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Z PRANOSTÍK
Sneh ondrejov˘,
Ïitu nehoví.
Keì v decembri
mrzne, sneÏí,
úrodn˘ rok za t˘m beÏí.
Na svätého Mikulá‰a

DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

STΩPâEK
Keì takto v zime ráno vstávam do vykúrenej izby, ãasto si
spomeniem, ako to b˘valo u
nás doma. Ten, kto prv˘ vstával, musel r˘chlo zakúriÈ, aby
bolo pri spoloãn˘ch raÀajkách
uÏ príjemne. ·krtnutie zápalkou
a o chvíºu sa uÏ ‰írilo teplo. Z
kachieº, v ktor˘ch sa spaºovala
BIOMASA. Pravda, vtedy som
to e‰te nevedela, pretoÏe pre
nás to boli obyãajné voÀavé
drevené PILINY! Lacn˘ zdroj
energie, veì v na‰om mesteãku stála nábytkáreÀ, ktorá ich
produkovala v hojnom mnoÏstve. Niekoºko vleãiek tohto nepotrebného odpadu kaÏdé leto
zakotvilo na na‰om dvore. Vo
veºk˘ch ko‰och sme ho poodná‰ali do ‰opy a kurivo na zimu
bolo pod strechou. V zime potom pri‰la druhá etapa, pretoÏe
piliny vám len tak horieÈ nebudú! Treba ich prácne a dômyselne natlaãiÈ do prázdnych
valcovit˘ch plechov˘ch nádob
tak, aby hmota dlho horela.
Dne‰nou reãou povedané, vytvoriÈ jednu veºkú BRIKETU.
Potom uÏ len vloÏiÈ do ‰peciálnych kachieº a te‰iÈ sa z ich sálavého tepla. Ak ste dobre rátali, tak si domyslíte, Ïe sme sa
ohrievali trikrát! Najprv v lete,
k˘m sme „biomasu“ dostali pod
strechu, potom pri plnení „piliÀákov“ a aÏ nakoniec v kresle
pri knihe! Treba dodaÈ, Ïe sme
do tejto práce boli zapojení
v‰etci, celá rodina. MoÏno sme
si my, deti, obãas aj pohundrali, keì bolo treba pomáhaÈ, ale
dnes, po rokoch, spomínam uÏ
len na tie spoloãne strávené veãery pri príjemne sálajúcom a
voÀajúcom teple a na neopakovateºnú chuÈ peãen˘ch zemiakov...
Pre‰lo zopár rokov a dnes sa
uÏ z t˘chto prirodzen˘ch vecí
stala téma odbornej literatúry.
Navraciame sa k prírode, vyuÏívame alternatívne zdroje energie, ekologicky myslíme... Ktovie, odkiaº vedel ná‰ otec o bioK. POTOKOVÁ
mase???

RADI UVEREJ≈UJEME
V Ivanke pri Dunaji sa 27. októbra 2004 uskutoãnil ‰tvrt˘
roãník odovzdávania cien Mladá osobnosÈ Slovenska. Komora mlad˘ch Slovenska t˘mto
spôsobom odmeÀuje ‰tudentov
za úspe‰nú reprezentáciu na
medzinárodn˘ch konferenciách
·VOâ a ìal‰ích odborn˘ch podujatiach. Medzi ‰trnástimi ocenen˘mi boli aj ‰tudenti piateho
roãníka FEM Marta Muková a
Ivan Îiak (na snímke), ktorí reprezentovali na‰u univerzitu na
súÈaÏi Slovensko-amerického
podnikateºského fondu ZaãaÈ
podnikaÈ a na medzinárodnej
konferencii ·VOâ v Nov˘ch
Zámkoch.
BlahoÏeláme a prajeme veºa
-mìal‰ích úspechov!

UNIVERZITY

V

NITRE

uÏ je v‰etka zima na‰a.

SPU v Nitre: PomôÏeme Tatrám!
Niãiv˘ prírodn˘ Ïivel opäÈ raz
ukázal svoju nadvládu nad ãlovekom a priniesol skazu a pusto‰enie do na‰ich veºhôr. Víchor
za niekoºko minút zmenil pohºad
na majestátne Tatry, na‰e vzácne prírodné a kultúrne dediãstvo. Ekologická katastrofa, ktorej sme iba tich˘mi svedkami,
otriasla aj nami, zamestnancami
a ‰tudentmi Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre.
Îivot v Tatrách sa po Ïivelnej pohrome pomaly vracia do star˘ch
koºají. Aj SPU ponúkla konkrétne
formy pomoci, aby sa na‰e hory
opäÈ zaskveli v plnej kráse. Pre
t˘ch, ktorí radi nav‰tevujú rekreaãné zariadenie v Raãkovej doline, je
tu dobrá správa. Víchrica tento kút
na‰Èastie obi‰la.

K Ïivotnému jubileu profesora Bullu
Ôsmeho decembra oslávi 60. narodeniny prof.
Ing. Jozef Bulla, DrSc., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Patrí k v˘znamn˘m vedeck˘m
a pedagogick˘m pracovníkom na‰ej univerzity.
Jeho 33-roãná vedeckov˘skumná ãinnosÈ je zameraná na oblasÈ genetiky a ‰ºachtenia hospodárskych zvierat a aktívnu medzinárodnú spoluprácu
v oblasti Ïivoãí‰nej v˘roby.
Ako samostatn˘ vedeck˘ pracovník a neskôr riaditeº ústavu genetiky VÚÎV v Nitre bol hlavn˘m
rie‰iteºom a koordinátorom viacer˘ch domácich a zahraniãn˘ch vedeckov˘skumn˘ch projektov. Je
autorom mnoh˘ch koncepãn˘ch a
prognostick˘ch materiálov pre vedecké a riadiace orgány a spoloãenskú prax. V˘sledky svojej práce publikoval v 380 pôvodn˘ch vedeck˘ch a odborn˘ch prácach a 11
kniÏn˘ch tituloch. Pod jeho vedením ukonãilo vedeckú prípravu 16

doktorandov a kandidátov vied, z
toho 3 zahraniãní. Aktivity profesora Bullu v poãetn˘ch vedeck˘ch a
odborn˘ch spoloãnostiach, v Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied, ktorej bol v rokoch
1998-2001 predsedom a ãlenstvo
v medzinárodn˘ch vedeck˘ch organizáciách patria do komplexu jeho tvorivej ãinnosti.
V rámci 25-roãnej pedagogickej
ãinnosti pôsobí na SPU ako vysoko‰kolsk˘ uãiteº, v rokoch 1993 aÏ
1996 aj ako vedúci Katedry ‰pe-

ciálnej zootechniky a v súãasnosti
ako dekan FBP. Je nositeºom viacer˘ch ocenení na domácej a zahraniãnej pôde.
Profesor Bulla je uznávanou
pedagogickou a vedeckou osobnosÈou, ktorej hlavnou charakteristikou je skromnosÈ, múdrosÈ a
veºkorysosÈ, je to ãlovek s poctiv˘m prístupom k práci a k Ïivotu.
V mene v‰etk˘ch spolupracovníkov a ‰tudentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva mu
srdeãne blahoÏeláme k v˘znamnému Ïivotnému jubileu, vyjadrujeme úctu k jeho doteraj‰iemu dielu, osobnosti a Ïeláme dobré zdravie, pohodu v kruhu svojich blízkych a priateºov a mnoho ìal‰ích
tvoriv˘ch úspechov v pedagogickej, vedeckej a riadiacej práci.
Prof. Ing. J. KOVÁâIK, PhD.

Symbolickou minútou ticha
spomíname na nenahraditeºn˘
poklad, ktor˘ priná‰al mnoh˘m
generáciám krásu, ale i mnohorak˘ úÏitok.
Po chvíli smútku a ‰oku v‰ak
treba myslieÈ na obnovu zniãenej krajiny. Na‰a univerzita,
ktorá má vo vienku aj prípravu
odborníkov pre trvalo udrÏateºnú tvorbu a ochranu krajiny,
podáva pomocnú ruku do tohto
celonárodného úsilia. Ponúkame svoje odborné zázemie,
vedeckú erudíciu a v˘robné kapacity. Skúsení pedagogickí a
vedeckov˘skumní pracovníci,
ale aj budúci absolventi z ob-

lasti biologick˘ch a technick˘ch
vied, krajinného inÏinierstva, rizikového manaÏmentu ãi manaÏmentu prírodn˘ch zdrojov
sú toho zárukou. Sme pripravení, pretoÏe prax súvisiaca s
globálnou zmenou klímy nás k
tomu núti. Na‰ou snahou je
etablovaÈ ‰tudijné programy s
cieºom vychovávaÈ odborníkov,
ktorí budú pripravení zasiahnuÈ, ak nastane prírodná katastrofa, budú sa venovaÈ prevencii a moÏnostiam rie‰enia.
Na‰ím prianím je, aby museli
zasahovaÈ ão najmenej!
Prof. Dr. Ing. I. OKENKA, PhD.,
rektor SPU

ZO ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU
Konalo sa 4. novembra a zaãalo sºubom nov˘ch ãlenov. Za
ãlenku pedagogickej komisie bola zvolená M. ·kulecová (FEM),
za ãlena komisie pre rozvoj prof. J. Kulich (FBP). Nahradili t˘ch
ãlenov AS, ktorí skonãili svoj pracovn˘ pomer na univerzite, resp.
ukonãili ‰túdium. Senát jednomyseºne schválil návrh na úpravu
rozpoãtu SPU na rok 2004 bez pripomienok a vyslovil súhlas so
·tatútom správnej rady. ZároveÀ schválil návrh rektora na ãlenov
tejto rady, a to doc. M. Kadleãíkovú a akad. arch. L. ·vihela. AS
odporúãa ministrovi ‰kolstva vymenovaÈ za ìal‰ích ãlenov správnej rady doc. M. Belicu, Ing. J. Danovú a Ing. A. Szabóa.
Väã‰inou hlasov schválil senát v zmysle svojich kompetencií
návrh rektora na predaj pozemkov SPU uÏívan˘ch ãlenmi ZO
SZZ 11-64 Nitra SPU za cenu 22,50 Sk za m 2. Kupujúci uhradia
náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k uveden˘m pozemkom, správne poplatky za návrhy na zaãatie konaní o povolení vkladov do katastra nehnuteºností a správne poplatky za
osvedãenie podpisu ‰tatutárneho orgánu predávajúceho.
V ìal‰om senát schválil úpravu ·tudijného poriadku SPU t˘kajúcu sa jazykového vzdelávania a návrh na dlhodob˘ prenájom
priestorov v ·D A. Bernoláka na 13 rokov na zriadenie zubnej
ambulancie. V bode rôzne sa diskutovalo o moÏnostiach parkovania pred ·D MladosÈ, problematike ISIC kariet, o situácii t˘kajúcej sa tenisového areálu po vypovedaní zmluvy tenisovému
klubu a verejnej ponuke na predaj areálu, ako aj o moÏnosti zria-rdiÈ súkromnú materskú ‰kolu na Hospodárskej ulici.

PÔDOHOSPODÁRSTVO - DOMINANTN¯ FAKTOR ROZVOJA EKOLOGICKY A SOCIÁLNE VYVÁÎENEJ KRAJINY

Priority v˘skumu pre trvalú udrÏateºnosÈ
Pôdohospodárske vedy, v˘skum a v˘voj sú prevaÏne cielené,
orientované na získavanie poznatkov pre vyuÏitie v˘sledkov v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti pôdohospodárskeho
odvetvia. Ide o inovaãnú, tvorivú ãinnosÈ, zameranú na získanie realizovateºn˘ch v˘sledkov, priãom vyuÏíva objavy z viacer˘ch základn˘ch vedn˘ch disciplín po ich tvorivej aplikácii na cielené poznanie.
Aké sú vecné a systémové priority v˘skumu a v˘voja v trvalo udrÏateºnom pôdohospodárstve? Informuje prof. Ing. ·TEFAN MIHINA,
PhD., riaditeº Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied.
Rastúca spoloãenská poÏiaAj v rezolúcii Európskeho pardavka na vytváranie trvalo udrÏa- lamentu k poºnohospodárstvu a
teºného, multifunkãného a envi- poºnohospodárskemu v˘skumu v
ronmentálne orientovaného pô- roku 2003 je zdôraznené, Ïe modohospodárstva vychádza z ne- del multifunkãného poºnohospobezpeãia vyãerpania neobnoviteº- dárstva má kºúãov˘ v˘znam pre
n˘ch vstupov, zvy‰ovania zaÈaÏe- dynamick˘ rozvoj vidieckej oblasnosti prírodného a Ïivotného ti a je dominantn˘m faktorom v
prostredia odpadmi a kontaminát- celkovej ekologickej a sociálnej
mi, alokácie produkãn˘ch proce- vyváÏenosti krajiny a má zohºadsov odvetvia v otvorenej krajine i ÀovaÈ aj regionálne sociálno-ekojeho v˘znamného ovplyvÀovania nomické a environmentálne podkvality Ïivota obyvateºstva. Pôdo- mienky a osobitosti.
hospodárstvo sa stále v˘raznejPrioritami v˘skumu a v˘voja
‰ie chápe aj ako dominantn˘ fak- vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota na
tor pre rozvoj vidieka, ekologickú Slovensku sa zaoberá úloha ‰táta sociálnu vyváÏenosÈ krajiny. neho programu vedy a techniky,
Tieto skutoãnosti, vstup Sloven- ktorú koordinoval Prognostick˘
ska do EÚ a uznesenia vlády SR ústav SAV. Úloha bola rozdelená
ã. 251 z 24.3.2004 k pozícii Slo- do 14 ãastí, tzv. rie‰iteºsk˘ch pavenska k lisabonskému procesu nelov, z ktor˘ch jeden sa zaobepodmieÀujú a vyÏadujú adekvát- ral v˘skumom a v˘vojom v trvalo
ne zameranie a urãenie priorít udrÏateºnom pôdohospodárstve.
pôdohospodárskej vedy, v˘sku- âlenmi ná‰ho panelu boli pracovníci pôdohospodárskych v˘skummu a v˘voja.

n˘ch in‰titúcií, ktorí do rie‰enia
zapojili aj in˘ch spolupracovníkov
z v˘skumn˘ch ústavov rezortu,
SAV, univerzít i uÏívateºov v˘sledkov v˘skumu – spolu viac
ako 100 odborníkov. SPU reprezentoval doc. Marián Brestiã, prorektor SPU.
Rie‰enie pozostávalo z troch
etáp. Na zaãiatku sme identifikovali základné rozvojové oblasti na
Slovensku v podmienkach udrÏateºného rozvoja a globalizácie,
ìalej trendy rozvoja vedy a techniky v SR v podmienkach európskeho v˘skumného priestoru a
nakoniec sme navrhli vecné a
systémové priority v˘skumu a v˘voja. Stanovili sa tri základné
priority: 1. Efektívnej‰ie vyuÏívanie, ochrana, regenerácia a trvalá
reprodukcia prírodn˘ch zdrojov
Slovenska pri zohºadÀovaní ekologick˘ch poÏiadaviek. 2. Zvy‰ovanie konkurencieschopnosti pôdohospodárskej produkcie. 3. Monitorovanie a anal˘za produkãného potenciálu slovenskej krajiny z
hºadiska oãakávan˘ch zmien, reálnych moÏností jej ekonomického vyuÏívania, sociálnych a environmentálnych funkcií.
V rámci prvej priority by sa v˘skum mal zameraÈ hlavne na: v˘voj metód ovplyvÀovania biodiverzity, produkãn˘ch a ekologic-

k˘ch funkcií ekosystémov pôdohospodárskej krajiny, manaÏment
rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych genetick˘ch zdrojov, trvalú udrÏateºnosÈ
lesn˘ch ekosystémov, cielené vyuÏitie lesnej biomasy, zefektívÀovanie potravinárskej produkcie vo
vertikálnej väzbe na domácu primárnu poºnohospodársku v˘robu,
rozvoj pôdohospodárskej produkcie biologick˘ch, technick˘ch a
energetick˘ch surovín na nepotravinové vyuÏitie, transformovanie technológií na úspornej‰ie vyuÏitie neobnoviteºn˘ch energetick˘ch a materiálov˘ch vstupov za
súãasného environmentálne prijateºného podielu obnoviteºn˘ch
zdrojov produkovan˘ch v samotnom pôdohospodárstve, zvy‰ovanie vodoretenãnej kapacity krajiny zlep‰ením biokrytu a retardáciou odtoku vnútorn˘ch vôd.
Z hºadiska zvy‰ovania konkurencieschopnosti pôdohospodárskej produkcie by sa mal v˘skum zameraÈ na tieto problémy:
v oblasti genetického inÏinierstva
na vyuÏívanie disponibilného genofondu na tvorbu biologického
produkãného materiálu s ekonomicky v˘hodnej‰ou a kvalitnej‰ou
produkciou a zv˘‰enou odolnosÈou, na zdokonaºovanie a stabilizáciu ekologizácie poºnohospodárstva pre v˘robu biopotravín,

zvy‰ovanie produkcie originálnych, bezpeãn˘ch a kvalitn˘ch
potravín a na rozvoj v˘roby
„funkãn˘ch potravín“. Okrem toho
na vyuÏívanie biotechnologick˘ch
a naturálnych metód v prevencii,
diagnostike a lieãbe infekãn˘ch
chorôb zvierat, adaptáciu pôdohospodárskych produkãn˘ch procesov a technologick˘ch postupov na poÏiadavky spotrebiteºa a
spoloãnosti z hºadiska etick˘ch
noriem a ekonomick˘ch dosahov.
Z pohºadu tretej priority sa
predpokladá orientácia v˘skumn˘ch projektov na urãovanie podmienok a limitov hospodárenia
pre produkãné vyuÏitie intenzívnych a zraniteºn˘ch oblastí a oblastí s hor‰ími prírodn˘mi podmienkami v interakcii s prebiehajúcimi lokálnymi (a oãakávan˘mi
globálnymi) klimatick˘mi zmenami, nástroje pre vytváranie vhodnej ‰truktúry poºnohospodárskej
krajiny z hºadiska trvalo udrÏateºného rozvoja, vyuÏitie komplexn˘ch pozemkov˘ch úprav pre zachovanie a skvalitÀovanie funkcií
krajiny, zdokonaºovanie protinákazov˘ch opatrení vo vzÈahu k
zmenám v globálnej nákazovej
situácii zvierat a na rozvoj informaãn˘ch technológií pre podporu
agrárneho sektora a vidieka.
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Regióny – vidiek – Ïivotné prostredie
Prvá medzinárodná vedecká konferencia FE·RR sa konala v rámci T˘ÏdÀa európskej vedy, 11. a 12. novembra, pod zá‰titou ministra
v˘stavby a regionálneho rozvoja Lászlóa Gyurovszkého, rektora
SPU Imricha Okenku a dekana Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja Vladimíra Gozoru.
Tematické zameranie Regióny – vidiek – Ïivotné prostredie 2004
vychádzalo nielen z aktuálnych problémov súãasného rozvoja spoloãnosti, ale odráÏalo aj vedeckov˘skumnú orientáciu základn˘ch
pracovísk fakulty.

Foto: (za)

Genetické zdroje treba vyuÏívaÈ !
Katedra genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ pozvala záujemcov o
prezentáciu v˘sledkov vedeckov˘skumnej ãinnosti na svoje pracovisko. Ako informoval vedúci katedry prof. MILAN BEÎO, v rámci dÀa otvoren˘ch dverí ponúkli prehliadku pracoviska, laboratórií,
skleníka, sieÈovníka a experimentálnej plochy, predstavili program
GENOVA, urãen˘ na prenos aktuálnych poznatkov do vyuãovacieho procesu a na záver t˘ÏdÀa seminár o informaãnom systéme
GENOTYPDATA.
Uviedol ho doc. Ján Brindza,
ktor˘ zdôraznil, Ïe problematika
biodiverzity, resp. agrobiodiverzity je dnes v centre pozornosti, a
to najmä z hºadiska vyuÏitia obrovského prírodného bohatstva v
prospech v˘Ïivy ºudí. Nie je to niã
nového, veì uÏ pred desiatkami a
stovkami rokov sa majstri pera a
‰tetca snaÏili zachytiÈ rôznorodosÈ
a variabilitu rastlinného a Ïivoãí‰neho sveta. Svedãia o tom prekrásne ilustrované atlasy rôznych
druhov rastlín, ktoré sú p˘chou
renomovan˘ch kniÏníc. I dnes sú
dobrou pomôckou pre vedcov, aj
t˘ch, ktorí pracujú v génov˘ch
bankách, pretoÏe sú vern˘m obrazom aj t˘ch menej známych
krajov˘ch odrôd z rôznych krajín.
Pozoruhodná je napríklad zbierka
milánskej univerzity s vy‰e 1500
voskov˘mi modelmi najrôznej‰ích
druhov ovocia, ktoré i po dvesto

âÍTALI SME
Minister pôdohospodárstva
SR Zsolt Simon oznámil 18.
novembra 2004 verejnosti, Ïe
podpísal koneãnú akreditáciu
Pôdohospodárskej platobnej
agentúry (PPA). Znamená to,
Ïe PPA je od tejto chvíle plne
spôsobilá vykonávaÈ v‰etky úkony súvisiace s administrovaním, vyplácaním a kontrolou európskych zdrojov.
Akreditácia bola vydaná na
základe závereãnej správy audítorskej spoloãnosti Deloitte
Slovensko, ktorá vykonávala
predakreditaãn˘ audit PPA. V
dokumente audítor vyjadril názor, Ïe agentúra v dostatoãnej
miere implementovala opatrenia na dosiahnutie primeraného súladu s kºúãov˘mi akreditaãn˘mi kritériami.
Správy MP SR z 19. 11. 2004

rokoch pôsobia ako Ïivé. Neãudo,
Ïe vyuÏitiu pôvodného genofondu
krajov˘ch odrôd sa v súãasnosti
venuje toºká pozornosÈ, veì aj
medzinárodné dohovory pobádajú na ich vyuÏitie. Mnohé krajiny si na nich postavili aj ekonomiku a ponúkajú ich ako typické regionálne produkty, aj keì ide ãasto iba o beÏné odrody. Príkladom
je Taliansko. V popredí je aj v tej-

to oblasti hodnotov˘ systém spoloãnosti, ako túto problematiku
posudzuje.
Genotypdata je systém na evidenciu a hodnotenie genetick˘ch
zdrojov rastlín, ktor˘ sa na katedre buduje uÏ od roku 1992. Od prvej verzie, ktorá bola zameraná
monotematicky iba na jeden rastlinn˘ druh, na jahody, sa postupne zdokonaºuje a dnes je k dispozícii uÏ jeho tretia verzia. Je to inteligentn˘, univerzálny, otvoren˘
IS, prístupn˘ v‰etk˘m záujemcom z radov odbornej aj laickej
verejnosti. Zostavili ho doktorandi, Ing. Janka NôÏková, ktorá
spracovala údaje o 260 genotypoch ºanu a Ing. Andrej Urbanoviã, autor softvéru.
KP

Od pôdnej mikrobiológie
po hygienu potravín
Piatkové popoludnie v závere T˘ÏdÀa vedy EÚ patrilo vedeckov˘skumn˘m aktivitám jednej z na‰ich najmlad‰ích fakúlt, Fakulty
biotechnológie a potravinárstva. Zi‰li sa tu vedúci katedier, resp.
zodpovední rie‰itelia projektov, pedagogickí a vedeckov˘skumní
pracovníci katedier, ale v hojnom poãte aj doktorandi a ‰tudenti,
aby sa navzájom informovali o vedeckov˘skumnej orientácii pracovísk FBP v súãasnosti, ale aj ich predstavách pre budúce obdobie.
Doc. RNDr. Zdenka Gálová, zdrojov pre potreby ºudstva najmä
CSc., prodekanka fakulty pre z hºadiska celosvetovo aktuálnej
VVâ, v úvodnom slove zdôrazni- potravovej bezpeãnosti. V‰etky
la potrebu efektívnej komuniká- vedeckov˘skumné aktivity zácie medzi vedeckou komunitou a kladn˘ch pracovísk FBP smerujú
spoloãnosÈou, najmä mládeÏou. ku kompatibilite s prioritami EÚ,
K mikrofónu potom pozvala de- ão dokumentovali svojimi vystúkana fakulty, prof. Ing. Jozefa peniami zástupcovia jednotliv˘ch
Bullu, DrSc. Za v‰etk˘mi ãíseln˘- katedier.
V roku 2003 sa na pracovismi údajmi, ktoré prezentoval, sa
skr˘va mnoÏstvo hodín stráve- kách FBP rie‰ilo spolu 53 vedecn˘ch pri experimentálnych prá- kov˘skumn˘ch projektov, ão
cach v laboratóriu ãi nad mi- predstavuje 1,07 projektu na jedkroskopom, resp. vyhodnocova- ného uãiteºa. Je to najvy‰‰ia zaÈaÏenosÈ pedagógov na na‰ej alním získan˘ch údajov.
Spektrum v˘skumn˘ch aktivít ma mater. Fakulta má v‰ak aj
fakulty je ‰iroké, kore‰ponduje s viacero naj. Jej pracoviská primedzinárodn˘mi trendmi v oblasti niesli na univerzitu v uplynulom
modern˘ch biotechnológií a po- roku najviac mimorozpoãtov˘ch
travinárstva, a preto je vo viace- prostriedkov na jedného uãiteºa.
r˘ch oblastiach orientované trans- Z hºadiska publikaãnej aktivity v
regionálne. V˘skumné smery zá- recenzovan˘ch vedeck˘ch ãasokladn˘ch pracovísk sú dlhodobo pisoch si na ‰kole takisto môÏe
determinované a sú orientované pripísaÈ prvenstvo.
Kompletn˘ obraz o vede a v˘do oblastí biologick˘ch, biotechnologick˘ch, ekologick˘ch, ale aj skume na FBP nájdete na weboprodukãn˘ch a technologick˘ch. vej stránke fakulty. Kliknite si na
Ich cieºom je vyuÏitie prírodn˘ch Àu!
KP

Správame sa ekologicky?
Podºa prieskumu svetovej
poradenskej firmy KPMG Veºká
Británia z mája tohto roku sa
na pracoviskách nesprávame
ekologicky. Ekologické správanie, to znamená aj ‰etrenie
elektrickej energie. Napríklad
obyãajnou chôdzou po schodoch namiesto pouÏitia v˘Èahu
moÏno u‰etriÈ toºko energie,
koºko spotrebuje Ïiarovka za
200 dní, monitor zapnut˘ cez
noc zas spotrebuje toºko, koºko by staãilo laserovej tlaãiarni
na vytlaãenie románu Vojna a

mier. KPMG praktizuje program ochrany Ïivotného prostredia, v ktorom sa zamerala na
vyuÏívanie recyklovaného papiera, ãím zachraÀuje stromy,
nakupuje elektrinu z obnoviteºn˘ch zdrojov, a tak prispieva k
zníÏeniu emisie skleníkov˘ch
plynov. Recykláciou star˘ch
mobiln˘ch telefónov získala
firma v spolupráci so spoloãnosÈou Vodafone 2500 libier,
ktoré poskytla na pomoc bezdomovcom.
ProgressLetter 21/2004

Vedeck˘m zámerom bolo prezentovaÈ rozvojové politiky z pohºadu ústredn˘ch orgánov verejnej správy, ktoré sa na ich formovaní a realizácii podieºajú, poskytnúÈ priestor na prezentáciu v˘sledkov vedeckej práce vzdelávacím a vedeckov˘skumn˘m in‰titúciám, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s tematick˘m zameraním konferencie, vytvoriÈ priestor pre konfrontáciu
rozvojov˘ch politík a vedeck˘ch
poznatkov s t˘mi, ktorí ich bezprostredne uplatÀujú v praxi.
O naplnení zámeru konferencie svedãí aktívna úãasÈ tak˘ch
odborníkov, ako je Gabriela
Hernandez – zástupkyÀa generálneho direktoriátu regionálnej
politiky Európskej komisie v
Bruseli, ktorá informovala úãastníkov konferencie o moÏnosti vyuÏívania prostriedkov zo ‰trukturálnych fondov a o budúcom v˘voji kohéznej politiky v EÚ. Na
konferencii sa zúãastnil aj ‰tátny
tajomník ministerstva v˘stavby
a regionálneho rozvoja Ján Hurn˘ a splnomocnenec vlády pre
reformu verejnej správy Viktor
NiÏÀansk˘, ktor˘ sa vo svojom
vystúpení zaoberal stratégiou decentralizácie verejnej správy,
zmenou spôsobu financovania
územnej samosprávy a posilnením autonómie obcí a vy‰‰ích
územn˘ch celkov. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica poukázal na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov Slovenska, na ich
príãiny a moÏnosti ich rie‰enia. O
nástrojoch podpory slovenského
poºnohospodárstva a rozvoji vidieka v súãasnosti i v ìal‰om plánovacom období informoval generálny riaditeº Pôdohospodár-

skej platobnej agentúry SR Vadim Haraj. MoÏnosti zvy‰ovania
úrovne bezpeãnosti v euroregiónoch, to bola téma Stanislava Filipa z Úradu vlády SR. Riaditeº
V˘skumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody Pavol
Bielek poukázal na hospodársky
a environmentálny potenciál prírodn˘ch zdrojov SR.
V rámci plenárneho zasadnutia
vystúpili i v˘znamní zahraniãní
odborníci z Rakúska a Írska.

rov a programov, v ktor˘ch fakulta zabezpeãuje v˘chovno-vzdelávací proces.
Rozprava pokraãovala v piatich sekciách, ktoré boli tematicky
zamerané na regionálny rozvoj,
vyuÏívanie energetického, ekonomického a environmentálneho
potenciálu prírodn˘ch zdrojov v
krajine, podnikanie na poºnohospodárskej pôde, funkciu verejnej
správy pri zabezpeãovaní obãianskej bezpeãnosti a trendy vysoko‰kolského vzdelávania v diverzifikovanom systéme po vstupe do EÚ.
Na konferencii sme privítali aj
predstaviteºov vzdelávacích a vedeckov˘skumn˘ch in‰titúcií, zástupcov samosprávy a ‰tátnej
správy, ako aj podnikateºskej sféry z âeska, Poºska, Rakúska, Maìarska a Írska.

Na podujatí aktívne vystúpila aj predstaviteºka direktoriátu regionálnej
politiky EÚ G. Hernandez a zástupcovia samosprávnych a vládnych
orgánov SR M. Belica, J. Hurn˘ a V. NiÏÀansk˘.
Prof. Wytrzens sa zameral na regionálny manaÏment vedy a v˘skumu v oblasti rozvoja vidieka v
Rakúsku a prof. Lenihan hodnotil vplyv národnej a európskej regionálnej politiky na vytvorenie
podmienok pre trvalo udrÏateºn˘
rozvoj Írska. Plenárne rokovanie
uzavrela prodekanka FE·RR Zuzana Jureková prezentovaním
akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch odbo-

Konferencia naplnila oãakávané ciele. Naviac prispela k vytvoreniu nov˘ch kontaktov pre vedeckú i v˘chovno-vzdelávaciu
spoluprácu a vzájomnú v˘menu
poznatkov a skúseností.
V rámci vedeckej konferencie
sa realizovala ìal‰ia v˘znamná
aktivita, a to medzinárodn˘ workshop k zabezpeãeniu virtuálnej
ãasti ‰túdia prostredníctvom centier excelentného vzdelávania,
ktoré majú vytvorené partnerské
univerzity. Konal sa za úãasti
predstaviteºov âeskej poºnohospodárskej univerzity v Prahe,
Juhoãeskej univerzity v âesk˘ch
Budûjoviciach, Mendelovej poºnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne, Ekonomickej univerzity vo Var‰ave, Univerzity
Bodenkultur vo Viedni, Univerzity
v Corku a predstaviteºov maìarsk˘ch univerzít z Gödöllö, Keszthelya a Debrecínu.
Organizovaním t˘chto podujatí, ako aj vedeckej konferencie
Mladá veda Fakulta európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja aktívne vstúpila do T˘ÏdÀa európskej vedy.

Na medzinárodnom workshope k virtuálnemu ‰túdiu sa zástupcovia
univerzít dohodli na poskytnutí podkladov pre ‰tudijné programy, resp.
predmety, ktoré sa budú vyuãovaÈ v národnom jazyku a v angliãtine a
budú zverejnené v medzinárodnom katalógu ‰tudijn˘ch programov.

ANNA BELAJOVÁ,
JANA JARÁBKOVÁ

Snímka: Ing. K. Olajo‰ová

Multimediálna prezentácia KBH
V T˘Ïdni vedy Európskej únie sa svojimi aktivitami predstavila aj
Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI. Multimediálna prezentácia 10. novembra vo foyeri firmy Stapring bola zamerená na oboznámenie verejnosti s v˘skumn˘mi aktivitami pracovníkov a doktorandov
katedry a ich poradenskou ãinnosÈou. Záujemcovia sa mohli oboznámiÈ aj so ‰peciálnymi prístrojmi a zariadeniami, ktoré sa na katedre
pouÏívajú.
âo v‰etko je teda predmetom záujmu katedry?
Na farebnom letáãiku ãítame: anal˘zy vplyvu klimatickej zmeny na
rôzne oblasti poºnohospodárstva a krajiny a návrh adaptaãn˘ch opatrení, anal˘zy produkãného potenciálu rastlinnej v˘roby na Slovensku,
modelovanie, prognózovanie a programovanie produkãn˘ch procesov, rie‰enie ochrany vodn˘ch zdrojov pred poºnohospodárskym zneãistením, rie‰enie ochrany pôdy pred vodnou eróziou, vplyv aplikácie
anaeróbne spracovan˘ch odpadov z veºkofariem na vodnofyzikálne
vlastnosti pôd, kontrola a monitorovanie stavu zneãistenia povrchov˘ch vôd, matematické modelovanie transportu vody, Ïivín a zneãisÈujúcich látok, simulácia rôznych extrémnych zráÏkov˘ch situácií a
modelovanie odtoku, urãovanie hydrofyzikálnych charakteristík pôd,
urãenie zrnitosti pôdy, monitoring zásob vody v pôde a v˘poãet vlhkostn˘ch profilov, matematické modelovanie ãasov˘ch zmien vlhkosti
pôdy, meranie a vyhodnocovanie infiltraãnej schopnosti pôdy pri rôzok
nych zásahoch a opatreniach.

KLIKNITE SI !
scholar.google.com
Najpopulárnej‰í internetov˘ prehliadaã Google spustil
novú sluÏbu – vyhºadávaã vedeck˘ch prác a ãlánkov. Zdroje vedeck˘ch informácií bolo
moÏné aj doteraz hºadaÈ cez
hlavnú stránku, v˘sledky v‰ak
neboli oddelené od komerãn˘ch internetov˘ch stránok.
Google Scholar vyhºadáva
texty dizertácií, ãlánkov v odborn˘ch ãasopisoch a knihy.
V˘sledky moÏno zoraìovaÈ
podºa rôznych kritérií, napríklad miesta publikovania alebo poãtu citácií. Zahrnutím citácií do v˘sledkov vyhºadávania nová sluÏba zároveÀ poskytuje aj zoznam ìal‰ích textov k skúmanej téme, ktoré
moÏno nájsÈ v kamennej kniÏnici. Pri v˘sledkoch vyhºadávania sa zatiaº nebudú zobrazovaÈ Ïiadne reklamy.
(SME, 24. 11. 2004)
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·portové súperenie s UKFkou tentokrát nerozhodne
Aj poãas tohtoroãn˘ch ‰tudentsk˘ch dní sa poslucháãi nitrianskych univerzít stretli v tradiãn˘ch
vysoko‰kolsk˘ch ‰portov˘ch súÈaÏiach – volejbale, basketbale a
ãere‰niãkou na ‰ºahaãke bol opäÈ
hokejov˘ zápas oboch hviezdnych tímov.
Organizovanie ‰portov˘ch stretnutí predchádzali taktické manévre manaÏérov a in˘ch organizaãn˘ch pracovníkov súperiacich
strán. S urãitou nevôºou sme postavili druÏstvá Ïien, beznádejná
sa nám zdala najmä situácia v
basketbale. Malú du‰iãku sme
mali aj pred volejbalov˘m zápasom Ïien. Rovnak˘ re‰pekt mali
„pifári“ pred súÈaÏami muÏov. Na
‰portoviskách sa v‰ak ukázalo,

Hoci to 19. novembra krátko predpoludním vyzeralo, Ïe prichádzajúca
víchrica prekazí plány imatrikulaãnej rady na sprievod mestom, napokon sa na parkovisku pred zimn˘m ‰tadiónom predsa len zaãali schádzaÈ piataci so svojimi krstniatkami. Studen˘ vietor fúkal osto‰esÈ, vo
vzduchu poletovali balóny z alegorick˘ch vozov, zelené u‰i nepozorn˘ch prvákov, ãapice (papierové i tie ozajstné), ale dobrú náladu, na‰Èastie, neodvialo. Niektorí si len párkrát vzdychli nad tou spú‰Èou, veì
nejeden veãer strávili vym˘‰ºaním a chystaním v˘zdoby na imatrikulaãné vozy svojich fakúlt.

Ïe je ÈaÏké tipovaÈ v˘sledok v tak˘chto ãisto amatérskych podmienkach.
Prvé zaãali svoje súÈaÏe volejbalistky. Hráãky UKF rozohrali
zápas podºa oãakávania, keì pomerne ºahko získali vedenie 0:2.
Pri tomto stave v‰ak tréner hosÈujúceho druÏstva musel odísÈ
uãiÈ, bol totiÏ zo Z· na Tulipánovej ulici...! Hráãska laviãka bez
kormidelníka jednoducho nemohla staãiÈ na trénerské manévre Dr. J. Berãíka, ktor˘ v‰estranne usmerÀoval svoj tím. Na veºké
a milé prekvapenie sme nakoniec
obávaného súpera zdolali 3:2.
Stretnutie volejbalov˘ch druÏstiev muÏov uÏ malo in˘ náboj,
veì na‰a univerzita hrá extraligu.

V prv˘ch dvoch setoch súper nemal veºké ‰ance. Profesorská hra
v treÈom sete sa nám v‰ak takmer
nevyplatila. Tréner Mgr. ª. Pa‰ka
aj teraz zasiahol a nik˘m neovládaného, aj keì zdatného súpera
sme zaslúÏene zdolali 3:1.
Basketbal Ïien bol papierovo
jasnou záleÏitosÈou. Îiaº, presne
tak to vyzeralo aj na ihrisku, kde
nám na‰e súperky utekali ako
chceli. Rozdiel kvality sa jednoducho nedal niãím eliminovaÈ a
nepomohol ani ãarovn˘ prútik trénera Mgr. J. Láteãku. UKF zaslúÏene zvíÈazila vysok˘m rozdielom
38:99. Ute‰ovali sme sa, Ïe muÏi
nám to vynahradia aj s úrokmi.
Îiaº, opak bol pravdou. Na palu(Pokraãovanie na 4. str.)

Pripíjalo sa mliekom a pivom

VOLEJBALOV¯

nych dobrôt. Tie spolu s cenami
venovala firma Milli, a tak sa
mohli v‰etci odváÏlivci, okrem
aplauzu fanú‰ikov, te‰iÈ aj z darãekov v podobe triãka, ‰ortiek,
pera ãi tyãiniek Dots. Veãer stoly
s mliekom nahradili v˘ãapné pulty a v pohároch divákov a súÈaÏiacich sa objavil desaÈstupÀov˘
·ari‰. O víÈazstve nerozhodoval
iba smäd, chuÈ a r˘chlosÈ, ale najmä ‰ikovnosÈ, veì vypiÈ pohár piva hadiãkou prevleãenou cez päÈ-

Îeny
SPU-UKF 3:2
(-22, -26, 18,
22, 10) Zostava: ·vikruhová, Dlugo‰ová, Greschnerová, Demeterová, Bocanová, DiÀová (Gúãiková, Gábri‰ová, Kovalinková,
Fenìová, Slámeãková). Tréner: PaedDr. J. Berãík.

Termín milkfestu a beerfestu padol tento
rok presne na
sviatok ‰tudentov. A pretoÏe
bol voºn˘ deÀ, vysoko‰koláci radi
zabudli na predná‰ky a skriptá a
zamierili do spoloãenky ochutnaÈ
jogurtík alebo ‰ari‰skú desiatku,
povzbudiÈ súÈaÏechtiv˘ch kamarátov, zatancovaÈ si ... no skrátka za
dobrou zábavou. Organizátori –
Michaela Ladyková a Luká‰ Humaj - sa spolu s ìal‰ími dobrovoºníkmi mali ão obracaÈ. Plná spoloãenská miestnosÈ a viac ako dve
stovky súÈaÏiacich v‰ak stáli za to!
SúÈaÏn˘ch kategórií bolo dosÈ,
staãilo si vybraÈ. Jednotlivci aj
kombinované dvojice si vyskú‰ali
sily a r˘chlosÈ v pití mlieka (samostatne i sprostredkovane), konzumácii jogurtov a ìal‰ích mlieã-

ãlenné druÏstvo, to si uÏ Ïiada
skutoãn˘ch odborníkov. Popri
klasick˘ch pivárskych disciplínach sa súÈaÏilo napríklad aj v
karaoke ‰ou a zlat˘m klincom bol
„polnoãn˘ striptíz“, na ktor˘ sa
prihlásili traja trúfalci! Pre t˘ch, ão
e‰te vládali, zábava pokraãovala
diskotékou aÏ do rána.
Poìakovanie organizátorov patrí v‰etk˘m, ktorí pomáhali pri príprave podujatí a starali sa o udr(za)
Ïiavanie poriadku.

Skôr ako burinky zelené získali právo pouÏívaÈ hrd˘ titul ‰tudent, museli zloÏiÈ sºub vernosti ideám hnojárskym a absolvovaÈ starodávny akt
krstu, ku ktorému patrí odstrihnutie zelen˘ch u‰í a pomazanie prváckych hláv mliekom a rumom. RadosÈ z nov˘ch prírastkov vo fakultn˘ch
ko‰iaroch mali aj krstní rodiãia.

FEMkároch
... hrabú sa
päÈ rokov v ãíslach, pouãkách
a keì idú telefonovaÈ, tak si ãíslo vnútorne sãítajú, odãítajú a tí
s ãerven˘m diplomom moÏno aj
vynásobia a vydelia, no napriek
tomu sa nikam nedovolajú...
MECHanizátoroch
... najnov‰ie sa hrdia novou
budovou, ktorá stojí za humnami FEM. Okrem toho, Ïe je
krásna, spæÀa aj svoj úãel. Veºké sklené okná nám umoÏÀujú
sledovaÈ kaÏd˘ ich krok, a tak
máme vlastnú mravãiu farmu...
ZÁHRadníkoch
... raz niekomu múdremu napadlo, Ïe aj hrabaãi lístia pred
‰kolou potrebujú diplomom doloÏené vzdelanie. Sú na prv˘
pohºad ºahko spoznateºní – neprítomné oãi, dredy na hlave a
móda 70-tych rokov...
FAPZkároch
... jediné, ão ich zaujíma, sú
rastlinky a burinky, papranie sa
v hnojíku v kravíne a inseminácia nevinn˘ch prasiatok...
BIOTECHnológoch
... dokáÏu vyprodukovaÈ akurát tak suché gumovité roÏky a
prerastenú bravãovú slaninu.
Kvôli t˘mto produktom nebolo
treba otváraÈ dve fakulty...
FE·RRákoch
... ‰tudujú na univerzite, aby
zistili, Ïe Brusel leÏí v Európe,
Alpy nie sú len alkoholické nápoje a Ïe sa nebojuje v Írsku ale
v Iraku. Pozametajú na dedine
sto metrov chodníka, pokosia
pred kostolom trávu alebo poum˘vajú na obecnom úrade okná a majú prax – veì rozvíjajú
vidiek. MoÏno na to dostanú e‰te aj grant z EÚ – kosák, metlu
a okenu... (Z viceprimátorsk˘ch
imatrikulaãn˘ch reãí)

Vladykovia akademickej obce Veºkomoravskej univerzity v predstavení Divadielka na Osmiãke.
Snímky: L. Záhoráková a ãlenovia fotokrúÏku KKZâ

Redakcia Poºnohospodára ìakuje ãlenom fotokrúÏku Klubu kultúrnej a záujmovej ãinnosti SPU
za aktuálne fotospravodajstvo zo
‰tudentsk˘ch dní a imatrikulácií.
Viac na www.polnohospodar.sk
v rubrike Fotoobjektívom.

TURNAJ

MuÏi
SPU-UKF 3:1 (23, 21, -21, 5)
Zostava: ëurica, ·imo, Hala‰ka, RuÏic, Va‰íãek, Kováã, Mojcher, libero: Kaveck˘, Purdiak,
Lieskovsk˘. Tréner: Mgr. ª.
Pa‰ka
Skupina A

POVEDALI O ...
S úderom trinástej hodiny sa traktory a prívesy naloÏené ‰tudentmi pohli smerom k ·D Pribina. Primátorka s viceprimátormi, piataci v klobúkoch úÏasn˘ch farieb a tvarov, prváci s u‰kami i bez nich a sprievod uzatvárali na v‰etko pripravení zdravotníci SâK.

Pred zápasmi Ïien sme mali malú
du‰iãku, volejbalistky v‰ak svojím
v˘konom milo prekvapili.

Skupina B

Mix
1. Tigríci
2. Extraliga
3. ·arkani
1.
2.
3.
4.

34
Holky
Bábiky
Venron

Na turnaji sa zúãastnil doposiaº najväã‰í poãet - takmer 60
‰tudentov. Máme radosÈ, Ïe popularita volejbalu na na‰ej univerzite rastie a vysoko‰kolákom na ‰porte záleÏí. Te‰íme
sa na budúci roãník!
Milovníci mlieka hravo zdolávali jednu disciplínu za druhou.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

Quo vadis, imatrikulácie?
V piatok 19. novembra celé Slovensko sledovalo veternú smr‰È,
ktorá sa prehnala na‰im územím a
zdevastovala jeden zo symbolov
Slovenska, Vysoké Tatry. Na‰Èastie, Nitru táto katastrofa obi‰la, respektíve ju zasiahla len okrajovo.
Siln˘ nárazov˘ vietor, v porovnaní
s t˘m tatransk˘m len mierny vánok, v‰ak spôsobil, Ïe väã‰ina ‰tudentov - prvákov sa rozhodla nezúãastniÈ na tradiãnom imatrikulaãnom sprievode. AspoÀ pevne verím, Ïe ich neúãasÈ zavinilo poãasie, a nie toºko kritizovan˘ nezáujem mlad˘ch ºudí o dianie na alma
mater. Nech uÏ je dôvod ak˘koºvek, jedno je isté: imatrikulaãn˘ sprievod prestal maÈ charakter masovej prehliadky ‰tudentskej recesie.
Spomienky pedagógov, star‰ích



SÚËAÎ  SÚËAÎ 
Príslovia netradiãne

Správna odpoveì na súÈaÏnú otázku z predchádzajúceho
ãísla znie: BOÎIE MLYNY MELÚ POMALY, ALE ISTO. Z úspe‰n˘ch rie‰iteºov sme vyÏrebovali Ing. Zuzanu Matiá‰ovú,
doktorandku na KKI a Júliu Kohlmajerovú, ‰tudentku 4. roãníka
FAPZ. Získavajú debniãku chutn˘ch jabæãok, ktoré venovala
Botanická záhrada SPU a Julka
navy‰e aj farebnú publikáciu
Atlas chorôb ovocn˘ch druhov
a viniãa hroznorodého, ktorú do
súÈaÏe venoval autor, docent
Jozef Huszár. SúÈaÏ pokraãuje
-rv budúcom ãísle!

kolegov a ostatn˘ch pamätníkov
na zástupy prvákov, ozdoben˘ch
zelen˘mi u‰ami a veºkolepo vyzdobené alegorické vozy sú uÏ len
ÈaÏko dosiahnuteºnou nostalgiou.
Svet sa mení a my sa meníme s
ním. Ako teda ìalej?
Nebolo by najjednoduch‰ie nad
v‰etk˘m mávnuÈ rukou? VenovaÈ
svoju energiu rad‰ej na nieão iné, z
ãoho je väã‰í úÏitok? S ÈaÏk˘m srdcom sa rozlúãiÈ s krásnou ‰tyridsaÈ‰esÈroãnou tradíciou a vyhlásiÈ tieto imatrikulácie za posledné?
Bolo by to jednoduché, ale nie
správne. Na‰Èastie, e‰te stále
existujú ºudia, ktor˘m záleÏí na tradícii, ktorí si uvedomujú, Ïe imatrikulácie podobného druhu nemá
Ïiadna iná univerzita na Slovensku. Je v‰ak viac ako potrebné ‰tu-

dentské imatrikulácie zmodernizovaÈ, prispôsobiÈ ich mysleniu mlad˘ch ºudí, jednoducho oÏiviÈ. To je
uÏ úloha pre t˘ch, ktorí sa rozhodnú organizovaÈ toto krásne podujatie na budúci rok.
Napriek tomu moÏno povaÏovaÈ
tohtoroãné imatrikulaãné slávnosti
– sprievod, program a ples za vydarené a organizaãne veºmi dobre
zvládnuté. Rovnako aj ‰portové a
spoloãenské podujatia (volejbal,
basketbal, hokej, milkfest, beerfest), ktoré sa uskutoãnili v rámci
‰tudentsk˘ch dní. V‰etk˘m, ktorí
sa ak˘mkoºvek spôsobom podieºali na hladkom priebehu v‰etk˘ch
akcií, naozaj pekne a zo srdca ìakujem.
Ing. RASTISLAV JANERLA,
Klub kultúrnej a záujmovej ãinnosti SPU
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V¯BEROVÉ KONANIA

SPEKTRUM
➤ V pondelok 6. decembra
2004 sa v posluchárni A-03 uskutoãní informaãné stretnutie pre
‰tudentov SPU o ‰tudijn˘ch pobytoch v zahraniãí v rámci programu SOCRATES-ERASMUS
a pobytoch koordinovan˘ch Slovenskou akademickou informaãnou agentúrou (SAIA).

OZNAMUJEME
Na Technickej fakulte âZU v
Prahe obhájil 24. novembra 2004
Ing. Zdeno Tkáã, PhD., pedagóg
na Katedre vozidiel a tepeln˘ch
zariadení MF, habilitaãnú prácu
na tému Aplikácia biologicky odbúrateºn˘ch kvapalín v hydraulick˘ch systémoch mobilnej techniky. K docentúre blahoÏeláme!

ODPORÚâAME
SVÄTOPLUKOVO NÁMESTIE: 5. – 23. 12. Vianoãné trhové
mesteãko; AGROKOMPLEXV¯STAVNÍCTVO: 15. – 19. 12.

Vianoce v AX; DIVADLO A. BAGARA: 3. – 5. 12. Kabaret, 7. 12.
Mari‰a, 7. 12. Tri sestry, 8. 12.
Peter Pan, 10. 12. Testosterón,
11. a 13. 12. Adam ·angala, 15.
– 18. 12. Kabaret, 17. – 18. 12.
norway.today; ORBIS: 3. – 8. 12.
Rodinka úÏasn˘ch, 9. – 15. 12.
Baby to chcú tieÏ II, 16. – 21. 12.
Dannyho dvanástka, 17. – 21.
12. Polárny expres; PALACE: 3.
– 5. 12. Hellboy, 6. – 8. 12. Hodiny, 9. – 16. 12. Post Coitum,
17. – 19. 12. Evanjelium podºa
Jána; LIPA: 3. – 8. 12. Otec na
pln˘ úväzok, 9. – 10. 12. ·ialené
rande, 11. – 13. 12. Prezumpcia
viny, 14. – 15. 12. Purpurové rieky II, 16. – 22. 12. Mobil; FILMOV¯ KLUB UKF: 6. 12. Policajti,
6. 12. Fahrenheit 9/11, 7. 12.
âesk˘ sen, 7. 12. Jáno‰ík ’21,
13. 12. ìal‰ích desaÈ minút II, 13.
12. Amores Perros, 14. 12. Buena Vista Social Club, 14. 12.
Vzbura vo väznici Carandiru.

S PIETOU
Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 14. novembra 2004 nás vo veku 73
rokov navÏdy opustila

Anna Plandorová.
Posledná rozlúãka so zosnulou bola 16. 11. 2004 na mestskom
cintoríne v Nitre.
âesÈ jej pamiatke!

A tento e-ãasopis poznáte?
Food Technology and Biotechnology
(http://jagor.srce.hr/ftbrfd)
V dne‰nom pokraãovaní sa
pozrieme na stránky ìal‰ieho
vedeckého periodika, ktoré
vzniklo na akademickej pôde a v
súãasnosti patrí medzi ‰piãkové
informaãné zdroje vo svojom
odbore. Food Technology and
Biotechnology je vedeck˘ ãasopis dostupn˘ tak v klasickej tlaãenej, ako aj elektronickej podobe. Vydavateºom je Fakulta potravinárskej technológie a biotechnológie Univerzity v Záhrebe a je to oficiálny ãasopis Chorvátskej spoloãnosti pre biotechnológiu a Slovinskej mikrobiologickej spoloãnosti. Vychádza
‰tyrikrát roãne.
Od roku 1999 sú obsahy ãaso-

pisu indexované v Current Contents‚ ãlánky nájdeme v tak˘ch
databázach ako Food Science
and Technology Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Current Biotechnology Abstracts, Chemical
Abstracts, CAB Abstracts a i. Nemenej známym indikátorom kvality je urãite impakt faktor, ktor˘
má hodnoty (údaj publikovan˘ k
1.10.2004): rok 1998 - 0.419,
1999 – 0.404, 2000 – 0.291,
2001 – 0.256, 2002 – 0.302.
Plné texty príspevkov prezentovan˘ch v elektronickej verzii
ãasopisu sú vo formáte PDF, abstrakty vo formáte HTML.
PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

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:
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
predmetov hospodárska politika, ekonomika podnikov na Katedre ekonomiky FEM,
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
predmetov makroekonómia, komparatívna ekonomika na Katedre ekonomiky FEM.

... a koºko ich mám trafiÈ?

Snímka: Ing. M. KORENKO

Po roku sa opäÈ triasli...
V utorok 16. novembra sa v kolkárni tenisového areálu SPU
uÏ piatykrát stretli ‰portoví nad‰enci, aby si zmerali sily v
„triafaní kolkov“. Turnaj zorganizoval Fakultn˘ v˘bor Odborového zväzu P·aV pri Mechanizaãnej fakulte pod zá‰titou dekana MF prof. Vladimíra Kroãka. VíÈazom sa stalo druÏstvo zastupujúce Katedru stavieb, pred tímom dekanátu MF a Katedry
Ing. BOÎENA VITÁZKOVÁ
spoºahlivosti strojov.

VK EKONÓM SPU NITRA –
TJ Strojár Malacky 3 : 0 (25:19,
25:16, 25:19). Zostava: ·alata,
Pa‰ka, Valent, Toman, Gál,
Zentko (libero ·imo, Halás,
Kostka, Kelto‰)
V ìal‰om kole volejbalovej
extraligy muÏov sa na‰e druÏstvo stretlo s posilnen˘m tímom
Malaciek, ktor˘ uÏ intenzívne
zbrojí do boja o záchranu. Priebeh zápasu a celkov˘ v˘sledok
jednoznaãne svedãil v prospech
domácich. Dá sa to zhrnúÈ do
jednej vety: domáci presne splnili naordinovanú taktiku trénera
a vyvarovali sa zbytoãn˘ch
ch˘b.
VK EKONÓM SPU NITRA –
VKP Bratislava 0 : 3 (23:25,
14:25 20:25). Zostava: ·alata,
Pa‰ka, Valent, Toman, Gál,
Zentko (libero ·imo, Kelto‰,
Kostka, ëurica)
Nitrania privítali na svojej
pôde minuloroãného majstra
VKP Bratislava, a tak motivácia
hráãov „vytiahnuÈ sa“ bola veºká.
Zápas bol od prvého setu veºmi
vyrovnan˘, ão dokazuje aj pomer bodov v sete. Koncovku
v‰ak domáci nezvládli podºa
svojich predstáv, k ãomu nemálo prispela aj rozhodcovská dvojica. V druhom sete hostia úplne

ovládli hru a dobr˘m servisom a
kvalitn˘m útokom ho získali pre
seba. V koncovke tretieho setu
domáci opäÈ hr˘zli majstra a k
úspechu im veºa nech˘balo.
Napokon hostia vyhrali set aj
cel˘ zápas.
VKM Lokomotíva Zvolen –
VK EKONÓM SPU NITRA 3 : 1
(18:25, 25:21, 25:18, 25:14).
Zostava: ·alata, Pa‰ka, Valent,
Zentko, Szoke, Gál (libero ·imo, Kostka, Kelto‰)
Zápas mal veºmi zaujímav˘
priebeh. Hostia od zaãiatku prvého setu zaskoãili domácich
kvalitn˘m servisom a dobrou
obranou na sieti. Set zaslúÏene
vyhrali, ale v ìal‰ích dvoch sa
nevyvarovali zbytoãn˘ch ch˘b, a
tak ich domáci dokázali získaÈ
vo svoj prospech. V poslednom
sete jasne dominovali a pripísali si ìal‰ie víÈazstvo.
O t˘ÏdeÀ ãakajú na‰ich hráãov posledné dva zápasy v základnej ãasti na domácej palubovke. V piatok 10. decembra
o 18.00 h privítajú v ‰portovej
hale SPU hráãov Pre‰ova a 11.
decembra o 18.00 h druÏstvo
Humenného. Srdeãne vás v‰etk˘ch poz˘vame!
Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

poºnohospodár

●

●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
 funkãného miesta docenta na Katedre skladovania a spracovania
rastlinn˘ch produktov FBP pre ‰tudijn˘ odbor agropotravinárstvo,
 funkãného miesta docenta na Katedre mikrobiológie FBP pre ‰tudijn˘ odbor aplikovaná biológia,
 funkãného miesta docenta na Katedre chémie FBP pre ‰tudijn˘ odbor aplikovaná biológia,
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch miest
profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a
na úradnej v˘veske SPU.

miesta vedúceho Katedry vozidiel a tepeln˘ch zariadení MF.
Podmienky:
vysoko‰kolské vzdelanie v odbore vedecko-pedagogickej profilácie katedry,
profesor alebo docent s predpokladmi garanta akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch
programov katedry,
aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou
skú‰kou alebo pohovorom,
manaÏérske a podnikateºské schopnosti – posúdi v˘berová komisia,
komunikaãné a riadiace schopnosti – min. 1 rok v riadiacej funkcii ako tajomník alebo zástupca vedúceho katedry, resp. iná adekvátna vedúca funkcia – posúdi v˘berová komisia,
uznávaná autorita a osobnosÈ vo vednom odbore – posúdi komisia,
znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
pedagogická prax minimálne 5 rokov,
predloÏenie písomného projektu ìal‰ieho rozvoja katedry,
absolvované postgraduálne ‰túdium v odbore pôsobenia katedry je vítané,
morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;



-

-

-

 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení MF – funkãné miesto docenta pre odbor energetika pre predmety
energetika a tekutinové mechanizmy.
Podmienky:
- V· vzdelanie technického smeru,
- habilitovan˘ docent,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni
‰túdia príslu‰ného odboru,
- pedagogická prax v odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej
skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní, potvrdením o praxi, prehºadom o doteraj‰ej vedeckov˘skumnej práci, zoznamom
publikovan˘ch prác a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte do 10. 12.
2004 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

ãtina emãina
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➢ 2-SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, FJ, ·J pre ‰tudentov univerzít
( rozsah v˘uãby 108 hod. = 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ )

➢ NOVINKA ! INTERAKTÍVNE JAZYKOVÉ KURZY (samo‰túdium CD+PC+ 1/3 pedagóg)
➢ INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov
Nadácia ASPEKT, Akademická 4 (Agroin‰titút), Nitra,
aspekt@agroinst.sk

„...eSPeUúúú do toho!“

K ‰tudentsk˘m dÀom vÏdy patrili ‰portové duely
medzi SPU a susednou UKF. Najpopulárnej‰ím z
nich b˘va hokejov˘ zápas, aj keì to vlastne ani prav˘ hokej nie je. Nabit˘ nitriansky ‰tadión bol 16. novembra toho dôkazom. Tábory oboch univerzít napäto sledovali dej stretnutia, mohli vidieÈ mnoÏstvo
pekn˘ch akcií, ãi uÏ s pukom, futbalovou loptou alebo päsÈami pri
tradiãnej bitke. Diváci dokázali, Ïe ná‰ národ vie ÏiÈ hokejom, svoje
tímy podporili mohutn˘m aplauzom a hlasn˘m skandovaním hesiel.
Pre organizaãn˘ tím v‰ak ‰portové stretnutie zaãína oveºa skôr,
neÏ s prv˘m hvizdom rozhodcovskej pí‰Èalky. Jeho vedúci MICHAL
KROâKO si to vyskú‰al na vlastnej koÏi. PoloÏili sme mu zopár otázok.
ZorganizovaÈ takúto akciu dá rok ako hráã, tak som o tom nieão
zabraÈ. Vedel si, do ãoho ide‰?
vedel. Napríklad, Ïe musíme vyPred dvoma rokmi som sa na baviÈ ‰tadión a zohnaÈ hráãov.
hokeji zúãastnil ako divák, minul˘ Nieão sme sa dozvedeli od minu-

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu a potvrdením o praxi zasielajte do 17. 12. 2004 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
●

vy z oboch strán. Samotné stretnutie v‰ak prinieslo zmierliv˘ v˘sledok 8 : 8, ãím sa potvrdil celkov˘ nerozhodn˘ pomer odohran˘ch stretnutí. KaÏdá zo súperiacich strán dva zápasy vyhrala,
dva prehrala a v jednom stretnutí
bola remíza.
Na ‰portoviskách to teda skonãilo nerozhodne, ale absolútnym
víÈazom bol ‰port ako tak˘. Vìaka perfektnej organizácii súÈaÏí
totiÏ atmosféru zdravého súperenia niã nenaru‰ilo. V takomto duchu sa uÏ teraz te‰íme na budúcoroãné ‰tudentské dni.
-Rj-

·tudenti Ïili hokejom

 funkãného miesta profesora na Katedre biotechniky zelene FZKI pre
‰tudijn˘ odbor záhradníctvo.
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch miest
profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a
na úradnej v˘veske SPU.

Z VOLEJBALU

·portové súperenie s UKFkou tentokrát nerozhodne
(Dokonãenie z 3. str.)
bovke si basketbalisti asi poplietli dresy, lebo hráãi s nápisom
SPU zaostávali od prvého hvizdu
rozhodcu, aÏ nakoniec prehrali
takmer s rozdielom triedy 57:84.
Nepochopiteºné bolo, Ïe na‰e (aj
keì nie celkom zdravé) extraligové hviezdy na ãele s Tomekom a
Páleníkom sedeli v hºadisku a ãakali na tréning...!
V predveãer ‰tátneho sviatku
nás ãakal ‰portov˘ záÏitok v podobe tradiãného hokejového
stretnutia hviezd UKF a SPU.
Zápas predchádzali veºké prípra-

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni
‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou
alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ ceritifkátom, zamestnanci SPU preukázaÈ
certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- skúsenosti z pobytov na zahraniãn˘ch univerzitách,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

loroãn˘ch organizátorov a ìal‰ích
sto poÏiadaviek „vyskoãilo“ pri samotnom organizovaní akcie. Je to
nároãné najmä na ãas, veì prebieha aj vyuãovanie. Na prípravy
som si rezervoval dva t˘Ïdne a
myslím, Ïe sme to spolu s kolegami z UKF celkom dobre zvládli.
âo Èa najviac pote‰ilo?
Vydarená akcia a mnoÏstvo divákov, ktorí pri‰li povzbudiÈ svojich hráãov a zabaviÈ sa. T˘mto by
som sa chcel v‰etk˘m poìakovaÈ.
A ão uÏ menej? Boli aj nejaké
negatíva?
NuÏ, vznikli nám drobné ‰kody,
s t˘mi sa v‰ak pri takejto masovej
akcii vÏdy musí rátaÈ. Bolo niekoºko po‰koden˘ch vecí a drobné v˘-

trÏnosti, ktoré v‰ak nespôsobili
‰tudenti na‰ich univerzít. V podstate jedin˘m nedostatkom bolo,
Ïe sme opäÈ nevyhrali.
Pustil by si sa do toho o rok
znovu?
Urãite. Ale o tom musia rozhodnúÈ aj ‰tudenti a vedenie univerzity, ãi boli s mojou prácou spokojní. Myslím si, Ïe v‰etko dopadlo
nad oãakávanie. Ujmy na zdraví
neboli, meno univerzity a reputácia jej ‰tudentov zostali nepo‰kodené a hokejov˘ klub potvrdil spoluprácu aj v budúcnosti.
ëakujem za rozhovor. UÏ sa te‰íme na budúci rok!
R. KOLLÁR, IV. MF
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ODPORÚâANÁ LITERATÚRA
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