej miestnosti sa nachádza podateºÀa.
-z-

Nov˘ akademick˘ Mechanizaãná fakulta v nov˘ch priestoroch
Koncom uplynulého ‰kolského n˘ch priestorov sa onedlho prerok otvoren˘
roka bol dan˘ do prevádzky blok sÈahuje aj dekanát MechanizaãU nás dnes, na niektor˘ch
partnersk˘ch univerzitách uÏ o
nieão skôr. In˘ kraj, in˘ mrav.
Rektor Národnej ukrajinskej poºnohospodárskej univerzity v Kyjeve prof. D. Melnyãuk napríklad
odovzdal zaãínajúcim ‰tudentom
symbolick˘ kºúã k vedomostiam.
Akademick˘ rok 2004/2005 otvorili uÏ aj na Poºnohospodárskej
fakulte v maìarskom Mosonmagyaróvári. Medzi zahraniãn˘mi
hosÈami boli v oboch prípadoch
aj na‰i akademickí predstavitelia,
doc. Edita Rohaºová, prof. Du‰an
Húska a prof. Milan Demo, ktorí
slávnostnú príleÏitosÈ vyuÏili aj
prakticky, na rokovania o budúcej
spolupráci na‰ich univerzít. -r-

UNIVERZITY

B novovybudovaného pavilónu
MF. V súãasnosti sa tu nachádza
Katedra elektrotechniky a automatizácie, Katedra mechaniky a
strojníctva, Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby, Katedra fyziky a Katedra
spoºahlivosti strojov. Do moder-

nej fakulty, ‰tudijné a vedeckov˘skumné oddelenie. V pondelok 20.
septembra sa uskutoãnila kolaudácia bloku A pavilónu MF, v ktorom sa nachádzajú uãebne. Po
odstránení drobn˘ch závad bude
vydané rozhodnutie o jeho pred-zãasnom uÏívaní.

JUBILEUM MZLU V BRNE
Mendelova poºnohospodárska a lesnícka univerzita v Brne oslavuje v t˘chto dÀoch 85. v˘roãie svojho zaloÏenia. Bohaté a plodné
kontakty medzi na‰imi univerzitami boli a sú neoddeliteºnou realitou
kaÏdodennej práce. Sú písomne zakotvené v Dohode o spolupráci
a v aktivitách v rámci vzdelávacích a v˘skumn˘ch projektov a programov EÚ, ale fungujú i neformálne v konkrétnych medziºudsk˘ch
vzÈahoch. Veríme, Ïe v rámci spoloãnej Európy nadobudnú nov˘
-rrozmer. Srdeãne blahoÏeláme a prajeme veºa úspechov!

Tridsiaty prv˘ roãník Agrokomplexu, na ktorom sa zúãastnilo 512
vystavovateºov zo 17 krajín sveta, bol o to zaujímavej‰í, Ïe sa prv˘krát konal v novej realite Slovenska ako plnoprávneho ãlena Európskej únie. Nech˘bala pri tom ani na‰a univerzita, ktorej reprezentácia sa uskutoãnila v pavilóne vedy a v˘skumu na ploche 42 m 2. V prv˘ deÀ v˘stavy sme tu privítali oficiálnu delegáciu na ãele s predsedom Národnej rady SR P. Hru‰ovsk˘m a podpredsedom parlamentu
B. Bugárom.
Na‰a úãasÈ sa zaãala trochu
netradiãne, uÏ deÀ pred oficiálnym otvorením úãasÈou v súÈaÏi o
Zlat˘ kosák. Tentokrát sa z tohto
v˘znamného ocenenia te‰ili pracovníci Katedry fyziológie rastlín, a to za mobilné ekofyziologické laboratórium, ktoré slúÏi na exaktné hodnotenie dopadov stresov˘ch faktorov v reálnych podmienkach pestovania plodín. âestné uznanie ministra pôdohospodárstva SR dostala séria publikácií, ktorú do súÈaÏe prihlásil doc.
J. Brindza ako kolektívne dielo
autorov v edícii Ochrana biodiverzity. Pote‰il nás aj úspech AGROVÁHu, s.r.o., Te‰edíkovo, ktor˘
získal Zlat˘ kosák za hybridnú
kombináciu te‰edíkovskej husi v
kategórii Ïivoãí‰nej v˘roby, priãom spolurie‰iteºom tohto ‰ºachtiteºského programu je doc. J. Weis,
z Katedry hydinárstva a mal˘ch
hospodárskych zvierat.
Svoju premiéru na v˘stave mala medzinárodná odborná publikácia Projektovanie trvalo udrÏateºn˘ch poºnohospodárskych systémov v krajine, ktorá vy‰la pod autorsk˘m vedením prof. M. Dema.
SPU predstavila ‰irokú ponuku
akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programov a odborov na jednotliv˘ch fakultách a informácie o novej Fakulte európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja, aby sa náv‰tevníci
Agrokomplexu mali moÏnosÈ oboznámiÈ s rôznymi formami vzdelávania, ktoré v súãasnosti univerzita poskytuje.
âinnosÈ a zameranie Botanickej
záhrady SPU predstavila doc. A.
Kubová, CSc. Spoloãn˘ projekt
pracovísk Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice a Centra informaãn˘ch technológií FEM E-publikovanie na SPU v Nitre prezentovala PhDr. ª. Jedliãková a nové úlohy VPP, s.r.o., so sídlom v
KolíÀanoch riaditeº Ing. Peter Brezovsk˘.
Vzdelávací program o ochrane
rastlín PLANTPRO, zameran˘ na

‰kolenie a informovanie mal˘ch
farmárov, uviedla Katedra ochrany rastlín ako spoloãn˘ v˘stup
medzinárodného projektu EÚ
Leonardo da Vinci.
Univerzitu reprezentovali i ìal‰ie pracoviská, a to Katedra fyziológie Ïivoãíchov s exponátmi silikónov˘ch modelov vnútorn˘ch orgánov Ïivoãíchov (doc. P. Massányi) a Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby
so zariadením na skú‰anie odolnosti proti rázu metódou voºného
pádu (doc. S. Zeman) a sadou
prietokomerov vzduchu (doc. I.
Karas).
Príjemn˘m hosÈom bola rakúska firma Grüne Lagune BIO-EN
GmbH, ktorá v spolupráci s krajinami strednej a v˘chodnej Európy
rie‰i projekty vyuÏívania biomasy
na energetické úãely.
SúãasÈou expozície, ktorá priÈahovala zraky okoloidúcich vkusn˘m kvetinov˘m aranÏmán z dielne kolektívu Botanickej záhrady
SPU, bol predaj odbornej a vedeckej literatúry In‰titútu ochrany
biodiverzity a biologickej bezpeãnosti, farebné ãíslo dvojt˘Ïdenní-

ka Poºnohospodár, koncipované
ako malá univerzitná encyklopédia
a rôzne propagaãné materiály a
listovky. Rokovací priestor expozície sa stal miestom pre mnohé odborné i priateºské stretnutia s oficiálnymi hosÈami, zamestnancami
univerzity, ale aj jej absolventmi.
Tradiãnou súãasÈou pavilónu
vedy a v˘skumu sa stalo Agrofórum organizované Agroin‰titútom
v Nitre, kde sa vystriedali mnohí
odborníci s predná‰kami z najrôznej‰ích odvetví poºnohospodárstva a potravinárstva, medzi nimi i
na‰i zamestnanci.
Svedkom vyhlasovania víÈazov
súÈaÏe Med roka 2004, organizovanej v spolupráci so ZO SZV v
Nitre, pod vedením Ing. J. Petrovica bol minister pôdohospodárstva Zsolt Simon. S ocenen˘mi
vãelármi krátko podiskutoval o problémoch dne‰ného slovenského
vãelárstva.
Agrokomplex 2004 skonãil. O jeho budúcnosti sa v najbliÏ‰om období bude urãite veºa hovoriÈ, hlavne po jeho chystanej privatizácii.
Aj keì tohtoroãná náv‰tevnosÈ zaznamenala oproti predo‰l˘m rokom pokles, Agrokomplex je udalosÈ, ktorá sa za posledné tri desaÈroãia zapísala do povedomia
poºnohospodárskej verejnosti a
okrem svojej odbornosti postupne
získala charakter rodinnej v˘stavy.
Doc. Ing. MARIÁN BRESTIâ, PhD.,
prorektor pre vedu, v˘skum
a v˘chovu doktorandov

Pavilón vedy nav‰tívil aj predseda NR SR P. Hru‰ovsk˘ a predseda
SMK B. Bugár. Na snímke s prorektorom SPU doc. M. Brestiãom.
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EURÓPSKY
VEDECK¯

TÉMA: NOV¯ CHLIEB Îatva v univerzitnom chotári
Bola júlová sobota, 33 stupÀov Celzia, ãas na oddych pri vode alebo v tieni hôr. Poãasie sa koneãne
umúdrilo a plní predstavy dovolenkárov. No nielen
t˘ch. Je ideálne poãasie aj na zber tohtoroãnej úrody nového chleba.

PRIESTOR
MoÏnosti zahraniãn˘ch pobytov
Vedecké stáÏe v oblasti:
● metabolického inÏinierstva,
modelovania biologick˘ch systémov, genomiky, molekulárnej biológie na modelov˘ch rastlinn˘ch
systémoch na Ohio State University (kontakt: meier.56@osu.edu),
● molekulárnej regulácie a/alebo
biochémie základn˘ch procesov C,
N metabolizmu bezsírnych fototropn˘ch baktérií (tabita@osu.edu);
Postdoktorandské pobyty v
oblasti:
● proteínového transportu v chloroplaste (bbruce@utk.edu),
● fluorescenãnej spektroskopie
(holzwarth@mpimuelhein.mpg.de),
● proteínového transportu v chloroplaste (smteg@ucdavis. edu),
● koncentraãného mechanizmu
CO2 v rastlinách
(dthansen@unm. edu),
● aklimataãnej reakcie pri cyanobaktérii a Chlamydomonas
(arthurg@stanford.edu);
Doktorandské ‰túdium v oblasti:
● elektrónovej kry‰talografie
(rienk@nat.vu.nl),
● termoluminiscencie a fluorescenãnej spektroskopie
(imre@nucleus.szbk.u-szeged.
hu)
MARIÁN BRESTIâ

Strukoviny
v Diazáhradke
Strukoviny, ako v˘znamná súãasÈ zdravej stravy, sú v˘hodnou
potravinou pri prevencii a podpornej lieãbe cukrovky – diabetes mellitus. Na konzumáciu sa
vyuÏívajú suché semená, nezrelé semená i struky v rôznych kuchynsk˘ch úpravách. Na 31. medzinárodnom veºtrhu Agrokomplex 2004 opäÈ oslovila laickú i
odbornú verejnosÈ expozícia Diazáhradky, v ktorej si tento rok
náv‰tevníci mohli pozrieÈ Ïivé
rastliny strukovín, napríklad sóju
obyãajnú, hrach siaty, fazuºu záhradnú, ‰o‰ovicu jedlú, bôb obyãajn˘, cícer baraní, hrachor siaty.
Diazahrádka vznikla v spolupráci
s organizáciou AgrokomplexV˘stavníctvo, osvedãili sa nám aj
dobré kontakty so Zväzom diabetikov Slovenska a ãasopisom
Diabetik. Viac o v˘zname strukovín v strave nájdete v poslednom
ãísle tohto dvojmesaãníka.
Ing. FRANTI·EK HORVÁT,
Katedra rastlinnej v˘roby

POZVÁNKA
V priestoroch V˘skumného
ústavu Ïivoãí‰nej v˘roby v Nitre
sa 27. 9. aÏ 1. 10. 2004 koná 21.
roãník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM. V rámci neho sa poriada medzinárodné sympózium Slovenské poºnohospodárstvo po vstupe Slovenska do Európskej únie a tradiãná v˘stava umeleck˘ch diel
Stretnutie vedy a umenia. BliÏ‰ie informácie nájdete na webovej stránke www.agrofilm.sk

âÍTALI SME
● Novou európskou komi-

sárkou pre poºnohospodárstvo sa stala 61-roãná b˘valá
dánska ministerka pre potraviny, poºnohospodárstvo a rybolov Else Mariann FisherováBölová, ktorá vo funkcii vystriedala Franza Fischlera.
● Pri príleÏitosti 12. v˘roãia
prijatia ústavy ocenil prezident SR I. Ga‰paroviã osemnásÈ osobností. Rad ªudovíta
·túra II. triedy za mimoriadne
zásluhy v oblasti ochrany a
tvorby Ïivotného prostredia
odovzdal aj ekológovi a environmentalistovi Milanovi RuÏiãkovi z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Îatva sa zaãala aj na Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom podniku, s.r.o. Uplynul uÏ rok, ão hospodári v nov˘ch legislatívnych rámcoch, bez ekonomickej „barliãky“ ‰tátneho rozpoãtu. Stojí na takej
pozícii ako hociktor˘ poºnohospodársky podnik na
Slovensku. Ako sa mu darí? O tom sa na vlastné oãi
presvedãil i rektor prof. I. OKENKA, ktor˘ na chvíºu
odloÏil akademické a ekonomické povinnosti a venoval sa priebehu Ïatevn˘ch prác. Pre‰iel sa spolu
s riaditeºom VPP Ing. P. BREZOVSK¯M po chotári.

Snímka: V. R.

Îatva prebiehala v plnom prúde v závode
Oponice, k˘m závod v KolíÀanoch iba ukonãil zber
repky olejnej a zaãínal so zberom obilia. Oãakávania sa vo v‰eobecnosti napæÀali. P‰enica v Oponiciach dosiahla priemer 7 ton z hektára a jaãmene,
vzhºadom na chladnú jar, dosahovali úrovne 6 ton z
hektára. Úroda repky na koneãnej v˘mere 60 ha po

vyorávkach dosahuje 3,7 tony z hektára. No nielen
Ïatvou Ïil vysoko‰kolsk˘ podnik. Zlisovanie slamy z
celej v˘mery takmer 700 hektárov obilnín dalo pri
dne‰nej úrode riadne zabraÈ i novému lisu Welger
na guºaté balíky, s traktorom New Holland. Kontinuálne nadväzovala podmietka.
V tomto roku sa v‰ak oãakáva aj prvá úroda novozaraden˘ch plodín, maku na ploche 50 ha a tekvice olejnej bez‰upkovej na v˘mere 86 hektárov.
Porasty dávajú predpoklad dobrej úrody, aj keì
zvládnutie celej technológie je previerkou ºudí aj
techniky. Aj 50 hektárov sóje pod závlahou je v dobrom kondiãnom stave, ão je signál pre reálne Ïelanie dosiahnuÈ minimálne v˘nos na úrovni vlaÀaj‰ieho roka, teda 3,5 tony z hektára.
Rekon‰truované ‰irokozáberové zavlaÏovaãe na
v˘mere 400 ha v Oponiciach dodávali Ïivotodarnú
vodu krmovinám, ktoré sú základom pre naplnenie
v˘robnej kvóty na mlieko na úrovni takmer 4 miliónov litrov a pre vytváranie podmienok na dosahovanie úÏitkovosti 8 tisíc litrov na kus a rok.

NenariekaÈ, hºadaÈ rie‰enia
Poºnohospodárske v˘robno-obchodné druÏstvo Koãín, ktoré leÏí v
malebnej krajine na úpätí mal˘ch Karpát, nepatrí medzi veºké podniky.
Na 1350 hektároch v chotári troch obcí Lanãár, Koãín a ·terusy pestuje
p‰enicu, jaãmeÀ, repku, cukrovú repu, chmeº, nieão viniãa, krmoviny,
ale aj ãakanku. Chová dobytok a o‰ípané, produkciu sãasti finalizuje vo
vlastnom malom bitúnku. Nech˘ba pridruÏená v˘roba, lom na dolomitick˘ vápenec, v˘roba tvárnic, betónov˘ch zmesí. To je len veºmi struãná
charakteristika druÏstva. Jedného z mnoh˘ch. Takého, kde na kaÏdom
kroku vidno starostlivú ruku hospodára. DruÏstvo, kde napriek nelichotivej hospodárskej situácii nenariekajú, ale hºadajú moÏnosti, ako si
nájsÈ adekvátne miesto pod slnkom. Nav‰tívili sme ho v ãase prípravy na
Ïatvu a porozprávali sa s jeho predsedom, Ing. JOZEFOM PUVÁKOM.

bez nej sa druÏstvo nedá viesÈ.
Dnes sa hovorí o doprivatizovaní
druÏstva. V‰etci tu robíme od
skonãenia ‰koly, mechanizátor,
ekonómka, sme verní jednému
podniku. Ja konkrétne uÏ 28 rokov. Starneme, snaÏíme sa, aby
sa vytvorila kontinuita, aby sme
vedeli, preão podnik budujeme,
aby nám niekto pred nosom nezatvoril dvere. Îivot totiÏ priná‰a
rôzne situácie.

- Po roku 1989 nám „odi‰li“ pridruÏené v˘roby, geologick˘, hydrogeologick˘ prieskum po celom
Slovensku, aj v Prahe, v spolupráci s Brnom v˘stavba a oprava
hydroglóbusov. Tak sme sa zaãali trápiÈ sami doma. âo ‰ikovnej‰ie, to odi‰lo, zostali len tí, ktor˘ch to najviac baví a táto práca
im prirástla k srdcu. Teraz je nás
na druÏstve 84. Máme slu‰nú
produktivitu na pracovníka, okolo
1,5 milióna korún. V‰etky objekty
vyuÏívame. Neobmedzili sme stavy dobytka, práveÏe sme za t˘ch
15 rokov postavili prakticky nové
druÏstvo. Nie je tu ani jedna stavba, ktorú by sme neprestavali, do
ktorej by sme neinvestovali. Boli
sme zaradení do systému v rámci
V˘skumného ústavu pôdnej úrodnosti, medzi prv˘mi, ktorí vlastnili
obracací pluh Lemken, rozmetadlo priemyseln˘ch hnojív Amazone. Peniaze, ktoré boli k dispozícii, sme dokonale vyuÏili, nakúpili
sme stroje, nauãili sa s nimi robiÈ.
Boli sme medzi prv˘mi, ktorí zaãali intenzifikovaÈ chovy hovädzieho dobytka. Pôvodn˘ stav

➤ Po prehliadke va‰ich
hospodárskych dvorov je
jasné, Ïe to nebola náhoda, Ïe ste vyhrali prv˘ roãník súÈaÏe o najkraj‰í chotár. Poriadok a ãistota, i
keì je len beÏn˘ pracovn˘
deÀ. To v‰ak skutoãne treba vidieÈ na vlastné oãi.
Ako aj modern˘ mechanizaãn˘ park.
Vsadili sme na stroje typu John Deer. Vlastníme
tri veºké traktory a dva
kombajny, pluhy od firmy
Lemken, dva k⁄mne vozy
Seca, stroje Holmer na vyorávku cukrovej repy.
Na‰e kombajny chodia aj „Motto moje druÏstvo ºudí urãit˘m spôso„von“, na juh Slovenska, bom zaväzuje“, hovorí Ing. J. Puvák,abna Moravu. My potom na solvent V·P, ktor˘ je tomu „svojmu“ verFoto: (za)
oplátku k nim, aby si kom- n˘ uÏ 28 rokov.
bajny na seba tieÏ zarobili.
SnaÏíme sa, aby základné pro- pozitívny, aj keì sa mi to ÈaÏko
hovorí. Na‰ím cieºom je, aby tí, ão
striedky boli vyuÏité.
zostali, trochu lep‰ie profitovali.
➤ Za slovom druÏstvo sa v‰ak Aby bol kaÏd˘ urãit˘m spôsobom
skr˘vajú ºudia. So svojími kvalita- zabezpeãen˘. Na‰i ºudia sa neomi, tak˘mi i onak˘mi vlastnosÈa- písateºne narobia, ale na druhej
mi, prístupom k Ïivotu a práci...
strane sa vieme o nich aj postaNa druÏstve pracuje spolu 83- raÈ. Upustili sme od naturálií, roz-

140 kusov sme postupne zv˘‰ili
na 400. Proste, i‰li sme opaãn˘m
smerom ako ostatní. V rámci
Slovenska sme sa dostali do povedomia, získali sme dotácie, neprejedli sme ich, ale investovali.
➤ Spomenuli ste, Ïe va‰ou
snahou bolo presvedãiÈ druÏstevníkov, aby povaÏovali druÏstvo skutoãne za svoje, hovorili
o Àom, je to moje druÏstvo, nie
na‰e. Ako ste uspeli?
Mám kolegu mechanizátora,
ktor˘ hovorieval, keì pôjdete okolo ‰koly, musíte hovoriÈ moja ‰kola. Lebo za t˘m slovkom na‰e sa
skr˘va aj to menej populárne.
Moje, to je úprimnej‰ie a je za t˘m
omnoho viac. Dnes je to na
Slovensku tak, Ïe ani v akciách,
ani v majetkov˘ch podieloch nevládne poriadok. A práve tomuto
sme venovali dosÈ veºkú pozornosÈ. Vysoko si ceníme prácu
dôchodcov. Ich majetkové podiely
vyrovnávame v plnej v˘‰ke. To sú
u nás uÏ zauÏívané veci. ªudia to
oceÀujú, aj keì na druhej strane
je na druÏstve dosÈ tvrdo, prísno,
vyÏaduje sa poctivá robota. Ale

84 pracovníkov, sú to skoro v‰etko domáci, hádam len dvaja-traja
sme z in˘ch obcí. ªudia sú nauãení pracovaÈ. Motto MOJE DRUÎSTVO ich urãit˘m spôsobom zaväzuje. Posledn˘ rok bol zl˘, kríza, mali sme slabé úrody. I‰li sme
s platmi dolu. To nás nectí. V tej
dobe odi‰lo z druÏstva 20 percent
ºudí, ktor˘m sme dali odstupné.
Bol to dosÈ veºk˘ rez, ktor˘ sa teraz z pozície druÏstva ukázal ako

KP

váÏania obilia domov, odpredávania odstavãiat. KaÏd˘ ãlen je zabezpeãen˘ tak, Ïe po odpracovaní urãit˘ch prác dostane poãas roka tri jatoãné poloviãky, ktoré si
môÏe sám vybraÈ. Nielen to, aj iné
produkty. Chceme, aby ºudia robili na druÏstve, nie doma. Na
Slovensku je to totiÏ tak, Ïe v robote myslíme na to, ão je doma a
doma na to, ão v robote. SnaÏíme
sa, aby ºudia aj zarobili, aj boli
motivovaní. Dali sme urãitú váÏnosÈ majetkov˘m podielom ãlenov
druÏstva. Tí hlasujú podºa neho.
Po zániku ãlenstva vyplácame
majetkov˘ podiel. Máme aj takú
zvlá‰tnosÈ, Ïe druÏstevníci sú odmeÀovaní hodinovou sadzbou.
Niet ãasu ani ºudí na to, aby niekto kontroloval v˘kony. Navy‰e, je
tu taká konfigurácia terénu, Ïe toÈ
rovno z kancelárie vidím v‰etko,
ão sa kde deje (smiech)! Nadãasy
platíme jedine za sobotu, nedeºu
a sviatok. Chce to urãitú dávku
dôvery medzi ºuìmi. Nie je na to
zaruãen˘ recept.
Pre‰li sme sa aj prevádzkami
Ïivoãí‰nej v˘roby a veru ani v
ma‰taliach sme sa nestretli s nepríjemn˘m zápachom, neporiadkom. Welfare, pohodu zvierat, tu
naozaj vidno v praxi. Nav‰tívili
sme aj bitúnok. Mnohé podniky,
ktoré sa dali touto cestou, po ãase padli. V Koãíne sa to darí.
Postavili to na ºuìoch, na t˘ch,
ktorí mali k tejto ãinnosti vzÈah.
Investovali do získania ‰tatútu
európskeho malého bitúnku.
Majú aj ìal‰ie plány.
DrÏíme koãínskemu druÏstvu
palce, aby im vy‰li a v mene
Kancelárie pre vzÈahy s verejnosÈou ìakujeme za priateºské
prijatie!
KATARÍNA POTOKOVÁ

DoÏinkov˘ veniec za spoluprácu
Letné dni sú dÀami doÏinkov˘ch vencov. Koºko ºudského ducha,
práce, potu sa skr˘va v kytici klasov a lúãnych kvetov! V predveãer
Agrokomplexu s jedn˘m zavítal na na‰u akademickú pôdu predseda
ZdruÏenia agropodnikateºov, druÏstva v Dvoroch nad Îitavou, Ing.
STANISLAV BECÍK. Veniec, ktor˘ odovzdal rektorovi Imrichovi
Okenkovi, má i ìal‰í, moÏno netradiãn˘ rozmer. Ak˘?
- ZdruÏenie agropodnikateºov,
druÏstvo Dvory nad Îitavou (v
skratke ZAD), ktoré je do dôsledkov transformované ako súkromn˘
poºnohospodársky podnik, veºmi
úzko spolupracuje s SPU. Na jednej strane ãerpáme v˘sledky vedy,
v˘skumu, ktoré prezentuje SPU.
Kooperujeme s jednotliv˘mi katedrami, ktoré majú vzÈah k poºnohospodárskej prvov˘robe v odvetví
rastlinnej, Ïivoãí‰nej v˘roby, ale aj
v oblasti ekonomiky, marketingu.
Na druhej strane som zas rád, Ïe
veºa ‰tudentov tejto univerzity ãerpá praktické skúsenosti v na‰om
podniku. Je to dobré najmä z toho
dôvodu, Ïe ZAD je skutoãne modern˘ podnik, ktor˘ veºa investoval
do novej techniky a technológií a
Ïe budúci poºnohospodárski odborníci, ktorí sa rozhodnú pôsobiÈ v
poºnohospodárskej prvov˘robe alebo v následn˘ch odvetviach
spracovateºského priemyslu, u nás
nevidia zastaralú techniku, technológie, ale stretávajú sa tu s t˘mi
najprogresívnej‰ími. Tie sú zákla-

dom vysokej produktivity práce,
ktorá u nás dosahuje vy‰e 2,5 mil.
korún na pracovníka, ão je ‰piãková úroveÀ najmodernej‰ích podnikov v EÚ, ktoré dnes rozhodujúcou
mierou udávajú tón napredovania
v oblasti agrárnej politiky!
Veºa ‰tudentov u nás robí diplomové práce, vytvára si obraz, ako
to v poºnohospodárstve naozaj
funguje a mnohí z nich sa aj vìaka
tomu, Ïe majú moÏnosÈ zoznámiÈ
sa s modernou poºnohospodárskou prvov˘robou, e‰te poãas ‰túdia rozhodne, ãi zostane tomuto
povolaniu verná, alebo sa bude
snaÏiÈ uplatniÈ moÏno v in˘ch oblastiach.
Profil ‰tudenta SPU, tak ako to
vnímam z pohºadu praxe a vlastnej
skúsenosti, je veºmi ‰irok˘, pretoÏe
teoretické vedomosti, ktoré ‰tudenti nadobúdajú, po roku-dvoch
praxe premieÀajú na prax ako
‰piãkoví riadiaci pracovníci. Pravda, za predpokladu, Ïe na to majú
aj danosÈ, ktorá je okrem teoretick˘ch vedomostí veºmi dôleÏitá.

Verím, Ïe spolupráca, ktorá sa pod
vedením rektora SPU, prof. Imricha Okenku sºubne rozbehla, bude
pokraãovaÈ aj naìalej.
➤ Do akého produkãného a
podnikateºského priestoru teda
‰tudenti prichádzajú?
Poºnú rastlinnú v˘robu realizujeme na vy‰e ‰iestich tisícoch hektárov, okrem toho máme odvetvia
‰peciálnej rastlinnej v˘roby, ako je
ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo. Podnik sme transformovali do takej polohy, aby mohol
obstáÈ v konkurencii podnikateºsk˘ch subjektov EÚ, pretoÏe implementujeme legislatívu EÚ nielen
verbálne, ale aj prakticky. V marci
sme pretransformovali podnik podºa odvetví v˘robkovej ‰pecializácie,
kde odvetvia ovocinárskej, zeleninárskej v˘roby a vinohradnícko-vinárskej v˘roby dostali právnu subjektivitu. Ak˘ hospodársky v˘sledok
vytvoria, tak˘ budú môcÈ uÏiÈ v prevádzkovej a investiãnej ãasti a, samozrejme, aj v oblasti sociálneho
rozvoja svojich pracovníkov. Sú to
uzavreté kapitálové spoloãnosti.
ZAD zostala otvorenou kapitálovou
spoloãnosÈou pre v‰etky oprávnené
osoby, ktoré získali majetok transformáciou druÏstva.

➤ Ako hodnotíte tento hospodársky rok?
V˘hºadovo môÏem povedaÈ, Ïe
jednak rozumom, prácou ale aj
vplyvom vy‰‰ej moci, teda poãasia,
ktoré bolo doteraz celkom priaznivé, sa ukazuje, Ïe by sme mohli byÈ
celkom spokojní. Ná‰ podnik sa
ne‰pecializuje úzko na v˘robu produktov, ktoré sú na trhu ÈaÏko realizovateºné, ale celá poºná rastlinná
v˘roba pôsobí v systéme v˘roby
medziproduktov, ktoré zhodnocuje
Ïivoãí‰na v˘roba, chov dobytka, o‰ípan˘ch, produkujeme 3000 ton
bravãového mäsa. Produkujeme

vy‰e 6 miliónov litrov mlieka, dodávame ho jednému z piatich slovensk˘ch spracovateºov a dovolím si
povedaÈ, Ïe aj tu budeme robiÈ
v‰etko preto, aby sme produkciu
mohli zv˘‰iÈ, pretoÏe záujem o na‰e kvalitné syrárske mlieko je. Podnik je dobre na‰tartovan˘ v silnej
kapitálovej a v˘robkovej ‰pecializácii a jeho sila je aj v koncentrácii
a, samozrejme, v prvom rade v usporiadan˘ch vlastníckych vzÈahoch. Pri kaÏdej príleÏitosti preto
nezabúdam podotknúÈ, Ïe je to súkromn˘ podnik, pretoÏe to „moje“
kaÏdého z t˘ch, ktorí tam pracujú a
podnik vlastnia, je v úplne inej polohe, ako keì to bolo v pozícii „na‰e“. Vnímam, Ïe postavenie pracovníkov vo vzÈahu k podniku je
naozaj vlastnícke, ão je zárukou toho, Ïe v silnej konkurencii zjednotenej EÚ pri 490 miliónovom spotrebiteºskom trhu, bude ZAD visaãkou kvality nielen pre slovenského
spotrebiteºa, ale aj pre spotrebiteºa
v krajinách únie.
K. POTOKOVÁ

DoÏinkov˘ veniec z Dvorov nad Îitavou odovzdal rektorovi prof. I.
Okenkovi predseda tamoj‰ieho
zdruÏenia podnikateºov, Ing. S.
Becík.

REGIONÁLNA REPREZENTÁCIA NA ÚROVNI

Zoboristická „‰núra“
Jarné a letné mesiace sú nielen ‰tartom nového Ïivota v prírode, ale tieÏ obdobím, v ktorom na Slovensku doslova „oÏíva“ aj
svet folklóru a hnutie folklorizmu. Dovoºte mi preto priblíÏiÈ vám
aktivity folklórneho súboru Zobor, ktoré v tomto kalendárnom
roku moÏno oznaãiÈ za naozaj bohaté a v˘nimoãné.

chodnej nás ãakala Akademická
Nitra 2004, na ktorej sme sa zúãastnili ako úãinkujúci aj spoluorganizátori. Vynikajúca atmosféra
troch folklórnych veãerov v DAB
Nitra, ale i tá neformálna neoddeliteºne patriaca k vysoko‰kolákom, spolu so získaním diplomu
za námet, scenár a dramaturgiu
programového bloku, boli zav⁄‰ením ‰tvormesaãného cyklu

podujatí, na ktoré budeme v‰etci
e‰te dlho spomínaÈ.
To v‰ak neznamená, Ïe po augustov˘ch prázdninách sa znova
nepustíme do mravãej práce,
ktorá síce nie vÏdy b˘va viditeºná
a ocenená, no pre t˘ch, ão ju robia s láskou, má nevyãísliteºnú
hodnotu. Na záver si dovolím
kon‰tatovaÈ, Ïe uvedené aktivity
FS Zobor naozaj moÏno zaradiÈ
do kategórie regionálnej reprezentácie vysokej kultúrnej, odbornej i spoloãenskej hodnoty.

Cel˘ kolotoã na‰tartovalo pozvanie na 3. roãník festivalu národnej kultúry OÏivené tance v
bratislavskom Istropolise. Aprílov˘ festival bol venovan˘ regiónom
západného Slovenska, predstavili
sa na Àom bratislavské umelecké
telesá, súbory i sólisti - SªUK,
Allegro, Bralen, Technik, Devín,
Ekonóm, Miroslav Dudík, Banda
Sama Smetanu a vybrané súbory
z in˘ch regiónov západoslovenskej kultúry. Zobor zastupoval nitriansku a tekovskú oblasÈ.
V máji sa konala krajská súÈaÏná prehliadka programov˘ch blokov folklórnych súborov vo Veºkom ZáluÏí. Na základe odporúãania odbornej poroty
zo zúãastnen˘ch súborov Nitrianskeho kraja do celo‰tátneho
kola postúpil ná‰ Zobor s programov˘m blokom A tam dolu vinohradi…, ktor˘ tématicky spracováva priebeh v˘roãného dÀa sv.
Urbana – patróna vinohradníkov,

podºa autentického materiálu z
tekovsk˘ch obcí âaka, Kozárovce, Lúãnica nad Îitavou a Tekovské Nemce.
Jún sa okrem in˘ch vystúpení
niesol v znamení úãinkovania v
programoch 45. medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2004 a úãasti na Festivale
folklórnych súborov 2004, ktor˘ kaÏdé ‰tyri roky organizuje
Národné osvetové centrum v
Bratislave a ktor˘ sa konal 25. aÏ
27. júna v Liptovskom Mikulá‰i.
Vyvrcholením jarno - letnej
„‰núry“ bola prvá polovica júla.
Ku krásnym a neopakovateºn˘m
záÏitkom patrí úãinkovanie súboru Zobor na 50. roãníku folklórneho festivalu V˘chodná, ktoré
menovite kritika v denníku Pravda oznaãila ako „skutoãne profesionálny v˘kon“. (Krátky videozáznam z tohto vystúpenia si
môÏete pozrieÈ na www.ta3.bezkomentara). Po návrate z V˘-
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NA NETRADIâNOM STRETNUTÍ ABSOLVENTOV

Príslovia
netradiãne

Pre‰li hustou rieãicou

Jazyk vedy a vedátorov, ãasto zrozumiteºn˘ iba malému okruhu zainteresovan˘ch, b˘va
pre laikov tvrd˘m orie‰kom. Aj z
pomerne jednoduch˘ch vecí a
javov sa vo vedeckom podaní
stávajú zvlá‰tne a len ÈaÏko
predstaviteºné úkazy. Neveríte? Napríklad známe príslovie
Ráno múdrej‰ie veãera by odborník mohol definovaÈ aj takto:
Stredná ãasÈ relatívnej dráhy
Slnka medzi nadirom a zenitom vykazuje vy‰‰iu inteligenciu neÏ zhodná ãasÈ dráhy protiºahlej. V tomto roãníku uverejníme v kaÏdom druhom ãísle
Poºnohospodára jedno príslovie. Va‰ou úlohou bude preloÏiÈ
ho z vedeckej terminológie do
beÏného jazyka a poslaÈ alebo
priniesÈ do redakcie. Zo správnych odpovedí vyÏrebujeme
vÏdy jedného v˘hercu, ktor˘
získa zaujímavú cenu.

Mgr. Ing. DANU·A MORAVâÍKOVÁ,
umelecká vedúca a choreografka
FS Zobor

Zaãiatkom júla privítala na‰a univerzita úãastníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra.
Snímka: (za)

Skutoãne, veì ich v ‰kolskom roku 1962/63 zaãínalo na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte V·P 339
a v roku 1967 s diplomom odchádzalo 174! No tou
„rieãicou“ bol aj Ïivot sám, keì za t˘ch bezmála
‰tyridsaÈ uplynul˘ch rokov napísal pre kaÏdého in˘
román. Dnes sú z nich váÏení rodiãia, starí rodiãia,
v zamestnaní majú za sebou roky plné skúseností,
úspechov, iste, i nezdarov, veì tak to uÏ v Ïivote
chodí. Väã‰ina z nich ostala verná poºnohospodárstvu a blízkym rezortom. Iní sa uplatnili v úplne
inej sfére. Bolo teda na ão spomínaÈ!
Na rodinnej farme TBS, a.s., v rázovitej Podkylave sa 26. júna t.r. zi‰li na stretávke tak trochu netradiãnej. ManÏelia Tæãikovci, ktorí v tomto roku oslavujú ‰tyridsiate v˘roãie svadby, mimochodom prvej
v tomto ‰tudijnom roãníku (!), pozvali svojich b˘val˘ch kon‰kolákov na stretávku po 37 rokoch od
ukonãenia ‰túdia. Navy‰e ìal‰í dôvod na oslavu,
väã‰ina z nich v tomto roku oslávi ‰esÈdesiatku.
Veru, bolo na ão spomínaÈ! S trochou nostalgie a
sentimentálnosti na roky ‰tudentské, na zaãiatky,
prvé predná‰ky, pedagógov - tak˘ch i onak˘ch, na
brigády pri v˘stavbe teraj‰ieho areálu, na mimo‰kolské aktivity... Na to, kde v‰ade sa poãas svojej pra-

covnej kariéry ocitli, a to nielen v rezorte poºnohospodárstva, nájdete medzi nimi najrôznej‰ie profesie,
od pozície vedúcej cestovnej kancelárie cez finanãníkov, uãiteºov, novinárov aÏ po futbalového trénera
národnej reprezentácie. Úãastníci sa zhodli na tom,
Ïe im alma mater dala dobr˘ základ pre Ïivot. Reã
sa krútila okolo rodinného Ïivota, detí, vnúãat, s pietou a stí‰en˘m hlasom o t˘ch, ktorí uÏ na stretnutiach budú ch˘baÈ navÏdy. Rozoberala sa historická
doba, v ktorej táto generácia Ïila a zmeny, ktoré priniesli osemdesiate a deväÈdesiate roky. Väã‰ina s
úsmevom kon‰tatovala, Ïe ani teraj‰í státus dôchodcov nie je dôvodom na pesimizmus, prichádzajú radosti z úspechov detí a vnúãat.
Príjemn˘m ãítaním a ìal‰ím Ïriedlom spomienok
je pre v‰etk˘ch úãastníkov stretnutia Pamätnica absolventov PEF V·P v Nitre (1962-1967), ktorú zo
spomienok vtedaj‰ích ‰tudentov, príhovorov b˘val˘ch pedagógov, fotodokumentácie i drobniãiek vo
veselo-váÏnom tóne pod názvom Pre‰li hustou rieãicou zostavila trojica autorov, Ing. Vojtech Tæãik,
doc. Anton Kretter a Ing. Ján Janãovic. Zrnom p‰enice ju pokrstil rektor SPU prof. Imrich Okenka a deKP
kan FEM prof. Peter Bielik.

Dne‰ná úloha:
Ak je bod B
ukonãenie trajektórie malvice, poh˘nanej
gravitaãnou silou z bodu A, bod C je kolm˘m
priemetom bodu A a bod A je na
strome, potom vzdialenosÈ bodov B a C sa limitne blíÏi k nule.
Spoznali ste príslovie? Va‰e
odpovede ãakáme do 1. októbra na adrese: Redakcia Poºnohospodár, Slovenská poºnohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk.

PRVÁCI, KLUB JE TU AJ PRE VÁS

Staãí si len vybraÈ
Dlho som rozm˘‰ºal nad t˘m, v
akom duchu budem písaÈ tento
ãlánok. Bude to v˘poãet úspechov, ktoré Klub kultúrnej a záujmovej ãinnosti poãas svojej kratuãkej histórie dosiahol? Alebo
plán ãinnosti na tento rok a t˘m
pádom snaha o motivovanie v‰etk˘ch, ktorí sa chcú na nieãom podieºaÈ? A ãi len such˘ oznam o
tom, Ïe je tu ist˘ klub a v‰etci záujemcovia sa môÏu informovaÈ na
tej a tej adrese? Ako napísaÈ ãlánok, aby si tam kaÏd˘ na‰iel to
svoje? Aby kaÏdého zaujal, aby
kaÏd˘ po jeho preãítaní dostal
ihneì chuÈ chytiÈ do ruky pero a
napísaÈ báseÀ, alebo lebku a odrecitovaÈ to známe ByÈ, ãi nebyÈ ?
Zaãína sa nám nov˘ semester.
Pravdu povediac, veºmi sa te‰ím,
Ïe uvidím staré tváre, ale e‰te
viac ma zaujíma, aké budú tie nové. âo nám prinesú na‰i prváãikovia. PretoÏe ide v prvom rade o
nich. Ak sa nám podarí podchytiÈ
ich záujem, je tu ‰anca, Ïe sa na
päÈ rokov stanú plnohodnotn˘mi
ãlenmi niektorého zo súborov ãi
zdruÏení. Prípadne, Ïe prídu s
nov˘mi nápadmi a elánom na ich
uskutoãnenie. Alebo sa stanú len
beÏn˘mi konzumentmi. A na ão
sa môÏu te‰iÈ?
Pod hlaviãkou Klubu pôsobí
niekoºko umeleck˘ch súborov a
záujmov˘ch zdruÏení. Najstar‰ím
a najznámej‰ím z nich je folklórny
súbor Zobor, ktor˘ onedlho oslávi
50 rokov svojej existencie. Veºa
si pamätá aj Divadielko na Osmiãke, ktoré minul˘ rok oslávilo

Ing. RASTISLAV JANERLA,
vedúci KKZâ

NEPREHLIADNITE
Chcete stráviÈ príjemné chvíle pri spoloãensk˘ch a latinsko-americk˘ch tancoch? Klub
kultúrnej a záujmovej ãinnosti
SPU poz˘va v‰etk˘ch záujemcov z radov ‰tudentov, zamestnancov a ich rodinn˘ch príslu‰níkov na Základn˘ kurz spoloãensk˘ch tancov. Zápis sa uskutoãní 4. a 8. októbra 2005 o
17.00 h v priestoroch ·D MladosÈ. BliÏ‰ie informácie získate
v kancelárii KKZâ na 1. poschodí ·D MladosÈ.

ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Vivat academia!
·tudentsk˘
Ïivot nikdy nepozostával iba
z uãenia, tobôÏ
nie z re‰pektovania rôznych
direktívnych nariadení. Inak to
nebolo ani v starom nemeckom
univerzitnom meste Göttingene.
V osemnástom storoãí tu bohémski ‰tudenti viedli tak˘ bujar˘ Ïivot, Ïe sa univerzita rozhodla vybudovaÈ pre najväã‰ích nespratníkov väzenské cely. Vìaka kráºovsk˘m privilégiám získala súdnu právomoc nad svojimi
‰tudentmi a zriadila vlastné väzenie. „Salve! – Buì pozdraven˘!“, vítal hrie‰nikov nápis vytesan˘ v hrubej dlaÏbe ‰tudentskej
cely uÏ od roku 1734, keì bola
göttingenská univerzita zaloÏená. Prv˘ v‰eobecn˘ ‰tatút ‰koly
urãoval ‰tudentom jasné hranice
spoloãensky únosného chovania. Men‰í prehre‰ok proti poriadku trestal rektor pokarhaním
a jednodÀov˘m pobytom v „karceri“, ako sa väzenie medzi ‰tudentmi naz˘valo. Ak bola neprístojnosÈ previnilca väã‰ia, mohli
ho univerzitní sudcovia poslaÈ do
chládku aÏ na tri dni alebo odsúdiÈ na zaplatenie peÀaÏnej kaucie. Pri ÈaÏk˘ch deliktoch nasledoval tvrd‰í trest – väzenie aÏ na

dva t˘Ïdne, nezapoãítanie semestra, prípadne podmienené
vylúãenie zo ‰koly. Po roku 1835
obºuba trestov uväznením vzrástla - univerzita zaplnila aÏ dvanásÈ kobiek! Paleta previnení
bola dlhokánska – hazardné hry,
uráÏky, pijanstvo, lenivosÈ, ru‰enie noãného pokoja, drÏanie nebezpeãn˘ch psov, r˘chla jazda v
meste ãi kúpanie mimo plavárne.
Pln˘ch osemnásÈ dní strávil v
univerzitn˘ch celách napríklad aj
budúci rí‰sky kancelár Otto von
Bismarck. Koncom 19. storoãia
uÏ boli tresty liberálnej‰ie. Väznení ‰tudenti si mohli nechaÈ priniesÈ vlastnú stravu, zakúriÈ v
kachliach a niekedy univerzitn˘
pedel priÏmúril oko aj nad tabakov˘m poku‰ením ãi mal˘m
mnoÏstvom alkoholu. Onedlho
sa pobyt za mreÏami stal prestíÏnou záleÏitosÈou a patril k ‰tudentskému „imidÏu“. Väzenie slúÏilo svojmu úãelu aÏ do roku
1933, keì starodávnym trestom
definitívne odzvonilo. O strastiach, ale aj radovánkach Ïivota
vtedaj‰ích ‰tudentov svedãia
dnes obrázky, básne, proklamácie ãi hanebné texty, zdobiace
kamenné steny jeho ciel.
Georg-August-Universität
Göttingen
www.uni-goettingen.de

Stretávka „‰esÈdesiatnikov“, absolventov Prevádzkovo-ekonomickej Fakulty V·P z rokov 1962-67.

S LEONARDOM DO SVETA

Taliansko - nielen krajina slneãn˘ch pláÏí ❁
Taliansko patrí svojou krásou k najvyhºadávanej‰ím prímorsk˘m
destináciám. Vìaka programu Leonardo da Vinci s názvom Získavanie praktick˘ch skúseností v oblasti ekologického poºnohospodárstva sa nám podarilo nav‰tíviÈ túto nádhernú krajinu, presnej‰ie región Puglia, známy produkciou olív, hrozna, paradajok a artiãokov.

Cieºom projektu bolo získaÈ nové poznatky a praktické skúsenosti o systéme ekologického
hospodárenia na pôde v krajine s
viac ako 25-percentn˘m podielom
na ekologicky obhospodarovanej
pôde v EÚ a poskytnúÈ ich subjektom zapojen˘m do rozvoja ekologického poºnohospodárstva na
Slovensku.
Na tri mesiace sa na‰ím domovom stala stotisícová „dedinka“
Andria. Pracovali sme v Consorziu
Puglia Natura, ktoré pomáha viac

30. v˘roãie svojho vzniku. Jeho
mlad‰ím kolegom je divadlo
KríÏom–KráÏom, o dobrú zábavu
na diskotékach a internátoch sa
starajú internátne rozhlasové ‰túdiá, filmové obrázky zo Ïivota
SPU priná‰a Internátne televízne
‰túdio. ëalej tu pôsobií MládeÏ
Slovenského âerveného kríÏa,
FONS – klub katolíckej mládeÏe,
ELASA – asociácia ‰tudentov záhradnej a krajinnej architektúry,
AIESEC – medzinárodná organizácia ‰tudentov ekonomiky, Klub
kaktusárov, klub taneãného ‰portu Lúãe a fotografick˘ krúÏok.
Dobrou a dlhoroãnou tradíciou
na na‰ej alma mater sú ‰tudentské a univerzitné dni, majálesy a
imatrikulácie, koncerty, divadelné
predstavenia... Je toho naozaj
veºa, staãí si len vybraÈ.

ako 6000 agropotravinárskym subjektom z regiónu Puglia zvládnuÈ
organizaãné a komerãné prekáÏky
prostredníctvom vypracovania spoloãnej marketingovej stratégie.
V konzorciu nám vytvorili vhodné
podmienky na prácu a veríme, Ïe
získané poznatky a skúsenosti vyuÏijeme pri vypracovávaní na‰ich
dizertaãn˘ch prác.
Program stáÏe bol bohat˘. Zoznámili sme sa s hostiteºskou organizáciou, spolupracujúcimi subjektmi, nav‰tívili sme poboãku cer-

tifikaãnej organizácie CiBi v Bari,
odbytové konzorcium Buono&Bio i
viacero spracovateºov bioprodukcie. SúãasÈou na‰ej práce bolo
kontaktovanie potenciálnych slovensk˘ch obchodn˘ch partnerov i
organizácií zapojen˘ch do certifikaãného procesu na Slovensku
s ponukou na vzájomnú spoluprácu. Poãas exkurzií vo v˘robni
Caffe Cavaliere sme sa dozvedeli
veºa nového o procese v˘roby i
príprave pravej a vynikajúcej talianskej kávy. Pre nás nezvyãajnou bola aj ochutnávka olivov˘ch
olejov. Nezabudli sme ani na univerzitné prostredie a zúãastnili
sme sa na zaujímav˘ch predná‰kach na Univerzite v Bari.

Absolvovaná stáÏ bola prínosná
nielen po stránke teoretickej a
praktickej, ale aj osobnej. Zoznámili sme sa s mnoh˘mi odborníkmi
z praxe, spoznali nov˘ch ºudí, nadviazali nové priateºstvá. Okrem nov˘ch poznatkov a in‰pirácií sme si
prehæbili znalosti z cudzieho jazyka. Ako zaujímavú a neoceniteºnú
skúsenosÈ odporúãame podobnú
zahraniãnú stáÏ v‰etk˘m svojim
kolegom a aj touto cestou sa chceme poìakovaÈ v‰etk˘m zainteresovan˘m, najmä Kancelárii zahraniãn˘ch vzÈahov a medzinárodn˘ch projektov SPU v Nitre, Ïe
nám umoÏnili zúãastniÈ sa na nej.
Ing. KRISTÍNA LAURENâÍKOVÁ
Ing. ZUZANA DRÍMAJOVÁ

Nerozprávkové
rozprávky

❁

O ZEMIAKU
„Zemiaky sú rozprávková plodina, obstoja na suchu, obstoja v
mokre a rastú. Vzdorujú poãasiu a veºa znesú a keì s nimi ãlovek
zaobchádza len tro‰ku pekne, odmenia sa mu päÈnásobne. Zemiaky nemajú Ïivotodarnú ‰Èavu hrozna, majú v‰ak mäsitosÈ ga‰tanov,
môÏu sa podºa ºúbosti vysmáÏaÈ alebo variÈ a hodia sa ku v‰etkému. âlovek môÏe byÈ bez chleba, keì v‰ak má zemiaky, je vÏdy ão
jesÈ. Zemiaky sa dajú piecÈ v horúcom popole a poslúÏia ako veãera, dajú sa variÈ vo vode a poslúÏia ako raÀajky. A ão k nim? Staãí
málo, zemiaky sú vìaãné, hrnãek mlieka alebo soº. Bohatí k nim uÏívajú maslo, chudobní si ich osolia ‰tipkou soli z misky."
Knut Hamsun: Matka Zem
„Gazdiná doniesla misu na stôl, plnú posolenej ‰vábky, obsypanej kyslou kapustou a znamenite omastenej. Vidno, Ïe toto sviatoãné jedlo iba kvôli hosÈovi pripravila. Na vrchu sa ãervenali
‰kvarky vypraÏené, chrumkavé...."
Martin Kukuãín: Keì báãik z Chochoºova umrie
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SPEKTRUM
AVIZUJEME
V Kongresovom centre SPU sa
30. septembra 2004 od 9.00 h uskutoãní medzinárodná vedecká
konferencia Produkãné, ekologické a krajinotvorné funkcie trávnych porastov a k⁄mnych plodín.
Podujatie v spolupráci s MP SR,
V˘skumn˘m ústavom trávnych porastov a horského poºnohospodárstva v Banskej Bystrici a Slovenskou spoloãnosÈou pre vedy poºnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne pri SAV pripravila Katedra trávnych ekosystémov a k⁄mnych plodín FAPZ.

BLAHOÎELÁME
✸ Poãas letn˘ch prázdnin oslávili v˘znamné Ïivotné jubileá –
60 rokov: prof. Ing. Emil Lí‰ka,
CSc., Ing. Ivan Danãák, CSc., a 50
rokov: doc. Dr. Ing. Richard Pospi‰il, Ing. Ladislav Illé‰, PhD., a Ing.
Jozef Îembery, PhD. Kolektív spolupracovníkov z Katedry rastlinnej
v˘roby im pri tejto príleÏitosti srdeãne blahoÏelá a praje pevné
zdravie, veºa spokojnosti a osobn˘ch i pracovn˘ch úspechov.
✸ V sobotu 18. septembra 2004
uzavreli manÏelstvo Martina Flóri‰ová, pracovníãka sekretariátu dekana Mechanizaãnej fakulty a Ing.
·tefan Koprda, doktorand na Katedre elektrotechniky a automatizácie. Prajeme veºa ‰Èastia!

OZNAMUJEME
Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe:
➤ 29. septembra 2004 o 10.00 h
na Katedre ochrany rastlín (pavilón A, 5. posch., cviãebÀa AA-52)
bude MSc. MAHA A. SHOAIB,
doktorandka na KOR, obhajovaÈ
dizertaãnú prácu na tému V˘skyt,
popis a prirodzení nepriatelia suchozemsk˘ch slimákov s ulitou a
nah˘ch slimákov na Slovensku;
➤ 14. októbra 2004 o 8.30 h v
zasadaãke Katedry genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T, 1.
posch.) bude Ing. JÁN MENDEL,
extern˘ doktorand na Katedre v˘Ïivy zvierat, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému PouÏitie enz˘mov
1,4-endo-betaxylanázy a proteázy
v k⁄mnych zmesiach pre v˘krmové kurãatá s prevahou p‰enice;
➤ 14. októbra 2004 o 11.00 h v
zasadaãke Katedry genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T, 1.
posch.) bude Ing. IGOR DETKO,
extern˘ doktorand na Katedre v˘Ïivy zvierat, obhajovaÈ dizertaãnú

Musíme ÈahaÈ
za jeden povraz

prácu na tému PouÏitie enzymatického premixu proteázy, α-amylázy a xylanázy v k⁄mnych zmesiach pre v˘krmové kurãatá;
➤ 22. októbra 2004 o 10.00 h na
Katedre rastlinnej v˘roby (pavilón
A, 1. posch., cviãebÀa 12) bude
Ing. JANA VARGOVÁ, doktorandka na KRV, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému Biologická racionalizácia a ekologizácia pestovateºského systému ozimn˘ch foriem p‰enice tvrdej a p‰enice letnej;
➤ 22. októbra 2004 o 12.00 h na
Katedre rastlinnej v˘roby (pavilón
A, 1. posch., cviãebÀa 12) bude
Ing. EVA JÓÎEFFIOVÁ, externá
doktorandka na Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch
produktov FBP, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Technologická a senzorická anal˘za vybran˘ch druhov mrazenej zeleniny.

Riaditeº Sociologického ústavu SAV ªubomír FalÈan je urbanistick˘ sociológ, ãiÏe sociológ, ktor˘ sa zaoberá problematikou sídelnej
‰truktúry, regionálneho rozvoja, cezhraniãnej spolupráce, lokálnou
demokraciou. Je mu preto blízka aj problematika vidieka a krajiny.
Svedãí o tom aj jeho funkcia podpredsedu Vidieckeho parlamentu
SR. Koncom uplynulého ‰kolského roka nav‰tívil na‰u univerzitu s
veºk˘m balíkom. PretoÏe je okrem iného presvedãen˘ o potrebe spolupráce medzi vzdelávacími in‰titúciami a v˘skumnou bázou a nemá
rád „Ïabomy‰ie vojny“ na túto tému.

NEREBA ICH PREDSTAVOVAË. Univerzita, to nie sú len uãitelia a
‰tudenti. Infra‰truktúru tvorí cel˘ rad zamestnancov, ktorí sa starajú o
chod tohto zloÏitého mechanizmu. Pani MILKA PIECKOVÁ vo vynovenej podateºni pod aulou dôsledne dbá o to, aby kaÏd˘ odosielateº
vãas na‰iel svojho adresáta.

UPOZOR≈UJEME
Dekan Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu vypisuje dodatoãné
prijímacie konanie na obsadenie
miest na doktorandské ‰túdium vo
vedn˘ch odboroch:
62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, ‰pecializácia ekonomika a manaÏment poºnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;
62-70-9 Riadenie a ekonomika
podnikov.
Uzávierka prihlá‰ok je 28. 9.
2004.

ZAZNAMENALI SME
✸ Pri príleÏitosti 40. v˘roãia zaloÏenia Katedry pedagogiky a psychológie sa 22. septembra 2004
v Kongresovom centre SPU uskutoãnila medzinárodná vedecká
konferencia Nové trendy v príprave uãiteºov profesijn˘ch predmetov a praktickej prípravy. Zá‰titu
nad podujatím prevzal rektor SPU
prof. I. Okenka a dekan FEM prof.
P. Bielik.

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
V. Petﬁvalsk˘ a kol.: Zoológia. 1. vydanie, náklad 800 ks, cena 63 Sk.
I. Michalík a kol.: Návody na laboratórne cviãenia z biochémie. 2.
nezmenené vydanie, náklad 500 ks.
V. Horãin: Technológia spracovania ovocia a zeleniny. 1. vydanie,
náklad 300 ks, cena 93 Sk.
T. Ko‰ão: Financie a mena. 1. vydanie, náklad 400 ks, cena 60 Sk.
A. Hru‰koviãová a kol.: Laboratórne postupy z organickej chémie.
1. vydanie, náklad 250 ks, cena 51 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
J. Matu‰koviã a kol.: Technológie ovocinárskeho ‰kôlkarstva. 1.
vydanie, náklad 300 ks, cena 398 Sk (s farebnou prílohou)

MONOGRAFIE
M. UÏáková: Frekvencia, testovanie a osvojovanie frázov˘ch slovies anglického jazyka. 1. vydanie, cena 96 Sk.
I. Petransk˘ a kol.: Skú‰obné stavy pre Ïivotnostné skú‰ky hydrostatick˘ch prevodníkov. 1. vydanie, cena 127 Sk.
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âíslo

Uzávierka

Vyjde

âíslo

Uzávierka

Vyjde

Tridsiaty deviaty roãník medzinárodného filmového festivalu
Academia film Olomouc (AFO) sa
pod názvom PätnásÈ rokov na ceste bude konaÈ 4. aÏ 7. októbra
2004. Organizátori chcú divákom
pripomenúÈ v˘roãie zamatovej revolúcie z roku 1989, ale priblíÏiÈ aj
témy a skutoãnosti spojené s nikdy nekonãiacou cestou od totality
k demokracii. Informácie a program na www.afo.cz.
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„Îivot je náhoda“, povedal nám v
redakcii. „Videl som v televízii informáciu o vzniku novej Fakulty európskych ‰túdií a napadlo mi, Ïe
môÏem „predaÈ“ aj ãasÈ na‰ej produkcie, samozrejme v úvodzovkách, veì ãlovek rád daruje a pomôÏe, ak je to v jeho moci. PoÏiadal som kolegov, aby zozbierali
publikaãné v˘stupy na témy, ktoré
sa na novej fakulte budú vyuãovaÈ.
Niektoré publikácie sú star‰ieho
dáta, niektoré nov‰ie. Napríklad
najnov‰ie ãíslo ãasopisu Socioló-

RECENZIA
Atlas chorôb ovocn˘ch
druhov a viniãa hroznorodého
V t˘chto dÀoch sa dostáva do
obchodnej siete (aj do predajne
SPU) najnov‰í Atlas chorôb ovocia
a viniãa hroznorodého. Autori tejto
publikácie, doc. Ing. J. Huszár,
DrSc., a Ing. K. Hudec, PhD., z Katedry ochrany rastlín SPU, sú uznávan˘mi odborníkmi v oblasti ochrany rastlín. KeìÏe na Slovensku boli
atlasy tohto druhu vydané dávnej‰ie a vzhºadom na to, Ïe v poslednej dobe nastali niektoré zásadné
zmeny v oblasti ochrany rastlín, ako
sú napríklad v˘skyty nov˘ch chorôb
na na‰om území a v neposlednej
miere i zmeny v chemickej ochrane
proti jednotliv˘m chorobám, patrí
táto nová publikácia medzi prvotiny
svojho druhu s názorn˘mi popismi
a farebn˘mi fotografiami najzávaÏnej‰ích chorôb vyskytujúcich sa i v
na‰ich záhradkách.
V prvej kapitole sú spracované
charakteristiky pôvodcov chorôb
podºa najnov‰ích poznatkov. Opis
49 chorôb sa uvádza podºa skupín
plodín, a to choroby jadrového,
kôstkového a drobného ovocia,
choroby orecha kráºovského a viniãa hroznorodého. Pri charakteristike chorôb sú uvedení pôvodcovia
chorôb, hostiteºské druhy, symptómy choroby vrátane ‰kodlivosti,
spôsoby ‰írenia pôvodcov chorôb

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona
ã. 522/2003 Z.z. o v˘kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie
na obsadenie miest vedúcich katedier Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho
rozvoja:
● Katedra regionálneho rozvoja,
● Katedra práva,
● Katedra trvalo udrÏateºného rozvoja,
● Katedra ekológie,
● Katedra environmentálneho manaÏmentu DP v Ko‰iciach.
Podmienky:
- profesor alebo docent v príslu‰nom odbore smerovania katedry,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- minimálne 3-roãná prax vo vedúcej funkcii,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti - posúdi v˘berová komisia,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – posúdi v˘berová komisia,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom odbore.
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle §
77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ funkãného miesta docenta v bakalárskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor ochrana pred prírodn˘mi a hospodárskymi katastrofami na Katedre práva FE·RR.
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch miest docentov sú uvedené na web stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU;
➤ vedúceho Útvaru investícií rektorátu SPU.
Podmienky:
- V· vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- schopnosÈ organizovaÈ prácu kolektívu,
- minimálne 5-roãná prax v odbore stavebníctvo,
- odborná spôsobilosÈ v stavebnej ãinnosti;
➤ vedúceho Útvaru správy majetku rektorátu SPU.
Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa,
- odborná prax minimálne 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC,
- organizaãná a riadiace schopnosti,
- záujem o celoÏivotné vzdelávanie.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní, potvrdením o praxi a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte do 8. 10. 2004 na Útvar
personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

poºnohospodár

Diplom
za úspe‰nú
reprezentáciu
Koncom júla sa konalo stretnutie rektora SPU Imricha Okenku s
úspe‰n˘mi ‰tudentmi, reprezentantmi „farieb“ na‰ej ‰koly. „Z tohto miesta chcem veºmi srdeãne
poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí sa v uplynulom ‰kolskom roku priãinili o
‰írenie dobrého mena SPU v oblasti ‰portu, kultúry a spoloãensk˘ch aktivít. Hreje ma pocit, keì
zo vzájomn˘ch súÈaÏí s in˘mi univerzitami vychádzajú na‰i reprezentanti víÈazne“, povedal rektor
vo svojom príhovore.
Diplom na pamiatku si prevzali
‰portovci, ktorí sa dobre umiestnili na tohtoroãnej 1. slovenskej
univerziáde, ãlenovia FS Zobor,
divadielkari, Klub kultúrnej a záujmovej ãinnosti, MládeÏ Slovenského âerveného kríÏa, ale aj zástupcovia Katedry v˘Ïivy ºudí a
Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.
Striebornú medailu SPU za zásluhy o rozvoj univerzity a univerzitného ‰portu udelilo vedenie
‰koly doc. Zdenkovi Belajovi, ktor˘ v júni tohto roku ukonãil svoje
dlhoroãné pôsobenie na na‰ej alKP
ma mater.

gia v angliãtine. Vydávame ‰tyri ãísla v slovenãine a dve v anglickej
mutácii. Je to karentovan˘ ãasopis
a toto posledné ãíslo bolo kompletne venované integrácii. Sú to v˘sledky najnov‰ieho v˘skumu. Ponúkol som veci, ão by mohli poslúÏiÈ pri ‰tarte novej fakulty. Tento
„balíãek“ kníh chápem ako prv˘
krok spolupráce pri poskytovaní
odbornej literatúry va‰ej kniÏnici.“
Publikácie zo SAV nájdete vo
fonde Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice. ëakujeme!
KP

a metódy ochrany proti danému
patogénovi. Z metód ochrany sú uvedené najnov‰ie biologické, agrotechnické, mechanické a chemické
postupy, príp. iné fytosanitárne
metódy.
Sme presvedãení, Ïe atlas aspoÀ ãiastoãne vyplní dlhodob˘ nedostatok literatúry pre odbornú verejnosÈ, bude vhodnou uãebnicou
pre v˘uãbu predmetu choroby záhradníckych rastlín, ale aj poºnohospodárska fytopatológia. Odporúãame ju do pozornosti drobno-,
ale aj veºkopestovateºov ovocia a
viniãa hroznorodého.
Prof. Ing. IVAN HRIâOVSK¯, DrSc.

S PIETOU
Odborov˘ zväz
pracovníkov ‰kolstva a vedy na Slovensku a vedenie
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbok˘m zármutkom
oznamujú, Ïe dÀa
28. augusta 2004
vo veku nedoÏit˘ch
60 rokov náhle zomrel

RNDr. Milan Vachula
podpredseda OZ P‰aV, predseda ZdruÏenia vysok˘ch ‰kôl a priamo riaden˘ch organizácií a
predseda Správnej rady SPU.
SpoloãnosÈ v Àom stráca úprimného ãloveka,
priateºa, spolupracovníka, dlhoroãného odborárskeho funkcionára, vysoko‰kolského uãiteºa, ktor˘ podstatnú ãasÈ svojho plodného Ïivota obetavo
venoval ‰kolstvu, zlep‰ovaniu pracovn˘ch podmienok uãiteºov a ‰kolsk˘ch pracovníkov. Odi‰iel
na vrchole svojich Ïivotn˘ch aktivít, pln˘ tvorivosti a ãinorodosti. PoÏíval prirodzenú autoritu v orgánoch Rektorskej konferencie, Klube dekanov, v
Rade vysok˘ch ‰kôl, na zasadnutiach so zástupcami ‰tátnej správy, ako aj v základn˘ch odborárskych organizáciách vysok˘ch ‰kôl. Popri odborárskej práci úspe‰ne pôsobil ako vysoko‰kolsk˘
pedagóg na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V marci
roku 2003 bol zvolen˘ za predsedu Správnej rady
SPU, orgánu podporujúceho posilÀovanie väzby
‰koly a spoloãnosti. V tejto funkcii uplatÀoval a
presadzoval verejn˘ záujem v ãinnosti Slovenskej

poºnohospodárskej univerzity, najmä v súvislosti
s vyuÏívaním jej majetku a finanãn˘ch prostriedkov poskytnut˘ch ‰tátom.
Milan Vachula s prirodzenou samozrejmosÈou
rozdával kaÏdému vo svojom okolí svoje vzácne
ºudské vlastnosti, Ïivotnú múdrosÈ, pracovitosÈ,
ãestnosÈ a ústretovosÈ, dobrosrdeãnosÈ v konaní.
Vysoko si cenil a vnútorne preÏíval rodinné hodnoty a zveºaìoval dediãstvo svojich predkov na
rodnej Myjave.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 2. septembra v bratislavskom krematóriu.
âesÈ jeho pamiatke!
Za Ruth Fodorovou
(1916 – 2004)
Narodila sa v Brne, no osud ju po nenahraditeºnej strate rodiny v dôsledku rasovej perzekúcie v
druhej svetovej vojne v roku 1947 zavial do Nitry,
kde zaãala nov˘ Ïivot po boku druhého manÏela,
oãného ‰pecialistu dr. J. Fodora. Po jeho smrti Ïila viac ako 23 rokov sama, v kruhu priateºov, kolegov, susedov, ktorí jej pomáhali. Boli jej oporou
a nahrádzali nenahraditeºné, vlastnú rodinu. Mala
rada ºudí a tí jej náklonnosÈ opätovali.
I keì poãas Ïivota pracovala vìaka svojmu
vzdelaniu a jazykov˘m znalostiam na viacer˘ch
miestach, najrad‰ej spomínala na ãasy, keì pôsobila na Katedre genetiky a plemenárskej biológie na‰ej univerzity a na svojich mil˘ch kolegov
nezabúdala ani v rokoch penzie. Bola to vzácna
osobnosÈ, Ïena vysok˘ch morálnych a ºudsk˘ch
vlastností. Napriek v‰etkému, ão preÏila, sa na
svet pozerala realisticky, kriticky, ale vÏdy i s dávkou humoru. Zaãiatkom leta sme sa s Àou navÏdy
rozlúãili.
âesÈ jej pamiatke!
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