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STΩPâEK
Ako pohºadnica, tak mi pripa-

dala cesta alpskou krajinou, keì
som pred niekoºk˘mi rokmi trá-
vila dovolenku v severnom Ta-
liansku, ch˘rnom tirolskom kú-
peºnom meste Merane. Preslá-
vila ho vynikajúca klíma, pobyty
krásnej Sisi, ale aj Kafkova ná-
dej na vylieãenie zákernej tube-
ry… Podnetov je tu naozaj veºa,
priãom lákadlom sú aj nespoãet-
né turistické v˘lety autokarom
do okolia, kde sa na vysok˘ch
bralách t˘ãia nedostupné hrady
a zámky. Kilometre a kilometre
jabloÀov˘ch sadov a malebné
farmy ako predobraz tej vysní-
vanej agroturistiky. Na lúkach
pasúci sa dobytok a stáda ble-
dohnedo sfarben˘ch koní s e‰te
bled‰ou hrivou a chvostom. Tu
je ich domov, je to turistická zó-
na Hafling, vlasÈ tohto plemena,
ktoré sa veºmi dobre osvedãilo -
do koãa, aj do voza. V poslednej
dobe k tomu viacnásobnému
úÏitku pribudla aj hipoterapia.
V osade Hafling, 2000 m nad
morom, môÏe náv‰tevník okrem
prekrásnej scenérie zaÏiÈ aj
blízke stretnutie s t˘mito pekn˘-
mi koníkmi, priamo v tamoj‰om
plemennom chove. 

Dovolenka mi tak priniesla ne-
ãakan˘ záÏitok. MoÏno sa to ani
nezdá, Ïe nielen historické pa-
miatky, múzeá a obrazárne sláv-
nych miest sú hodné ná‰ho ob-
divu. V˘tvory prírody, moÏno tak
trochu poznaãené aj u‰ºachtil˘m
zásahom ãloveka, sú rovnak˘m
kultúrnym dediãstvom. 

Onedlho nastane opäÈ ãas
dovolenkového sÈahovania ná-
rodov. Aj keì sa budeme snaÏiÈ
zanechaÈ doma v‰etko pracov-
né, vypnúÈ a venovaÈ sa len re-
laxu, nie vÏdy sa nám to podarí.
Ako vidno, ani mne sa to v tom
Merane celkom nepodarilo. UÏ
cestou domov som ‰pekulovala
nad t˘m, ako svoj „koníãkovsk˘“
záÏitok zveãním. Je tu a spolu s
ním aj prianie, aby ste si z leta aj
vy priniesli plno krásnych doj-
mov! K. POTOKOVÁ

NOVÍ PROFESORI
Prezident SR Ivan Ga‰paro-

viã vymenoval 13. júna 2005 v
slávnostn˘ch priestoroch Bra-
tislavského hradu nov˘ch pro-
fesorov vysok˘ch ‰kôl. Vyme-
novací dekrét profesora v od-
bore ekológia si prevzal aj prof.
RNDr. Pavol Eliá‰, PhD., z Ka-
tedry ekológie FE·RR. 

BlahoÏeláme!

Z PRANOSTÍK

Chladn˘ch daÏìov v júni 

hospodár sa bojí,

najmä vincúr, vãelár

pri nich zle obstojí.

Na Petra a Pavla

keì deÀ je jasn˘ a ãist˘,

rok úrodn˘ bude ist˘.

Narodil sa 26. júna 1915 v Le-
voãi. Po absolvovaní ·tátneho
ãeskoslovenského reálneho gym-
názia dr. V. ·robára v Levoãi ho
Ïivot v maloroºníckej rodine privie-
dol na ‰túdium poºnohospodár-
skeho inÏinierstva na âeské vyso-
ké uãení technické v Prahe. Po
zatvorení ãesk˘ch vysok˘ch ‰kôl
v roku 1939 pokraãoval v ‰túdiu v
Záhrebe a ukonãil ho v roku 1941
na Slovenskej vysokej ‰kole tech-
nickej v Bratislave. 

Poãas druhej svetovej vojny
pracoval na Ústrednom úrade pre
zásobovanie obyvateºstva Slo-
venska. V tejto práci pokraãoval
na Povereníctve v˘Ïivy a potom
Povereníctve obchodu v oblasti
bilancovania potreby a v˘roby
poºnohospodárskych produktov.
Bol prednostom Ïivoãí‰neho od-
boru a predsedom Slovenskej kr-
movinárskej komisie, kde sa v˘z-
namne priãinil o budovanie prv˘ch
v˘robní k⁄mnych zmesí a v˘krmní
pre o‰ípané a dobytok, ão bol v
na‰ich podmienkach nov˘ progre-
sívny trend. UÏ v tom ãase bol pu-
blikaãne veºmi aktívny a jeho od-
porúãania pre pestovanie kukuri-
ce, cukrovej repy a ìal‰ích plodín
na k⁄mne úãely si mnohí pracov-
níci praxe so záujmom osvojovali
a vyuÏívali. 

V roku 1952 pre‰iel na V·P v
Nitre, kde mu bola zverená discip-
lína v˘Ïiva a k⁄menie zvierat. Pos-

tupne, spolu s doc. Ing. Jambri-
chom, CSc., doc. Ing. Hercegom,
CSc., a doc. Ing. Genãim, CSc.,
zaloÏili Katedru v˘Ïivy a k⁄menia
hospodárskych zvierat, ktorú vie-
dol 27 rokov. Okrem v˘chovy ‰tu-
dentov a a‰pirantov vytváral pod-
mienky aj pre vedeckú tvorbu a
v˘robné poradenstvo. Vedecko-
v˘skumnú ãinnosÈ zameriaval na
rie‰enie aktuálnych problémov

ktor˘ch niektoré boli preloÏené aj
do cudzích jazykov. Napísal kvan-
tum uãebn˘ch textov. Vychoval
veºk˘ poãet diplomantov a dokto-
randov. 

K v˘znamn˘m aktivitám prof.
Labudu patrili úlohy ‰tátneho plá-
nu základného v˘skumu a dobré
pracovné kontakty s v˘skumn˘mi
in‰titúciami u nás i v zahraniãí,
najmä v Poºsku, Francúzsku,
·vajãiarsku, Nemecku, Maìarsku,
ale aj v ìal‰ích krajinách, ão mu a
jeho spolupracovníkom umoÏnilo
transformovaÈ najnov‰ie svetové
poznatky, nielen do v˘chovného
procesu, ale aj do vedecko-
v˘skumnej a v˘robnej sféry. 

Prof. Labuda poloÏil základy
modernej v˘Ïivy zvierat na Slo-
vensku ako vedeckej disciplíny,
ktorá získala aj v medzinárodnom
meradle pozitívne uznanie. Vy-
choval generáciu, ktorá dôstojne
rozvíja jeho prácu aj v dne‰n˘ch
podmienkach. Jeho publikácie a
odporúãania sú stále aktuálne a
tvoria základy, na ktor˘ch moÏno
stavaÈ a ìalej rozvíjaÈ oblasÈ v˘Ïi-
vy zvierat. 

VáÏen˘ pán profesor, dovoºte
nám, aby sme Vám v mene Va-
‰ich b˘val˘ch ‰tudentov a spo-
lupracovníkov pri tejto príleÏi-
tosti srdeãne zablahoÏelali a vy-
jadrili na‰u úctu, vìaku a uzna-
nie Vá‰mu doteraj‰iemu uÏitoã-
nému Ïivotnému dielu. Úprimne
Vám Ïeláme dobré zdravie a
spokojnosÈ  v ìal‰ích rokoch Ïi-
vota. 

Kolektív Katedry v˘Ïivy zvierat

praxe. Prof. Labuda bol habilito-
van˘ za docenta v roku 1957, a‰-
pirantúru obhájil v roku 1964 a ti-
tul doktora vied získal v roku
1969. Bol rie‰iteºom 18 v˘skum-
n˘ch úloh, je autorom alebo spo-
luautorom 73 pôvodn˘ch vedec-
k˘ch a 207 odborn˘ch prác. Prof.
Labuda napísal, resp. podieºal sa
na 23 kniÏn˘ch publikáciách, z

poºnohospodárstva od roku
2007, zástupcu Zväzu poºnohos-
podárskych druÏstiev a obchod-
n˘ch spoloãností SR Ing. J. Med-
veìa, ktor˘ predstavil Kapitálov˘
princíp v úprave EurodruÏstva a
v právnej úprave druÏstva SR,
ako i príspevky ìal‰ích odborní-
kov z âiech, Maìarska a Slo-
venska. Úãastníci mali moÏnosÈ
konfrontácie aktuálnych otázok z
oblasti právnej úpravy a ich
praktickej aplikácie, oboznámili
sa so skúsenosÈami preberania
a uplatÀovania legislatívy EÚ v
podmienkach slovenského poº-
nohospodárstva. V diskusii a v
záveroch vyjadrili Ïelanie, aby
sa vznesené pripomienky pre-
niesli prostredníctvom zástup-
cov riadiacej sféry do jednot-
liv˘ch komisií na úrovni MP SR,
SPPK, ako aj ZPD a OS SR.

JUDr. ZUZANA ILKOVÁ, PhD.

tek, prorektor Salahaddin Univer-
sity v Erbile Dr. Mohammed
Mochtar a prorektor SPU prof. D.
Húska. Konferencia prebiehala
takmer v˘luãne v anglickom jazy-
ku a uÏ tradiãne bola venovaná
postaveniu fyziky v na‰om Ïivo-
te, súãasne jej popularizácii, vyu-
Ïitiu fyzikálneho v˘skumu v ob-
lasti potravinárstva, poºnohospo-
dárstva a priemyslu, zakompo-
novaniu v˘sledkov bolonského
procesu do jej v˘uãby, vyuÏitiu
IKT vo vyuãovaní fyziky a mno-
h˘m ìal‰ím otázkam. 

Realizácie zborníka na CD s
príspevkami z konferencie a ìal-
‰ími informáciami o SPU, fakulte
a meste Nitre sa promptne a

kvalifikovane zhostili pracovníci
Fakultného v˘poãtového stredis-
ka pod vedením Ing. F. Adamov-
ského.

S uspokojením moÏno kon‰ta-
tovaÈ, Ïe cieº konferencie, ktor˘m
bola nielen v˘mena poznatkov a
skúseností v oblasti fyzikálneho
v˘skumu a vzdelávania na rozliã-
n˘ch univerzitách, ale tieÏ vytvo-
renie a prehæbenie vzájomn˘ch
kontaktov, sa bohato naplnil.

RNDr. VLASTA VOZÁROVÁ, KF
RNDr. ZUZANA HLAVÁâOVÁ, CSc.,

predsedníãka organizaãného v˘boru

V horskom hoteli Akademik
sa 19. a 20. mája 2005 uskutoã-
nila medzinárodná vedecká
konferencia na tému ·trukturál-
ne zmeny v poºnohospodárstve
EÚ, ktorú usporiadala Katedra
práva FE·RR. Úãastníci konfe-
rencie si so záujmom vypoãuli
vystúpenie Ing. I. Oravca pred-
sedu SPPoK, ktor˘ zhodnotil do-
teraj‰iu pôsobnosÈ v EÚ a prí-
pravy na ‰trukturálne zmeny

nej‰ie sledovaÈ plnenie ‰tudij-
n˘ch povinností doktorandov a
dôsledne posudzovaÈ dôvody
preru‰enia ‰túdia. âlenovia ko-
légia boli informovaní aj o sÈaÏ-
nosti firmy Agroservis na zve-
rejÀovanie inzertn˘ch ãlánkov s
pouÏitím mena SPU. Niektorí
zamestnanci univerzity uverej-
Àujú v odborn˘ch ãasopisoch
inzerciu pre firmy s pouÏitím
mena SPU, ão je v rozpore so
zákonom. V kolégiu odznelo aj
odporúãanie nahradiÈ klasické
knihy skú‰ok tlaãen˘m v˘stu-
pom z IS ‰tudent, a to podºa
overen˘ch skúseností z FEM.
Kolégium vzalo na vedomie po-
Ïiadavku FBP preklasifikovaÈ 1
mil. Sk prostriedkov úãelovej
ãinnosti na zriadenie mu‰tárne,
poÏiadavku VPP, s.r.o, na zv˘-
‰enie základného imania a ìal-
‰ie informácie a skutoãnosti sú-
visiace s kaÏdodenn˘m cho-
dom na‰ej alma mater. -r-

Na konferencii sa zúãastnilo
65 hostí z univerzít v âeskej re-
publike (âZU a âVUT v Prahe,
MZLU v Brne), z Maìarska (Kor-
vínova univerzita v Budape‰ti a
Univerzita sv. ·tefana v Gödö-
llő), zo Srbska (Univerzita v No-
vom Sade), Iraku (Salahaddin
University in Erbil) a zo Sloven-
ska (UK a STU v Bratislave, UKF
a SPU v Nitre), priãom spoluau-
tori príspevkov boli dokonca z
Texas Christian University v USA
a Fulda University of Applied
Sciences v Nemecku. 

Rokovanie otvorila a hostí pri-
vítala vedúca Katedry fyziky
RNDr. V. Vozárová. Bol medzi
nimi o.i. primátor Nitry Mgr. F. Ví-

Prítomní sa na zasadnutí ko-
nanom 23. mája oboznámili s
informaãn˘m systémom na plá-
novanie, evidenciu a ãerpanie
dovoleniek, ktor˘ sa vzhºadom
na pripomienky ãlenov kolégia
po konzultáciách so zástupcami
ROOZ a programátorom upraví
a opätovne predloÏí na posúde-
nie KR. Kolégium potom prero-
kovalo správu o ãinnosti Bota-
nickej záhrady SPU, schválilo ju
s pripomienkami a uloÏilo pri-
praviÈ návrh na rozdelenie BZ
na komerãnú a vedecko-peda-
gogickú ãasÈ. Kolégium bolo da-
lej informované o rozpise poãtu
miest nov˘ch doktorandov v
akademickom roku 2005/2006,
priãom SPU má pridelen˘ch 73
nov˘ch miest, ão je 7,1% z poã-
tu v‰etk˘ch absolventov. Pre
zlep‰enie koeficientu kvalifikaã-
nej ‰truktúry treba posilniÈ inau-
guraãné procesy profesorov a
získavanie titulov DrSc., prís-

O ‰trukturálnych zmenách
v poºnohospodárstve EÚ

Miriam Podbehlá (2. FBP) vyjadruje svoje pocity a nálady maºbou na
hodváb. Viac na 3. strane.

Rokovanie fyzikov otvorila vedúca katedry RNDr. V. Vozárová.

Jednej z najkraj‰ích udalostí
v Ïivote ‰tudenta, keì prevza-
tím diplomu ukonãí dôleÏitú
etapu svojho Ïivota. Slávnostná
chvíºa, opakujúca sa, a predsa
vÏdy iná. Dekorácia ostáva, no
protagonisti sa menia. Sláv-
nostnosÈ chvíle, nezabudnuteº-
ná nielen pre nov˘ch inÏinierov,
ale aj ich príbuzn˘ch a priate-
ºov, je v tomto roku zv˘raznená
aj modernou technikou. V aule
môÏu hostia sledovaÈ priebeh
promoãného aktu ako na dlani
z premietacieho plátna a vo
foyeri univerzity z novuãiãkej
plazmovej obrazovky. Peknú a
nezvyãajnú kulisu pre fotogra-
fovanie absolventov a hostí tvo-
rí kvetinové aranÏmá, ktoré pod
aulou vyãarili pracovníci na‰ej
botanickej záhrady. -r-

Je tu ãas
promócií

Krásneho Ïivotného jubilea sa v t˘chto dÀoch doÏíva jeden
zo zakladateºov modernej v˘Ïivy zvierat na Slovensku, prof.
Ing. JÁN LABUDA, DrSc.

Ôsmeho júna sa pod zá‰titou dekana MF prof. Vladimíra Kroãka
uskutoãnila medzinárodná vedecká konferenciu V˘skum a vyuãova-
nie fyziky v kontexte univerzitného vzdelávania, ktorú organizaãne
zabezpeãovala Katedra fyziky v spolupráci s Jednotou slovensk˘ch
matematikov a fyzikov.

Hostia z Erbilu
Rektor SPU prof. Imrich

Okenka prijal vo ‰tvrtok 9. júna
2005 prorektora Salahaddinskej
univerzity Dr. Mohammeda
Mochtara a prodekana tamoj‰ej
poºnohospodárskej fakulty dr.
Haffana O. Husaina. Univerzita
má sídlo v Erbile, metropole
kurdskej provincie na severe
Iraku. Bola zaloÏená v roku
1968 a dnes ponúka vysoko-
‰kolské vzdelanie v 68 ‰tudij-
n˘ch odboroch na devätnástich
fakultách. Témou rozhovorov s
irack˘mi hosÈami boli mobility
‰tudentov a pedagógov, spolu-
práca pri ‰trukturovaní nov˘ch
‰tudijn˘ch programov, pomoc
slovensk˘ch odborníkov a fi-
riem pri obnove krajiny. Súãas-
Èou náv‰tevy bolo podpísanie
zmluvy o vzájomnej spolupráci
medzi oboma in‰titúciami. 

Dr. M. Mochtar odovzdal rekto-
rovi prof. I. Okenkovi dar v po-
dobe pamätného znaku Sala-
haddinskej univerzity.



Správna poºnohospodárska prax v chovoch zvierat

Ostro sledované potraviny

Prax v zahraniãí je uÏitoãná

Stojársky 
dizajn 
virtuálne
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t˘ka sa to len potravín, ale aj ma-
teriálov a predmetov, ktoré prichá-
dzajú do styku s nimi, teda zaria-
dení, prídavn˘ch látok, obalov a
pod. V apríli minulého roka bol pri-
jat˘ tzv. hygienick˘ balíãek H1-
H5, ktor˘ vstúpi do platnosti 1. ja-
nuára 2006 a t˘ka sa zmien hy-
gienick˘ch podmienok pri v˘robe
potravín rastlinného aj Ïivoãí‰ne-
ho pôvodu. 

Ktoré problémy z hºadiska
bezpeãnosti potravín rezonujú
dnes najviac?

Jednak sú to tie, ktoré sa za-
chytia v teréne a tie, ktoré nasto-
ºuje nová legislatíva. V prvom ra-

de moÏno hovoriÈ o fenoméne fal-
‰ovania potravín. Vieme, Ïe aj u
nás sa objavilo fal‰ované maslo z
Poºska, do ktorého boli pridávané
rastlinné oleje alebo margaríny.
ëalej je otázka fal‰ovania mäso-
v˘ch v˘robkov, kde dochádza k
nahrádzaniu kvalitn˘ch zloÏiek
menej kvalitn˘mi a ÈaÏko sa to v
mnoh˘ch prípadoch dokazuje.
Alebo lahôdkarské v˘robky, stret-
li sme sa napríklad s t˘m, Ïe v ry-
bacom ‰aláte a treske je ãasÈ zá-
kladnej zloÏky nahradená inou.
Fal‰ujú sa ovocné ‰Èavy, sirupy,
alebo aj stolové minerálne vody a
niektoré ìal‰ie potraviny. Tento
fenomén obchádza nielen na‰u
krajinu, ale aj iné, a preto bude
treba zlep‰iÈ kontrolu potravín. K
súãasnému stavu prispieva aj po-
litika obchodn˘ch reÈazcov, ktoré
Ïiadajú od svojich dodávateºov ão
najniÏ‰ie ceny a tí sú potom ta-
k˘mto spôsobom tlaãení ísÈ s
kvalitou dolu, pretoÏe cena sa s
originálnymi surovinami nedá u-
drÏaÈ. Hovoril som napríklad s v˘-
robcom rybacích ‰alátov a tresky,

V konferenãn˘ch sálach dis-
kutujú zástupcovia najrôznej‰ích
zainteresovan˘ch in‰titúcií, me-
dzi nimi aj na‰ej univerzity. Aké
je na‰e poslanie v tomto smere?

Treba pripomenúÈ, Ïe bezpeã-
nosÈ a kvalita potravín je prioritou
v˘skumu v ‰iestom i nastávajú-
com 7. rámcovom programe EÚ a
aj v tomto duchu je úlohou univer-
zít inovovaÈ ‰tudijné programy
tak, aby sa t˘mto okruhom veno-
vala väã‰ia pozornosÈ. Na‰ou úlo-
hou bude pripraviÈ ‰tudijné zame-
ranie s uplatnením sa absolven-
tov vo vnútorn˘ch kontroln˘ch
systémoch potravinárskych pod-
nikov. Ak sa vrátim k projektom 6.
RP, treba povedaÈ, Ïe na‰a fakul-
ta sa zapojila do spolupráce s
Poºskom v programe Food Link a
uÏ reagujeme na v˘zvy v 7. RP,
ktor˘ ponúka ‰ir‰í priestor i fi-
nanãné prostriedky na v˘skum v
tejto oblasti.

Konkrétne?
Prioritou je, samozrejme, mikro-

biologická bezpeãnosÈ potravín,
pretoÏe sa neustále objavujú nové
patogény v potravinách, ktoré tre-
ba vãas diagnostikovaÈ. ëalej je to
otázka uplatÀovania novej legisla-
tívy a vypracovávania systému
auditov v potravinárskych pre-
vádzkach, chemické riziká a che-
mická bezpeãnosÈ potravín, preto-
Ïe sa stále zisÈujú urãité hladiny
ÈaÏk˘ch kovov, rádionuklidov a or-
ganick˘ch kontaminantov v po-
travinách. 

Ako laik si myslím, Ïe globálny
svet, v ktorom sa strácajú hrani-
ce, priná‰a tieÏ mnohé riziká...

Samozrejme. Právnym zákla-
dom legislatívy v oblasti bezpeã-
nosti potravín je predov‰etk˘m
európsky zákon o potravinách,
nariadenie ã. 178/2002, na zákla-
de ktorého bol ustanoven˘ Európ-
sky úrad pre bezpeãnosÈ potravín,
sídliaci v Parme. Pre na‰ich v˘-
robcov z neho vypl˘vajú dve nové
veci, a to je r˘chly v˘straÏn˘ sys-
tém a vysledovateºnosÈ potravín.
R˘chly v˘straÏn˘ systém zname-
ná, Ïe v prípade nejakého nebez-
peãenstva hroziaceho z potraviny
to musí ãlensk˘ ‰tát nahlásiÈ na
svoje kontaktné miesto (u nás
·tátna veterinárna a potravinová
správa) a odtiaº na európsky úrad
pre bezpeãnosÈ potravín, aby sa
potravina mohla stiahnuÈ z obehu.
VysledovateºnosÈ potravín platí v
EÚ od 1.1. 2005 a je to vlastne
sledovanie pôvodu potraviny. Ne-

GMO, chemick˘ch kontaminantov
a ìal‰ie.

Pokiaº ide o v‰eobecné zavá-
dzanie alebo v‰eobecné uplatÀo-
vanie princípov bezpeãnosti po-
travín, dá sa povedaÈ, Ïe v ostat-
nom období na základe legislatí-
vy aj dobrovoºnosti mali potravi-
nárske podniky povinnosÈ zaviesÈ
správnu v˘robnú prax, tzv. sys-
tém HACCP a potom aj ISO nor-
my do v˘roby. V tomto roku sa
pripravuje norma ISO 22000, kto-
rá zastre‰í správnu v˘robnú prax
aj ISO normy, ão tieÏ prispeje k
v˘robe bezpeãnej‰ích potravín,
pretoÏe sa systém stane prehºad-
nej‰í a úãelnej‰í. 

Ako sa má v tomto labyrinte
správaÈ beÏn˘ spotrebiteº? Ako
sa orientovaÈ, aby si vybral bez-
peãné potraviny? 

V súãasnosti je naozaj stavan˘
do ÈaÏkej úlohy. âasto si môÏeme
klásÈ otázku, ãi neboli bezpeãnej-
‰ie potraviny, ktoré varili na‰e
staré mamy a ãím to vlastne je,
Ïe poznáme toºko rizík, ktoré na
spotrebiteºa ãíhajú. Pri nákupe
potravín treba v prvom rade sle-
dovaÈ dobu spotreby, podrobne si
pre‰tudovaÈ oznaãenie potravín,
ich zloÏenie a podobne. Oznaãe-
nie by malo byÈ presné a dôsled-
né, otázne je, ãi bol skutoãne do-
drÏan˘ deklarovan˘ technologick˘
postup, podiel alebo pomer jed-
notliv˘ch látok a ãi potravina má
také vlastnosti, aké má maÈ. Îiaº,
ãasto sa stretávame aj s nevyho-
vujúcimi produktmi, priãom aj v
tejto nelichotivej ‰tatistike ãasto
figurujú obchodné reÈazce. Dnes
je pre mnoh˘ch zákazníkov roz-
hodujúca nízka cena, a nie kvali-
ta a bezpeãnosÈ potravín. V otáz-
ke osvety budeme musieÈ urobiÈ
viac aj na akademickej pôde!

Aká je teda definícia kvalit-
n˘ch a bezpeãn˘ch potravín?

Bezpeãné potraviny sú také,
ktoré v prijateºnom mnoÏstve ne-
spôsobujú ãloveku zdravotné pro-
blémy. BezpeãnosÈ sa do potravi-
ny nedá jednoducho vloÏiÈ, tá sa
musí sledovaÈ v celom procese
v˘roby, aÏ po stôl. Vysledovateº-
nosÈ a správna v˘robná prax majú
preto smerovaÈ k tomu, aby sme
sa s bezpeãnosÈou potravín zao-
berali uÏ v prvov˘robe, pri chove
zvierat, pri pestovaní rastlín, o‰et-
rovaní, zbere, pozberovom usklad-
není a následne ìal‰ích pro-
cesoch spracovania, balenia, skla-
dovania a prepravy. PretoÏe mô-
Ïeme síce vyrobiÈ bezpeãnú po-
travinu, ale na stôl konzumenta
sa napriek tomu môÏe dostaÈ aj
ako riziková. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

V rámci 12. roãníka Medziná-
rodného strojárskeho veºtrhu v
Nitre zorganizovala Katedra me-
chaniky a strojníctva MF v spolu-
práci so Slovenskou spoloãnos-
Èou pre technickú normalizáciu v
Bratislave a Agrokomplexom –
V˘stavníctvo v Nitre v poradí 7.
medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu pod názvom Nové trendy
v kon‰truovaní a tvorbe technic-
kej dokumentácie 2005.

Tematicky bola zameraná na
nové poznatky v oblasti progre-
sívnych metód kon‰truovania a
postupov pri tvorbe technickej
dokumentácie, v príprave a apli-
kácii noriem v súlade s medziná-
rodn˘mi trendmi. Na plenárnom
zasadnutí boli prezentované no-
vinky vo v˘voji vy‰‰ích progra-
mov˘ch produktov pre poãíta-
ãom podporovan˘ strojársky di-
zajn s konkrétnymi ukáÏkami no-

viniek systému Pro/ENGINEER
Foundation Advantage. Obchod-
n˘ riaditeº spoloãnosti IPM SO-
LUTIONS, s.r.o., Ing. Martin Pol-
lák predná‰al na tému Virtuálny
svet dokumentácie – 3D CAD
v˘kresy. Doc. Dr. Ing. Daniel
Zvada (BHS Drives and Pumps,
s.r.o., Michalovce) o koncepcii
ãinnosti spoloãného laboratória
BHS a TU Ko‰ice. Predná‰ku
so zameraním na MKP – metó-
du, podporujúcu návrh prototy-
pov v systéme Pro/ENGINEER,
predniesol Ing. Martin Guºa z
BHS Drives and Pumps, s.r.o.,
Michalovce, a doplnil Àou priere-
zovú predná‰ku doc. Zvadu.
V‰etky vystúpenia sa stretli s
veºk˘m záujmom pléna. Na ro-
kovaní v sekciách odznelo spolu
12 referátov, ku ktor˘m sa rozvi-
nula odborná diskusia. 

Zameranie konferencie bolo
koncipované tak, aby sa na‰a i
zahraniãná odborná komunita
mohli navzájom podeliÈ o svoje
skúsenosti a poznatky v oblasti
vyuÏívania vy‰‰ích programo-
v˘ch systémov a prispieÈ tak k
ìal‰iemu rozvoju nov˘ch progre-
sívnych metód kon‰truovania a
tvorby technickej dokumentácie. 

Prof. Ing. JOZEF BAJLA,PhD.

DNES NA TÉMU:

MOBILITN¯ PROJEKT PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

OCHRANA ÎIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO PRIORITA

ktor˘ reaguje na situáciu tak, Ïe
bude ponúkaÈ tresku extra, tresku
‰tandard a tresku základ. Samo-
zrejme, v tej poslednej, najlacnej-
‰ej kategórii bude tej ryby najme-
nej. Ak bude spotrebiteº vyhºadá-
vaÈ ão najlacnej‰ie potraviny a
nebude si v‰ímaÈ kvalitu, bude v
koneãnom dôsledku na to doplá-
caÈ svojím zdravím.

ëalej je z hºadiska bezpeãnosti
veºmi o‰emetn˘ ‰irok˘ v˘skyt a-
lergénov v potravinách. Podºa no-
vej legislatívy treba identifikovaÈ
alergény v potravinách a oznaãiÈ
ich. Je to novum a na‰e potravi-
nárske podniky e‰te s t˘m len za-
ãínajú. Prím tu vedie podnik Nest-
lé Prievidza, ktor˘ sa snaÏil sledo-
vaÈ to uÏ predt˘m a zaväzujú ho k
tomu vlastné smernice a normy.
Veºmi váÏnym okruhom je aj mik-
robiálna bezpeãnosÈ, pretoÏe hoci
má poãet alimentárnych ochorení

v posledn˘ch rokoch klesajúcu
tendenciu, e‰te stále je vysok˘,
ão svedãí aj o nedodrÏiavaní hy-
gienick˘ch ‰tandardov. V ostat-
nom období sa objavuje najviac
prípadov salmonelózy, v˘skyt zla-
tého stafylokoka, listérioz, kam-
pylobaktérioz a ìal‰ích, ktoré
spôsobujú aj sekundárnu konta-
mináciu potravín. Rizikom je aj
spoloãné stravovanie, kde je bez-
peãnosÈ podávan˘ch pokrmov
ãasto veºmi nízka, ão dokumen-
tujú aj v˘sledky kontrol z Úradu
verejného zdravotníctva. Je to
spôsobené, samozrejme, aj ne-
dostatoãnou odbornou spôsobi-
losÈou personálu, pouÏívan˘mi
surovinami a nedodrÏiavaním zá-
sad správnej v˘robnej praxe.
VáÏny problém predstavujú z hºa-
diska bezpeãnosti produkty r˘ch-
leho obãerstvenia, ako sú bagety,
hotdogy, cukrárenské v˘robky a
pod. Tu by sa predov‰etk˘m ma-
la zintenzívniÈ osveta medzi pro-
ducentmi aj spotrebiteºmi. Samo-
zrejme, oblasÈ bezpeãnosti potra-
vín je omnoho ‰ir‰ia. Je tu otázka

V spoloãenskej sále ·D MladosÈ sa 19. mája 2005 uskutoãnilo
stretnutie zástupcov Rady OOZ P·aV a vedenia SPU s dôchodca-
mi, b˘val˘mi zamestnancami univerzity. O jeho prípravu sa uÏ tra-
diãne postarala komisia pre obãianske záleÏitosti. Dôchodcov pri-
‰li pozdraviÈ aj hudobníci, speváci a taneãníci zo súboru Zobor. Po
príhovoroch zástupcov dekanátov fakúlt privítal hostí predseda
Rady OOZ na SPU doc. Ing. Vladimír Paãuta, CSc. Informoval 
o aktuálnom dianí v odborovom hnutí a spolupráci odborov s ve-
dením univerzity a fakúlt. Odborová organizácia aj tento rok veno-
vala ako cenu do tomboly rekreaãn˘ pobyt pre dve osoby v hor-
skom hoteli Akademik v Raãkovej doline, ktorú získal docent Fran-
ti‰ek Hanzelík, b˘val˘ pracovník Katedry fyziky.

Ing. JOZEF GARLÍK, PhD.
Foto: Ing. A. NAGYOVÁ

V ostatnom období sa na Slovensku roztrhlo vrece s odborn˘mi po-
dujatiami na tému kvality a bezpeãnosti potravín, ão je dôkazom toho,
o akú závaÏnú problematiku ide. KaÏdé stretnutie odborníkov nazerá
na problémy z iného zorného uhla. Na margo jednej z konferencií, kto-
ré v apríli zorganizovala Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín, sme
hovorili s jej vedúcim, doc. Ing. Dr. JOZEFOM GOLIANOM.

Riadiaci pracovníci poºnohos-
podárskych podnikov a odborná
verejnosÈ boli oboznámení so
smernicou Rady 96/61 EC - Inte-
grated Pollution Prevention and
Control – IPPC), implementovanej
do ná‰ho právneho systému záko-
nom ã. 245 z 19. júna 2003 o inte-
grovanej prevencii a kontrole zne-
ãisÈovania - IPKZ. Smernicu, ktorá
predstavuje nov˘ prístup k ochra-
ne Ïivotného prostredia a jej cie-
ºom je vytvoriÈ systém integrova-
ného povoºovania a obmedzova-
nia zneãisÈovania Ïivotného prost-
redia vznikajúceho v dôsledku
prevádzky zariadení a ãinností a
ustanoviÈ opatrenia, ktoré majú vy-
lúãiÈ, resp. zníÏiÈ emisie do ovzdu-
‰ia, vody, pôdy vrátane opatrení
t˘kajúcich sa odpadu, priblíÏila
úãastníkom Ing. S. Uliãná (MÎP)
a Ing. H. Nitschneiderová (SIÎP). 

Ing. A. Jelínek a Ing. M. Dûdina
z VÚZT v Prahe predniesli svoje
praktické skúsenosti s uplatÀova-
ním IPKZ v âR, priãom ich pred-
ná‰ky boli zamerané predov‰et-
k˘m na nové nástroje ochrany Ïi-
votného prostredia pri integrova-
nom povoºovaní, a to na najlep‰ie
dostupné techniky (BAT – Best
Available Techniques). Najlep‰ou
technikou sa rozumie technika z
hºadiska dosiahnutia vysokej
úrovne ochrany Ïivotného prost-
redia ako celku. O tom, ão sa bu-
de alebo nebude povaÏovaÈ za
najlep‰ie dostupnú techniku, sa
rozhoduje v technick˘ch pracov-
n˘ch skupinách (TWG), sídliacich
v Európskej kancelárii pre IPPC v
Seville. Na príprave t˘chto doku-
mentov sa podieºajú okrem zá-
stupcov komisie, ãlensk˘ch a kan-
didátskych ‰tátov i zástupcovia

priemyslov˘ch zväzov. V ãlen-
sk˘ch krajinách sú stanovené ná-
rodné technické skupiny zloÏené
zo zástupcov ministerstiev, ‰kôl,
v˘skumn˘ch ústavov a podnikateº-
sk˘ch subjektov. V âR v rezorte
poºnohospodárstva v súãasnej
dobre fungujú ‰tyri pracovné sku-
piny, hlavná a tri podskupiny –
technická pre potravinársky a kr-
movinársky priemysel, kafilérie a
pre chovy hospodárskych zvierat,
ktoré spracovávajú najrôznej‰iu
agendu od prenosu najnov‰ích
poznatkov v IPPC do praxe, aÏ po
spracovanie pri sporoch medzi
povoºovacím orgánom a prevádz-
kovateºom. 

VyuÏitie biotechnologick˘ch prí-
pravkov je jednou z perspektív-
nych technológií zaraden˘ch do
kategórie najlep‰ích dostupn˘ch
techník. Doc. Pavel Novák z VFU
Brno uviedol, Ïe z prípravkov pou-
Ïívan˘ch v chovoch hospodár-
skych zvierat sa pozornosÈ zame-
rala na prípravky zniÏujúce amo-
niakálnu záÈaÏ v ma‰taºnom pro-
stredí.

SúãasÈou seminára bola aj pre-

zentácia firiem, ktoré tieto bio-
technologické prípravky ponúkajú
na trhu: JIHOSPOL, a. s., Strako-
nice, KONFIRM, spol. s r.o., DE-
LACON Biotechnik, Bratislava,
BIO – ALGEEN Schulze & Herm-
sen GmbH. Ing. Ján Pathó z fy
AGROVARA, a.s., ·túrovo, vo
svojej predná‰ke hovoril o moÏ-
nostiach aplikácie biotechnologic-
k˘ch prípravkov nielen v Ïivoãí‰-
nej, ale aj v poºnohospodárskej
v˘robe a predstavil ucelen˘ tech-
nologick˘ systém spracovania ex-
krementov zo ÎV, ktor˘ poskytuje
najväã‰iu moÏnosÈ na zvládnutie
v‰etk˘ch problémov, ktor˘ch rie-
‰enie predpokladá smernica EÚ. 

O záujme ‰irokej odbornej ve-
rejnosti, ale aj zástupcov z poºno-
hospodárskej praxe o danú pro-
blematiku svedãila Ïivá diskusia,
mnoÏstvo praktick˘ch otázok sme-
rujúcich k zástupcom MÎP SR a
MP SR. Na záver treba povedaÈ,
Ïe v‰etci predná‰ajúci prispeli k
vysokej odbornej úrovni seminára
a zúãastnen˘m poskytli veºa dôle-
Ïit˘ch poznatkov a rád. 

Ing. JANA ·VENKOVÁ, KMÎaPV

Cieºom projektu je získaÈ skú-
senosti potrebné na uskutoãne-
nie anal˘zy kvalitatívnych uka-
zovateºov odborného vzdeláva-
nia ‰tudentov realizujúcich od-
bornú stáÏ vo v˘robn˘ch podni-
koch agropotravinárskeho sek-
tora z hºadiska poÏiadaviek uni-
verzity ako vzdelávacieho sub-
jektu a poÏiadaviek praxe v kra-
jinách EÚ. Na základe anal˘z sa
v spolupráci s podnikateºsk˘mi
subjektmi vypracuje metodika
prípravy, realizácie a ukonãenia
odbornej preddiplomovej praxe
v zahraniãí a vytvoria sa pred-
poklady pre realizáciu praxe
‰tudentov SPU v talianskych
podnikateºsk˘ch subjektoch.

Zahraniãn˘m partnerom v
projekte je Consorcium Puglia
Natura, predstavujúce zdruÏe-
nie podnikov hospodáriacich v
oblasti agropotravinárstva eko-
logick˘m spôsobom. Pomáha
podnikom v Àom zdruÏen˘m
zvládnuÈ organizaãné a komerã-
né prekáÏky prostredníctvom
vypracovania spoloãnej marke-
tingovej stratégie. ZdruÏenie zo-
hráva v˘znamnú úlohu z hºadis-
ka rozvoja regiónu Puglia a vy-
uÏíva moÏnosti, ktoré poskytujú
podporné fondy EÚ. ·iroká ‰ká-
la aktivít hostiteºskej organizácie

poskytuje dostatoãn˘ priestor na
získavanie potrebn˘ch skúse-
ností pre následnú anal˘zu kva-
litatívnych ukazovateºov vzdelá-
vania ‰tudentov univerzity, ktorí
v budúcnosti zrealizujú odbornú
stáÏ vo vybran˘ch subjektoch
agropotravinárskeho sektora v
regióne Puglia v Taliansku. 

Implementácia skúseností a
poznatkov z prostredia EÚ pro-
stredníctvom projektu poskytne
‰tudentom SPU konkurenãnú
v˘hodu na trhu práce oproti os-
tatn˘m uchádzaãom, u ktor˘ch
budú podobné znalosti absento-
vaÈ. SPU ako najväã‰í garant
odbornej prípravy v rámci agro-
potravinárstva na Slovensku
sprostredkúva svojím ‰tuden-
tom ‰ancu dozvedieÈ sa viac o
atraktívnych formách v˘roby ag-
rokomodít aj prostredníctvom
tohto projektu, ktor˘ reaguje na
dlhodob˘ zámer rozvoja SPU do
roku 2006 s v˘hºadom do roku
2010, urãujúci jej ìal‰ie pôsobe-
nie v sieti popredn˘ch európ-
skych univerzít zameran˘ch na
poºnohospodárstvo a príbuzné
vedné oblasti a cieº, dosiahnuÈ
status jedinej a jedineãnej „zele-
nej“ univerzity v SR. 

JUDr. ZUZANA ILKOVÁ,
Katedra práva

Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby zorgani-
zovala 26. mája v kongresovom centre SPU v spolupráci s V˘skum-
n˘m ústavom poºnohospodárskej techniky v Prahe (VÚZT), Minister-
stvom Ïivotného prostredia SR, Ministerstvom pôdohospodárstva
SR a firmou Agrovaria, a.s., ·túrovo, medzinárodn˘ seminár pod
názvom Uplatnenie zásad integrovanej prevencie Správnej poºno-
hospodárskej praxe v chovoch hospodárskych zvierat.

Mobilitn˘m projektom Leonardo da Vinci Kvalitatívne ukazova-
tele odborného vzdelávania v oblasti agropotravinárskeho sekto-
ra (SK/04/A/F/EX – 401482) sa SPU naìalej úspe‰ne zapája do pro-
gramu európskeho spoloãenstva zameraného na podporu odbor-
ného vzdelávania.



Historické objekty 
ako dávni svedkovia

Hans Selye o sebe
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a potom dokáÏe vytvoriÈ dielka,
ktoré sú nádherné. V práci s hod-
vábom sa na‰la, priãom ju veºmi
citlivo viedla pani uãiteºka Plichto-
vá,“ nezabudol doplniÈ C. Îiaãek.

S kyticou kvetov pri‰iel mla-
d˘m talentom poblahoÏelaÈ aj pri-
mátor ·ale, Ing. TIBOR BARAN.
“Som rád, Ïe sa v na‰om meste
konajú takéto podujatia, veì tieto
historické priestory doslova po
nich volajú. Veºmi pozitívne vní-
mam, Ïe sa mladí ºudia venujú
najrôznej‰ím druhom umeleckej
ãinnosti. Vyjadrujú to, ão je v nich
a obohacujú ná‰ Ïivot. Mesto je
zriaìovateºom ª·U, kde sa mno-
hé talenty rozvinú. Aj v tejto bu-
dove, i keì nie je majetkom mes-
ta, sa konajú rôzne v˘stavy. Ne-
dávno napríklad v˘stava ‰alian-
skych umelcov, iniciatíva, z ktorej
v˘ÈaÏok bol venovan˘ na záchra-
nu tunaj‰ieho unikátu, domu ºu-
dového b˘vania. Je to príklad to-
ho, ako spojenie umenia a úprim-
ne dávaného hmotného vkladu
môÏe pomôcÈ zachrániÈ to, ão po
záchrane volá“, vyznal sa Poºno-
hospodáru primátor ·ale.

âo dodaÈ na záver? Na‰i ‰tu-
denti sú naozaj v‰estranní. Vy-
tvorme im podmienky, aby nás o
tom mohli presvedãiÈ. Budeme
príjemne prekvapení!

K. POTOKOVÁ

Miriam je dnes ‰tudentkou 2.
roãníka Fakulty biotechnológie a
potravinárstva, no okrem ‰tudij-
n˘ch povinností ju naplno za-
mestnáva ‰tetec, farby a ...hod-
váb. Svoje nálady prená‰a na
tento u‰ºachtil˘ materiál. „Je to
veºmi jemná technika, môÏem sa
dos˘ta vyhraÈ s farbami, mie‰aÈ
ich, sledovaÈ ako sa vzájomne
prelínajú a zapíjajú v abstrakt-
n˘ch vzoroch, tie mám najrad‰ej.
Zaãínala som kvietkami, jednodu-
ch˘mi motívmi a dnes som uÏ v
technike dosiahla tak˘ stupeÀ, Ïe
si môÏem dovoliÈ aj figurálne ná-
mety aÏ animácie. Hodváb je
nádhern˘ ºahk˘ prírodn˘ materiál,
neobmedzuje ma ako v˘kres,
umoÏÀuje pracovaÈ Ïivelne, a to
ma veºmi priÈahuje“, hovorí Mirka,
keì si spolu prezeráme ºahuãké
‰atky, ‰ály ãi kravaty nain‰talova-
né na oknách tak, Ïe ich farbami
sa prelína denné svetlo. 

Z prvej v˘stavy svojej b˘valej
Ïiaãky má oãividnú radosÈ aj v˘-
tvarn˘ pedagóg Mgr. CYRIL ÎIA-
âEK. Spomína, Ïe Miriam uÏ ako
malá ‰koláãka bola iná ako ostat-
ní, pri „povinn˘ch“ úlohách kládla

pasívny odpor, nikdy nepovedala,
Ïe to ãi ono robiÈ nebude, ale naj-
‰Èastnej‰ia bola vtedy, keì mohla
svoju fantáziu pustiÈ z uzdy. „Po-
trebuje slobodu, voºnosÈ, priestor

Ondrej Hronec:

Oprá‰ené spomienky (8)
·PORT V NITRE

Druh˘m najobºúbenej‰ím ‰por-
tom bola atletika. Nitra sa okolo
roku 1957 prebojovala do I. atle-
tickej ligy. Bolo to radosti a slá-
vy! Väã‰ina pretekárov bola z
radov vysoko‰kolákov. Krátke
trate boli doménou Valéra Hrma
i ná‰ho spoluÏiaka Rudka Lapá-
ra, ktor˘ bol v˘born˘ aj v skoku
do diaºky (skoro 7 metrov), ão
bol v tom ãase úctyhodn˘ v˘-
kon. Lojzo Podolák (teraz prof.
FEM) patril k slovenskej ‰piãke
v trojskoku a v skoku do diaºky.
Pri medzifakultnom atletickom
stretnutí medzi agronomickou a
zootechnickou fakultou mojou
úlohou ako ‰portového referen-
ta AF bolo Lojzka znervózniÈ.
Tak som sedel aj s niekoºk˘mi
„‰tváãmi“ pri rozbeÏi‰ti a heco-
vali sme ho. UÏ som si túto vinu
priznal. Chceli sme, aby zvíÈazil
ná‰ spoluÏiak Rudo Lapár. Nie
vÏdy sa to podarilo. Stredné tra-
te behával JoÏko Hudák (prof.
FEM). Bol to veºmi zodpovedn˘

a svedomit˘ chlapec. Takmer
denne trénoval okolo rieky Nitry
a drÏal veºmi prísnu Ïivotosprá-
vu. Okolo 200 cm do v˘‰ky ská-
kal Ján Eviak a pred preskokom
sa zvlá‰tne rozcviãoval pohyb-
mi, ktoré pripomínali ‰tart bocia-
na. Po Hrmovi sa objavila ìal‰ia
atletická nádej a bol Àou Janko
Berdák (100 m zabehol za 10,7
sekundy), ale to uÏ bola ìal‰ia
generácia. Veºká in‰pirácia pre
atletiku pochádzala z príkladu
vtedy mladého, v‰estranne na-
daného asistenta na Katedre te-
lesnej v˘chovy, Stanislava ·tef-
koviãa, ktor˘ skákal o Ï⁄dke a
drÏal vtedy slovensk˘ rekord
(440 cm). Bol aj na svetovej uni-
verziáde, kde bodoval. Podobne
svojimi vrhaãsk˘mi v˘konmi pri-
Èahoval Laco Petroviã neskor‰í
reprezentant âSR v hode dis-
kom. Ale najviac mi na tomto
mládencovi imponovalo, Ïe i pri
svojej úctyhodnej hmotnosti
skoãil do v˘‰ky vy‰e 180 cm.
Bolo to neuveriteºné.

„K napísaniu projektu nás
viedla my‰lienka, ktorú som no-
sila v hlave uÏ niekoºko rokov“,
povedala v úvodnom vystúpení
riaditeºka RRA v Luãenci Marti-
na Pavlovkinová. „Ako pracov-
níãkam SAÎP sa nám kedysi
dostal do rúk návrh Pamiatko-
vého úradu v RoÏÀave na vy-
uÏitie rôznych stavebn˘ch pa-
miatok. Zaujalo nás, Ïe je moÏ-
né zviditeºniÈ a ponúknuÈ verej-
nosti aj objekty, ktoré nie sú v
zozname národn˘ch pamiatok.
Pri obhliadke v teréne sme zis-
tili, Ïe ich súãasÈou sú torzá his-
torickej zelene a ako krajinní ar-
chitekti sme uÏ vtedy zaãali roz-
m˘‰ºaÈ o projekte, ktor˘ by sa
zameral práve na túto oblasÈ. 
V minulom roku sme zareago-
vali na v˘zvu v rámci programu
Phare a ná‰ projekt s názvom
Svedkovia minulosti - Mapova-
nie a rekon‰trukcia historickej
zelene v regióne, ako záchrana
prírodného a kultúrneho dediã-
stva bol úspe‰n˘.“

V pôvodnom návrhu projektu
sa rátalo s t˘m, Ïe ‰tudenti kra-
jinnej architektúry FZKI zma-
pujú územie, urobia inventarizá-
ciu zelene a predloÏia vlastné
v˘stupy. Tie by boli neskôr pou-
Ïité vo finálnych návrhoch auto-
rizovan˘ch krajinn˘ch architek-
tov. Napokon sa v‰ak rie‰iteº-
ské kolektívy roz‰írili o poslu-
cháãov Fakulty architektúry STU
a Fakulty managementu UK v
Bratislave pod odborn˘m dohºa-
dom tamoj‰ích pedagógov - Ing.
arch. Beáty Polomovej, PhD., a
Mgr. Lucie Dobruckej. „Uvedo-
mili sme si, Ïe ak má byÈ v˘stup
naozaj kvalitn˘, treba spoluprá-
cu roz‰íriÈ o ìal‰ie profesie“,
povedala Ing. Anna Dobrucká
z Katedry záhradnej a krajinnej
architektúry, ktorá viedla na‰ich
‰tudentov. „V zahraniãí je beÏ-
né vytváraÈ multiprofesijné rie‰i-
teºské tímy, kde na rovnakej ú-
lohe pracujú ‰tudenti rôznych
‰tudijn˘ch odborov v rámci jed-
nej univerzity. My sme to mali
ÈaÏ‰ie, pretoÏe sme spojili po-
slucháãov troch vysok˘ch ‰kôl.
Práca na projekte si vyÏiadala

znaãné úsilie ‰tudentov aj pe-
dagógov, ãastokrát na úkor ich
osobného voºna, ale myslím, Ïe
v˘stup je adekvátny tomu, o ão
sme sa usilovali. ·tudenti pri
rie‰ení úlohy uplatnili odborné
poznatky, ktoré získali poãas
‰túdia a zároveÀ boli vedení k
spolupráci a komunikácii.“ 

Návrhy ‰iestich ‰túdií hodno-
tila komisia, zloÏená z predsta-
viteºov zúãastnen˘ch univerzít,
zástupcov luãeneckej rozvojo-
vej agentúry a autorizovan˘ch
architektov pôsobiacich v praxi.
Porotu najviac zaujal projekt
parku vo Valiciach, ktor˘ sa za-
meral nielen na obnovu historic-
kého areálu, ale aj na moÏnosti
rie‰enia sociodemografick˘ch
problémov doliny Valice s tak-
mer 60-percentnou nezamest-
nanosÈou. Druhé miesto udelila
autorom návrhu rekon‰trukcie
parku Gejzu Töröka v Kalinove
a tretie projektu obnovy hradu
Modr˘ KameÀ. I keì ‰túdiu par-
ku v Dolnej Strehovej porota
nehodnotila ako najlep‰iu, o jej
dopracovanie do podoby reali-
zaãného projektu uÏ prejavili
záujem zástupcovia múzea z
Dolnej Strehovej. Je to urãite
dobré ocenenie pre ‰tudentov i
pedagógov zúãastÀujúcich sa
na projekte. (za)

Z V¯STAVY MLADEJ V¯TVARNÍâKY

PREZENTÁCIA GRANTOVÉHO PROJEKTU NA FZKI

Nádvorie renesanãného ka‰tieºa v ·ali sa v piatok 3. júna sta-
lo miestom stretnutia milovníkov v˘tvarného umenia. Na pos-
chodí historickej budovy vystavili svoje práce dva tunaj‰ie ta-
lenty, MIRIAM PODBEHLÁ a PETER BUDAY. Obaja absolvovali
v˘tvarn˘ odbor ZU· v ·ali, no neskôr sa ich cesty rozi‰li.

Vierka Pogranová a Zuzana Gu-
rinová sa v návrhu rekon‰trukcie
parku Madáchovského ka‰tieºa
v Dolnej Strehovej in‰pirovali die-
lom Imreho Madácha Tragédia
ãloveka.

VEDA BEZ HRANÍC
Meno prof. Dr. Hansa Selyeho

na‰i ‰tudenti poznajú z predná-
‰ok ekológie ako autora dyna-
mickej predstavy o záÈaÏi (stre-
se). Tento stav organizmu, ktor˘
pôvodne pomenúval slovom v
tvare „stress“, vyvoláva stresov˘
faktor – stresor. Slávny vedec,
tvorca teórie o pôvode chorôb
podmienen˘ch stresom, napísal
zaujímavú knihu o svojej vedec-
kej dráhe ako pouãenie najmä
mlad˘m vedcom. Jej názov znie
From dream to discovery (Od
snov k objavom). Opísal v nej
osobné záÏitky, úspechy i ne-
zdary i svoje vá‰nivé zaujatie pre
v˘skum. Hoci sám sa nesnaÏil
vytvoriÈ „obraz ideálneho vedca,
ktor˘ by bol vzorom pre kaÏdého
zaãiatoãníka“, aj ja som ju pred
rokmi ãítal so zaujatím. Odhalil v
nej veºa o sebe, pokúsil sa urobiÈ

V priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva sa
25. mája uskutoãnila prezentácia v˘stupov grantového projektu
Svedkovia minulosti. ·tudentské tímy z troch univerzít – domácej
SPU, Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v
Bratislave tu predstavili svoje návrhy na rekon‰trukciu a funkãné
vyuÏitie historick˘ch objektov a plôch zelene pri ka‰tieºoch v
Behynciach - ãasÈ Tornaºa, v Dolnej Strehovej, Kalinove, Opatovej,
Modrom Kameni a Valiciach. Budúcich krajinn˘ch architektov,
stavebn˘ch architektov a manaÏérov prizvala k zaujímavej spolu-
práci Regionálna rozvojová agentúra v Luãenci, hlavn˘ rie‰iteº
projektu. Okrem FZKI sa na Àom podieºa aj päÈ okresov luãenec-
kého regiónu a maìarsk˘ partner, mesto Pécs.

Na nádvorí renesanãného ka‰tieºa zapózovali mladí v˘tvarníci, Peter
Buday (prv˘ zºava) a Mirka Podbehlá (v strede) s priateºmi, medzi kto-
r˘mi nech˘bali ani na‰i divadielkari.

„pitvu svojej du‰e“ a „nakresliÈ jej
obraz, ão najobjektívnej‰ie, bez
ohºadu na to, ãi niektoré jej vlast-
nosti sú sympatické, alebo nie“. 

ho. Môj otec bol Maìar a silné
maìarské národné cítenie, ktoré
mi v‰tepovali uãitelia v Komárne,
nezostalo bez vplyvu. Matka v‰ak
bola Rakú‰anka a i ja som uzrel
svetlo sveta vo viedenskej pôrod-
nici. Po roku 1918 pripadlo Ko-
márno âeskoslovensku a „...zís-
kal som v jedenástich rokoch no-
vé, ãeskoslovenské obãianstvo.“
Hans aÏ do svojich 17 rokov ‰tu-
doval na benediktínskom gymná-
ziu v Komárne a v nasledujúcom
roku sa zapísal na medicínu v
Prahe, kde bol v roku 1929 pro-
movan˘ na doktora medicíny. Ne-
naplnil nádeje rodiãov a neprevzal
po svojom otcovi veºmi v˘nosnú
Selyeho chirurgickú kliniku. ëal‰í
Ïivot preÏil v Kanade, v Montreali.
„V roku 1931 som sa presÈahoval
do Kanady, do krajiny, ktorú som

O svojom pôvode pí‰e:
„Nikdy som nemal vlastnú ná-

rodnosÈ, alebo ak sa vám táto for-
mulácia príli‰ neºúbi, môÏem po-
vedaÈ, Ïe som ich mal veºmi mno-

Otec, PaedDr. JÁN STUDENIâ

Pestovali ste v synovi vzÈah k
‰portu?

Áno. Vo voºnom ãase som sa
vÏdy venoval synom. Okrem Jan-
ka máme e‰te mlad‰ieho syna
Martina. Hlavn˘ ‰port u nás bol
futbal, ale zaúãal som ich aj do os-
tatn˘ch. V lete som ich brával na
letné kurzy plávania, kanoistiky, v
zime na lyÏe, korãuºovanie, hokej.

Va‰ou doménou bol futbal, syn
si zvolil tenis. Nebolo vám to ºúto? 

Chcel som, aby zo synov boli
‰portovci - futbalisti. Janko chcel
byÈ futbalov˘m a hokejov˘m bran-
károm, to som mu v‰ak vyhovoril,
pretoÏe za kaÏd˘ gól môÏe byÈ vin-

n˘ len brankár a nikto in˘. Tak sa
z trucu dal na tenis a stal sa z ne-
ho v˘born˘ uãiteº a tréner tenisu.

Ktor˘ jeho ‰portov˘ úspech
vám urobil najväã‰iu radosÈ?

V‰etky, i malé úspechy nám ro-
bili radosÈ. Po mal˘ch zvyãajne
príde veºk˘, ão sa mu aj podarilo.
Veì bol reprezentaãn˘ tréner mlá-
deÏníkov Slovenska, s ktor˘mi
pochodil Európu, ba bol aj v ìale-
kom Japonsku.

Îiada Vás niekedy o radu, ako
mlad‰í pedagóg star‰ieho? 

Zo zaãiatku sme si vymieÀali
názory na ‰port - aj na tenis, ale
uÏ má svoju hlavu, rozum i skúse-
nosti, tak mu veºa do rozhodova-
nia nezasahujem. ·port je pre-
dov‰etk˘m práca s ºuìmi, a tá je
zvyãajne ÈaÏká. VÏdy mu rád po-
radím, odovzdám skúsenosti a
budem ho vystríhaÈ pred záker-
nosÈami, ktoré sa vyskytujú v
‰porte i v Ïivote. Verím, Ïe bude
dobr˘m pokraãovateºom v práci
na katedre, na ktorú som pred 41
rokmi nastúpil. Prajem mu v tom
dobré zdravie, pevné nervy a veºa
úspechov.

Syn, Mgr. JÁN STUDENIâ

Mali ste ‰portovanie v krvi, ale-
bo to vyplynulo z rodinného zá-
zemia?

Vyrastal som v rodine, ktorá
‰portovanie podporovala. Od pr-
v˘ch krokov bol ‰port súãasÈou
môjho Ïivota. Otec pracoval ako
uãiteº telesnej v˘chovy, zároveÀ
pôsobil ako tréner futbalistov ãi
hokejistov. Mnoho kurzov, trénin-
gov a zápasov som absolvoval s
ním. Samozrejme, nieão som mal
aj v krvi, teda zdedené (rovnako aj
môj brat), takÏe ‰portovanie mi
nerobilo nijaké problémy. 

Ne‰li ste v otcov˘ch futbalo-
v˘ch ‰ºapajach, ale vybrali ste si
tenis. Neºutujete? 

·port mi dal v Ïivote veºa, tenis
obzvlá‰È. PreÏil som s ním urãitú
ãasÈ Ïivota, obetoval som mu v‰e-
tok svoj ãas. Hokejov˘ brankár bol
môj sen, tenis sa stal realitou.
Na‰Èastie som vyrastal vo v˘bor-
nej tenisovej partii spoluhráãov a
súperov. Aj neskôr bolo moje ‰tú-
dium a odborn˘ rast zamerané na

tenis, ako tréner som s ním dosia-
hol mnoho úspechov. TakÏe urãite
neºutujem, aj keì o tenise v Nitre
som mal trochu iné predstavy. 

Z ktorého vá‰ho úspechu mal
najväã‰iu radosÈ?

Keì vychováte majstrov Slo-
venska, majsterku Európy ãi sve-
ta, to urobí veºkú radosÈ kaÏdému
otcovi. Alebo, keì sa ako repre-
zentaãn˘ tréner dostanete do ce-
lého sveta. No myslím, Ïe najväã-
‰iu radosÈ mal, keì som, uÏ ako
zamestnanec KTV·, dostal poz-
vanie na veºmi siln˘ turnaj v Ja-
ponsku, do krásneho mesta Osa-
ka. Som rád, keì hráãi ktor˘ch
som pred pár rokmi trénoval (S.
Hrozenská, I. Zelenay) hrajú veº-
mi slu‰n˘ tenis, alebo pôsobia
ako tréneri (A. ·ebová – Hradec-
ká) a vychovávajú ìal‰ie tenisové
generácie.

Obraciate sa obãas na neho s
nejak˘m pedagogick˘m problé-
mom?

SnaÏím sa poãúvaÈ v‰etky rady
a názory. âím je ich viac, t˘m lep-
‰ie. Keì sa vyskytne nejak˘ pro-
blém, snaÏím sa ho rie‰iÈ, prekon-
zultovaÈ, hºadaÈ ão najlep‰ie rie-
‰enie. Koneãné rozhodnutie v‰ak
ostáva na mne. âím viac skúse-
ností, vedomostí a informácií
mám, t˘m ºah‰ie sa problémy rie-
‰ia. Veºkou v˘hodou je, Ïe práca,
ktorú robím na katedre, v rámci
STZ a trénerskej praxe ma baví aj
vìaka podpore rodiny a zároveÀ
je mi koníãkom.

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 zoz-
namu (ale aj tvárí) a hºadali dve generácie rovnakého mena pôso-
biace na na‰ej univerzite. S niekoºk˘mi “kontroln˘mi” otázkami
sme tento raz oslovili Studeniãovcov, pedagógov na Katedre te-
lesnej v˘chovy a ‰portu.

Ako je to vlastne s t˘m jablk m?

si dobrovoºne vybral za svoju
vlasÈ a v ktorej sa narodila moja
manÏelka a v‰etky moje deti.“.
Svoje „svetobeÏníctvo“ hodnotil
pozitívne a bol presvedãen˘, Ïe
„názory svetobeÏníka, ktoré som
takto získal, boli pri mojej vedec-
kej dráhe na úÏitok“. 

Kniha vy‰la v roku 1964 v New
Yorku, ale dodnes nestratila svo-
ju hodnotu. Odporúãam ju do va-
‰ej pozornosti. Bude iste zaují-
mav˘m ãítaním aj pre na‰ich dok-
torandov. Napriek tomu, Ïe Hans
Selye nepoznal poãítaãe ani in-
ternet. Dozviete sa veºa o tom,
ako pracovaÈ, ako myslieÈ, ako sa
chovaÈ, ako ãítaÈ, ako písaÈ, ako
hovoriÈ ... Ale aj o tom, kto by sa
mal venovaÈ v˘skumu a ão pre to
treba urobiÈ. Na záver e‰te jeden
citát z knihy: „Pre pracovníka v
základnom v˘skume je vytrvalosÈ
a pracovné nad‰enie neobyãajne
dôleÏité“. PAVOL ELIÁ· st.
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V˘Ïiva a telesné cviãenia
pre zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l

Príjemná sobota v prírode

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

GALÉRIA AKCENT: 25. – 30.
6. Daniel Bidelnica: Orbis Pictus
- grafick˘ cyklus; DIVADLO A.
BAGARA: 17. 6. Kabaret, 17. 6.
norway.today, 18. a 20. 6. Testo-
sterón, 21. 6. Dere‰ (TV nahráv-
ka), 22. 6. Hana Hegerová (kon-
cert), 22. 6. Testosterón, 23. 6.
Lúãnica 2005, 23. – 24. 6. Bez-
kyslíkovce, 25. 6. Príbehy oby-
ãajného ‰ialenstva, 27. 6. Testo-
sterón, 2. 7. Traditional club Bra-
tislava (jazzov˘ koncert), 4. 7.
Cyrilometodská akadémia; OR-
BIS: 17. – 22. 6. Madagaskar,
17. – 22. 6. Román pre Ïeny, 23.
– 29. 6. Takmer ako láska, 30. 6.
– 6. 7. Stopárov sprievodca po
galaxii; PALACE: 17. – 19. 6.
Klan lietajúcich d˘k, 17. – 19. 6.
Yesmeni, 25. – 27. 6. Saw: Hra o
Ïivot, 1. – 3. 7. Putovanie tuãnia-
kov, 2. – 3. 7. NenávisÈ; LIPA: 18.
– 19. 6. Sahara, 25. – 26. 6. Ro-
boti, 23. – 24. a 26. 6. Román pre
Ïeny; AMFITEÁTER: 17. 6. Sa-
hara, 18. 6. Madagaskar, 24. 6.
Saw: Hra o Ïivot, 25. 6. Román
pre Ïeny, 1. 7. NenávisÈ, 2. 7.
Snowborìáci.

S PIETOU

ZAMYSLENIE
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Katedra vozidiel a tepeln˘ch zariadení Me-
chanizaãnej fakulty SPU v Nitre s hlbok˘m zár-
mutkom oznamuje, Ïe 31. mája 2005 nás po dl-
hotrvajúcej chorobe vo veku 63 rokov opustil
b˘val˘ spolupracovník

prof. Ing. IVAN PETRANSK¯, DrSc.

Profesor Petransk˘ patril k dl-
horoãn˘m skúsen˘m pedagogic-
k˘m a vedeck˘ch pracovníkom
Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity v Nitre. Do funkcie pe-
dagogického pracovníka nastú-
pil v roku 1967 na vtedaj‰ej V·P
v Nitre a prakticky aÏ do konca
svojho Ïivota pôsobil na teraj‰ej
Katedre vozidiel a tepeln˘ch za-
riadení.

Vysoko‰kolské ‰túdium absol-
voval a ukonãil na Mechanizaã-
nej fakulte V·Z v Prahe v roku
1965. V roku 1975 získal vedec-
kú hodnosÈ kandidáta vied a v
roku 1981 sa habilitoval za do-
centa. Vedeckú hodnosÈ doktora
vied dosiahol v r. 1992 a o dva
roky bol menovan˘ za profesora.
V období rokov 1992-2002 vyko-
nával funkciu vedúceho katedry
a prodekana pre vedeckov˘s-
kumnú ãinnosÈ na Mechanizaã-
nej fakulte SPU.

Jeho dlhoroãné pôsobenie a
aktivita boli v˘razné najmä v ob-

lasti rie‰enia odborn˘ch problé-
mov v strojárskych v˘robn˘ch a
poºnohospodárskych podnikoch.
Pod jeho odborn˘m vedením bo-
li dosiahnuté v˘znamné realizaã-
né v˘stupy, najmä v oblasti no-
v˘ch kon‰trukãn˘ch rie‰ení hyd-
raulick˘ch mechanizmov. Inten-
zívna spolupráca s v˘robn˘mi
podnikmi a v˘skumn˘mi ústavmi
ho zaradila medzi vysoko uzná-
van˘ch a erudovan˘ch odborní-
kov nielen u nás, ale aj v zahra-
niãí. Svoje bohaté skúsenosti do-
kázal aplikovaÈ a odovzdávaÈ v
pedagogickom procese a pri ìal-
‰om vzdelávaní a v˘chove dip-
lomantov a doktorandov. 

Katedra vozidiel a tepeln˘ch
zariadení stráca v zosnulom pro-
fesorovi Petranskom v˘znamné-
ho pedagóga, vedeckého pra-
covníka a priateºa. Odi‰iel spo-
medzi nás tvoriv˘ kolega a pria-
teº, na ktorého budeme vÏdy s
úctou spomínaÈ.

âesÈ jeho pamiatke!

Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov oznamu-
je, Ïe 12. júla 2005 sa v cviãebni
AA-02 na Katedre udrÏateºného
poºnohospodárstva a herbológie
(pavilón A, prízemie) uskutoãnia
obhajoby dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 h bude Ing. PAVOL
OTEPKA, doktorand na KUPH,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na
tému Anal˘za produkãn˘ch a en-
vironmentálnych indikátorov trva-
lo udrÏateºn˘ch pestovateºsk˘ch
systémov na ornej pôde a

o 11.00 h bude Ing. PETER
BRUNCLÍK, doktorand na KUPH,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na
tému Nechemické metódy regu-
lácie zaburinenosti v ekologicky
orientovan˘ch systémoch rastlin-
nej v˘roby.

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v

zmysle § 77 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a
doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
predmetov ekológia a ekologick˘ monitoring na Katedre ekológie FE·RR
(na zastupovanie poãas materskej a rodiãovskej dovolenky od 5. 9. 2005
do 1. 3. 2007).

Podmienky:
- V· vzdelanie prírodovedného smeru,
- ukonãené doktorandské ‰túdium v danom alebo príbuznom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazyko-

vou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preu-

kázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax minimálne 3 roky, 
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre genetiky a plemenárskej
biológie FAPZ.

Podmienky:
- absolvent zootechnického odboru SPU alebo inej vysokej ‰koly prí-

slu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka + jedného ìal‰ieho cudzieho jazyka

(francúz‰tina, nemãina, ru‰tina) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-
kou alebo pohovorom,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-
zaÈ,

- pedagogická prax minimálne 4 roky; 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
mikrobiológie FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie v oblasti biologick˘ch alebo poºnohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o

‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom na zá-
klade formalizovanej skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka v˘berového konania je 24. júna 2005;

➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor krajinná a záhradná
architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI na 0,5
pracovného úväzku,
➤ funkãného miesta docenta pre vedn˘ odbor fyziológia plodín a dre-
vín na Katedre fyziológie rastlín FAPZ,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor krajinné inÏinierstvo
na Katedre krajinného inÏinierstva FZKI,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor záhradníctvo na
Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor krajinná a záhradná
architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI na 0,3
pracovného úväzku,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor udrÏateºné poºno-
hospodárstvo a rozvoj vidieka na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor manaÏment rastlin-
nej v˘roby na Katedre agrochémie a v˘Ïivy rastlín FAPZ,
➤ funkãného miesta profesora v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ od-
bor ekonomika poºnohospodárstva na Katedre manaÏmentu a marke-
tingu FEM,
➤ funkãného miesta profesora v bakalárskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ od-
bor medzinárodn˘ obchod na Katedre ekonomiky FEM,
➤ funkãného miesta profesora v inÏinierskom ‰túdiu pre odbor ma-
naÏment Ïivotného prostredia a regionálny rozvoj na Katedre environ-
mentálneho manaÏmentu FE·RR,
➤ funkãného miesta profesora v bakalárskom ‰túdiu pre odbor envi-
ronmentálny manaÏment na Katedre trvalo udrÏateºného rozvoja 
FE·RR,
➤ funkãného miesta profesora v bakalárskom ‰túdiu pre odbor envi-
ronmentálny manaÏment na Katedre ekológie FE·RR.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu za-
sielajte do 1. 7. 2005 (ak nie je uveden˘ in˘ termín) na Útvar personalis-
tiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

●    ●    ●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 5 zákona ã. 522/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verejnom záuj-
me v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vedúceho Katedry ekológie FE·RR a
➤ miesta vedúceho Katedry environmentálneho manaÏmentu FE·RR
DP v Ko‰iciach.

Podmienky:
- profesor alebo docent v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie ka-

tedry,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazyko-

vou skú‰kou alebo pohovorom,
- prax vo vedúcej funkcii minimálne 3 roky,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti – posúdi v˘berová komisia,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – posúdi v˘berová komisia,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-

zaÈ;

➤ miesta vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
FZKI.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor, docent alebo akademick˘ titul

PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou

jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-

zaÈ,
- písomne predloÏiÈ koncepciu ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu za-
sielajte do 1. 7. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Sloven-
skej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

➤ Katedra rastlinnej v˘roby a
Katedra udrÏateºného poºnohos-
podárstva v spolupráci s nitrian-
skou poboãkou Slovenskej spo-
loãnosti pre poºnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veteri-
nárne vedy pri SAV organizujú
28. júna 2005 v Stredisku biológie
a ekológie rastlín v Dolnej Malan-
te DeÀ poºa - pracovné stretnutie
rie‰iteºov grantov˘ch projektov.

SKRIPTÁ
M. Árendá‰: Makroekonómia. Prvé vydanie, náklad 750 ks, cena

160 Sk.
K. Kalúz: Kvalita ovzdu‰ia. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 126 Sk.
E. Horniaková a kol.: K⁄menie nepreÏúvavcov. Prvé vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 110 Sk.
V. Bárek: Návody na cviãenia zo závlah. Prvé vydanie, náklad 200

ks, cena 124 Sk.
V TLAâI

M. Majerník a kol.: Environmentálne aspekty priemyseln˘ch
technológií. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

ODPORÚâAME

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

T/F: 057/7580 841, 
www.spagat.sk

·portová komisia OZ usporia-
dala turistick˘ zájazd na Vtáã-
nik. Od obce Kºak (610) sme za-
ãali v˘stup Partizánskou dolinou
a po vrchol Vtáãnika (1345), kto-
r˘ je súãasÈou Národnej prírod-
nej rezervácie Vtáãnik, sme pre-
konali v˘‰kov˘ rozdiel 735 m.
Naskytol sa nám pohºad na No-
váky, Prievidzu a Bojnice. Po
chvíli oddychu sme pokraãovali
cez JaseÀovu skalu do Bystri-
ãianskej doliny popri Veºkej ska-
le do obce Bystriãany (298). 

Vtáãnik je ako pohorie sopeã-
ného pôvodu súãasÈou vulkanic-
kého Slovenského stredohoria.
Jeho vrchol pokr˘vajú bukové
porasty krovitého vzrastu, tzv.
listnatá kosodrevina s pôvod-
n˘m smrekom, v ktorej sa obja-
vujú vzácne horské druhy rast-
linstva, ako sú maãucha ces-

naãkovitá, kamziãník rakúsky,
chlpaÀa lesná, iskerník platano-
list˘ a pozoruhodn˘ je v˘skyt
‰kardy sibírskej. Zo zástupcov
fauny sa vyskytuje jelenia, srn-
ãia a diviaãia zver, pozornosÈ si
zaslúÏi v˘skyt rysa ostrovida,
maãky divej a medveìa hnedé-
ho. Zo vzácnych dravcov sa tu
vyskytuje orol krikºav˘, orol krá-
ºovsk˘, vãelár obyãajn˘ aj vzác-
ne a chránené bezstavovce, fú-
zaã obrovsk˘, cikáda viniãová,
sága stepná, z mot˘ºov jasoÀ
chochlaãkov˘, vidlochvost fenik-
lov˘ a ovocn˘, z pavúkov stup-
ník ãerven˘. 

Na turistickom zájazde sa zú-
ãastnilo 41 pracovníkov SPU a
ich rodinn˘ch príslu‰níkov, ktorí
strávili príjemn˘ sobotn˘ deÀ v
peknej prírode.

Ing. MIROSLAV MÜLLER

VÏdy, keì sa mi dostane do
rúk ‰tatistika o aktuálnom zdra-
votnom stave populácie, z ktorej
sa dá vyãítaÈ rok ão rok stúpajúci
trend chorobnosti, intenzívnej‰ie
sa zam˘‰ºam nad spôsobom Ïi-
vota ºudí, nad uctievan˘mi hod-
notami spoloãnosti, ale hlavne
nad t˘m, kto je homo sapiens,
keì kráãa takto v ústrety smrti,
rok ão rok bliÏ‰ie a bliÏ‰ie. 

K vysvetleniu pojmu si pomá-
ham slovníkom, v ktorom sa uvá-
dza:

Homo (z lat. ãlovek) je jedin˘
rod z podãeºade homini patriace-
ho do ãeºade hominidi, radu pri-
máty. Zah⁄Àa modern˘ch ºudí
(ãlovek rozumn˘) a ich najbliÏ-
‰ích príbuzn˘ch. V‰etky druhy ro-
du, okrem ãloveka rozumného
(Homo sapiens) sú vyhynuté.
Ako posledn˘, zdá sa, vyhynul

Homo floresiensis (asi pred 12 ti-
síc rokmi).

NuÏ teda, rozumn˘... nikto in˘,
v‰etci, okrem neho, uÏ dávno vy-
hynuli.

Zam˘‰ºam sa v tejto súvislosti
nad Ïivotom Ïivoãíchov Ïijúcich
vo voºnej prírode a nad ich zdra-
votn˘m stavom. Áno, aj tie hynú,

keìÏe sme im chemikáliami po-
striekali krmivo, dymiace komíny
a v˘fuky áut ch⁄lia kubíky toxic-
k˘ch látok. Aj zvieratá, ktoré sme
domestikovali, trpia chorobami.
TieÏ majú svojich lekárov, svoje
ambulancie. Nepomáha ani to,
Ïe ich chováme ako maznáãikov,
pre vlastné ukájanie zmyslov,
akési na‰e antistresory. Akú-ta-
kú ‰ancu preÏiÈ Ïivot bezbolestne

a bez chorôb majú hádam uÏ len
tie Ïivoãíchy a zvieratá, ktoré Ïijú
na miestach, kde ºudská noha
e‰te nevkroãila. 

Niet médií, ktoré by nás neza-
h⁄Àali ãlánkami o zdravom Ïivot-
nom ‰t˘le. Nespoãetne veºa se-
minárov sa uskutoãnilo k danej
problematike, tisíce vedeck˘ch
prác o tom pojednáva, vlády kra-
jín zasadali a prijali „úãinné“ opat-
renia... a ãlovek, homo sapiens,
jedin˘ múdry Ïijúci... niã. Chorºa-
vie a chorºavie.

Desiatky rokov sa v teoretickej
aj praktickej rovine zaoberám Ïi-
votn˘m ‰t˘lom ºudí. Tak na úrov-
ni ‰portovcov, ako aj beÏnej po-
pulácie. Za tie roky som sa stretol
s nespoãetn˘m mnoÏstvom ºudí,
ktorí vyznávajú a aj realizujú
zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l, ktor˘ im pri-
ná‰a kaÏdodenné pote‰enie, te-

lesnú aj du‰evnú vitalitu, zabra-
Àuje vzniku chorôb. Sú to ‰Èastní
ºudia a veºmí bohatí – du‰evne.
Väã‰inou im nech˘ba mamona.
Telesné a du‰evné bohatstvo
hºadajú a nachádzajú v prírode,
telocviãniach, pri striedmej, racio-
nálnej v˘Ïive. Je radosÈ stretávaÈ
sa s nimi. Sú aj medzi nami, na
na‰ej univerzite. Chodia pravidel-
ne do plavárne, na turistiku, do
telocviãne. Staãí sa ich sp˘taÈ. 

Niet vari inej univerzity, inej in-
‰titúcie, ktorá by poskytovala ta-
k˘ komplexn˘ záber vedomostí
pre zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l, ako je
práve na‰a SPU. Od pôdy poã-
núc, cez rastliny, Ïivoãíchy, spra-
covanie potravy, v˘Ïivu, aÏ po
telesné a du‰evné vyÏitie sa.
Cel˘ komplexn˘ reÈazec. VyuÏi-
me túto vymoÏenosÈ a premietni-
me ju do kaÏdodenného Ïivota –
do jeho racionálneho spôsobu.

Nezaraìme sa do ‰tatistiky
chor˘ch, ani du‰evne chudob-
n˘ch. Potvrìme, Ïe sme tá „ro-
zumná“ vzorka homo sapiens. Aj
s na‰imi najbliÏ‰ími a príbuzn˘-
mi. 
PaedDr. Ing. JAROSLAV JEDLIâKA,

Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu

Nové ãíslo 
Bulletinu
SAIA

Milí ‰tudenti a doktorandi, 
SAIA, n.o., vydala nové ãíslo mi-
moriadneho Bulletinu, v ktorom
nájdete prehºad ·TIPENDIÍ na
‰túdium v 40 krajinách na ‰kol-
sk˘ rok 2006/2007 a letn˘ch ja-
zykov˘ch kurzov v roku 2006.

Ponuky sú zverejnené aj na ná-
stenke „·tudentské oznamy“ v
budove SPU. Podrobné informá-
cie a praktickú pomoc vám radi
poskytneme v na‰om nitrian-
skom regionálnom pracovisku
SAIA, v hlavnej budove UKF v
Nitre (Tr. A. Hlinku, 2. posch.,
ãíslo dverí 201). Praktick˘m po-
mocníkom pri hºadaní ‰tipendií
je aj na‰a internetová stránka
www.saia.sk. ObrátiÈ sa môÏete
na nás aj prostredníctvom elek-
tronickej po‰ty saianitra@ukf.sk
alebo na t. ã. 037/7412943.

Mgr. BEÁTA KO·ËÁLOVÁ


