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STΩPâEK
„Firemná kultúra je asi to najhodnotnej‰ie, ão podnik môÏe
maÈ. V bankovom svete platí, Ïe
miera napodobiteºnosti produktov je úÏasne vysoká, v‰etky
banky disponujú ponukou veºmi
podobn˘ch produktov, informaãn˘ch technológií, aj úrokov˘ch
sadzieb. âo teda rozhoduje o
tom, Ïe si klient vyberie tú ãi
onú? Najv˘znamnej‰í sa pri v˘bere stal ºudsk˘ faktor, kvalita
ºudského potenciálu, a to je o firemnej kultúre. Tá sa stala rozhodujúcim konkurenãn˘m kritériom, a preto je nevyhnutné zveºaìovaÈ ju“, povedal v rozhovore
pre denník SME mlad˘ ‰éf ªudovej banky Jozef Kollár.
I keì obliekol svoju my‰lienku
do bankovej rovno‰aty, je zrejmé, Ïe ju tento rámec neobmedzuje. Rovnako platí v ktorejkoºvek sfére, tú na‰u ‰kolskú nevynímajúc. Veì sa len pozrime!
Univerzít na Slovensku ako maku! ·tudijné programy sa ãasto
podobajú ako vajce vajcu. Navy‰e, moÏnosÈ ‰tudovaÈ v zahraniãí. Naozaj treba pridaÈ nejakú tú hodnotu, ktorá uchádzaãov o ‰túdium zaujme! MoÏno
sa to zdá malicherné, ale z mal˘ch vecí sa skladajú tie veºké.
Alebo, ako sa do hory volá ...
Trpezlivá a prívetivá odpoveì
na otázku klienta, v na‰om prípade uchádzaãa o ‰túdium ãi
niekoho, kto hºadá odpoveì na
svoj problém, korektná odpoveì
na list, vhodne zostaven˘ a pútav˘ informaãn˘ materiál, príjemná atmosféra na pracovisku,
ochota a úsmev. Jasné, nie je
kaÏd˘ deÀ nedeºa, no p˘tajúci
sa ãi náv‰tevník na‰ej univerzity
nemusí pocítiÈ, Ïe mi vãera prihorela veãera! Mal by cítiÈ, Ïe
pri‰iel do prostredia, kde pojem
kultúra nie je cudzím slovom.
Kultúru totiÏ nosíme (alebo nenosíme) v sebe. K. POTOKOVÁ

Z VEDECKEJ RADY SPU
Na rokovaní konanom 21.
apríla boli predstavení noví ãlenovia VR SPU, profesori Du‰an
·imo a Franti‰ek Kuzma, predseda komisie pre obhajoby
doktorsk˘ch dizertaãn˘ch prác
z oblasti pôdohospodárskych
vied pri M· SR prof. Ivan Michalík a jej ìal‰í ãlenovia, prof.
Ondrej Hronec a prof. Rudolf
Holúbek. Rektor SPU Imrich
Okenka informoval vedeckú radu o zámere univerzity podporiÈ
vedeckov˘skumnú oblasÈ tak,
aby sa prejavil jej zv˘‰en˘ podiel na úkor pedagogickej ãinnosti. S touto úvahou sa stotoÏnil aj akademick˘ senát SPU
pri delení dotaãn˘ch zdrojov na
podporu vedy pre tento akademick˘ rok. Vedecká rada po
rozprave schválila správu o v˘sledkoch vedeckov˘skumnej
ãinnosti na SPU v roku 2004 s
pripomienkami a v tajnom hlasovaní rozhodla o vymenovaní
doc. Jozefa Timka (Ústav molekulárnej biológie SAV), doc.
Jozefa Viglaského (TU Zvolen)
a doc. Jána Matu‰koviãa (SPU)
za profesorov. Vedecká rada
okrem toho vzala na vedomie
pracovn˘ názov Prvej slovenskej virtuálnej poºnohospodárskej univerzity a predloÏen˘ návrh kritérií pre habilitaãné a
inauguraãné konanie FE·RR s
t˘m, Ïe kritériá sa po pre‰tudovaní v prípade potreby schvália
na osobitnom zasadnutí VR. -r-

V

NITRE

(informácie z podujatí
prinesieme v 17. ãísle)

K Ïivotnému jubileu
akademika Plesníka

Taláre a insígnie, vyznamenania a pozdravné listy z partnersk˘ch univerzít z Brna, Zvolena, Bratislavy,
Minska a Nitry znásobili slávnostnú atmosféru sviatku FZKI.

Osemdesiatych narodenín sa
23. apríla doÏil nestor slovenského poºnohospodárskeho v˘skumu, ãestn˘ doktor na‰ej alma
mater, akademik JÁN PLESNÍK.
Cel˘ jeho tvoriv˘ Ïivot v oblasti
vedy a v˘skumu bol spojen˘ s
V˘skumn˘m ústavom Ïivoãí‰nej
v˘roby v Nitre, no svojím vzdelaním, vedeckou erudíciou a koncepãnou organizátorskou prácou
tvoril pozitívny obraz o slovenskom poºnohospodárstve doma
aj v zahraniãí. Svoje bohaté vedomosti a poznatky aktívne odovzdával a odovzdáva novej generácii. Îivotná cesta Jána Plesníka je charakteristická humanitou, veºkorysosÈou a pevn˘m
charakterom nielen vo vedeckej
práci, ale aj v osobnom Ïivote.

Do ìal‰ích rokov mu v mene
zamestnancov Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre srdeãne blahoÏeláme a prajeme dobré zdravie a prísloveãn˘
optimizmus!

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INÎINIERSTVA DESAËROâNÁ

Dobré meno ‰íria na‰i absolventi
V aule na‰ej univerzity sa 19. apríla opäÈ raz konala milá slávnosÈ.
Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva pozvalo akademickú verejnosÈ a vzácnych hostí zo sféry spoloãenského Ïivota,
spolupracujúcich univerzít z domova a zo zahraniãia, z praxe, aby si
pripomenuli desiate v˘roãie vzniku tohto jedineãného pracoviska.
„Úspe‰nosÈ zrodu kaÏdého
nového ºudského diela závisí od
vôle a ochoty ºudí, od politickej a
ekonomickej situácie, ale aj od
zrelosti doby, ktorá plodí nové
my‰lienky, kreuje nové smery,
koncepcie, alebo strategické v˘chodiská“, povedal dekan Mikulá‰ Láteãka vo svojom slávnostnom príhovore. Aj keì pred desiatimi rokmi tieto skutoãnosti
priali vytvoreniu novej fakulty,
cesty úspechov neboli vÏdy dláÏdené a vrúbené kvitnúcimi alejami stromov. Preto je desaÈroãné
jubileum príleÏitosÈou zhodnotiÈ
doteraj‰ie v˘sledky a zamyslieÈ
sa nad perspektívami do budúcnosti.
Fakulta od svojho vzniku na-

‰tyroch ‰tudijn˘ch odboroch na
prvom, druhom aj treÈom stupni
vzdelávania. Pracovno-‰tudijné
letné ‰koly sú orientované na
prehæbenie odborn˘ch poznat-

stúpila trend
diverzifikácie
vzdelávania a
uplatÀovania
flexibilného
systému ‰túdia s kreditov˘m hodnotením. V súãasnosti na nej
‰tuduje 1 546
‰tudentov na
v‰etk˘ch stupÀoch a formách ‰túdia a
„Záujem o ‰túdium je permanentne vy‰‰í ako obna ich v˘chove jektívne moÏnosti prijatia“, kon‰tatoval dekan Mikua vzdelávaní sa lá‰ Láteãka.
podieºa 67 uãiteºov. Fakulta má akreditova- kov, rozvoj estetického vnímania
n˘ch 15 ‰tudijn˘ch programov v krajiny a zdokonaºovanie v˘tvar-

n˘ch zruãností ‰tudentov. Okrem
toho sa fakulta podieºa aj na celoÏivotnom vzdelávaní prostredníctvom Univerzity tretieho
veku. Poãas prvej desiatky svojej existencie vychovala FZKI
1 351 inÏinierov a 246 bakalárov, spolu 1597 absolventov.
Prioritou vedeckov˘skumn˘ch
aktivít fakulty je dosiahnuÈ ekologickú stabilitu poºnohospodársky
vyuÏívanej krajiny v podmienkach prebiehajúcej klimatickej
zmeny s dôrazom na udrÏateºn˘
rozvoj a vytváranie zdravého Ïivotného prostredia v krajine.
„Mám radosÈ z ãinnosti na‰ich
mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov, ktorí sa intenzívne zapájajú
do práce a svoje v˘sledky prezentujú na domácich a zahraniãn˘ch fórach“, pripomenul dekan.
Mikulá‰ Láteãka vo svojom
príhovore ocenil intenzívnu pomoc kolegov z fakúlt a katedier

Kritérium ãíslo jeden: kreatívnosÈ
Zasadnutie kolégia rektora sa 25. apríla zaãalo netradiãne. Riaditeºka nitrianskej poboãky Slovenskej sporiteºne Jozefa Danová na Àom
odovzdala symbolick˘ ‰ek v hodnote stotisíc korún riaditeºke Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnice Beáte Bellérovej a ‰ek v hodnote dvestotisíc korún dekanovi Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja Vladimírovi Gozorovi. Obe pracoviská uspeli svojimi
projektmi v grantovej aktivite Slovenskej sporiteºne, ktorá tak˘mto
spôsobom podporuje sféru vysoko‰kolského vzdelávania.
Ako pripomenul rektor Imrich
Okenka, SPU je jednou zo slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl, ktorá

podpísala dlhodobú spoluprácu
so Slovenskou sporiteºÀou. Táto
finanãná in‰titúcia je v˘znam-

n˘m partnerom univerzity jednak z toho dôvodu, Ïe ‰tudenti,
najmä z FEM, vykonávajú v nej
odbornú a preddiplomovú prax,
ale aj preto, Ïe sponzoruje,
resp. finanãne podporuje niektoré na‰e projekty. Za krátke obdobie získala takto na‰a univerzita viac ako pol milióna korún,
ão nie sú zanedbateºné finanãné
prostriedky.

Riaditeºka nitrianskej poboãky Slovenskej sporiteºne J. Danová odovzdala symbolické ‰eky v hodnote 100
a 200 tisíc korún Mgr. B. Bellérovej, riaditeºke SlPK a prof. V. Gozorovi, dekanovi FE·RR.

Riaditeºka Jozefa Danová vo
svojej odpovedi pripomenula, Ïe
filozofia dlhodobej spolupráce je
zaloÏená na grantovom princípe,
keì sa vysoké ‰koly a predov‰etk˘m ‰tudenti môÏu v rámci projektov, zaujímav˘ch kreatívnych my‰lienok uchádzaÈ o finanãnú podporu. V‰etky Ïiadosti zo slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl ekonomického zamerania sa zhromaÏìujú v
Slovenskej sporiteºni a sú posudzované na základe ich aktuálnosti, novosti, invencie. ·ancu na
úspech nemajú projekty zamerané na prevádzkové potreby ‰kôl,
pretoÏe sporiteºÀa chce podporiÈ
predov‰etk˘m kreatívnosÈ mlad˘ch ºudí. J. Danová vyjadrila nádej, Ïe takáto forma spolupráce
bude pokraãovaÈ aj v budúcnosti a
podporí aj aktivitu ìal‰ích uchádzaãov o projekty. S kritériami na
ich podávanie oboznamuje SlSP
vysoké ‰koly vÏdy zaãiatkom roka. V‰etk˘m Ïiadateºom popriala
veºa vytrvalosti a invencie pri podávaní projektov.
-r-

Mendelovej poºnohospodárskej
univerzity v Brne pri zakladaní
FZKI a ‰iroko rozvetvenú spoluprácu so slovensk˘mi univerzitami, najmä STU a UK v Bratislave, TU vo Zvolene a UKF v
Nitre, ale aj in˘mi európskymi
univerzitami, vedeckov˘skumn˘mi pracoviskami a praxou.
Prejav vìaky patrí aj sympatizantom a sponzorom, ktorí pomáhajú fakulte staÈ sa úspe‰nou. V‰etk˘m, ktorí stáli pri zrode fakulty a usilujú o jej kredit v
spoloãnosti vyslovil dekan Láteãka úprimné poìakovanie za
podporu a odvedenú prácu. Na
znak úcty odovzdal potom zlaté,
strieborné a pamätné medaily,
ako aj ìakovné listy fakulty.
Vedenie univerzity udelilo Fakulte záhradníctva a krajinného
inÏinierstva pri príleÏitosti jej jubilea Zlatú medailu SPU.
-r-

Od júla sa
mzdy zv˘‰ia
o 5 percent
V zmysle Kolektívnej zmluvy
vy‰‰ieho stupÀa na rok 2005,
ktorá platí pre zamestnávateºov
postupujúcich pri odmeÀovaní
v zmysle zákona ã. 553/2003
Z.z., sa budú od 1. júla 2005
navy‰ovaÈ tarifné platy uãiteºsk˘ch aj neuãiteºsk˘ch zamestnancov na SPU o 5 percent.
Ako uviedol v správe o ãinnosti
Rady OZ P·aV na v˘roãnej
konferencii doc. V. Paãuta, pre
rok 2005 sa vedenie univerzity
a odbory dohodli aj na skrátenom t˘Ïdennom pracovnom
ãase 37,5 hodiny, ‰tyroch
dÀoch dovolenky naviac pre
v‰etky kategórie zamestnancov (pedagogick˘ch aj nepedagogick˘ch), príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie
vo v˘‰ke 300 Sk a 1,05-percentnom príspevku do sociálneho fondu.
-r-
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BOTANICKÁ ZÁHRADA POZ¯VA
V sobotu 21. mája poriada
Botanická záhrada SPU deÀ
otvoren˘ch dverí. Pre ‰irokú
verejnosÈ budú od 8.00 do
18.00 h sprístupnené v‰etky
priestory BZ (skleníkové zbierky, areál záhrady, pestovateºská ‰kôlka) a pracovníci poskytnú záujemcom odborn˘ v˘klad a konzultácie. V predajni
Botanickej záhrady si budú
môcÈ náv‰tevníci zakúpiÈ rastlinn˘ materiál do exteriérov a
interiérov. SúãasÈou sprievod-

n˘ch akcií budú aj odborné
predná‰ky:
➤ 10.00 h VyuÏitie rastlín v
interiéroch (Ing. D. Hillová,
PhD., KBZ);
➤ 10.30 h Vegetácia slanísk
juÏného Slovenska (Ing. P. Eliá‰,
PhD., KB);
➤ 11.00 h Bonsaje a ich história (RNDr. Vladimír Ondejãík,
Bonsai centrum Nitra);
➤ 13.00 h UkáÏka aranÏovania kvetín (J. Beãárová, BZ
SPU).
-mk-

MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU CEEPUS

Je to najmä o kontaktoch
Na‰a univerzita je koordinátorom programu CEEPUS SK 146
04/05, v ktorom je zapojen˘ch sedem univerzít. SieÈ je zameraná
na mobility ‰tudentov a uãiteºov z oblasti aplikovanej ekonomiky
a manaÏmentu. KaÏdá sieÈ sa schvaºuje na jeden akademicky rok.
Na‰a získala na akademick˘ rok 2004/2005 ‰tyridsaÈ mesiacov
mobilít pre ‰tudentov a pätnásÈ pre uãiteºov. V marci tu vìaka
CEEPUSu pôsobili dvaja mladí ºudia z Maìarska. Zsolt Tégla, odborn˘ asistent, pedagóg z Vysokej ‰koly Károlya Róberta v Gyöngyösi a doktorand István Petö z Univerzity svätého ·tefana v Gödöllö. Informoval nás o tom Ing. Peter Szovics, PhD., z Katedry
úãtovníctva a financií.
Pred odchodom sme hostí po- Aj to si v‰ak vyÏaduje spoluprázvali na kávu do na‰ej redakcie, cu a koordináciu.“
István Petö: „Som doktorand
aby sa s nami podelili o svoje
pracovné, ale aj voºnoãasové na Katedre hospodárskej informatiky Ekonomickej fakulty Unidojmy.
Zsolt Tégla: „V rámci trojt˘Ï- verzity svätého ·tefana v GödödÀového pobytu v Nitre som llő . Mojím cieºom bolo zoznámiÈ
predniesol predná‰ku o ekono- sa s kolegami, ktorí sa u vás vemick˘ch aspektoch r˘chlenia ze- nujú problematike manaÏmentu
leniny v Maìarsku, ·panielsku a a logistiky informácií, teda ich
Holandsku a ich porovnaní so si- efektívnemu poskytovaniu fartuáciou v prístupov˘ch kraji- márom. Heslo e-farmár uÏ nie je
nách. Táto problematika je té- neznáme v odbornej verejnosti,
mou mojej doktorandskej práce zaoberá sa ním aj v˘skumn˘
a vyuÏívam pri nej aj svoje osob- projekt, v ktorom participujú prané skúsenosti, pretoÏe na‰a ro- covníci z SPU i z Gödöllő. V˘dina sa zaoberá pestovaním ze- mena skúseností je teda aj tu
leniny. V ãom vidím ‰ancu pre dôleÏit˘ nástroj ìal‰ieho postunové krajiny EÚ v tejto oblasti? pu.“
Zsolt i István si z pobytu v
Predov‰etk˘m v zuÏitkovaní geotermálnej energie a vyuÏití toho Nitre odná‰ajú len tie najlep‰ie
obdobia roka, keì sa v juhoeu- dojmy, ako vravia, nadviazali
rópskych krajinách kvôli klima- mnoÏstvo nov˘ch kontaktov a
tick˘m podmienkam nedá zele- priateºstiev a veria, Ïe v nich buninu pestovaÈ. Obdobie nesko- dú pokraãovaÈ. Vo voºn˘ch chvírého leta a zaãiatku jesene, teda ºach si uÏili Nitry aj jej okolia.
od septembra do novembra, keì Tradícia spolupráce medzi na‰ije na trhoch málo zeleniny, to je mi univerzitami bude naìalej Ïi‰anca pre pestovateºov z Kar- vá a prospe‰ná práve vtedy, ak
patskej kotliny preniknúÈ na ne. ju preberú mladí kolegovia. KP

Program CEEPUS SK je zameran˘ na mobility ‰tudentov a uãiteºov
z oblasti aplikovanej ekonomiky a manaÏmentu. Trojt˘ÏdÀov˘ pobyt
na FEM v rámci neho absolvovali aj hostia z Maìarska - István Petö
(vºavo) a Zsolt Tégla.

Turistika
na mieru
Vy‰e päÈdesiatãlenná skupina
poºnohospodárov z Nemecka, z
oblasti Thüringenu, nav‰tívila
21. apríla poãas svojej turistickopoznávacej cesty po Slovensku
aj na‰u univerzitu.
UÏ pri vstupe si hostia so záujmom prezerali nev‰edné architektonické rie‰enie vstupného areálu. V aule si potom pozorne
vypoãuli niekoºko základn˘ch informácií o profile na‰ej univerzity, ktoré pre nich pripravila kancelária pre vzÈahy s verejnosÈou
a odbornú predná‰ku o stave rezortu poºnohospodárstva na Slovensku a jeho v˘hºadoch do budúcnosti, ktorú predniesol doc.
Ing. Peter Serenãé‰, PhD., z Katedry úãtovníctva a financií FEM.

Hostia Ïivo reagovali na obe vystúpenia a ich otázky sa t˘kali
perspektívy vysoko‰kolského
poºnohospodárskeho vzdelávania, spoplatnenia ‰túdia, ‰truktúry poºnohospodárskej v˘roby, trhu s pôdou, biohospodárenia,
dotácií, úlohy ‰tátu pri regulácii
obchodu s poºnohospodárskymi
komoditami a podobne.
Zájazd zorganizovala cestovná kancelária Reiseservice Vogt,
ktorej majiteºom je farmár. Preto
sú itineráre ciest pre jednotlivcov, ale aj najrôznej‰ie zdruÏenia a organizácie ‰ité na mieru.
Ako hovorí majiteº cestovnej
kancelárie pán Vogt, dôraz kladú
na osobné stretnutia a rozhovory s ºuìmi, vyhºadávajú regionálne osobitosti. SnaÏia sa o to,
aby sa pobyty v rôznych kútoch
sveta stali pre klientov záÏitkom.
Veríme, Ïe si nemeckí hostia odniesli dobr˘ dojem aj z náv‰tevy
ná‰ho mesta a univerzity! KP

DO DISKUSIE NA AKTUÁLNU TÉMU

Plusy a mínusy geneticky
modifikovan˘ch organizmov
âlovek sa uÏ v dávnoveku pokú‰al vyuÏiÈ svoje znalosti o rastlinách na zvy‰ovanie produkcie a kvality potravín. Tento postupn˘ pokrok pretrváva a moderná biotechnológia je zatiaº posledn˘m ãlánkom v˘voja poºnohospodárskych postupov.

Biotechnológie na‰e
kaÏdodenné
V ‰ir‰om poÀatí je biotechnológiou kaÏdá technológia, ktorá vyuÏíva Ïivé organizmy alebo ich súãasti na v˘robu a modifikáciu produktov, resp. ‰ºachtenie rastlín, Ïivoãíchov alebo mikroorganizmov
pre ‰pecifické vyuÏitie.
V danej formulácii sú zahrnuté
technológie od tradiãn˘ch aÏ po
najpokroãilej‰ie súãasné biotechnológie, ktoré sa oznaãujú za molekulárne, molekulárno-biologické,
rekombinantné, bunkové a génové, resp. jednoducho za nové alebo moderné. Napriek vedecky
podloÏenému spôsobu prípravy
nov˘ch odrôd rastlín a mikrobiálnych kmeÀov sa ãasÈ spoloãnosti
postavila proti zavádzaniu geneticky modifikovan˘ch organizmov
(GMO) do praxe. Pritom nové biotechnológie vlastne umoÏÀujú zefektívnenie doteraj‰ích klasick˘ch
spôsobov ‰ºachtiteºského v˘beru
a kríÏenia. V rámci klasického prístupu k v˘beru najvhodnej‰ích organizmov dospel rozvoj konvenãn˘ch biotechnológií postupne do
etapy, v ktorej metódy prirodzenej
mutácie a kríÏenia uÏ nepostaãovali zv˘‰en˘m potrebám. V 80. rokoch sa objavili metódy, ktoré dali
základ rozvoju modern˘ch biotechnológií. I‰lo o cielen˘ postup
pri získavaní nov˘ch variet organizmov prenosom transgénov.
ZároveÀ vznikla moÏnosÈ prenosu
vlastností medzi tak˘mi organizmami, medzi ktor˘mi sa v prírode
nemohol uskutoãniÈ.

odstraÀovanie chemického zneãistenia pôdy a vody? To by bolo akceptovateºné?
Prof. A. Sommer, predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, odpovedá na túto
otázku tak, Ïe nedôvera vzniká
predov‰etk˘m nedostatoãnou informovanosÈou, alebo aj nepresn˘mi formuláciami, najmä v bulvárnej tlaãi. Vo svojej predná‰ke
na celo‰tátnom seminári Biologic-

Majú pre tieto tvrdenia relevantné
dôkazy? V súãasnosti sa vìaka
technike rekombinantnej DNA dajú zabudovaÈ do genómu rastliny
vopred urãené poãty nov˘ch génov, a t˘m vytvoriÈ nové odrody s
poÏadovan˘mi vlastnosÈami. V porovnaní s klasick˘m kríÏením je tu
teda zníÏené riziko, Ïeby geneticky modifikovan˘ organizmus získal viacero nov˘ch skryt˘ch vlastností. Jeho genóm je presne definovan˘, sú o Àom detailné informácie, ktoré úplne ch˘bali v ãasoch klasického kríÏenia.

Regulácia je nutná
V rámci biotechnológie ãlovek
pracuje s najrôznej‰ími organizmami a niet poch˘b o tom, Ïe ta-

Ak vytvoríme nov˘ organizmus
prenosom génu zo Ïivoãí‰neho
druhu do baktérie alebo rastliny, je
obtiaÏne detailne predpovedaÈ dôsledky takéhoto procesu. Kompromisom je pokus o kvalifikovan˘ odhad rizík, negatívnych efektov, ktoré môÏu byÈ spojené s vlastnosÈami a prejavmi transgénneho organizmu. ZároveÀ bude treba navrhnúÈ postup, ako by sa dali moÏné
rizikové faktory minimalizovaÈ prípadne úplne vylúãiÈ a zároveÀ tak˘to GMO dlhodobo monitorovaÈ,
ak sa dostane do Ïivotného prostredia alebo je pripusten˘ na trh.

Médiá majú veºkú moc

NevedomosÈ
plodí strach

ká bezpeãnosÈ a agropotravinárstvo ’05, ktorú v apríli 2005 organizoval In‰titút ochrany biodiverzity a biologickej bezpeãnosti SPU v
Nitre, pokraãuje návrhom komunikaãnej stratégie: odbúraÈ roz‰írené zneistenie spotrebiteºov ku génovej technike v potravinárstve,
posilniÈ rozhodovacie a hodnotiace kompetencie u spotrebiteºov,
zlep‰iÈ komunikáciu medzi v˘robcami a spotrebiteºmi, organizovaÈ
vecnú verejnú diskusiu, presvedãovaÈ pozitívnymi príkladmi.

„Zelení“ sú proti
Stúpenci zelen˘ch hnutí zápalisto bojujú proti pouÏívaniu GMO.
Tvrdia, Ïe ohrozujú Ïivotné prostredie, lebo môÏu nekontrolovane
prená‰aÈ nové genetické vlastnosti na iné druhy, a t˘m po‰kodzujú
súãasné spoloãenstvá rastlín a Ïivoãíchov, aj celé ekosystémy.

kéto procesy majú byÈ regulované.
Problém je v tom, v akom rozsahu
a s ak˘m cieºom. V‰eobecne platí,
Ïe cieºom regulácie má byÈ redukcia rizika. Treba si v‰ak uvedomiÈ,
Ïe ºudstvo vyuÏíva rastliny, Ïivoãíchy aj mikroorganizmy uÏ tisíce
rokov. Pritom v‰etky súãasné produkãné plodiny, vyuÏívané kmene
mikroorganizmov aj domestikované zvieratá sú v˘sledkom kríÏenia
a umelého v˘beru. Aj v tomto procese i‰lo o získanie nového organizmu s nov˘mi vlastnosÈami, ktoré zvy‰ovali jeho úÏitkovú hodnotu.
Jednotlivé aspekty regulaãného
procesu v oblasti biotechnologickej bezpeãnosti súvisia s potrebou
zabezpeãiÈ ochranu zdravia ãloveka, zvierat aj rastlín, zabrániÈ po‰kodeniu Ïivotného prostredia, pritom umoÏniÈ rozvoj ºudskej spoloãnosti, jej aktivít, vedeckého pokroku, vyuÏívania nov˘ch poznat-

T¯ÎDE≈ SLOVENSK¯CH KNIÎNÍC POD AULOU

Akoby v starej mliekarni...
Stáva sa tradíciou, Ïe Slovenská poºnohospodárska kniÏnica
v rámci T˘ÏdÀa slovensk˘ch
kniÏníc naãrie do svojho bohatého fondu a pripraví v ãitárni pod
aulou malú ‰tylizovanú v˘stavku. V tomto roku mala chuÈ mlieka. Záujemci si mohli zalistovaÈ
v Mlékaﬁskom katechizme (Praha 1909) ãi publikácii Pov‰echné s˘raﬁství od A. Rosama, kniÏkách o mliekarstve, masliarstve
a syrárstve od renomovaného
odborníka Otokara Laxu (1921,
1913, 1915) a pousmiaÈ sa nad
riekankami vo Veselej ãítanke o
mléku, ktorá v prvej polovici 20.
storoãia vy‰la v Agrárnej nakladateºskej spoloãnosti v Prahe.
Napríklad:

Nauãme sa
odhadovaÈ riziká

V‰etky uvedené argumenty pre
a proti GMO sa uÏ dlhú dobu pertraktujú v svetov˘ch médiách a do
urãitej miery zaãínajú prenikaÈ aj
do na‰ich. Treba si uvedomiÈ, Ïe
informovanie verejnosti je dôleÏitou súãasÈou procesu vedúceho k
stavu, keì na základe relatívne
dostatoãného poznania skutoãnosti vo verejnosti prevládne dôvera nad nedôverou, v danom prípade k nov˘m technológiám a ich
produktom.

Raz áno, inokedy nie?
Princíp nov˘ch biotechnológií
spoãíva v tom, Ïe sa vyuÏívajú
molekulárno-biologické postupy
umoÏÀujúce prenos genetick˘ch
vlastností aj medzi fylogeneticky
vzdialen˘mi typmi organizmov.
Oponenti odmietajú práve tú skutoãnosÈ, Ïe nové (moderné) biotechnológie sú schopné realizovaÈ
prenos génov aj medzi taxonomicky úplne odli‰n˘mi organizmami,
napríklad medzi baktériou a rastlinou alebo medzi ak˘mkoºvek mikroorganizmom a Ïivoãíchom. Odmietanie GMO v‰ak nie je dôkladné. Urãitú milosÈ dostávajú hlavne
farmakologicky v˘znamné produkty novej biotechnológie. V˘sledkom je akceptovanie vyuÏívania
techniky rekombinantnej DNA pre
zlep‰enie zdravia alebo záchranu
Ïivota. Teda pre farmáciu a medicínu áno, ale pre zv˘‰enie poºnohospodárskych v˘nosov alebo
skvalitnenie potravín nie? A ão tak
vyuÏiÈ transgénne mikroorganizmy
pre biodegradáciu umoÏÀujúcu

kov v praxi, zároveÀ zabezpeãiÈ
ochranu du‰evného vlastníctva a
na základe prístupu k informáciám
presvedãiÈ verejnosÈ o dostatoãnej
bezpeãnosti a prijateºnosti nov˘ch
biotechnológií. Treba pripustiÈ, Ïe
to bola neºahká úloha a jednotlivé
‰táty a organizácie sa s Àou vyrovnávali a väã‰ina dodnes vyrovnáva len veºmi ÈaÏko.

Dojení
Pamatuj pﬁi mlékaﬁení,
tﬁi vlastnosti Ïe se cení
jako základ mlékaﬁského Ïivota;
jsou to: zdraví, znalost, ãistota.

UdrÏování mléka v ãerstvém
stavu
âerstvû nadojené mléko
nechá‰-li stát,
lep‰í pÛdu bakteriím
nemÛÏe‰ dát,
rozmnoÏí se rychle ti‰e,
v‰ecko mléko vbrzku zky‰e.
Chlazením nemÛÏe‰ pokazit nic,
Naopak, mnoho polep‰í‰;
Zárodky se tím nezniãí sic,
Jejich zlé dílo v‰ak pÛjde jim tíÏ.
Medzi kniÏoãkami nech˘bala
ani literatúra o tom, „Ako sa zabráni zkazeniu mlieka“ (Ludevít
Tejkal, Praha 1924) a ako sa vyrábajú „olomoucké tvarÛÏky“. Z
publikácie doc. Vlãka sa mohli dozvedieÈ o v˘voji druÏstevného mlie-

ªudia sa vÏdy obávali javov,
ktoré nemohli kontrolovaÈ. Znalosti predstavovali vÏdy moc, ich nedostatok viedol k pocitu nemohúcnosti. Z tejto pouãky moÏno vyvodiÈ záver, Ïe jedn˘m z faktorov nedôvery verejnosti ku GMO a produktom z nich je, Ïe tejto problematike nerozumejú. Preto ju treba
vysvetºovaÈ, popularizovaÈ, zavádzaÈ v˘uãbu príslu‰n˘ch predmetov, roz‰irovaÈ poznanie vo v‰etk˘ch ãlánkoch spoloãnosti. Bolo
by nanajv˘‰ potrebné a veºmi uÏitoãné, keby sa vedci, uãené spoloãnosti, zástupcovia priemyslu,
vlády krajín, producenti aj spotrebitelia, proste v‰etci zapojili do
diskusie o aspektoch, starostiach,
obavách aj chválach, prednostiach aj nev˘hodách, úÏitku aj rizikách spojen˘ch s GMO, aby v‰etky argumenty za aj proti vychádzali z pravdiv˘ch faktov, z vedecky podloÏen˘ch zistení, z experimentov a monitorovania skutoãn˘ch následkov akéhokoºvek typu
interakcií GMO s prostredím, biologickou diverzitou, alebo vplyvom
na ºudské zdravie.
Doc. Ing. DEZIDER TÓTH, DrSc.
KG·R FAPZ

karstva (Brno 1947) a v knihe J.
Le‰ka o v˘robe kvalitného masla
(Bratislava 1941). Toºko z dávnej‰ej histórie. V kniÏnici v‰ak ‰tudenti a ostatní ãitatelia mohli nájsÈ
aj súdobú literatúru na túto „bielu”
tému, medzi in˘m Veºkú syrársku
encyklopédiu (Bratislava 1998),
knihu pod názvom Intenzifikácia
v˘roby mlieka od M. Pajtá‰a (Bratislava 1990), V˘roba kvalitného
mlieka z pera ·. Semjana (Bratislava 1987) a Mliekarstvo a syrárstvo na strednom Slovensku od J.
Kereste‰a a J. Seleckého (PovaÏská Bystrica 2003) a ìal‰iu zaujímavú literatúru.
V˘stavku kníh obohatenú artefaktmi viaÏucimi sa k mlieku,
dÏbánmi, mliekov˘mi fºa‰ami, konviãkami, ale aj kvitnúcimi halúzkami pripravili pracovníãky oddelenia kniÏniãn˘ch sluÏieb SlPK
pod vedením Ing. Márie Bumbalovej. AranÏovala Ida Záhorská.
KP
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MESIAC V ZNAMENÍ VEDECK¯CH KONFERENCIÍ ·TUDENTOV A DOKTORANDOV
akulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre usporiadala 14. apríla 2005 tretiu vedeckú konferenciu ‰tudentov a
doktorandov s medzinárodnou
úãasÈou. Tento roãník bol charakteristick˘ vy‰‰ím poãtom prihlásen˘ch úãastníkov, a preto sa roz‰íril aj poãet sekcií - zo ‰iestich na
osem. Spolu bolo prezentovan˘ch
71 prác, z toho 27 prác doktorandov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa aj tento raz na
·VK zúãastnili ‰tudenti a doktorandi z âeskej republiky (15) - z
Mendelovej zemûdûlskej a lesníckej univerzity a z Veterinárnej a
farmaceutickej univerzity v Brne.
Okrem poslucháãov na‰ej fakulty
prezentovali svoje práce aj ‰tudenti z FAPZ SPU a zo susednej
UKF. Doc. Dr. Ing. JOZEF GOLIAN
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a medzinárodnej vedeckej
konferencii ‰tudentov a
doktorandov, ktorá sa konala 20.
apríla 2005 na Fakulte agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov, bolo
prezentovan˘ch 94 prác v dvoch
doktorandsk˘ch a desiatich ‰tudentsk˘ch sekciách.
Po príhovore dekanky prof. M.
Lacko-Barto‰ovej, ktorá vyzdvihla
dôleÏitosÈ vedeckej práce v univerzitnom vzdelávacom systéme,
nasledovalo rokovanie v sekciách. Autori prác sa orientovali
na problémy z oblasti rastlinnej a
Ïivoãí‰nej produkcie, genetick˘ch
technológií, udrÏateºného poºnohospodárstva, environmentalistiky a v˘Ïivy ºudí. Pote‰ujúce bolo
hodnotenie predsedov komisií,
ktorí kon‰tatovali vysokú úroveÀ
a vedeckú erudíciu na‰ich mlad˘ch vedeck˘ch nádejí.
Popri bohatej úãasti na‰ich ‰tudentov treba oceniÈ aj úãasÈ rie‰iteºsk˘ch kolektívov z âZU v Prahe, MZLU v Brne a Nicolaus Copernicus University ToruÀ z Poºska. Ich úãasÈ aktívne prispela k
úspe‰nému priebehu konferencie.
Ing. ªUBO· VOZÁR
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·tudentská veda
pod drobnohºadom II
V¯SLEDKY
Fakulta biotechnológie
a potravinárstva
Technológia a riziká potravín
rastlinného pôvodu
1. Z. Kondrlová: Porovnanie
mikrobiologického zloÏenia svetl˘ch a tmav˘ch mladín
2. J. Ba‰ista: Determinácia
zmien kvality zrna p‰enice poãas
skladovania sledovaním vybran˘ch biochemick˘ch ukazovateºov
3. M. Baránková: Vstup rizikov˘ch kovov do poºnohospodárskych plodín pestovan˘ch v blízkosti skládok odpadov
Technológia spracovania mäsa a mäsov˘ch v˘robkov
1. F. Paulinská: Mäsová úÏitkovosÈ transgénnych králikov
2. L. ·trba: Porovnanie jatoãnej
v˘ÈaÏnosti o‰ípan˘ch od vybran˘ch dodávateºov pri rôznych metódach hodnotenia
3. M. Zedník, M. ·alman: Zhodnotenie kvality vybran˘ch mäsov˘ch v˘robkov poãas roka

Aplikace genetick˘ch markerÛ u
p‰enice
2. P. Kovár: VyuÏitie alelopatie
v riadení rastu a produkcie rastlín
3. G. Kozejová: Tvorba a vyuÏitie transgénnych zvierat
Kontrola a bezpeãnosÈ potravín
1. B. ·i‰ka: Chronick˘ úãinok
kadmia na rast a semenníky
2. M. Mokr˘: Mykoflóra dehydratovan˘ch v˘robkov
3. A. Hrivnáková, M. Hrivnáková: Morãacie mäso vo v˘Ïive ºudí
a vplyv krmiva na jeho kvalitu
Aplikovaná biológia a biotechnológia - doktorandi
1. Mgr. M. ·ajgalík: VyuÏitie dæÏkového polymorfizmu mikrosatelitov pri diferenciácii genotypov fazule
2. Ing. J. Zemanová: Úãinok niklu na funkciu a ‰truktúru semenníkov
3. Ing. M. ChÀapek: VyuÏitie
elektrofonetick˘ch anal˘z gluténov˘ch bielkovín pri charakteristike
genotypov p‰enice
3. Ing. E. Sendrejová: Enzymatická degradovateºnosÈ bielkovín
zrna p‰enice.

Technológia spracovania mlieka a mlieãnych v˘robkov
1. E. CiváÀová: Sledovanie závislosti medzi celkovou a psychotrofnou mikroflórou v mlieku
2. A. Chrastinová: Kvalita mlieka oviec plemena Lacouna v priebehu laktácie
3. S. Slobodová: Vplyv vysokej
a ‰etrnej pasterizácie mlieka na
kvalitu syra Encián

Technológia a bezpeãnosÈ potravín rastlinného pôvodu
- doktorandi
1. Ing. A. Okrajková: Kvalitatívne zmeny p‰enice zrna poãas dlhodobého skladovania
2. Ing. E. Fry‰ãáková: Riziko
kontaminace brambor a salátu
kadmiem v závislosti na rÛzné v˘Ïivû rostlin sírou
3. Ing. M. Timoracká: Fazuºa –
zdroj flavonoidov

Aplikovaná biológia a biotechnológia
1. I. Filkuková, K. Kuchaﬁíková:

Technológia a bezpeãnosÈ potravín Ïivoãí‰neho pôvodu
- doktorandi

IR·ko na Radiorallye 2005
Pod zá‰titou Ko‰ického rozhlasu sa 22. – 24.
apríla konala v Ko‰iciach súÈaÏ internátnych rádií
Radiorallye 2005. Pozostávala z troch ãastí – odposluch nahrávok, fonorallye a simulácia Ïivého
vysielania. SúÈaÏné príspevky hodnotila porota,
v ktorej bol Ing. ªubo‰ Kasala zo Slovenského
rozhlasu, Ing. Miro Kohút zo Slovenskej spoloãnosti elektronikov a zástupcovia internátnych rádií. V prvej ãasti si porota vypoãula viac ako sto
súÈaÏn˘ch nahrávok vytvoren˘ch v ‰tudentsk˘ch
rozhlasov˘ch ‰túdiách. Musím podotknúÈ, Ïe ãastokrát bola ich úroveÀ porovnateºná s úrovÀou komerãn˘ch rádií. V druhej ãasti súÈaÏe vytvárali tímy IR· rozhlasové relácie podºa vylosovanej témy. Ich úlohou bolo za tri hodiny vymyslieÈ, nahraÈ
a zostrihaÈ pribliÏne trojminútovú ukáÏku. TreÈou
ãasÈou bola simulácia Ïivého vysielania, kde súÈaÏné tímy prezentovali ukáÏky z tvorby svojho
domovského rádia.
Na Radiorallye 2005 sa zúãastnilo aj IR· MladosÈ. Na‰e rádio zápasí s finanãn˘mi problémami,

preto bol vyslan˘ iba jeden ãlen, ktor˘ si náklady
spojené s reprezentáciou rozhlasového ‰túdia (a
na‰ej alma mater) hradil sám(!). V prvej ãasti súÈaÏe sme zaznamenali úspech, druhá si vyÏadovala kolektívnu spoluprácu, na ão „ná‰ tím“ personálne nestaãil. Problémom boli aj poÏiadavky na
technické vybavenie, ktoré si IR· MladosÈ nemôÏe
dovoliÈ, pretoÏe na rozdiel od in˘ch IR·iek nie je finanãne podporované univerzitou. To, ão iní pokladajú za exotiku, je v na‰om rádiu beÏnou praxou –
v˘borne sme to predviedli v tretej súÈaÏnej úlohe.
Ide o tzv. „one-man show“, keì jeden ãlovek musí
súãasne zvládaÈ prácu moderátora aj technika. Aj
táto rarita prispela k tomu, Ïe IR· MladosÈ získalo
‰peciálnu cenu za vzornú reprezentáciu. Dúfame,
Ïe sa situácia zlep‰í a Ïe na‰u univerzitu a rozhlasové ‰túdio budeme môcÈ reprezentovaÈ aj v
ìal‰ích roãníkoch tejto súÈaÏe.
âo dodaÈ na záver? Vynikajúca atmosféra, skvelí ºudia, mnoho poznatkov a skúseností – to bola
Radiorallye 2005 v Ko‰iciach. MIROSLAV BLAÎEK

1. Ing. J. Mlãek: Kontrola kvality syrÛ pomocí NIR spektroskopie
2. Ing. P. Zajac: Zavádzanie a
vyuÏitie referenãnej metódy pre
detekciu poãtu somatick˘ch buniek v surovom kravskom mlieku
3. Ing. K. Kalábová: Zmûna obsahu hydroxymetylfurfuralÛ a dal‰ích fyzikálno-chemick˘ch parametrÛ medu v dÛsledku skladování

Fakulta agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov
V˘Ïiva zvierat a krmivárstvo
1. Z. Pjechová: Vplyv nízkobielkovinovej k⁄mnej zmesi na produkciu vajec a kvalitu ‰krupiny u
nosníc pri odli‰n˘ch technológiách chovu
2. S. Strapáãová: V˘znam a
perspektívy perorálnej aplikácie
Ïeleza pre prasiatka v prv˘ch hodinách po narodení
3. J. Pri‰ãáková, P. Hazucha:
Jód – v˘znamn˘ mikroprvok pre
v˘Ïivu zvierat a ºudí
Reprodukcia a morfológia hospodárskych zvierat
1. E. Galádová: Monitoring reprodukãn˘ch procesov kob˘l prístrojom OVATEC
2. A. Sláviková: Vplyv chovateºského prostredia na testáciu o‰ípan˘ch na SVJH
3. S. Kellerová: Vplyv roãného
obdobia na v˘krmové a jatoãné
ukazovatele o‰ípan˘ch testovan˘ch na SVJH Slatinka
·peciálna rastlinná produkcia
1. M. Petrovská: Vplyv vybran˘ch faktorov na poºnú vzchádzavosÈ a parametre úrody ãakanky
obyãajnej (Cichorium intybus, L.)
2. P. ·efãík: Porovnanie úãinnosti vybran˘ch metód regulácie
pichliaãa roºného (Cirsium arvense (L.) SCOP.) v trávnom spoloãenstve
3. S. Obertá‰: Produkãná schopnosÈ ìatelinovinotrávnej mie‰anky
v zráÏkovo deficitnej oblasti
·peciálna Ïivoãí‰na produkcia
1. O. Darnadiová: Niektoré úÏitkové parametre plemena Blonde
d’ Aquitaine
2. P. Kri‰tofík, O. OstrihoÀ: Vyhodnotenie reprodukãn˘ch ukazovateºov o‰ípan˘ch v súvislosti
(Pokraãovanie na 4. str.)

âO PÍ·U INÍ
Pre poslucháãov Ostravskej
univerzity je pripravená nová
sluÏba – elektronick˘ index,
ktor˘ slúÏi v prípade potreby
ako náhrada za papierov˘ index. ·tudent si priamo na internetovom portále môÏe skontrolovaÈ dosiahnuté známky
skú‰ok alebo zápoãty jednotliv˘ch predmetov. Pri kaÏdom
predmete nájde zároveÀ aj kontakt na vyuãujúceho, ktor˘ príslu‰né hodnotenie vyplnil.
Okrem toho tu získa informácie
o ‰tudovan˘ch predmetoch a
(Listy OU)
poãtoch kreditov.

Ako je to vlastne s t˘m jablk m?
Padá naozaj vÏdy neìaleko od stromu? Sú Katky vÏdy ako ich
matky a synovia ako otcovia? Nenadarmo sme naãreli do ºudovej
slovesnosti. Radi by sme sa presvedãili, ãi tieto múdrosti platia aj
dnes. A tak sme pátrali. Nazreli do ‰kolského telefónneho zoznamu
(ale aj tvárí) a hºadali dve generácie rovnakého mena pôsobiace na
na‰ej univerzite. Ako prv˘ch sme s niekoºk˘mi “kontroln˘mi” otázkami oslovili Serenãé‰ovcov, poºnohospodárskych ekonómov a
pedagógov.
Otec, doc. Ing. PETER SERENâÉ·, PhD.
Povzbudzovali ste svojho syRadí sa s vami o odborn˘ch
na, aby ‰tudoval na tej istej ‰kole problémoch ?
MôÏem povedaÈ, Ïe pri kaÏdej
ako vy ?
Priamo nie, ale v rodine sme príleÏitosti diskutujeme o ekonovytvárali v‰eobecné podmienky mike z globálneho (celosvetové(atmosféru), aby syn mal predpo- ho) pohºadu, o v˘voji a úrovni ekoklady ‰tudovaÈ právo alebo eko- nomiky Slovenska a ekonomike
nómiu. UpozorÀoval som ho, Ïe v˘robcov potravín.
‰túdium ekonomiky poºnohospoLí‰ia sa obãas va‰e názory ?
dárstva, resp. ekonomiky poºnoÁno, najmä na liberalizáciu, miehospodárskych podnikov je ná- ru jej uplatÀovania v jednotliv˘ch
roãné, pretoÏe do v˘robného pro- ‰tátoch a jej dopad na obyvateºcesu vstupuje faktor pôda. Je to stvo. Pri tejto príleÏitosti chcem
fenomén, a kto pôdu dôverne ne- pripomenúÈ slová nositeºa Nobepozná, no chce ju obrábaÈ (ne- lovej ceny J. Stiglitza: „Nerobte to,
chcem pôdu prirovnávaÈ k nião- ão Amerika hovorí, ale to, ão Amemu, jeden klasik ju prirovnal k Ïe- rika robí“.
ne), toho nekompromisne poStane sa, Ïe zmeníte názor na
trestá.
problém po spoloãnej diskusii ?

Áno, keì je konkrétny problém
riadne vyargumentovan˘ a podloÏen˘ faktmi. PríleÏitostne obom synom opakujem, Ïe dobre
a správne argumentovaÈ môÏe
len primerane vzdelan˘ a informovan˘ ãlovek, lebo inak sa na-

robí veºa ‰kôd. Armádu nemôÏe
riadiÈ kaprál alebo ãlovek, ktor˘
mysºou neprekroãil rampy svojej
dediny. A keì riadi armádu, tak
armádu nevzdelan˘ch, nezamestnan˘ch, chudobn˘ch a hladn˘ch
ºudí.

Syn, Ing. ROMAN
Do akej miery ovplyvnil otec
va‰e rozhodnutie ísÈ ‰tudovaÈ na
SPU?
Ako väã‰ina mlad˘ch ºudí som
ani ja v poslednom roãníku strednej ‰koly nemal jasné predstavy o
ìal‰om ‰túdiu a mojej budúcej
práci. KeìÏe som konãil gymnázium, mal som snahu prihlásiÈ sa
na vysokú ‰kolu. VyuÏil som moÏnosÈ prihlásiÈ sa na viac ‰kôl a
medzi nimi bola aj SPU. V˘ber
‰kôl bol ovplyvnen˘ aj skúsenosÈami mojich rodiãov, otec je absolvent SPU.
Radíte sa s ním o odborn˘ch
problémoch?
Áno, samozrejme. Pre kaÏdého
je veºmi dôleÏité overiÈ si nové poznatky a informácie, zrejme mám
v˘hodu, pretoÏe odborné problé-

SERENâÉ·, PhD.
my t˘kajúce sa ekonomiky, financií a politiky mám moÏnosÈ rozdiskutovaÈ takpovediac v rodinnom
kruhu.

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (6)
·PORT V NITRE
·port bol vÏdy doménou vysoko‰kolákov. Mnohí ho hrali
poloprofesionálne, keì súãasne aj ‰tudovali. Aj v na‰ej mladosti na prvom mieste bol futbal. Veºa mojich spoluÏiakov
hralo prvú ligu za Nitru. Boli
sme na nich py‰ní a chodili
sme ich povzbudzovaÈ. Mnohí
zostali legendami. Spomeniem
brankára Mi‰ka Kubaãku z Oravy, pravého obrancu Andreja
I‰tóka, rodáka zo Seãovskej
Polianky, obaja chodili na zootechnickú fakultu. O nieão star‰í od nás bol Du‰an Koník, ktor˘ pri‰iel do Nitry ‰tudovaÈ z
Bratislavy a predt˘m hral za
Sláviu. Bol to veºk˘ dirigent hry.
O nieão mlad‰í bol Janko Cintula, ktor˘ v prvom ligovom zápase medzi Nitrou a Baníkom
Ostrava dal víÈazn˘ gól brazílskymi noÏniãkami. Po stretnutí
sme ho vyniesli z ihriska na
pleciach. Zvlá‰tnym talentom a
úÏasnou streºbou disponoval



SÚËAÎ  SÚËAÎ 
âítate pozorne?

Dvadsiateho druhého apríla
sme si pripomenuli DeÀ Zeme,
tak mala znieÈ odpoveì na súÈaÏnú otázku z predchádzajúceho ãísla. A pretoÏe správnych odpovedí pri‰lo neúrekom, vyÏrebovali sme miesto
jedného v˘hercu dvoch. Na
·tefana âernáka (2. FE·RR)
ãaká v redakcii román Kurta
Vonneguta Bitúnok ã. 5 a Mária
Sklenárová (3. FZKI) získava
mil˘ darãek a monografiu Jána
Matu‰koviãa a kol. Agrobiologické faktory ovplyvÀujúce úspe‰né pestovanie marhúº a zemolezu kamãatského, ktorú do
-rsúÈaÏe venoval autor.

Europe Direct
Potrebujem pracovné povolenie pre prácu vo Francúzsku? Ako môÏem získaÈ finanãnú podporu pre ‰túdium v
zahraniãí? Kde nájdem viac
informácií o európskej ústave? To sú len niektoré z otázok, na ktoré denne odpovedajú ºuìom informaãní agenti
celoeurópskej sluÏby Europe
Direct. Staãí z ktorejkoºvek
krajiny únie vytoãiÈ bezplatné
ãíslo 00 800 67891011 a na
linke máte informaãného agenta, ktor˘ hovorí va‰im jazykom. Otázky môÏete klásÈ aj
prostredníctvom interaktívnej
webovej stránky
europa.eu.int/europedirect

VIETE, âO JE TEMPORARY GARDEN?

Estónsky úspech
Na zaãiatku tohto roka vyhlásila
Society of Culture University of
Tartu spolu s Estónskou organizáciou ‰tudentov krajinnej architektúry (ELASO) celoeurópsku súÈaÏ pre
záhradn˘ch architektov s názvom
Land Art Festival – Between Water
and Water. Úlohou bolo navrhnúÈ
temporary garden – doãasnú in‰taláciu na nevyuÏitom polostrove v
meste Tartu v Estónsku. Podklady
boli prístupné na internete.
âo je vlastne temporary garden?
Miesta, ktoré sú za normálnych
okolností nenav‰tevované, nepov‰imnuté a neatraktívne, záhradn˘
architekt premení na krátku dobu
na miesto, ktoré upúta imaginárnou in‰taláciou, odkazom pre publikum, alebo dizajnov˘mi prvkami
zv˘razní jedineãnosÈ miesta. Úlohou je zaujaÈ, prinútiÈ okoloidúceho
zastaÈ, pokochaÈ sa, porozm˘‰ºaÈ.
Zakladateºmi my‰lienky „doãasnej
záhrady“ sú Marc Pouzol a Daniels
Sprenger.
Vrátim sa v‰ak k súÈaÏi. Trojica
‰tudentov z na‰ej univerzity v zloÏení Katka Valeãková (5. FZKI),
Katka Urbanská (5. FZKI) a Ladislav Bakay (3. FZKI), zaregistrovaná pod tímov˘m menom RES-

Lí‰ia sa obãas va‰e názory ?
Obãas sa lí‰ia, rozdielnosÈ uÏ
plynie zo vzÈahu otec – syn, teda
generaãného rozdielu. Aj keì po
ãase zistím, v niektor˘ch prípadoch, starú pravdu, Ïe otec mal
skúsenej‰í pohºad na veci.
Stane sa, Ïe po vzájomnej diskusii zmeníte názor na urãit˘ problém?
Na túto ÈaÏkú otázku by som
odpovedal takto: svoj názor nezmením ihneì, ale aÏ po prehodnotení v˘sledkov spoloãnej diskusie. PravdaÏe, to závisí aj od druhu problému.

Ondrej Halu‰ka z Trebi‰ova.
Najslávnej‰iemu maìarskému
brankárovi z muÏstva Vörös Lobogó v priateºskom zápase dal
dva ute‰ené góly. ·koda, Ïe
neskôr nevydrÏali jeho kolená.
Strely tohto mládenca boli
„smrtiace“. Keì sa hralo futbalové medzifakultné stretnutie
agronómov a zootechnikov, tak
sa kaÏd˘ pred jeho kanonádou
chránil. Veºk˘m talentom bol aj
ná‰ spoluÏiak Ján Mikloviã z
Trenãína, ale prvú ligu hral len
krátko, zviedol ho svet a jeho
radovánky. Boli tu aj iní talentovaní mládenci ako JoÏko Hasák, Milan Tomovãík, Michal Vido, Laco Choma, JoÏo Cíglar,
JoÏko Vi‰Àovsk˘ (neskôr dekan
FEM), ktorí hrávali za bliÏ‰ie i
vzdialenej‰ie obce. T˘ch sme
mali najrad‰ej, lebo v nedeºu
veãer, keì prichádzali do internátu, priná‰ali aj rezne, zákusky, burãák ãi víno, aby sme s
nimi oslávili ich víÈazstvá, alebo
Ïialili nad prehrami.

Stojíme pred veºk˘mi skú‰kami...

PECT LANDSCAPES poslala tri
rozpracované návrhy. Medzi dvadsiatku najlep‰ích prác z celej
Európy sa dostal aj nápad Katky
Valeãkovej s názvom RED CONES. âlenovia Respect Landscapes budú maÈ ãesÈ zúãastniÈ sa 29.
– 30. júla 2005 na festivale v Tartu,
kde budú sami realizovaÈ svoj návrh.
Informácie o festivale môÏete
nájsÈ na internete
AR
www.aiad.kaheveevahe.ee

KLIKNITE SI !
Od 9. do 11. mája 2005 sa v
ka‰tieli v Budmericiach stretne takmer stovka vynikajúcich
‰tudentov poãítaãovej grafiky
z 15 univerzít, aby na Stredoeurópskom seminári poãítaãovej grafiky CESCG 2005 predstavili svoje najnov‰ie projekty. Sprievodn˘m podujatím je
v˘stava obrazov a plagátov na
tému Veºké virtuálne mestá, v
ktorej trojrozmerne predstavia
niektoré mestá strednej Európy. V˘stava bude prezentovaná on-line v internetovej galérii www.visibleart.net.
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Sme vo finále!

SPEKTRUM
OZNAMUJEME

ODPORÚâAME

Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe
➤ 16. mája 2005 o 9.00 h v posluchárni Z-1 prednesie RNDr. MILAN MARGETÍN, PhD., pedagogick˘ pracovník na Katedre ‰peciálnej zootechniky, habilitaãnú
predná‰ku na tému: ·ºachtiteºské
programy dojn˘ch oviec vo svete
a na Slovensku a o 11.00 h bude
v zasadaãke K·Z (pavilón Z, 1.
poschodie) obhajovaÈ habilitaãnú
prácu na tému ·ºachtenie oviec s
cieºom zlep‰iÈ mliekovú úÏitkovosÈ, dojiteºnosÈ a rezistenciu proti mastitídam;
➤ 27. mája 2005 o 9.00 h na
Katedre rastlinnej v˘roby (pavilón
A, 1. poschodie, AA-12) bude Ing.
JANA FECKOVÁ, doktorandka na
KRV, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému Produkcia a kvalita cukrovej repy v závislosti na vybran˘ch antropogénnych faktoroch.

AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍCTVO: 24. – 27. 5. Medzinárodn˘
strojársky veºtrh 2005; DIVADLO
A. BAGARA: 6. – 7. 5. Testosterón, 7. 5. Námestie, 9. – 10. 5. Tri
sestry, 9. 5. My fair lady (Jókaiho
divadlo Komárno), 10. 5. Husári
(Taneãné divadlo VFS Jáno‰ík,
Zvolen), 11. 5. S tvojou dcérou
nikdy! (Divadlo J.G. Tajovského
Zvolen), 11. – 13. 5. Tri sestry, 12.
5. Rodinné ‰Èastie (Divadlo J.
Palárika Trnava), 16. 5. norway.today, 16. 5. Sylvia, 17. – 18. 5. Svätenie jari, 18. 5. Bezkyslíkovce, 19.
– 21. 5. Kabaret; ORBIS: 6. – 10.
5. Buì Cool, 6. – 10. 5. Veºk˘ sen
malej zebry, 11. – 18. 5. Kruh 2,
19. – 25. 5. Kráºovstvo nebeské;
PALACE: 9. – 10. 5. Vzbura vo
väznici Carandiru, 9. – 10. 5. Saló
alebo 120 dní Sodomy, 11. – 12.
5. Môj uãiteº Ibrahim, 11. – 12. 5.
Îivot Briana, 16. 5. Unavení slnkom, 16. – 19. 5. Príbehy obyãajného ‰ialenstva, 17. – 19. 5. Exil;
LIPA: 6. – 8. 6. Miss ‰peciálny
Agent 2, 13. – 15. 5. Letec, 14. –
15. 5. Príbeh Ïraloka, 20. 5. Team
Amerika; FILMOV¯ KLUB UKF: 9.
5. Straten˘ v La Mancha, 9. 5.
Veãer filmového archívu (K. Kieslowski), 10. 5. Exil, 10. 5. Veãer filmového archívu (L. Visconti), 16.
5. Tri farby: âervená, 16. 5. Príli‰
dlhé zásnuby.

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe 1. júna 2005
sa v zasadaãke Katedry strojov a
v˘robn˘ch systémov uskutoãnia
obhajoby dizertaãn˘ch prác doktorandov KSVS:
➤ o 9.00 h bude Ing. PAVOL FINDURA obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému kvalita rozmiestnenia osiva v pôde pri sejbe cukrovej repy;
➤ o 11.00 h bude Ing. ANDREJ
URBANOVIâ obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému VyuÏitie informaãného systému v manaÏmente techniky pri pestovaní repky olejnej.

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT
T/F: 057/7580 841,
www.spagat.sk

Neoãakávane jednoznaãné rozuzlenie
basketbalového play off proti vicemajstrovi

V tropickom pralese
a v jarnej záhrade
S t˘mto heslom sa Botanická záhrada SPU zúãastnila na dvoch
aprílov˘ch v˘stavách: Kvetena Jarná záhrada v Banskej Bystrici
(13. – 16. 4.) a Gardenia a Bonsai
Slovakia v Nitre (21. – 24. 4.).
Náv‰tevníci prvej z nich veºmi
pozitívne hodnotili na‰u expozíciu
a uÏ poãas tohto roãníka Ïiadali
prísºub úãasti na budúci rok.

NEPREHLIADNITE
Katedra biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI
ponúka na predaj sadivo hlivy
ustricovitej. Informácie na tel.
ãísle: 6522 745 kl. 43.

·tudentská veda pod drobnohºadom II
(Dokonãenie z 3. str.)
s prídavkom organického jódu vo
veºkov˘robn˘ch podmienkach
3. E. Mlyneková, L. Mlyneková:
Testovanie reprodukãn˘ch a produkãn˘ch ukazovateºov finálneho
hybrida KA-HYB
4. P. Prítrsk˘: Anal˘za potravinového a agresívneho správania
o‰ípan˘ch poãas príjmu potravy
Genetické technológie
1. S. Masnicová: Genetick˘ polymorfizmus vybran˘ch línií kukurice
2. J. ·ándor: DNA anal˘za genofondu a archeo vzorky prosa
siateho (Panicum miliaceum L.)
3. M. Adamkoviãová: Tvorba
chimerick˘ch jedincov
·peciálne chovateºské odvetvia
1. L. Solãianska: Vplyv probiotík na rast moriek
2. M. Laco: Produkãné parametre Tisovníckeho potoka s ohºadom na diverzitu rybích spoloãenstiev
3. M. Dubeck˘: Vplyv teploty a
tvrdosti vody na reprodukãné
vlastnosti ostrieÏa purpurového
(Hemichromis lifalili)
M. Odstrãil: Diagnostika pohlavia monomorfn˘ch druhov podradu Ophidia
UdrÏateºné poºnohospodárstvo
a environmentalistika
1. K. Janíková, A. Papajová:
Návrh agroenvironmentálneho programu pre VPP SPU KolíÀany, spoloãnosÈ s r.o.
2. J. Fúsková: Pedologická
charakteristika parku Arborétum
MlyÀany

3. A. Golisová, J. Janãíková:
Vplyv hnojenia a redukovaného
obrábania pôdy na bazálnu respiráciu pôdy a na obsah pôdneho
uhlíka
Fyziológia plodín a botanika
1. P. Kovár: Kvantifikácia rastu
rastlín v podmienkach alelopatick˘ch vzÈahov
2. L. Melichárová: Reprodukãná biológia bazy ãiernej (Sambucus nigra L.)
3. M. Jeloková: Vplyv biologickej ochrany na vybrané fyziologické ukazovatele pri r˘chlení ‰alátu
hlávkového (Lactuca sativa var.
capitata)
V˘Ïiva ºudí
1. M. Baloghová, R. Kochanová: Antioxidanty vo vybran˘ch
vzorkách drobného ovocia a ich
antiradikálová aktivita
2. Z. Minárová: V˘Ïiva v gravidite
2. D. Lachová: Laktózová intolerancia
3. L. Bu‰ta: Vplyv ekológie na
kvalitu potravín a zdravie ãloveka
3. G. Butá‰ová: Stravovacie
zvyklosti obyvateºov okresu Levice vo vzÈahu k nádorov˘m ochoreniam
3. B. Paulovicsová: Droga, drogová závislosÈ a ich dopad na ºudsk˘ organizmus
V˘Ïiva a ochrana rastlín (podsekcia V˘Ïiva rastlín)
1. S. Ba‰istová: Bilancia Ïivín v
osevnom postupe pri aplikácii vyhnitého kalu ako organického
hnojiva
2. L. Ki‰‰ová: Súãasné trendy

vo v˘Ïive a pestovaní cibule kuchynskej (Allium cepa L.)
3. M. Töröková: Vplyv hnojenia
na v˘‰ku produkcie kukurice siatej na zrno pri rôznych spôsoboch
obrábania pôdy
V˘Ïiva a ochrana rastlín (podsekcia Ochrana rastlín)
1. T. Vere‰: Vplyv teploty a zráÏok na v˘skyt mory bavlníkovej
(Helicoverpa armigera Hubner)
2. J. Kohlmajerová: Parazitácia
ploskáãika paga‰tanového (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) prirodzen˘mi nepriateºmi z
radu Hymenoptera a ich v˘znam
pre biologickú reguláciu
3. M. Brychtová: Anal˘za úãinnosti moridiel v „in vitro“ a „in vivo“
podmienkach
Rastlinná produkcia
– doktorandi
1. Ing. M. Îivãák: Fyziologick˘
prístup hodnotenia tolerancie genotypov p‰enice na sucho a vysokú teplotu
2. Ing. J. NôÏková: Adaptácia
informaãného systému pre evidenciu a hodnotenie genetick˘ch
zdrojov ºanu siateho (Linum usitatissimum L.) v systéme GENOTYPDATA
3. Ing. A. Plaãková: Parazitoidy
vijaãky kukuriãnej (Hübner) 1976
(Lepidoptera: Crambidae) v severozápadnej ãasti Slovenska a juhu âeskej republiky
Îivoãí‰na produkcia
– doktorandi
1. Ing. D. Karkulín: Vplyv rozdielnych klietkov˘ch technológií
na frekvenciu v˘skytu ne‰tandardn˘ch vajec a kvalitu ‰krupiny
konzumn˘ch vajec
2. Ing. L. Monsbergerová: Anal˘za v˘konnostn˘ch skú‰ok teplokrvn˘ch Ïrebcov v Slovenskej
republike za obdobie 1993-2004
3. Ing. P. Priatka, Ing. ·. ·korvánek: Produkãné vlastnosti u hybridn˘ch skupín o‰ípan˘ch na
Slovensku v roku 2002

PRÁCA

Prezentácia „‰voãiek“ pred kolegami a odbornou porotou je pre súÈaÏiacich v˘bornou prípravou na obhajobu diplomov˘ch alebo doktoFoto: Ing. ª. VOZÁR
randsk˘ch prác.

poºnohospodár

Firma Agromaãaj, s.r.o., Kráºová pri Senci zaoberajúca sa
pestovaním poºn˘ch plodín a
zeleniny prijme do pracovného
pomeru absolventa SPU na
prácu v poºnohospodárskej prvov˘robe. MoÏnosÈ ubytovania.
Kontakt: 0905 732 961.

Na nitrianskej v˘stave Gardenia sme na ploche 200m2 prezentovali flóru tropick˘ch oblastí
sveta. Na tento úãel bol pouÏit˘
rastlinn˘ materiál z vlastného
genofondu. Do spoloãnej expozície Bonsai Slovakia prispela
na‰a BZ dvoma exponátmi listnat˘ch bonsajov.
Generálny riaditeº AX akad.
arch. Ing. Ladislav ·vihel, osobne poìakoval riaditeºke doc.
RNDr. Anne Kubovej, CSc., a
pracovníkom BZ za dlhoroãnú
spoluprácu pri realizácii tematick˘ch expozícií na v˘stavách
Gardenia a odovzdal jej diplom.
Ing. MILAN KNOLL

Basketbalisti Svitu aj v prebiehajúcom roãníku patrili k na‰im
najväã‰ím súperom. V základnej a
nadstavbovej ãasti sme na ich palubovke prehrali v‰etky zápasy a v
domácom prostredí sme o body
„bojovali“ aj pred arbitráÏnym súdom, kde, Ïiaº, na‰im najlep‰ím
„hráãom“ musel byÈ JUDr. Stoklasa. Na‰Èastie, aj v tomto prípade
platilo, Ïe nikdy nevstúpi‰ do tej istej rieky. Zásady play off sú totiÏ
písané v inom jazyku, ako pravidlá
základnej ãasti.
Do prvého zápasu sme nastupovali po dlhom a ÈaÏkom súboji s
Ko‰icami, takmer bez odpoãinku.
Pod Tatrami nás ãakal snáì aÏ príli‰ sebavedom˘ súper, ktor˘ si in˘
v˘sledok, ako postup do finále nepripú‰Èal. Aké asi bolo jeho prekvapenie, keì sa v normálnom
hracom ãase zápas skonãil nerozhodne 70 : 70 a v predæÏení sme
mu jednoducho nedali ‰ance a vyhrali sme 81 : 88 (18:20, 22:17,
17:15, 13:18). Suverénom zápasu
bol ná‰ americk˘ rozohrávaã Matthew Crenshaw, ktorého sa jednoducho nedalo stráÏiÈ.
K druhému zápasu sme nastupovali na domácej palubovke ako
mierni favoriti. Po neskutoãnom
kolektívnom v˘kone, podºa ná‰ho
názoru najlep‰om v celej sezóne,

ZAUJALO NÁS
Od mája 2005 zavádza
NISYS novinku – pravidelné
hodinové prehliadky mesta so
sprievodn˘m slovom v slovenskom jazyku. KaÏdú sobotu o 13.30 hodine, spred Nitrianskeho informaãného systému (NISYS) na ·tefánikovej
triede ã. 1. Cena 10 Sk/osoba.
Prvá prehliadka sa uskutoãní uÏ v sobotu 7. mája.
BliÏ‰ie informácie: 037/ 741
10 906, e-mail: info@nitra.sk,
infotel: 037/ 161 86.

sme vyhrali aj druh˘ zápas pomerom bodov 78 : 71 (18:17, 21:28,
18:14, 21:22) a semifinále bolo
dobre rozbehnuté. V na‰ich farbách dominoval Vai‰vila a znovu
Crenshaw, ale v závereãnej ‰tvrtine sa ako vynikajúci Ïolík v rukáve
trénera Urbana predstavil aj skúsen˘ Vilo RidzoÀ.
Od tretieho zápasu sme si Ïelali len jedno: neprehraÈ vo Svite v˘razn˘m rozdielom, aby sme súpera neposadili na koÀa...! PostúpiÈ
sme chceli v˘hrou na domácej palubovke vo ‰tvrtom zápase. Fanú‰ik mieni a hráãi (na‰Èastie) menia.
Po obojstranne takticky vedenom
a nervóznom zápase sme na pôde
vicemajstra vyhrali aj druh˘ zápas
(bol to ich druh˘ prehran˘ zápas v
sezóne) v pomere 63 : 64 (15:15,
21:12, 14:20, 13:17). V poslednej
minúte sme viedli o 4 body, rozohrávaã súpera legionár Milo‰eviã
niekoºko sekúnd pred koncom zníÏil trojkov˘m pokusom na rozdiel
jediného bodu, pri ktorom sa v˘voj
skóre aj zastavil. Najr˘chlej‰ím
moÏn˘m postupom sme teda vo finále, kde bude na‰im súperom
Handlová. Pri podobnom prístupe
na‰ich hráãov, ako v semifinále,
nemusíme hraÈ podradnú úlohu
ani proti tomuto renomovanému
súperovi, ktor˘ bol ba‰tou basketbalového ‰portu aj poãas federácie. Najmä, ak nám v hale SPU po-RjmôÏete svojimi hlasivkami!

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
J. Vernarcová: Sociálna a pedagogická psychológia. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 63 Sk.
J. Franãák a kol.: Mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby. Dotlaã k druhému vydaniu, náklad 300 ks, cena 151 Sk.

MONOGRAFIA
P. Strapák a kol.: Nepriame úÏitkové vlastnosti hovädzieho dobytka. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 100 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
B. Stehlíková: Neparametrické ‰tatistické metódy. Prvé vydanie,
cena 74 Sk.
-d‰-

V¯BEROVÉ KONANIA
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 na Katedre environmentalistiky a zoológie FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax 4 roky;
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre fyziológie rastlín FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych alebo
prírodn˘ch vied,
- akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v III. stupni
‰túdia po dizertaãnej skú‰ke,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ;
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie v ‰tudijnom odbore zootechnika,
- akademick˘ titul PhD. vo vednom odbore v‰eobecná zootechnika, ‰pecializácia v˘Ïiva zvierat,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov;

 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Oddelenie
praxe pri Dekanáte FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v III. stupni
‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ;
 dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre hydinárstva a mal˘ch hospodárskych zvierat FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., alebo úspe‰ná vedecká príprava,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ
certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax v odbore;
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta na Katedre spoºahlivosti strojov MF.
Podmienky:
- V· vzdelanie technického zamerania,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- primeraná znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office –
preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka –
adekvátne preukázaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi
dokladmi o ‰túdiu a potvrdením o praxi zasielajte do
20. 5. 2005 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce
a mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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