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Z PRANOSTÍK
Nov˘ rôãik daÏdiv˘
robí rôãik ÏíÏniv˘.
Január dobr˘ je,
keì chotár biely je.

DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

UNIVERZITY

V

NITRE

Keì sa na Vincenta
vtáãa z koºaje napije,
ten rok mnoho vína
sºubuje.

NOVOROâN¯ PRÍHOVOR REKTORA SPU

STΩPâEK
Neviem presne, ãia je to veta,
Ïe vraj témy leÏia na zemi, len
ich zdvihnúÈ! Niekedy je to naozaj tak, inokedy, naopak, múza
nekope a nekope. MoÏno poãas
dlh‰ie trvajúcej dovolenky spolu
so mnou zlenivela! To by bolo
pochopiteºné a logické, lenÏe o
niekoºko dní treba daÈ prvé tohtoroãné ãíslo Poºnohospodára
do tlaãe a ja e‰te nemám stæpãek! Koncoroãné bilancovanie,
predsavzatia do nového roka,
plány... to v‰etko tu uÏ bolo.
Navy‰e, ani moja teraj‰ia dovolenka nebola niãím v˘nimoãná,
nijaké mimoriadne udalosti, iba
domácnosÈ, sviatky, zopár náv‰tev, prechádzok, ãítanie, telka.
Skrátka pohoda. Pohoda? Existuje vôbec tak˘to „bezoblaãn˘“
stav? MôÏeme preÏívaÈ takéto
chvíle, keì prichádzajú hrozné
správy o niãivom zemetrasení v
Ázii, meniacom zemsk˘ raj na inferno? Keì sme v kole informácií
o obetiach vlakov˘ch ne‰Èastí,
atentátov, o vykradnut˘ch bankách, kriminalite... Keì zákerné
choroby vyraìujú spomedzi nás
blízkych, známych, kolegov?!
Tak e‰te raz, odznova a ruku na
srdce! Naozaj som nemala v˘nimoãnú dovolenku? Iba domácnosÈ, sviatky, zopár náv‰tev,
prechádzky, ãítanie, pokoj v kruhu svojich...?
OpäÈ sa raz stretol rok s rokom a prehodili sme list v kalendári. Nadchádzajúci rok 2005 je
podºa ãínskeho horoskopu rokom kohúta. Nech nás tento
pestrofarebn˘ krásavec po cel˘
rok zobúdza do dní pln˘ch dobr˘ch správ, zdravia, úspechov,
radostí, i t˘ch zdanlivo mal˘ch a
obyãajn˘ch. Nech nás sprevádza úsmev a pohoda, obchádza
ne‰Èastie a zlo. Aby sme si do
roka a do dÀa mohli povedaÈ:
„Bol to iba tak˘ obyãajn˘ rok!“
K. POTOKOVÁ

Z KOLÉGIA REKTORA
Na poslednom zasadaní KR v
uplynulom kalendárnom roku,
ktoré sa uskutoãnilo na VPP v
Oponiciach, kolégium prerokovalo a schválilo správu o úãelovej ãinnosti VPP SPU, s.r.o., za
rok 2004 a návrh plánu na rok
2005. Rektor SPU vyslovil poìakovanie zostavovateºom správy a pracovníkom podniku, ktorí
poãas minulého roka komplexne
zabezpeãovali úãelovú ãinnosÈ a
starali sa o ‰tudentov. UloÏil zapracovaÈ námety z diskusie do
plánu úãelovej ãinnosti a v záujme skvalitnenia odbornej stránky praktickej v˘uãby prerokovaÈ
s gestormi profilov˘ch ‰tudijn˘ch programov poÏadované
obsahové náplne a spracovaÈ
písomn˘ materiál z odborn˘ch
praxí.
V ìal‰ích bodoch programu
kolégium prerokovalo a vzalo na
vedomie plán vedeck˘ch podujatí na rok 2005 a návrh metodiky rozpisu dotaãn˘ch prostriedkov na rok 2005, vypoãulo si informáciu o zapojení SPU ako jedinej univerzity v rámci b˘valej
federatívnej republiky do programu Erasmus Mundus. Okrem
iného sa zaoberalo aj návrhom
na zmeny termínov konania prijímacích skú‰ok vypl˘vajúcich z
listu M· SR o konaní maturitn˘ch skú‰ok. Na záver rokovania vyslovil rektor SPU I. Okenka poìakovanie v‰etk˘m ãlenom kolégia za vykonanú prácu
a zaÏelal veºa osobn˘ch a pracovn˘ch úspechov v roku 2005.
-z-

VáÏení spolupracovníci,
milí ‰tudenti!
Zákon neúprosne plynúceho ãasu nás opäÈ
priviedol na zaãiatok nového roka. Do obdobia
bilancovania uplynulého, ale aj kladenia otázok, ão nás v budúcom období oãakáva. Preberáme, ão bolo dobré, zvaÏujeme, ão treba v
novom roku zmeniÈ, zlep‰iÈ, inovovaÈ.

Zasadala vedecká rada
Program rokovania 16. decembra 2004 sa zaãal i skonãil tento
raz netradiãne, keì úãastníkov
vianoãn˘mi koledami a vin‰ami
pri‰li pozdraviÈ ãlenovia ná‰ho
folklórneho súboru Zobor a súboru Ponitran z UKF.
Na programe zasadnutia VR
SPU bola správa o v˘sledkoch v˘chovno-vzdelávacej ãinnosti na
SPU v akademickom roku 2003/
2004. Svoje pripomienky k nej vyslovili viacerí domáci i externí ãlenovia rady. Prof. L. Hetényi hovoril z hºadiska prerokúvania a posudzovania nov˘ch ‰tudijn˘ch
programov v akreditaãnej komisii,
priãom poukázal na problematiku
personálnych garancií. ZároveÀ
podporil zámer univerzity poskytovaÈ vzdelávanie aj v cudzom jazyku. Ing. I. Oravec tlmoãil stanoviská a poÏiadavky z praxe, kde podºa neho ch˘bajú kvalitní absolventi mechanizátori. Zdôraznil, Ïe aj
kaÏd˘ absolvent technického smeru by mal získaÈ ekonomické minimum. Predseda SOPK vyslovil
názor, Ïe poºnohospodári Ïiadajú
vytvoriÈ register ‰piãkov˘ch predná‰ateºov pre prax. Navrhol zaradiÈ do uãebn˘ch programov v˘berové predná‰ky praktikov, ktorí by
pomohli prekonaÈ úskalia, ktoré
absolventov stretnú v praxi. Rektor UKF prof. D. Kluvanec vyzdvi-

hol vysok˘ ‰tandard vzdelávania
na SPU. Ing. ª. Pósa ocenil vznik
novej FE·RR, podotkol, Ïe univerzita by mala reagovaÈ na potreby praxe a podºa toho formovaÈ
profil absolventa, viac preferovaÈ
bakalárske ‰túdium, eliminovaÈ
formalizmus pri ‰tátnych skú‰kach
a venovaÈ väã‰iu pozornosÈ kvalite
uãiteºov, t˘ch najlep‰ích oceÀovaÈ
a stimulovaÈ. Po diskusii VR SPU
schválila správu bez pripomienok
a uloÏila odzneté námety realizovaÈ v pedagogickom procese.
VR ìalej väã‰inou hlasov neverejn˘m hlasovaním schválila ãlenov do komisií VEGA M· SR a
SAV na funkãné obdobie 20052007: prof. J. Bajlu, prof. J. Hrubca, prof. J. Kováãika, doc. Z. Gálovú, doc. A. Vollmanovú, doc. P.
Eliá‰a, prof. A. Kúbeka, prof. J.
Janãoviãa, prof. J. Streìanského,
doc. ª. Gurãíka, prof. A. Bandlerovú a prof. D. ·ima.
Väã‰inou hlasov súhlasila vedecká rada aj s udelením ãestného doktorátu na‰ej univerzity prof.
Sándorovi Magdovi, predsedovi
v˘boru pre poºnohospodárstvo
parlamentu Maìarskej republiky a
rektorovi Vysokej ‰koly Károlya
Róberta v Gyöngyösi a s návrhom
na obsadenie funkcie hosÈujúceho
profesora prof. K. F. Sajeviãovi,
dekanovi z BGATU v Minsku. -rOkrem vin‰ovníkov
z folklórnych súborov Zobor a Ponitran
(na snímke vºavo),
ktorí pote‰ili svojím
vystúpením ãlenov
Vedeckej rady SPU,
prv˘krát sa s vianoãn˘mi koledami
predstavili pracovníkom na‰ej univerzity
aj ‰tudenti z Divadielka na Osmiãke
(dolu).

Rok 2004 hodnotím z hºadiska
Ïivota na‰ej univerzity ako veºmi
úspe‰n˘. Zabezpeãili sme predpoklady pre zvy‰ovanie ná‰ho renomé v domácom, ale aj zahraniãnom vzdelávacom prostredí.
Sme radi, Ïe záujem o ‰túdium na
SPU je stále veºk˘ a snaÏíme sa o
to, aby sme na‰im ‰tudentom poskytovali vedomosti, potrebné pre
ich úspe‰né uplatnenie na trhoch
práce. Napriek ekonomick˘m ÈaÏkostiam v rezorte sme zachovali

veºmi atraktívne sociálne podmienky pre Ïivot ‰tudentov a v˘razne
sme zlep‰ili podmienky pre poskytovanie vzdelávania a v˘skumnej ãinnosti.
Verím, Ïe ani tento rok nebude
hor‰í. Aj naìalej chceme vytváraÈ
v˘borné ‰tudijné a pracovné podmienky pre ‰tudentov a zamestnancov na‰ej univerzity. Po stránke obsahu vzdelávacieho procesu

ronogram je ak˘si druh slovnej, lep‰ie povedané písmenCh
kovej hry. Nájdeme ho na mnoh˘ch historick˘ch stavbách,
mostoch, hodinách. Staviteº zakódoval letopoãet ich vzniku v latinskom
nápise tak, Ïe písmená, zhodujúce sa s rímskymi ãíslicami sú spravidla
väã‰ie, prípadne farebne odlí‰ené.
Ich súãet dáva rok vzniku diela. âo
nám v‰ak diktuje chronogram na tento rok? M y v‰etci, bez v˘nimky, sa
M usíme neustále VzdelávaÈ!

sú uÏ akreditované takmer v‰etky
nami predloÏené atraktívne a na
Slovensku unikátne ‰tudijné programy, priãom niektoré budeme
poskytovaÈ aj v anglickom jazyku.
Predpokladáme zv˘‰en˘ záujem
‰tudentov o ‰túdium v zahraniãí,
veì na‰e ponuky zatiaº prevaÏujú
nad dopytom, ako aj realizáciu
udeºovania dvojit˘ch diplomov s
univerzitami v Taliansku a vo Veºkej Británii. V˘razne chceme zlep‰ovaÈ infra‰truktúru, a to rekon‰trukciou jestvujúcich posluchární a budovaním nov˘ch laboratórií, vybaven˘ch progresívnou technikou. V záujme komplexného
rozvoja univerzity a Ïivota jej ‰tudentov a zamestnancov verím v
dobrú spoluprácu s na‰ím mestom a regiónom, ktorého sme organickou súãasÈou.
âaká nás opäÈ nároãn˘ rok, v
ktorom chceme napæÀaÈ kopu neskromn˘ch plánov a predsavzatí.
Aby sa nám to spoloãne podarilo,
prajem v‰etk˘m vám, váÏení spolupracovníci, milí ‰tudenti, ale aj
priatelia a sympatizanti na‰ej alma mater, veºa zdravia, ‰Èastia,
spokojnosti, pracovn˘ch a osobn˘ch úspechov!
Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL V REGIÓNE PONÚKA NOVÉ MOÎNOSTI

OpäÈ ‰anca získaÈ certifikát
zváraãského odborníka
V západoslovenskom regióne sa evidentne roz‰irujú pracovné príleÏitosti pre absolventov na‰ej Mechanizaãnej fakulty. Spôsobuje to
neoãakávan˘ rozvoj strojárskeho priemyslu a v˘stavba nov˘ch v˘robn˘ch závodov.
Vedenie fakulty tento rozvoj znovu ãlenom EWF a autorizovasleduje a v predstihu sa snaÏí o n˘m orgánom (ANB), ktor˘ je
aktualizáciu ‰tudijn˘ch programov oprávnen˘ vydávaÈ absolventom
so zámerom zv˘‰iÈ hodnotu na- doplnkového kurzu diplom EWS,
‰ich absolventov na trhu práce. respektívne IWS – medzinárodTo v‰etko v‰ak predpokladá nut- ného zváraãského ‰pecialistu v
nosÈ akceptovaÈ opatrenia EÚ sú- súlade so smernicami IIW – Intervisiace s fungovaním vnútorného national Welding Institute.
trhu, harmonizáciou technick˘ch
V závere roku 2004 vedenie
predpisov a vzájomn˘m uznáva- MF opätovne otvorilo rokovanie s
ním skú‰ok a certifikácií.
vedením VÚZ-PI v Bratislave, ktoMF vytvorila uÏ v roku 2000 ré prisºúbilo zrevidovanie ekonopodmienky na v˘chovu certifiko- mick˘ch poÏiadaviek, najmä pri
van˘ch odborníkov vo zváraní a ustanovení MF ako autorizovanéod roku 2001 aÏ do roku 2003 zís- ho vzdelávacieho pracoviska –
kala skupina ‰tudentov v doplnko- ATB na základe vykonania auditu.
vom ‰túdiu medzinárodne platn˘
Na Katedre spoºahlivosti strocertifikát Európsky zváraãsk˘ jov MF plánujeme v marci 2005
‰pecialista – EWS - podºa smerni- otvoriÈ doplnkové ‰túdium na zísce Európskej zváraãskej federá- kanie certifikátu na kvalifikaãn˘
cie. V roku 2004 bola v˘chova eu- stupeÀ Medzinárodn˘ zváraãsk˘
roodborníkov preru‰ená vzhºa- ‰pecialista IWS, resp. EWS. Kvadom na nedefinované vzÈahy lifikácia oprávÀuje odborníkov zamedzi V˘skumn˘m ústavom zvá- stávaÈ v zmysle noriem ISO 9000
raãsk˘m – Priemyseln˘m in‰titú- a ich aplikácie vo zváraní podºa
tom v Bratislave a Európskou zvá- EN 729 a EN 719 také pracovné
raãskou federáciou EWF. V sú- funkcie, ako je dozor, dohºad, veãasnosti je VÚZ – PI v Bratislave denie pracovnej skupiny, in‰trukDekan Mechanizaãnej fakulty
prof. Ing. Vladimír Kroãko, CSc.,
a riaditeº In‰titútu poºnohospodárskej techniky Univerzity v
Novom Sade doc. Ing. Radojica
MehandÏiã, PhD., podpísali 21.
decembra 2004 na pôde MF dohodu o vzájomnej spolupráci v
oblasti vzdelávania, vedy, v˘skumu a rozvoja oboch in‰titúcií.
Na snímke: prof. V. Kroãko a
doc. R. MehandÏiã s doc. J. Turanom z Univerzity v Novom
Sade a prodekanmi MF RNDr. Z.
Hlaváãovou a prof. J. Hrubcom.
-r-

táÏ, technick˘ predaj a pod. v oblasti zváraãskej v˘roby a zvárania.
V˘uãba bude zameraná hlavne
na zváracie postupy a zariadenia,
materiály a ich správanie sa poãas zvárania, kon‰trukciu a návrh
zvarkov, v˘robu a aplikaãné inÏinierstvo (orientované na automobilov˘ priemysel) a na praktickú
ãasÈ.
Záujemcovia z radov ‰tudentov
3., 4. a 5. roãníka a absolventov
MF sa môÏu prihlásiÈ (v obmedzenom poãte) u autora ãlánku na
KSpS do 4. februára 2005.
Prof. Ing. RUDOLF TOLNAI, CSc.

FBP poz˘va
V piatok 28. januára 2005 sa
na Fakulte biotechnológie a
potravinárstva uskutoãní DeÀ
otvoren˘ch dverí. ·iroká verejnosÈ sa bude môcÈ oboznámiÈ
s pedagogickou a vedeckov˘skumnou ãinnosÈou katedier,
‰pecializovan˘ch laboratórií a
ìal‰ích pracovísk a získaÈ informácie o akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch.
-r-

–2–

Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE FE·RR

·TÁTNY PROGRAM V¯SKUMU S ÚâASËOU FBP

Mladá veda oceÀovala Zdravie bezprostredne súvisí s kvalitou potravín
ZdruÏenie mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov pri Fakulte európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja po prv˘krát v dÀoch 11.-12.
novembra 2004 zorganizovalo
medzinárodnú vedeckú konferenciu Mladá veda 2004 na tému
Aktivovanie zdrojov trvalo udrÏateºného rozvoja národného
hospodárstva na Slovensku a v
krajinách EÚ. Na podujatí, organizovanom v rámci T˘ÏdÀa vedy
EÚ, sa zúãastnilo 50 mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov a doktorandov zo Slovenska, âeskej republiky, Maìarska a S˘rie. Na plenárnom zasadnutí vystúpil Viktor
NiÏÀansk˘, splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy v
SR, Vadim Haraj, generálny riaditeº Poºnohospodárskej platobnej agentúry SR, Milan Belica,
predseda Nitrianskeho samospravného kraja a ìal‰í v˘znamní hostia..
Rokovanie prebiehalo v dvoch
sekciách a bolo spojené so súÈaÏou o najlep‰iu vedeckú prácu
mlad˘ch za rok 2004. Práce hodnotili vybraní ãlenovia Odboru
ekonomiky a manaÏmentu SAPV.
Ceny odovzdala Ing. Monika
Hudáková, PhD., prezidentka
ZdruÏenia mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov pri FE·RR, ãlenka
predsedníctva Odboru ekonomiky a manaÏmentu SAPV a Ing.
Ivana Gecíková, ãlenka ZdruÏenia mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov pri FE·RR SPU v Nitre.

Ocenení
Sekcia Ekonomika
a environmentalistika
1. miesto: Ing. ªubo‰ Smutka
a Ing. Matou‰ Trajhan – âZU v
Prahe,
2. miesto: Mgr. Andrea Vargová – UKF v Nitre a MVDr. Radoslava Vlãková – UVL v Ko‰iciach,
3. miesto: Ing. Iveta ªudvíková – FE·RR SPU v Nitre.
Sekcia ManaÏment
a regionálny rozvoj
1. miesto: Ing. Zuzana Kﬁístková – âZU v Prahe,
2. miesto: Ing. Petr Halámek
– ESF MU v Brne,
3. miesto: Ing. Jana Kalabisová a Ing. Klára Kleãková –
âZU v Prahe.
Ocenen˘m blahoÏeláme, prajeme im veºa úspechov v ìal‰ej
vedeckov˘skumnej ãinnosti a zároveÀ dúfame, Ïe sa na takejto
konferencii mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov a doktorandov opäÈ
o rok stretneme.
ZároveÀ v mene v‰etk˘ch úãastníkov ìakujem rektorovi SPU
prof. Dr. Ing. Imrichovi Okenkovi,
PhD., dekanovi FE·RR prof. h. c.
prof. Ing. Vladimírovi Gozorovi,
PhD., Dr. h. c., sponzorom a v‰etk˘m, ktorí prispeli k úspe‰nému
priebehu medzinárodnej vedeckej konferencie.
Ing. MONIKA HUDÁKOVÁ, PhD.
prezidentka ZMVP

Autori najlep‰ích vedeck˘ch prác mlad˘ch za rok 2004.

O MARKETINGOVEJ SÚËAÎI TRH

Inovované prístupy
k vzdelávaniu
Katedra manaÏmentu a mar- nomika poºnohospodárstva a 5.
ketingu FEM zodpovedne a krea- roãníka FE·RR.
Spolu súÈaÏilo 40 virtuálnych fitívne pristupuje k vzdelávaniu
‰tudentov. Zabezpeãuje spolu 18 riem, to je 215 ‰tudentov. Zo zápredmetov, ktoré sa vyuãujú vo kladn˘ch kôl postúpilo 11 firiem,
v‰etk˘ch formách ‰túdia na v‰et- postupne sa do finále prepracok˘ch fakultách. Vo vybran˘ch vali firmy SLOVOIL a BAJSA.
predmetoch sa úspe‰ne osvedãi- VíÈazom sa stala firma SLOVOIL,
li prípadové ‰túdie a programové ktorú reprezentovala Lenka Tkáprodukty na podporu v˘uãby cez ãová, Igor Lipták, Jaromír DrobÀák a Vojtech Miliczk˘. Na druPC.
Dobr˘ ohlas u ‰tudentov mala hom mieste sa umiestnila firma
marketingová súÈaÏ "TRH", ktorá BAJSA, ktorú reprezentovala Ansa organizovala v rámci predme- drea Dudá‰ová, Branislav Sklatu agrárny marketing poãas uply- dan, Juraj ·evãík a Slavomír Panulého zimného semestra. Pod- vúk.
Finalisti sa te‰ia na skú‰ku z
statou programového produktu,
ktor˘ bol na katedre vytvoren˘, je agrárneho marketingu, kde budú
marketingová filozofia podnika- prezentovaÈ získané marketingonia fiktívnych firiem pri predaji o- vo-manaÏérske schopnosti.
Prof. Ing. DU·AN ·IMO, CSc.
leja. ·tudenti modelujú rozhodujúce nástroje podnikania v˘robok predaj, cena, kapitálové investície,
marketing a v˘voj a
v˘skum. Ako vrcholoví manaÏéri rozhodujú o vopred uveden˘ch nástrojoch s cieºom vyprodukovaÈ ão najväã‰í celkov˘ zisk.
Do súÈaÏe, ktorú
sme nazvali MARS
SUPER OIL LIGA sa
zapojili ‰tudenti 5.
roãníkov odboru
podnikov˘ manaÏment a medzinárodn˘ obchod, 4. V marketingovej súÈaÏi zvíÈazila ‰tvorica ‰udenroãníka odboru eko- tov z virtuálnej firmy SLOVOIL.

Na podujatí v rámci T˘ÏdÀa vedy EÚ predstavil prof. Ing. IVAN
MICHALÍK, DrSc., z Katedry biochémie a biotechnológie FBP priebeh a niektoré v˘sledky rie‰enia ãiastkovej úlohy ‰tátneho programu Potraviny – kvalita a bezpeãnosÈ, na ktorom fakulta participuje. V tejto súvislosti sme ho poÏiadali o bliÏ‰ie informácie.
Pán profesor, ão sa skr˘va
pod t˘mto v‰eobecn˘m názvom?
âiastková úloha, ktorú rie‰ime
a ktorá má byÈ ukonãená v roku
2005, je tematicky zameraná na
vplyv genotypu, podmienok skladovania a spôsobu spracovania
rastlinn˘ch produktov a potravín
na obsah nutrientov a antinutritívnych látok. Toto zameranie je v
súãasnosti veºmi lukratívne a potrebné, predstavuje prioritu tak v
krajinách EÚ, ako aj na Slovensku, pretoÏe zdravie ºudí a kvalita
Ïivota bezprostredne súvisia s
kvalitou potravín. Na‰ím cieºom
je prehæbiÈ poznatky o vplyve biologického materiálu, teda genotypu, spôsobov skladovania, spracovania vrátane pozberovej úpravy rastlinn˘ch produktov na obsah nutrientov, biologicky aktívnych látok, v˘Ïivové a technologické vlastnosti potravín.
Ako si tieto úlohy pracoviská podelili?
âiastková úloha je ãlenená na

sedem vecn˘ch etáp. Je to rie‰enie prírodn˘ch antioxidaãn˘ch látok typu karotenoidov (zodpovedná rie‰iteºka doc. Ing. H. Franãáková, CSc.), teoretick˘ch, ale
aj praktick˘ch otázok vysvetlenia
podstaty celiákie (zodpovedná
rie‰iteºka doc. RNDr. Z. Gálová,
PhD.), enzymatickej transformácie bielkovín v súvislosti so zlep‰ením v˘Ïivovej kvality rastlinn˘ch bielkovín (zodpovedná rie‰iteºka doc. RNDr. D. Urminská,
CSc.) a problematiky fenolick˘ch
látok, ktoré patria medzi prírodné
bioflavonoidy (zodpovedná rie‰iteºka RNDr. A. Vollmanová, PhD.).
ëal‰ia, piata etapa, je zameraná
na prienik rádionuklidov z lesn˘ch plodov do potravinového
reÈazca. Rie‰enie tohto problému
bolo motivované haváriou jadrovej elektrárne v âernobyle na
Ukrajine (zodpovedn˘ rie‰iteº
RNDr. J. Mi‰‰ík). V tejto súvislosti môÏem povedaÈ, Ïe tu máme dlhodobé skúsenosti a na‰Èastie, situácia na Slovensku je
veºmi priaznivá v porovnaní s

okolit˘mi krajinami. Vìaka priazniv˘m poveternostn˘m podmienkam v tom ãase sú na Slovensku
iba malé lokality v horsk˘ch oblastiach a niektoré údolia, kde
bola detekovaná kontaminácia
pôdy a rastlín. ·iesta etapa je orientovaná na stanovenie mykotickej kontaminácie vzoriek zrnín
pri skladovaní a zároveÀ na identifikáciu t˘ch mikroorganizmov,
ktoré sú potencionálnymi producentmi mykotoxínov (zodpovedná rie‰iteºka Ing. D. Tanãinová,
PhD.). Siedma etapa rie‰i vyuÏitie funkãn˘ch zloÏiek zrna, najmä
t˘ch, ktoré tvoria vedºaj‰ie produkty (zodpovedná rie‰iteºka
prof. Ing. Z. Muchová, CSc.). Je
pozoruhodné, Ïe práve tieto
komponenty tvorené obalov˘mi
vrstvami, zárodkom a ìal‰ími
ãasÈami zrna vykazujú najvy‰‰iu
v˘Ïivnú hodnotu. Katedra skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov iniciatívne pristúpila k rie‰eniu moÏnosti vyuÏitia
práve t˘chto zloÏiek pri v˘robe
cestovín, ale aj chleba.
Nie je to urãite náhoda, Ïe
sa va‰a fakulta zamerala t˘mto smerom...
To, Ïe kolektív fakulty partici-

Ekológovia o situácii v Tatrách
V Tatranskej ·trbe sa 9. decembra 2004 uskutoãnilo rokovanie hlavného v˘boru Slovenskej ekologickej spoloãnosti pri SAV (SEKOS), na ktorom
sa zúãastnil aj doc. Dr. Pavol Eliá‰, CSc., z Katedry ekológie FE·RR, predchádzajúci predseda a
ãlen v˘boru SEKOS, vedúci sekcie teoretickej ekológie.
Po získaní informácií o vetrovej kalamite v lesoch TANAPu a náv‰teve postihnut˘ch lokalít v
oblasti ·trbské Pleso-Vy‰né Hágy- Smokovce, v˘bor prijal stanovisko a odporúãania pre príslu‰né
ministerstvá. Îivelná pohroma, vetrová kalamita
predstavuje veºkoplo‰né naru‰enie lesn˘ch ekosystémov, polomy a v˘vraty lesn˘ch stromov, prevaÏne smreka, v podmienkach Slovenska mimoriadneho rozsahu.
V˘bor podporuje diferencovan˘ postup odstraÀovania následkov pohromy a obnovy lesn˘ch
ekosystémov v tejto biosférickej rezervácii a národnom parku a jeho ochrannom pásme podºa zón
národného parku (zóny A,B,C) a biotopov. V‰etky
ekosystémy v jadrovej zóne (A) ponechaÈ priro-

SPOLOâN¯
VEDECK¯
PRIESTOR
Cieºom Stredoeurópskeho
centra pre Ïeny a mlad˘ch ºudí
vo vede je monitorovaÈ v stredoeurópskom regióne situáciu Ïien
a mlad˘ch ºudí vo vede a v˘skume. Projekt CES-WYS (Central European Centre for Women and Youth in Science,
CEC-WYS, 2004-2006) vznikol
s odbornou i finanãnou podporou Európskej komisie s cieºom
zlep‰iÈ podmienky pre rodovú i
vekovú rovnosÈ ãi paritu v tejto
‰pecifickej oblasti. Okrem prevádzkovania webovej stránky s
aktuálnymi európskymi i národn˘mi informáciami, centrum sprístupní i databázu Ïien-expertiek
vrátane expertnej databázy Európskej komisie. Medzinárodn˘
tím pozostáva z reprezentantiek
vedeck˘ch in‰titúcií nov˘ch
ãlensk˘ch ‰tátov EÚ (âR, SR,
Maìarsko, Slovensko), predstaviteºky asociovanej krajiny (Rumunsko) a dvoch zástupk˘À pôvodn˘ch ãlensk˘ch krajín (Francúzsko, Taliansko).
Pracovnú skupinu slovensk˘ch vedk˘À vedie prof. Tatiana Sedová, podpredsedníãka
SAV. Úlohou participantiek zo
SR bude (okrem poskytovania
aktuálnych národn˘ch údajov)
vypracovanie manuálu pre uplatnenie a meranie jednotliv˘ch indikátorov rodovej rovnosti vo vede a v˘skume, pouÏiteºného pre
mnoh˘ch zainteresovan˘ch aktérov.
Zdroj: www.sav.sk

dzenému v˘voju bez zásahu ãloveka. V nárazníkovej zóne (B) urobiÈ jemné regulaãné opatrenia
starostlivosti o lesné ekosystémy a v prechodnej
zóne (C) cieºavedome obnoviÈ a rekon‰truovaÈ lesné spoloãenstvá metódami blízkymi prírode. Pri umelej obnove pouÏívaÈ sadenice domácej, tatranskej proveniencie. NepouÏívaÈ biocídne chemické
prostriedky. ObnoviÈ ‰truktúru a funkcie naru‰en˘ch ekosystémov a ich integritu, pouÏiÈ prírode
blízke prostriedky.
Ide o veºk˘ prírodn˘ experiment, ktor˘ treba zdokumentovaÈ, analyzovaÈ a skúmaÈ obnovu ekosystémov pre integrovan˘, udrÏateºn˘ manaÏment,
ako aj pre pouãenie budúcich generácií. To bude
vyÏadovaÈ zjednotenie existujúcich rozdielnych prístupov lesného hospodárstva a ochrany prírody,
vypracovanie spoloãnej stratégie integrovaného
manaÏmentu lesn˘ch ekosystémov v národnom
parku po odstránení kalamity a budovaÈ funkãn˘
systém komunikácie a vzájomnej dôvery medzi
lesn˘m hospodárstvom a ochranou prírody.
PAVOL ELIÁ·

puje na rie‰ení ‰tátneho podprogramu Potraviny – kvalita a bezpeãnosÈ, je prínosom aj v nasmerovaní ná‰ho v˘skumu na
túto aktuálnu problematiku. Vytvára to podmienky pre pozitívny
rozvoj fakulty a jej ìal‰ie vedeckov˘skumné smerovanie na potravinársky v˘skum. Viaceré katedry preorientovali svoje doteraj‰ie zameranie t˘mto smerom.
ZároveÀ sa tu vytvárajú dobré
podmienky pre aktívnu spoluprácu s in˘mi pracoviskami potravinárskeho zamerania, najmä
V˘skumn˘m ústavom potravinárskym v Bratislave, ako aj univerzitn˘mi pracoviskami, menovite s Fakultou chemick˘ch a potravinárskych technológií STU v
Bratislave. Nemenej závaÏn˘m
prínosom sú aj finanãné dotácie,
ktoré súvisia s rie‰ením tejto
ãiastkovej úlohy.
KaÏdá z t˘chto etáp je zaujímavá a zaslúÏi si samostatn˘
príspevok. Nabudúce vám priblíÏime niekoºko aktuálnych
informácií t˘kajúcich sa problematiky celiakie.
K. POTOKOVÁ

lovenská poºnohospodárska kniÏnica v spolupráci
s Krajskou poboãkou Spolku
slovensk˘ch knihovníkov v Nitre
usporiadala 15. decembra 2004
v ãitárni pod aulou predvianoãné stretnutie knihovníkov - pracovn˘ seminár pod názvom âo
nové v kniÏniciach Nitrianskeho
regiónu.

S

STRETNUTIE
KNIHOVNÍKOV
Cieºom bola prezentácia ãinnosti a dosiahnut˘ch v˘sledkov
v roku 2004. Vy‰e 30 knihovníãok z Nitry, Topoºãian, Komárna, ·urian, Vrábeº a ìal‰ích
miest kraja sa vzájomne informovalo o situácii na svojich pracoviskách, poskytovan˘ch sluÏbách a ìal‰ích plánoch do budúceho obdobia.
Mgr. S. JAKUBCOVÁ, SlPK

Radíme si navzájom
Edícia AGROSERVIS vznikla v roku 1993 v Ústave vedeckotechnick˘ch informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre. Aké je jej
zameranie? Sp˘tali sme sa Ing. RICHARDA STIFFELA, vedúceho
oddelenia Agroservisu.
Orientujeme sa na vydávanie
publikácii urãen˘ch pre vyuÏitie v
poºnohospodárskej prvov˘robe, v
riadiacich orgánoch, poradensk˘ch in‰titúciách, v˘robn˘ch podnikoch, na farmách a v ‰kolstve.
KaÏd˘ titul je jedineãn˘, originálny. V mnoh˘ch prípadoch je aÏ s
monografickou dokonalosÈou tematicky spracovaná problematika
produkcie, technológie pestovania vybran˘ch plodín. Také sú
publikácie Obilniny I. a II., Sladovnícky jaãmeÀ, Tritikale, Pestovanie zemiakov, Semenné okopaniny, Lieãivé rastliny, Koreniny
a mnohé ìal‰ie. Mimoriadnu obºubu si získali publikácie venovane problematike burín, najmä
vìaka podrobn˘m opisom bionómie rastlín, návodom na pouÏívanie chemickej i nechemickej
ochrany a mnoÏstvu praktick˘ch
príkladov.
Kto tvorí autorské zázemie?
Autormi publikácií sú vÏdy vedecko-pedagogickí
pracovníci
SPU v Nitre a vedeckí pracovníci
rezortn˘ch v˘skumn˘ch ústavov.
To je záruka, Ïe jednotlivé témy
sú spracované podºa najnov‰ích
vedeck˘ch v˘sledkov, samozrejme s vyuÏitím najnov‰ích poznatkov z praxe. A aj dôvod, preão je
edícia AGROSERVIS medzi poºnohospodárskymi prvov˘robcami
taká obºúbená. V posledn˘ch rokoch si na‰la svoje miesto aj me-

dzi ‰tudentmi SPU, ktorí v spracovan˘ch tituloch nachádzajú mnoÏstvo literárnych zdrojov pre svoje
seminárne a diplomové práce.
BroÏúry tejto edície poznaÈ aj
navonok, podºa jednotného formátu A5 a zeleného ‰atu. No
okrem tejto klasickej papierovej
verzie ste na trhu aj s produktmi
na multimediálnych nosiãoch.
Pre t˘ch, ktorí rad‰ej „listujú“
na poãítaãi, sme vydali uÏ viacero
cédeãiek, ktoré s encyklopedickou dôslednosÈou priná‰ajú vybrané témy. V˘hodou t˘chto produktov je prehºadnosÈ, jednoduchá manipulácia a orientácia, bohatosÈ a rôznorodosÈ predov‰etk˘m obrazového materiálu zladeného s textami v programe, ktor˘m uÏívateº môÏe rie‰iÈ urãit˘
problém, napríklad chemickú
ochranu, v˘ber odrôd, a podobne.
Technick˘m predpokladom vyuÏitia takéhoto produktu je poãítaã
minimálne strednej kvalitatívnej
úrovne.
Aké témy ste uÏ spracovali
t˘mto spôsobom?
Doposiaº sme vydali CD o
ochrane rastlín, a to uÏ trikrát po
sebe, vÏdy v inovovanej forme,
o viniãi hroznorodom a nedávno
sme na Bojnickom zámku pri príleÏitosti vyhodnotenia súÈaÏe o
najkraj‰ie jablko roka uvádzali do
Ïivota najnov‰iu encyklopédiu

o ovocinárstve.
Projekt
vznikol
v spolupráci s
uznávan˘mi
odborníkmi z SPU a praxe. Zah⁄Àa kapitoly o histórii, pestovaní, tvarovaní (reze) a ochrane v‰etk˘ch
druhov ovocia, pestovaného v
podmienkach Slovenska. Nech˘ba ani podrobn˘ pomologick˘
opis odrôd vrátane zobrazenia
odrôd jednotliv˘ch skupín a druhov ovocia: jadrovín, kôstkovín,
‰krupinovín, drobného – bobuºového ovocia a menej známych
druhov ovocia (arónia, jarabina,
baza, ruÏa, drieÀ). V kapitole
zaujímavosti sú uverejnené recepty na domáce spracovanie
rôznych druhov ovocia.
âo máte v talóne pre budúcnosÈ?
NuÏ, to je e‰te tajomstvo, ale
chcel by som, v spolupráci s odborníkmi na zvieracu rí‰u, zab⁄dnuÈ aj do tejto oblasti.
ëakujem za informácie!
K. POTOKOVÁ

Podrobnej‰ie informácie o
v‰etk˘ch tituloch edície AGROSERVIS, ako aj ìal‰ích produktoch nájdete v kniÏnici Ústavu
vedecko-technick˘ch informácií
pre pôdohospodárstvo v Nitre.
www.uvtip.sk/slovak/produkty.php
alebo obchod.uvtip.sk
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âÍM ÎIJÚ KANADSKÍ FARMÁRI

Kanada – (aj) krajina
hol‰tajnského dobytka

ãiatoãn˘ kapitál ako jeden z motivaãn˘ch faktorov.
Úlohou ‰tudijnej cesty bola aj
náv‰teva fariem s implementáciou kvalitného kanadského genetického materiálu v praxi. Ako
príklad by som chcel uviesÈ aspoÀ jednu z nich, a to farmu
COMESTAR. Patrí rodine Comtois, ktorá vlastní okolo 250 ha
poºnohospodárskej pôdy. Doja
asi 100 dojníc a priemerná úÏitkovosÈ je 12 tisíc kg mlieka. Na
k⁄menie pouÏívajú automat, ktor˘ k⁄mi 10-krát za deÀ. Niektoré z
kráv pochádzajú z rodiny LAURI
SHI, kde je jedna plemenná krava matkou 8 vynikajúcich b˘kov.
Táto farma uÏ podºa prvého dojmu pôsobila dojmom kvalitného
manaÏmentu, bola vybudovaná
na ãisto komerãné úãely – produkciu kvalitného genetického
materiálu. Îiaº, ani kanadskí chovatelia to nemajú ºahké. Dozvedeli sme sa, Ïe tohto roku nepredali Ïiadne jalovice, a tak ich musia chovaÈ ìalej.

Od 3. do 13. novembra 2004 sa skupina ‰tudentov z SPU a centrom expertíz Quebeckého
Univerzity veterinárneho lekárstva v Ko‰iciach zúãastnila na ‰tudij- mliekarenského odvetvia a v súnom programe kanadského genetického systému hodnotenia mlie- ãasnosti zamestnáva okolo 300
kového dobytka provincie Quebec a Ontario. Sponzormi boli spo- pracovníkov, ktorí analyzujú 6100
loãnosti INSEMAS, s.r.o., Roural routes International, Canadian Live- mliekov˘ch stád (78,5%). KaÏd˘
stock Genetics Association a Agriculture and Agri-Food Canada. rok vykonávajú 89 tisíc testov na
Program bol urãen˘ na zintenzívnenie poºnohospodárskeho obcho- farmách, otestujú 3 milióny labodu medzi Kanadou a Slovenskou republikou. Skupina ‰tudentov do- ratórnych vzoriek, priãom strávia
stala túto sponzorovanú ‰tudijnú cestu vìaka svojej odbornej aktív- 68 tisíc hodín dozoru pri dojení,
nej ãinnosti na programe súvisiacom s genetick˘m materiálom ka- 83 tisíc pri poradenstve a 6 tisíc
nadského hovädzieho dobytka.
hodín pri ‰koleniach zákazníkov.
Farmársky Ïivot
Kanadsk˘ dobytok
Organizácia podporuje kanadské
Îivot farmára v Kanade v‰ak odvetvie v˘roby mlieka aj prosa Slovensko
Slovensko patrí medzi kºúãové nezah⁄Àa len kaÏdodennú prácu tredníctvom angaÏovania sa na
trhy z hºadiska uplatnenia genetic- na farme, ale ako sme sa mohli projektoch na národnej a medzikého materiálu mliekového ho- presvedãiÈ pri stretnutí s pánom národnej úrovni.
vädzieho dobytka pre kanadsk˘ch Blanchettom, ãlenom predstaCentrum obdrÏí kaÏd˘ deÀ
exportérov, ão dokazuje aj dlho- venstva Kanadského hol‰tajn- zhruba 14 tisíc vzoriek mlieka,
dobá spolupráca od roku 1994. ského zväzu (HolPre dlhodob˘ v˘voj slovenského stein Canada) aj
trhu s t˘mto materiálom je Ïiadu- aktivitami súvisiacica znalosÈ hodnotiaceho systému mi s ãinnosÈou zvähovädzieho dobytka kanadského zu.
Holstein Canada
genotypu. Pochopenie tohto systému bolo aj jedn˘m z hlavn˘ch je organizácia, ktorú vlastnia a riadia
cieºov tejto ‰tudijnej cesty.
jej ãlenovia. Má
Itinerár
okolo 13 tisíc ãleObsahová náplÀ pobytu bola
nov po celej Kanaveºmi pestrá. Program zah⁄Àal de, z toho je pribliÏakcie súvisiace s quebeckou me- ne 10 tisíc aktívdzinárodnou v˘stavou hol‰tajn- nych. Cieºom asoského dobytka v St. Hyacinte, ciácie je zo‰ºachÈonáv‰tevy fariem a odvetvia v vanie hol‰tajnskéMontreale, Ottawe a zav⁄‰ením ho plemena, prípracesty po Kanade bola úãasÈ na va, uchovávanie a
Kráºovskej zimnej poºnohospo- vytváranie
rododárskej v˘stave v Toronte.
kmeÀov˘ch záznamov plemena a preOdborné vedomosti na dosah
Pre kvalitnú chovateºskú prácu sadzovanie záujmov
je nutné materiálno-technické vy- chovateºov a vlastbavenie, ktoré sme mohli vidieÈ v níkov hol‰tajnskéNáplÀou ‰tudijnej cesty bola aj náv‰teva tamoj‰ích fariem. Ako sme sa presvedãili,
quebeckom inseminaãnom centre ho dobytka v Kanaani v Kanade to mladí farmári nemajú ºahké.
Foto: autor
(CIAQ) v Saint Hyacinte, ako aj v de. V súãasnosti
zamestnáva
70
stáspoloãnosti Gencor v Guelphe,
Na náv‰teve spoloãnosti
ktoré patria do skupiny SEMEX lych zamestnancov v sídle spo- priãom aÏ 97% je analyzovan˘ch
Gencor
Alliance, zaloÏenej v roku 1997 loãnosti a 20 klasifikátorov v te- v deÀ doruãenia. TaktieÏ sa indiV súãasnosti tu majú okolo
‰tyrmi inseminaãn˘mi spoloãnos- réne. Viac ako 80 % ãinnosti viduálne starajú o kaÏdú kravu,
Èami (Gencor, Eastern Breeders, asociácie tvorí registrácia a boni- priãom mesaãne robia anal˘zu 500 b˘kov hol‰tajnského plemetácia. Úlohou Holstein Associa- tuku, bielkovín, SCC a moãoviny na, niekoºko b˘kov plemena jerCIAQ a Westgen).
Ako sme sa v‰ak dozvedeli, tion of Canada je poskytovaÈ pro- pri kaÏdej krave z kaÏdého stá- sey a niekoºko b˘kov mäsov˘ch
kvalitn˘ genetick˘ základ tvorí gramy zlep‰ujúce genetiku, ktoré da. Ako sme uÏ spomínali, aj plemien. Najznámej‰í je 13-roãzhruba 36 – 38 % úspechu, zvy- zvy‰ujú ziskovosÈ v‰etk˘ch cho- kvalitná v˘Ïiva je základom ús- n˘ b˘k HANOVERHILL, od ktoré‰ok spoãíva na manaÏmente fa- vateºov mliekového dobytka. Pred- pechu. Z tohto dôvodu poskytujú ho bolo predan˘ch uÏ asi milión
riem, ãoho súãasÈou je kvalitná stavenstvo zväzu stanovilo za- infraãervenú anal˘zu krmiva ale- inseminaãn˘ch dávok a 16-roãn˘
meranie organizácie na nasle- bo vlákniny za 24 hodín, ão pred- LINDY s objemom 830 tisíc vyv˘Ïiva.
Kanada exportuje genetick˘ dovné kºúãové funkcie: 1. Identi- stavuje pribliÏne 9 tisíc vzoriek produkovan˘ch dávok.
materiál mliekového dobytka fikácia zvierat 2. Anal˘za typu a za rok. ëalej je to fyzikálno-cheV˘stava – sviatok
(embryá a spermu) hlavne do tvarov˘ch vlastností zvierat, 3. mická a bakteriologická anal˘za
poºnohospodárov
vody a podobne.
USA, Mexika, Japonska a Európ- Údaje o produkcii 4. V˘skum.
V predposledn˘ deÀ na‰ej cesÚspe‰nosÈ centra spoãíva
skej únie. Kanadské kravy vyproKontrola nadov‰etko
v neustálom kontakte s klientom ty sme sa zúãastnili na Kráºovskej
dukujú v priemere 9.519 kg mlieZ hºadiska kontroly ako jedné– farmárom, ktor˘ automaticky poºnohospodárskej zimnej v˘staka na kravu (305 dní laktácie), ho z hlavn˘ch faktorov manaÏdostáva vyhodnotené informácie ve v Toronte. Na národnej udaprostredníctvom in- losti, kde sa raz za rok krajina
ternetu. To umoÏ- stretáva, aby ohodnotila a osláviÀuje
farmárovi la prácu svojich poºnohospodáhneì na druh˘ deÀ rov. V˘stava nám pripomínala trovykonaÈ patriãné chu ná‰ Agrokomplex, a tak nám
zmeny k dosiahnu- poskytla náhly pocit domova. Na
tiu lep‰ích v˘s- v˘stave sa zúãastnili chovatelia
ledkov v chovateº- hovädzieho dobytka v‰etk˘ch plemien, koní, psov, ovcí, o‰ípan˘ch
skej práci.
a hydiny z celej Kanady.
Mladí farmári
Príjemná bodka na záver
SúãasÈou prograNa závereãn˘ deÀ pre nás ormu bola aj úãasÈ
slovensk˘ch zás- ganizátori pripravili nádherné
tupcov na quebec- prekvapenie, a to náv‰tevu Niakej medzinárodnej garsk˘ch vodopádov. Myslím, Ïe
hol‰tajnskej v˘sta- môÏem hovoriÈ za v‰etk˘ch zúãastnen˘ch, Ïe to bolo akési nave v St. Hyacinte.
plnenie na‰ich detsk˘ch snov.
Organizátori v˘staNádherná scenéria, ktorú vytvovy poctili zástupcu
rila matka príroda, v nás urãite
Slovenska ãestnou
zanechá príjemné spomienky na
úlohou odovzdávaKanadu a veºmi mil˘ch a srdeãnia cien najlep‰ím
n˘ch ºudí, ktor˘ch sme tu mohli
chovateºom. Popri
stretnúÈ.
Kanadsk˘ genofond mliekového hovädzieho dobytka patrí medzi najlep‰ie na svete. predvádzan˘ch zvieëakujeme
ratách nás zaujala
Záverom si dovoºujem poìakopriãom mlieko obsahuje v prie- mentu, je nutné zameraÈ sa aj na aj nemalá úãasÈ a záujem mla- vaÈ spoloãnosti INSEMAS, s.r.o.,
mere 3,23 % bielkovín a 3,73 % analyzovanie hlavného produktu, d˘ch farmárov o toto povolanie, Luãenec, ako aj Roural routes
tuku. Najãastej‰ie sa vyskytujú- ktor˘m je mlieko. Na tento úãel jav s ktor˘m sa v Európe uÏ tak International, Canadian Livestock
cim plemenom je hol‰tajnsk˘ do- bol v roku 1966 zaloÏen˘ Pro- ãasto nestretávame.
Genetics Association a AgricultuU rodiny Comtois
bytok (93%), nasledujú plemená gramme d’analyse des troupere and AgriFood Canada za uPri rozhovoroch s chovateºmi moÏnenie a realizáciu na‰ej ‰tuayrshire, canadienne, guernsey, aux laitiers du Québec (PATLQ).
jersey, brown swiss a iné. V roku Je to jedna z troch agentúr slú- sme v‰ak zistili, Ïe ani v Kanade dijnej cesty. Takisto by som chcel
2003 predstavoval roãn˘ export Ïiacich na zlep‰ovanie mlieko- to mladí farmári nemajú ºahké a vyjadriÈ osobn˘ prejav vìaky pámliekového genetického mate- v˘ch stád v Kanade. Od roku je prakticky nemoÏné, aby zaãali novi Ing. Emilovi Laukovi, Hughoriálu viac ako 89 miliónov dolá- 1998 spolupracujú kanadské a- hospodáriÈ bez podpory rodiny. vi Neilsonovi a Robertovi Langovi
rov, ão predstavovalo oproti roku gentúry pod názvom Canadian Preto rodiãia prenechávajú syno- za zorganizovanie tejto cesty a
2002 pokles o 77 miliónov. MoÏ- Dairy Herd Improvement (CDHI). vi alebo dcére, ktorí majú záujem starostlivosÈ poãas celej doby
no ho pripísaÈ chorobe ‰ialen˘ch CDHI sa skladá z CANWEST zveºaìovaÈ rodinn˘ majetok, per- ná‰ho pobytu v Kanade.
DHI, PATLQ a ADLIC. PATLQ je centuálny podiel na farme – pokráv (BSE).
Ing. ROBERT BULLA, FEM

❁

Nerozprávkové
rozprávky
O CHLEBE

❁

„ ...takÏe vy tu v Amerike takto peãiete chlieb! V chladnej porcelánovej mise, miesite kovovou lyÏicou, v popoludÀaj‰om ãase!
Neãudo, Ïe tie va‰e v˘tvory sa niãomu nepodobajú a nezaslúÏia
si pomenovanie chlieb. Tak, po prvé, piecÈ treba za svitania, keì
sa noãná tma miesi so svitom vychádzajúceho slnka a v takej kuchyni, ktorá nie je studená od porcelánu a smaltovaného riadu
ako nemocnica. V hlbokom, podlhovastom drevenom koryte, nie
v porceláne, ale v dreve, ktoré je ãloveku blízke. Koryto musí byÈ
hlboké a dostatoãne dlhé, aby sa na jednom konci zmestila múka,
na druhom kvasiaci, kysnúci, pohybujúci sa Ïiv˘ kvások, do ktorého sa vÏdy vkladá odrobinka z cesta predchádzajúceho chleba,
aby sa stároãná reÈaz peãenia chleba nepretrhla... Potom sa miesi, k˘m nevznikne kysnúca mäkká hora cesta, ale nie kovovou lyÏicou, leÏ Ïenskou rukou, ktorej Ïivotodarné teplo prúdi do ná‰ho
kaÏdodenného chleba...“
Béla Bartók, hudobn˘ skladateº

ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Vivat academia!
Predstavte
si modelovú
situáciu: zahraniãn˘ ‰tudent bez znalosti slovenského jazyka sa rozhoduje, ãi
má prísÈ ‰tudovaÈ na Slovensko. Získa na webov˘ch stránkach univerzít informácie, ktoré
mu pomôÏu rozhodnúÈ sa?
Denník SME v ãlánku „Lákajú
univerzity zahraniãn˘ch ‰tudentov?“ hodnotil webové stránky pätnástich slovensk˘ch univerzít z troch hºadísk: grafika,
organizácia (‰truktúra) a informácie (obsah). Podºa v‰etk˘ch
kritérií obstáli na jednotku tri
univerzity – Îilinská, Ekonomická a SPU v Nitre. Nad dvojkou sa udrÏala aj Katolícka univerzita RuÏomberok, UMB v B.
Bystrici a Pre‰ovská univerzita.
Najhor‰ie dopadla Univerzita
Komenského, Technická univerzita vo Zvolene, UKF v Nitre
a Trenãianska univerzita.
âo sa t˘ka kvality spracovania a mnoÏstva informácií v
anglickom jazyku, o prvú prieã-

ku sa delí hneì päÈ univerzít –
Îilinská, Ekonomická, SPU,
Katolícka a UMB. Naproti tomu
Trnavská a Trenãianska sa neunúvali napísaÈ ão i len slovko v
cudzom jazyku. PäÈkou boli
ohodnotené aj ìal‰ie ‰tyri univerzity – UPJ·, UKF, UVL a TU
Zvolen, ktoré síce majú stránky
v angliãtine, av‰ak na nich niã,
ão by zahraniãnému ‰tudentovi
objasnilo, za ak˘ch podmienok
môÏe ‰tudovaÈ.
Nefunkãné a zastarané linky
neomylne dokumentujú „záujem“ tej-ktorej univerzity o zahraniãn˘ch ‰tudentov. Nie je to
problém financií, pretoÏe vytvoriÈ efektívne zorganizované
stránky plné informácií nie je aÏ
tak finanãne nároãné, ak nepoÏadujeme hneì stotisícov˘ projekt s vy‰perkovanou grafikou.
Je jasné, Ïe platiÈ za vytvorenie
webstránky sa môÏe zdaÈ nezmyselné, najmä ak nie je ãím
kúriÈ, ale s tak˘mto prístupom
ostane univerzita v bludnom
kruhu navÏdy.
(SME, 12. 1. 2005)

POZBIERANÉ Z POSLUCHÁRNÍ...
J ·kola vás nemôÏe uãiÈ len zvuku je tristo metrov za sekundu,
to, ão raz budete potrebovaÈ,
pretoÏe nevie, ão budete robiÈ.
Pravda, ‰kola to tu‰í...

ale teraz sa mi zdá, Ïe je to oveºa
menej, lebo inak by tá informácia
k vám uÏ dávno musela doraziÈ.

J Skôr, neÏ si povieme, ãomu J Kto chce, môÏe ísÈ domov, cvisa to rovná, napí‰em, ãomu sa
to nerovná.

J Ak budete maÈ nejaké nedostatky, príìte za mnou, ja vám
ich prehæbim...

J Máte ìal‰ie otázky? MôÏem
nieão zotrieÈ? Niekoho z vás?
J Toto tu sa naz˘va ideálny
zdroj prúdu. Síce neexistuje,
ale kreslí sa takto!
J Chce sa niekto sp˘taÈ preão? NuÏ, preto, Ïe je to definícia. Nad t˘m ne‰pekulujeme, to
si osvojíme!
J ·tudenti vraveli, Ïe som ich
vyhodil zo skú‰ky. To nie je
pravda. Ja som ich len poslal
domov, aby sa to douãili.

J V ‰kole nás uãili, Ïe r˘chlosÈ

ãenie uÏ skonãilo. Kto chce zápoãet, môÏe tu dobrovoºne zostaÈ a
dopoãítaÈ to.

J U mÀa môÏete opakovaÈ skú‰ku viackrát. Ale maximálne dvakrát do roka.


SÚËAÎ  SÚËAÎ 
Príslovia netradiãne

Vo víne je pravda – tak mala
znieÈ správna odpoveì na otázku z predchádzajúceho ãísla. Z
úspe‰n˘ch rie‰iteºov sme vyÏrebovali ‰tudenta MF Tibora
Ga‰para, na ktorého v redakcii
Poºnohospodár ãaká triãko a ‰iltovka s emblémom SPU. SúÈaÏ
pokraãuje v budúcom ãísle! -r-

–4–

Turnaj ‰tudentov
v malom futbale

SPEKTRUM
POëAKOVANIE

TOP 10

ëakujem v‰etk˘m vzácnym
priateºom, spolupracovníkom,
verejn˘m ãiniteºom, osobám
známym i neznámym za blahoÏelania a vyjadrenia spolupatriãnosti pri príleÏitosti môjho Ïivotného jubilea.
Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

NEPREHLIADNITE
Katedra telesnej v˘chovy a
‰portu FZKI poriada od 23. do
28. januára 2005 ZIMN¯ LYÎIARSKY KURZ na Solisku –
·trbskom plese. V cene je zahrnuté ubytovanie v hoteli v
Raãkovej doline, stravovanie, 5
dní lyÏovania na Solisku-·trbskom plese a vlastn˘ autobus
poãas celého pobytu.
Informácie a prihlá‰ky: do
17. januára 2005 u PaedDr. D.
Danka, tel.: 0908 442 356.

ODPORÚâAME
DIVADLO A. BAGARA: 14. 1.
Námestie, 17. – 18. 1. Testosterón, 19. – 20. 1. Peter Pan, 22. 1.
Testosterón, 23. 1. âloveãina
(RND), 24. 1. Close Harmony
Friends (koncert), 24. 1. norway.today, 25. 1. Tri sestry, 26.
1. Bezkyslíkovce, 27. – 28. 1.
Adam ·angala; ORBIS: 14. –
26. 1. Alexander Veºk˘, 27. 1. –
9. 2. Honba za pokladom templárov; PALACE: 14. – 16. 1.
Chicago, 17. – 19. 1. Chtíã, 20. –
26. 1. ·patná v˘chova, 27. – 30.
1. Stratené v preklade; LIPA: 14.
– 16. 1. RRRrrr!!!, 17. – 18. 1.
Scary Movie 3, 19. – 20. 1. Insomnia, 21. – 23. 1. KameÀák 2,
24. – 26. 1. DrÏ hubu, 27. – 30.
1. Pád do ticha; FILMOV¯
KLUB UKF: 17. 1. Îivot Briana,
17. 1. Prekliata Argentína, 24. 1.
Unavení slnkom, 24. 1. Stepfordské paniãky.

KNÍHKUPECTVA
POD VŸ·KOM
Viete, ktoré knihy boli
v uplynulom roku
najobºúbenej‰ie? Tu je rebríãek desiatky najpredávanej‰ích titulov z Kníhkupectva pod V⁄‰kom.
1. Da Vinciho kód (D. Brown)
2. Anjeli a démoni (D. Brown)
3. Láska je chyba v programe
(M. Matkin)
4. Alchymista (P. Coelho)
5. JedenásÈ minút (P. Coelho)
6. MuÏ, ktor˘ sadil stromy
(J. Gionno)
7. Kto chytá v Ïite
(D. J. Salinger)
8. O cestách, ktoré nevedú do
Ríma (M. Varga, P. Uliãn˘)
9. English is easy, Csaba is
dead (P. Doktorov)
10. Podivn˘ regiment
(T. Pratchett)

JAZYKOVÉ V·ELIâO
V súvislosti s uplatÀovaním
kreditov poãas ‰túdia na vysok˘ch ‰kolách vznikajú diskusie o
tom, ãi systém hodnotenia sa
má oznaãovaÈ ako kreditn˘, alebo kreditov˘. Treba povedaÈ, Ïe
oba tvary sú utvorené správne,
ale vzhºadom na to, Ïe prídavné
meno kreditn˘ je úzko zviazané
so sférou finanãníctva, je vhodné v súvislosti s vysoko‰kolsk˘m
hodnotiacim systémom siahnuÈ
za v˘znamovo nezaÈaÏen˘m prídavn˘m menom kreditov˘, a teda hovoriÈ o tom, Ïe „univerzita
zaviedla kreditov˘ systém.“

V¯BEROVÉ KONANIE
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 na Katedre mechaniky a strojníctva MF.
Podmienky:
- V· vzdelanie technického smeru,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.
stupni ‰túdia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o
‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- pedagogická prax v odbore najmenej 3 roky,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office, osobitne CAD systém Catia
alebo Pro/Engineer – preukázaÈ certifikátom,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

-

 miesta vedúceho Katedry pedagogiky a psychológie FEM.
Podmienky:
V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
minimálne akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, uchádzaãi s hodnosÈou profesor alebo docent sú vítaní,
aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu a
potvrdením o praxi posielajte do 21. januára 2005 na adresu: Rektorát
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

S PIETOU
Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre
s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 24. decembra
2004 nás po dlhotrvajúcej ÈaÏkej chorobe vo veku
52 rokov opustila spolupracovníãka a priateºka

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. VÏdy prívetiv˘ a ochotn˘ pán
ªudovít âery má mapu na‰ej univerzity v malíãku. Akoby nie, veì je jedn˘m z informátorov, na ktorého sa s najrôznej‰ími otázkami obracajú
nielen náv‰tevníci na‰ej univerzity, ale ãasto aj domáci, zamestnanci ãi
‰tudenti. Okrem toho bdel˘m okom, prostredníctvom kamerového systému, monitoruje pohyb osôb a motorov˘ch vozidiel v areáli ‰koly.

poºnohospodár

Ing. Vladimír Lazori‰ák

PaedDr. DU·AN DANKO

SKRIPTÁ
M. Habán – P. Otepka: Agroturistika. 1. vydanie, náklad 300 ks,
cena 87 Sk.
M. Heinischová – R. Flóri‰: Odborné kreslenie. 2. nezmenené vydanie, náklad 150 ks, cena 133 Sk.
J. Huszár a kol.: Choroby poºn˘ch plodín. 2. upravené vydanie,
náklad 400 ks, cena 96 Sk.
P. Massányi a kol.: Fyziológia bunky. 1. vydanie, náklad 300 ks,
cena 102 Sk.
J. Danko a kol.: Základy biológie. 1. vydanie, náklad 800 ks, cena
63 Sk.
A. Belajová – E. BaláÏová: Ekonomika a manaÏment územnej
samosprávy. 1. vydanie, náklad 500 ks, cena 86 Sk.
L. Bezáková a kol.: Základy práva. 2. nezmenené vydanie, náklad
-d‰400 ks, cena 79 Sk.

·achistom sa zatiaº darí
Extraligov˘ ‰achov˘ roãník
2004/2005 zaãalo druÏstvo Nitry
pod hlaviãkou Z·K SPU Nitra
úspe‰ne. Po víÈazstve 5 1/2 : 2 1/2
v Dunajskej Strede a prehre v
Komárne 1 1/2 : 6 1/2 sme doma
privítali viacnásobného majstra
SR Slovan Bratislava. Remíza s
jeho „A“ druÏstvom 4 : 4 a v˘hra

nad „B“ druÏstvom 5 1/2 : 2 1/2
nás povzbudili a potvrdili vysokú
úroveÀ ‰achu v Nitre. Na‰e farby
v tejto sezóne úspe‰ne obhajujú:
Miko‰, Mikita, Maro‰, Marti‰ka,
Goru‰a, Dlh˘, Machalová, Debnár, Riabov a Dobrotka.
PaedDr. DU·AN DANKO

VíÈaznú trofej si tento rok odniesli ‰tudenti Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva (vºavo).

NÁ· TIP
norway.today
·vajãiarsky dramatik, divadelník a filmár Igor Bauersima ãerpá námety pre svoje hry z aktuálnych udalostí. Jeho najznámej‰ia dráma norway.today vznikla
podºa skutoãného príbehu mladej Rakú‰anky a Nóra, ktorí sa
zoznámili na internetovom chatroome pre samovrahov a rozhodli sa spoloãne zabiÈ skokom z
útesu. Komorn˘ príbeh o veãnom hºadaní zmyslu Ïivota, pocitoch mlad˘ch ºudí z dne‰ného

sveta, ale aj o láske a nádeji, je
urãen˘ predov‰etk˘m mlad˘m
divákom. Osloví v‰ak aj rodiãov,
ktorí nepoãúvajú svoje deti. Hru
v réÏii Vladislavy Fekete na‰tudovali herci DAB Zuzana Moravcová (Júlia) a Juraj Hrãka (August), dramaturgiu textu pripravil
Svetozár Spru‰ansk˘, hudbu zloÏil Pavol Hubinák. V celoslovenskej premiére ju v decembri uplynulého roka uviedlo Divadlo A.
-rBagara.

Poãítaãová ‰tudovÀa opäÈ v prevádzke
V prítomnosti prodekana FEM doc. Ing. Milana Kuãeru, CSc., a vedúcej Centra informaãn˘ch technológií RNDr. Dariny Tóthovej bola
koncom novembra slávnostne otvorená a opäÈ odovzdaná do uÏívania
poãítaãová ‰tudovÀa v ·D Nová Doba. Na prv˘ pohºad sa to moÏno nejaví ako mimoriadna udalosÈ, v skutoãnosti sa v‰ak za Àou skr˘va
niekoºkomesaãné úsilie viacer˘ch ºudí a nespoãetné hodiny ich tvrdej
práce. A v˘sledok? ·trnásÈ nov˘ch poãítaãov s pripojením na internet,
nov˘ kopírovací stroj a tlaãiareÀ, ktoré ‰tudentom FEM, ale aj in˘ch fakúlt uºahãia ‰túdium a zjednodu‰ia prístup do sveta informaãn˘ch
technológií v pohodlí internátu bez toho, aby opustili jeho priestory.
Z toho, Ïe ‰tudovÀa bola opätovne daná do uÏívania, je zrejmé,
Ïe ãosi podobné tu uÏ fungovalo.
Nejde teda o celkom novú my‰lienku, skôr o jej oprá‰enie. VráÈme sa v‰ak na zaãiatok a v skratke si povedzme, ako vlastne vznikla a vyvíjala sa.
Prv˘ nápad „zhmotnen˘“ do podoby vybudovania poãítaãovej
miestnosti mimo budovy ‰koly sa
zrodil koncom 90. rokov, keì Fakulta ekonomiky a manaÏmentu
ako dar odovzdala ‰tudentom do

uÏívania miestnosÈ v ·D Nová doba. Neskôr sa zriadilo internetové
pripojenie, pribudli modernej‰ie
poãítaãe i kopírovací stroj. âasom
sa v‰ak na ‰tudovÀu akosi pozabudlo, jej technick˘ stav sa v˘razne zhor‰il a pomaly prestávala plniÈ svoj úãel, aÏ k˘m nebola zrekon‰truovaná do dne‰nej podoby.
O novootvorenú ‰tudovÀu je obrovsk˘ záujem, o ãom svedãí aj
permanentná vyÈaÏenosÈ (a ãasto
aj preÈaÏenosÈ) poãítaãov i kopírovacieho stroja, nielen poãas pra-

svoje pracovné povinnosti si s
plnou váÏnosÈou svedomito plnila aÏ do posledn˘ch chvíº Ïivota. Odi‰la spomedzi nás tvorivá
spolupracovníãka, kolegyÀa,
priateºka. Rozlúãili sme sa s Àou
28. decembra 2004 na mestskom
cintoríne v Nitre.
âesÈ jej pamiatke!
Poìakovanie
ëakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti v‰etk˘m priateºom a známym, ktorí sa pri‰li navÏdy rozlúãiÈ s na‰ou drahou zosnulou.

zila FZKI nad MF 7:6 a v zápasoch o tretie miesto porazili futbalisti FAPZ-FBP druÏstvo FEM
6:2.
Zostava víÈazného druÏstva
FZKI: Ivan Zsák, BraÀo Kováã,
Juraj Kri‰tofiãin, Tomá‰ Hidvégi, Milan Pekarík, Vladimír Druga, Peter Hríbik.
Finálov˘ zápas rozhodovala
Zuzana ·trbková (II. FZKI).

PRÁVE VY·LI ...

Ing. KLÁRA LAZORI·ÁKOVÁ.
Narodila sa 7. 12. 1952 v Nitre.
Stredo‰kolské ‰túdium absolvovala na SV· E. Gudernu a v roku
1976 bola promovaná na Vysokej ‰kole ekonomickej v Bratislave. Pracovala ako samostatná
programátorka v podniku Pozemné stavby v Nitre a od roku
1992 v Centre v˘poãtovej techniky a informatiky SPU ako vedúca programátorského oddelenia
Informaãn˘ systém ‰tudent.
Bola ãlenkou Akademického senátu SPU, kde zastupovala rektorát a celo‰kolské pracoviská.
Napriek tomu, Ïe dlho statoãne
bojovala so zákernou chorobou,

V novembri a decembri 2004
zorganizovala Katedra telesnej
v˘chovy a ‰portu medzifakultn˘
turnaj ‰tudentov v halovom futbale, ktor˘ bol prípravou na medziuniverzitné súÈaÏe vysoko‰kolákov a zároveÀ propagáciou tohto
obºúbeného ‰portu. Vo vyraìovacích kolách porazilo druÏstvo MF
hráãov FEM 0:2 a FZKI zvíÈazila
nad spoloãn˘m tímom FAPZ-FBP
1:4. V decembrovom finále zvíÈa-

Zrekon‰truovaná poãítaãová miestnosÈ v ·D Nová doba je poãas semestra ‰tudentom k dispozícii denne od jedenástej do dvadsiatej druhej hodiny.
Foto: PETER BELICA

Na slávnostnom otvorení zariadenia sa zúãastnil aj prodekan FEM
doc. M. Kuãera. Na snímke s vedúcim PC ‰tudovne M. Fiºom.
covného t˘ÏdÀa, ale aj cez víkendy. Poãas semestra majú ‰tudenti
toto unikátne pracovisko k dispozícii denne od 11. do 22. hodiny. Je
zrejmé, Ïe to bola dobrá investícia
a ‰tudenti si v˘sledok ná‰ho úsilia
cenia.
Chceme poìakovaÈ skupine ºudí, ktorí prispeli k jeho obnoveniu:
predov‰etk˘m prorektorom SPU
doc. Edite Rohaºovej a doc. Vladimírovi Ratajovi, ktorí pomohli
na‰tartovaÈ tento proces a vyrie‰ili
právnu stránku, dekanovi FEM
prof. Petrovi Bielikovi a prodekanom FEM doc. Milanovi Kuãerovi
a doc. Jozefovi Repiskému za
ochotu a v˘raznú odbornú i finanãnú pomoc, prodekanke FE·RR
doc. Anne Belajovej sa odborné
rady, vedúcej Centra informaãn˘ch technológií FEM RNDr. Darine Tóthovej, ktorá musela vypoãuÈ na‰e nekoneãné poÏiadavky a
prosby, keìÏe oblasÈ v˘poãtovej
techniky má v kompetencii, vedú-

cemu Klubu kultúrnej a záujmovej
ãinnosti Ing. Rastislavovi Janerlovi, ktor˘ zobral miestnosÈ pod
svoju správu, vedúcemu ‰tudentského domova A. Bernoláka Ing.
Ivanovi Pa‰kovi za ochotu a pomoc pri realizácii, predsedovi ·tudentskej rady FEM Petrovi Belicovi, podpredsedovi ·R FEM Yuriymu Dashkievicovi a ostatn˘m
ãlenom za ústretovosÈ a v˘raznú finanãnú podporu, vedúcemu PC
‰tudovne Nová Doba Milanovi Fiºovi za niekedy aÏ nadºudskú snahu a vytrvalosÈ pri vybavovaní, organizovaní a realizácii celého projektu, ako aj jeho kolegom Ladislavovi Bu‰tovi, Martinovi Chotváãovi a niekdaj‰iemu iniciátorovi
my‰lienky Ing. Vladimírovi ·tudencovi, ktorí mu pomáhali. V‰etk˘m patrí veºké a úprimné ëAKUJEME. Rovnako aj dodávateºsk˘m
firmám za promptnú realizáciu na‰ich objednávok.
M. F., M. CH., L. B.
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