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STΩPâEK
PreÈaÏené v˘Èahy a „dvojprú-

dové“ schodi‰tia sú neomyln˘m
indikátorom zaãiatku nového
akademického roka. Prv˘ deÀ
jesene dal definitívne bodku za
letom. Hoci e‰te v kútiku du‰e
ãakáme na niekoºko hrejiv˘ch
dní babieho leta, akoby sme si
chceli nahradiÈ to, o ão nás to
skutoãné ukrátilo, ranné prítmie
nás vracia do reality. OpäÈ sme
naskoãili do rozbiehajúceho sa
vlaku povinností. Ak to tak vez-
meme, vlak sa vlastne vôbec
nezastavil, moÏno iba kde – tu
spomalil, aby sme si uÏili dní za-
slúÏenej dovolenky v lese, pri
mori, alebo len tak prozaicky, v
záhradke. KaÏd˘ spôsob dobr˘,
ako prehodiÈ „v˘hybku“. 

Univerzita svoje dvere cez
obdobie letn˘ch prázdnin iba
privrela. Veì je veºa vecí, ktoré
za plnej prevádzky nestíhame.
Treba dopísaÈ skriptá ãi knihu,
do‰tudovaÈ novinky v odbore,
ale pustiÈ sa aj do rekon‰trukcie
alebo organizácie konferencie.
Je to ako v úle, prácu robotníc
nevidno, iba med. A tak dnes ví-
ta ‰tudentov a náv‰tevníkov uni-
verzity vynoven˘ foyer a rekon-
‰truované posluchárne. OpäÈ
sme sa zúãastnili na Agrokom-
plexe, v kongresovom centre sa
e‰te pred otvorením akademic-
kého roka stretli na‰i i zahraniã-
ní hydinári na prv˘ch medziná-
rodn˘ch vedeck˘ch dÀoch, no a
prívlastok prv˘ nesie aj konfe-
rencia o tradiãn˘ch ekosysté-
moch obzvlá‰tnená aj festiva-
lom pôvodnej slovenskej kuchy-
ne. Mimo Nitry rokovali ekonó-
movia o ekologickom poºnohos-
podárstve. Takto môÏeme vypo-
ãítavaÈ ìalej. O ãom sme dote-
raz nestihli poreferovaÈ, to do-
honíme, sºubujeme. Stránky
Poºnohospodára sú tu na to.
Budeme radi, ak nám dáte svo-
ju dôveru a budete sa s nami
deliÈ o svoje dojmy a skúsenos-
ti. Bez takejto spolupráce nie je
na‰a práca kompletná. Te‰íme
sa na va‰e príspevky, postrehy,
avíza, námety, kritiku – poãas
celého nadchádzajúceho aka-
demického roka. Prajeme vám
v‰etk˘m úspe‰n˘ ‰tart a dobré
zdravie k práci, ktorá nás ãaká. 

KATARÍNA POTOKOVÁ

PRIORITA: DOBRÉ MENO SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY

(Pokraãovanie na 2. str.)

„História a ‰esÈdesiatroãná tra-
dícia poºnohospodárskeho ‰kol-
stva nás zaväzuje. Jej potvrde-
ním je vznik Slovenskej virtuálnej
pôdohospodárskej univerzity,
ãím sa vraciame ku koreÀom“,
zdôraznil v úvode svojho pracov-
ne ladeného príhovoru rektor
prof. Imrich Okenka. Za obdobie
svojej existencie ‰kola vychovala
takmer 41 tisíc absolventov, ktorí
sa uplatÀujú vo v‰etk˘ch sférach
Ïivota doma aj v zahraniãí. Dnes
sa k nim a k súãasne ‰tudujúcim
pripája 2770 prvoroãiakov. „Rád
by som im tlmoãil v mene prítom-
n˘ch spektabilít radosÈ z ich prí-
chodu a úprimné privítanie v na-
‰om akademickom kolektíve. Sú
to ‰tudenti, ktorí sa rozhodli ‰tu-
dovaÈ na SPU práve pre jej dobré
meno, ponúkané atraktívne ‰tu-
dijné programy, alebo preto, Ïe
sa po absolvovaní dobre uplatnia
na trhu práce“, prihovoril sa im
rektor. Zdôraznil, Ïe v tomto roku
SPU ponúkla v˘razne diverzifiko-
vané a kvalitné ‰tudijné programy

s jasnou profesijnou orientáciou.
„Naìalej v‰ak treba skvalitÀovaÈ
v˘chovno-vzdelávací proces a
zodpovedn˘ prístup a postoj k pl-
neniu si pracovn˘ch povinností
na oboch stranách katedry sa
musí staÈ realitou“, zdôraznil. Pri-
pomenul potrebu naãúvaÈ aj hla-
su, nápadom a skúsenostiam
‰tudentov, ktorí absolvovali mobi-
lity na zahraniãn˘ch univerzitách. 

V ìal‰ej ãasti príhovoru Imrich
Okenka hovoril o vytváraní opti-
málnych podmienok pre zabez-
peãovanie vyuãovacieho proce-
su, ãomu manaÏment univerzity
venuje maximálnu pozornosÈ.
Upriamil sa aj na kvalitu v˘chov-
no-vzdelávacieho procesu, potre-
bu optimálne kreovaÈ nové ‰tudij-
né programy, ktoré by najmä na
prvom stupni ‰túdia mali viac ref-
lektovaÈ potreby praxe. V súlade
s t˘m treba zv˘‰iÈ aj poÏiadavky
na cudzojazyãné kompetencie a
na vyuÏívanie modern˘ch vyuão-
vacích metód podporen˘ch naj-
nov‰ou technikou. 

„S cieºom zv˘‰iÈ záujem o ‰tú-
dium u nás, vytvárame pre ‰tu-
dentov nielen komfortné prostre-
die, ale aj bezkonkurenãné so-
ciálne zabezpeãenie v kompará-
cii s ostatn˘mi vysok˘mi ‰kolami
v SR. „Ceny ubytovania a stravo-
vania sú na SPU absolútne naj-
niÏ‰ie. Hoci za posledné roky
sme investovali do vybavenia
‰tudentsk˘ch domovov asi 8 mil.
Sk, v novom ak. roku pripravuje-

me aj zásadnej‰ie stavebné re-
kon‰trukcie v star‰ích interná-
toch“ pokraãoval I. Okenka. 

Univerzita sa naplno zhostila
fenomému medzinárodnej dimen-
zie vysoko‰kolského vzdelávania,
ktor˘ priná‰a novú kvalitu a roz-
mer získavania kvalitného vzdela-
nia. V uplynulom roku SPU získa-
la pre mobility ‰tudentov grant vo
v˘‰ke 79 tis. eur a na tento rok sa
plánuje takmer 85 tis. eur.

Za jednu z priorít univerzity oz-
naãil rektor SPU vedeckov˘s-
kumnú prácu. „Veì veda a v˘s-
kum robia univerzitu univerzitou“,
zdôraznil Imrich Okenka a pripo-
menul, Ïe sa veºká pozornosÈ sú-
stredí na skvalitnenie vedeckov˘-
skumnej práce, ktorá tvorí bázu
najnov‰ích poznatkov pre vzdelá-
vací proces. ZískaÈ ‰tatút v˘s-
kumnej univerzity, to je cieº pre

S veºk˘m záuj-
mom sa stretla aj
v˘stava Od ormi-
gu po internet,
ktorá dokumen-
tovala cestu ná‰-
ho Poºnohospo-
dára od zaãiat-
kov po dne‰ok.

Dvojt˘Ïdenník Poºno-
hospodár bol pri prí-
leÏitosti otvorenia 50.
vydavateºského roã-
níka ocenen˘ Strie-
bornou medailou SPU.
Vyznamenanie, ktoré
patrí desiatkam b˘va-
l˘ch a súãasn˘ch
tvorcov, spolupracov-
níkov a dopisovate-
ºov, prevzala Mgr.
Katarína Potoková. 

Dlhoroãn˘m re-
daktorom Poºno-
hospodára Elze
Glezgovej a ªu-
dovítovi Kohúto-
vi odovzdal rek-
tor Imrich Oken-
ka Pamätnú me-
dailu SPU.

NOVÍ âESTNÍ DOKTORI NA·EJ ALMA MATER

Kancelária vzÈahu s verejnos-
Èou a redakcia Poºnohospodára
si veºmi váÏi pomoc v‰etk˘ch
priateºov, ktorí sa ak˘mkoºvek
spôsobom podieºali na zdarnom
priebehu slávnostného otvorenia
jubilejného 50. vydavateºského
roãníka ná‰ho dvojt˘Ïdenníka.

Vìaka patrí Ing. Otovi Habá-
novi za návrh loga a tlaã pozvá-
nok, firme KR-Media za propa-
gaãn˘ panel na AX 2005 a sa-
molepky, kolektívu Slovenskej
poºnohospodárskej kniÏnice a
Klubu kultúrnej a záujmovej
ãinnosti za pomoc pri realizácii
v˘stavy v priestoroch ãitárne,
Botanickej záhrade za krásne
kytice a ovocie. 

Slávnostn˘ stôl svojimi v˘rob-
kami obohatili firmy: AGRIO Po-
strekovaãe, spol. s r. o., Poni-
ky, Vysoko‰kolsk˘ poºnohos-
podársky podnik, s.r.o., Kolí-
Àany, ·IVARINA, spol. s r. o.,
Ko‰eca, Delta pekárne Bratis-
lava, PM Zbrojníky, s. r. o., Her-
bex, s.r.o., Vinica. 

Za mediálnu podporu ìakuje-
me t˘Ïdenníku Roºnícke novi-
ny, redaktorom regionálnej TV
Zobor a N-Rádia. -r-

V prv˘ jesenn˘ deÀ sa v aule na‰ej univerzity, na zhromaÏdení pe-
dagogick˘ch, vedeckov˘skumn˘ch zamestnancov a ‰tudentov, ofi-
ciálne zaãal nov˘ akademick˘ rok 2005/2006. Zazneli na Àom tri prio-
rity pre nasledujúce obdobie: získaÈ status v˘skumnej univerzity,
skvalitniÈ vedeckov˘skumnú prácu a naìalej zlep‰ovaÈ sociálnu si-
tuáciu zamestnancov a ‰tudentov.
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Krátko po promócii... âestní doktori prof. S. Magda a akad. arch. 
L. ·vihel v sprievode rektora SPU prof. I. Okenku a dekanov FE·RR
a FZKI, prof. V. Gozoru a prof. M. Láteãku. Snímka: za

Z príhovoru predsedu AS SPU
VáÏená akademická obec, kolegyne a kolegovia,

váÏení ‰tudenti, dovoºte mi, aby som Vás v mene
predsedníctva Akademického senátu SPU a, sa-
mozrejme, i v mene svojom na zaãiatku akademic-
kého roka 2005/2006 ão najsrdeãnej‰ie pozdravil a
zaÏelal Vám i na‰ej alma mater veºa pracovn˘ch i
osobn˘ch úspechov, spokojnosti v práci, v rodine,
veºa zdravia, a ak to budeme niektorí potrebovaÈ,
tak aj trochu ‰Èastia a pochopenia od svojich spo-
lupracovníkov, nadriaden˘ch, ale i od svojich pod-
riaden˘ch, aby sme si ão najãastej‰ie mohli veãer
povedaÈ „dnes som mal opäÈ dobr˘ deÀ, dnes som
sa opäÈ stretol s dobr˘m ãlovekom“.

KieÏ by sme na na‰ich katedrách a fakultách, na
na‰ej univerzite, v na‰om meste in˘ch ºudí ani ne-
stretali. Asi k tomu netreba veºa. MoÏno trochu viac
vzájomnej úcty, slu‰nosti ãi tolerantnosti. Samo-
zrejme, slu‰nosÈ a vzájomná úcta neznamená, Ïe
budeme benevolentní k t˘m, pre ktor˘ch je práca v
prospech katedry, fakulty a univerzity „prázdnym“
pojmom, ktorí rad‰ej od univerzity viac berú ako jej
dávajú, ktorí, ako som uÏ niekoºkokrát poãul, uni-
verzitn˘ plat pokladajú len za „lep‰ie“ vreckové.

Opak by mal byÈ pravdou. Mali by sme podporo-
vaÈ t˘ch vedúcich zamestnancov na‰ej univerzity a
na‰ich fakúlt, ktorí, ãasto nehºadiac na seba, na

svoje práva, na svoj úradn˘ pracovn˘ ãas, na svo-
je zákonom vymedzené povinnosti, robia „nadprá-
cu“ v prospech ‰tudentov, v prospech svojich kole-
gov, v prospech svojich nástupcov tak, aby si na‰a
univerzita, v neustále rastúcej konkurencii, nielen
udrÏala svoju súãasnú vynikajúcu pozíciu na slo-
venskom ãi medzinárodnom vysoko‰kolskom „kol-
bi‰ti“, ale aby sa na‰a pozícia neustále upevÀova-
la a zlep‰ovala. V máloktorej ºudskej ãinnosti v ta-
kom rozsahu platí to básnické, parafrázujem: „kto
chvíli stál, uÏ stojí opodál“, ako to platí pre na‰u
prácu.

Obraciam sa v tejto chvíli s v˘zvou najmä na na-
‰ich mlad˘ch a mlad‰ích ãlenov akademickej obce,
na na‰ich mlad˘ch a mlad‰ích vysoko‰kolsk˘ch
uãiteºov a v˘skumn˘ch pracovníkov, ale aj na na-
‰ich ‰tudentov, obraciam sa najmä na t˘ch, ktorí
chcú svoj ìal‰í profesionálny Ïivot, svoju ìal‰iu
existenciu spojiÈ s na‰ou univerzitou, aby ste nedo-
volili profesorom a docentom tejto univerzity, aby
ste nedovolili svojim ‰koliteºom a vedúcim katedier,
ale ani svojim prodekanom, dekanom ãi prorekto-
rom „ani chvíºu stáÈ“ a nestaraÈ sa o Vá‰ rozvoj, o
rozvoj im zvereného úseku.

(Celé znenie príhovoru ãítajte na 
www.polnohospodar.sk)

RADI UVEREJ≈UJEME
Rektor Mendelovej poºnohospodárskej a lesníckej univerzity 

v Brne pri príleÏitosti 20. v˘roãia zaloÏenia Záhradníckej fakulty v
Lednici na Morave odovzdal v septembri t.r. pamätnú listinu –
Litteras Memoriales za zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania prof.
Ing. Ivanovi Hriãovskému, DrSc. Uznanie rektora za dlhodobú
spoluprácu s MZLU v Brne a rozvoj fytobioklimatológie udelil pri prí-
leÏitosti 40. v˘roãia vzniku âeskoslovenskej bioklimatologickej spo-
loãnosti pri âSAV prof. Ing. Franti‰kovi ·pánikovi, CSc.

Vyznamenan˘m srdeãne blahoÏeláme! -r-

PROF. ING. JAROSLAVA ANTALA, DrSc.

ëakujeme!

Tak znie slávnostn˘ sºub doctora honoris causa, ktor˘ 20. sep-
tembra 2005 odznel v slávnostne vyzdobenej aule na‰ej univerzity
dvakrát. Za prítomnosti v˘znamn˘ch hostí z akademického, spolo-
ãenského, hospodárskeho a kultúrneho Ïivota , o.i. kardinála J. Ch.
Korca, vedúceho kancelárie prezidenta SR M. âiãa, predsedu Nit-
rianskeho VUC M. Belicu, rektorov spolupracujúcich univerzít prof.
S. Procházku (MZLU), prof. J. Tuãka (TU Zvolen), prof. D. Kluvanca
(UKF Nitra), prorektorov a dekanov na‰ich a maìarsk˘ch univerzít,
ãestn˘ch doktorov SPU a ìal‰ích osobností pribudli do galérie ãest-
n˘ch doktorov dva portréty v˘znamn˘ch osobností. 

Vedecká rada SPU udelila hodnosÈ doctor honoris causa akad.
arch. Ing. Ladislavovi ·vihelovi, generálnemu riaditeºovi Agrokom-
plexu – V˘stavníctvo v Nitre a prof. Dr. Sándorovi Magdovi, DrSc.,
poslancovi Parlamentu Maìarskej republiky a rektorovi Vysokej
‰koly Karola Róberta v Gyöngyösi.

Atmosféru slávnostného zhromaÏdenia vedeckej rady umocnilo
vystúpenie hviezd operného neba - J. Foga‰ovej, P. Dvorského, M.
Babjaka, ktor˘ch sprevádzal klavírny virtuóz M. Lap‰ansk˘.
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MoÏnosÈ predstaviÈ v˘sledky modern˘ch metód
rastlinn˘ch biotechnológií, genetiky a molekulovej
biológie v ‰ºachtení rastlín poskytla medzinárodná
vedecká konferencia BIOS 2005, ktorá sa konala
22. septembra 2005 na Katedre genetiky a ‰ºachte-
nia rastlín FAPZ. Predná‰ky boli venované proble-
matike vyuÏívania anal˘z DNA a bielkovín pri hod-

notení genofondu rastlín a v ‰ºachtení na odolnosÈ voãi patogénom a
Ïivoãí‰nym ‰kodcom. ëal‰ie predná‰ky a príspevky zverejnené na
paneloch boli venované uplatÀovaniu biochemick˘ch a molekulár-
nych metód, techník explantátov˘ch kultúr a matematicko-‰tatistic-
k˘ch postupov v ‰ºachtení na vy‰‰iu kvalitu surovín rastlinného
pôvodu pre potravinárske vyuÏitie, vy‰‰iu odolnosÈ rastlín voãi pato-
génom (p‰enica letná) a lep‰ie priemyselné vyuÏitie (ºan siaty).
Úãastníci sa zoznámili s v˘sledkami somatickej embryogenézy me-
dzidruhov˘ch hybridov jedle, rozmnoÏovania lesn˘ch a ovocn˘ch
drevín metódami in vitro a programom GENOVA, ktor˘ slúÏi ako zá-
kladná uãebná pomôcka pre vzdelávanie v genetike.

Pln˘ text príspevkov z vedeckej konferencie je prístupn˘ na CD no-
siãi, v tlaãenej forme je zverejnen˘ v zborníku súhrnov. Jeho tlaã a
vydanie úpln˘ch textov príspevkov bolo podporené z projektu KEGA
E-vzdelávanie v genetike.

V poradí deviata vedecká konferencia BIOS mala dobrú odbornú
úroveÀ a úãastníkom priniesla cel˘ rad nov˘ch poznatkov z rastlin-
n˘ch biotechnológií a genetiky. Prof. RNDr. MILAN BEÎO, CSc.

Obhájme svoje miesto...

Úspe‰né doktorandské leto

Dr. h. c. akad. arch. Ing. Ladislav ·vihel Dr. h. c. prof. Dr. Sándor Magda, DrSc.

BIOS 2005
(Dokonãenie z 1. str.)
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Sándor Magda sa narodil 13.
marca 1946 v obci Ludas, v Ïupe
Heves. V roku 1976 absolvoval
Poºnohospodársku fakultu na uni-
verzite v Debrecíne. Jeho prvé
kroky viedli do v˘roby, pôsobil
ako agronóm v PD Bocovád. Táto
práca ho priviedla k poºnohospo-
dárskej a podnikovej ekonomike,
podnietila jeho záujem o ekono-
mickú a manaÏérsku teóriu. V ro-
ku 1978 bol prijat˘ za odborného
asistenta na Poºnohospodársku
univerzitu v Gödöllő, v roku 1984
ukonãil vedeckú prípravu a pokra-
ãoval v práci na Poºnohospodár-
skej fakulte v Gyöngyösi. Do toh-
to obdobia jeho Ïivota patria i pr-
vé kontakty s vtedaj‰ou Prevádz-
kovo-ekonomickou fakultou V·P
v Nitre. Dr. Magda obhájil habili-
taãn˘ spis tematicky zameran˘ na
oblasÈ agrárnej ekonomiky v roku
1985. Od roku 1987 bol vedúcim
Katedry ekonomiky a organizácie
a od roku 1994 dekanom fakulty v
Gyöngyösi. 

Dominantou vedeckej práce
prof. Sándora Magdu sú problé-
my vedeckej organizácie práce a
riadenia, ku ktor˘m neskôr pri-
budli aj problémy malého a stred-
ného podnikania v poºnohospo-
dársko-potravinárskom komple-
xe. Po roku 1997 sa venoval pro-
blematike regionálneho rozvoja a
cezhraniãnej spolupráce. V obdo-
bí pred vstupom stredoeuróp-
skych krajín do EÚ sa aktívne za-
pájal do rie‰enia otázok maìar-
skej, resp. spoloãnej agrárnej po-
litiky únie.

Prof. S. Magda má bohatú bib-
liografiu, je autorom a spoluau-
torom celo‰tátnych uãebníc a

Nitrianskeho hradu sa venuje
záti‰iam a plenéru, ktoré nesú
znak expresie. Diela vyjadrujú
autorov vzÈah k preÏívanej reali-
te, prírode i ãloveku. Svoje diela
vystavoval v Aténach, ParíÏi,
Ríme, ·tokholme, Budape‰ti a,
samozrejme, v Nitre. 

Akad. arch. Ing. Ladislav ·vi-
hel je nositeºom Radu ªudovíta
·túra I. triedy za mimoriadne zá-
sluhy v oblasti ‰írenia dobrého
mena Slovenska v zahraniãí,
Pribinovho kríÏa III. triedy za
rozvoj medzinárodn˘ch v˘stav a
veºtrhov a celého radu ìal‰ích
ocenení. 

Pod vedením Ladislava ·vi-
hela sa zveºaìoval a roz‰iroval
v˘stavn˘ areál Agrokomplexu –
V˘stavníctvo Nitra. Kapacita v˘-
stavn˘ch pavilónov sa roz‰írila o
viac ako 25 000 m2, vzniklo viac
ako 25 nov˘ch v˘stavn˘ch po-
dujatí, ktoré v súãasnosti patria
medzi najdôleÏitej‰ie v SR a v
strednej a v˘chodnej Európe a
sú zároveÀ v˘znamn˘m baro-
metrom v˘voja ekonomiky. �

s aktívnym a tvoriv˘m prístupom
ku koncepãnej práci, smerovanej
na podporu ekonomického a so-
ciálneho rozvoja spoloãnosti. Ak-
tívne presadzuje záujmy roºníkov
ako poslanec maìarského parla-
mentu a predseda jeho poºno-
hospodárskeho v˘boru. 

Îivotné dielo prof. Sándora
Magdu zah⁄Àa aj úctyhodnú pe-
dagogickú prácu. Je vedúcim de-
siatok diplomantov, ‰koliteºom
doktorandov, oponentom, ãle-
nom akreditaãnej komisie, ale aj
komisií habilitaãn˘ch, inauguraã-
n˘ch a doktorsk˘ch. Jeho dlho-
roãné snahy a túÏby sa naplnili v
roku 2003, keì vznikla Vysoká
‰kola Karola Róberta v Gyöngyö-
si, na ãom mal nemalú zásluhu.
Ako jej rektor inicioval vstup ‰ko-
ly do kreovaného univerzitného
konzorcia na podporu virtuálnych
foriem ‰túdia v európskom vzde-
lávacom prostredí. 

Prof. Dr. Sándor Magda, DrSc.,
je nositeºom poãetn˘ch rezort-
n˘ch, univerzitn˘ch a in˘ch spo-
loãensk˘ch ocenení doma i v za-
hraniãí. �

� NOVÍ âESTNÍ DOKTORI NA·EJ ALMA MATER       � NOVÍ âESTNÍ DOKTORI NA·EJ ALMA MATER       �

Narodil sa 1. apríla 1938 v
Nitre. Základnú ‰kolu a Strednú
priemyselnú ‰kolu stavebnú ab-
solvoval vo svojom rodnom
meste a potom ‰tudoval na Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vyso-
kej ‰koly technickej v Bratislave,
odbor pozemné stavby. PraÏskú
akadémiu v˘tvarn˘ch umení,
odbor umelecká architektúra,
ukonãil s ãerven˘m diplomom a
osobitnou cenou akadémie.

Svoju profesionálnu dráhu za-
ãal v Agroprojekte Nitra, neskôr
pracoval v CCZ Brno, projekcii v
Nitre, ako vedúci úseku staveb-
no-projekãnej ãinnosti v podni-
ku Univerzál a od roku 1972 pô-
sobí v Agrokomplexe – V˘stav-
níctvo Nitra, najskôr ako ná-
mestník riaditeºa a od roku 1990
ako generálny riaditeº. V rámci
svojej manaÏérskej ãinnosti úz-
ko spolupracuje s viacer˘mi do-
mácimi a zahraniãn˘mi asociá-
ciami: Slovenskou obchodnou a
priemyselnou komorou, Zväzom
automobilového priemyslu SR,
Zväzom strojárskeho priemyslu,
Zväzom spracovateºov dreva,
Zväzom chladiacej a klimatizaã-
nej techniky a pod., ako aj v˘-
stavníckymi centrami vo svete,
univerzitami, kultúrnymi in‰titú-
ciami a médiami. 

Ladislav ·vihel je autorom v˘-
tvarno-architektonického rie‰e-
nia slovenskej izby vo FAO v
Ríme, spolupracoval na archi-
tektonicko-urbanistickom rie‰ení
v˘stavného areálu Agrokom-
plex, architektonickom stvárnení
fontány pred ka‰tieºom v Ma-
lante v spolupráci s národn˘m
umelcom prof. Jánom Kulichom.
Spolupracoval s dr. Radúzom

âinãerom a Jánom Roháãom pri
technickom a projekãnom rie‰e-
ní kinokaleidoskopu, ako aj pri
rie‰ení pavilónu na svetovej v˘-
stave vo Vancouveri v Kanade.
V spolupráci s prof. Jánom Ku-
lichom je autorom v˘tvarno-ar-
chitektonického rie‰enia osade-
nia kríÏa na Nitrianskom hrade,
ako aj my‰lienky i scény pred-
stavenia opery Svätopluk pod
Nitrianskym hradom pri príleÏi-
tosti tretieho v˘roãia Ústavy SR
a pod. Pravidelne organizuje
kultúrno-spoloãenské podujatie
Hoj, vlasÈ moja! a zaloÏil tradíciu
vystúpení zboru Slovenskej fil-
harmónie v Nitre. 

Silnou stránkou tvorby akad.
arch. Ing. Ladislava ·vihela je
krajinomaºba. Okrem motívov

uãebn˘ch textov, desiatok prís-
pevkov v domácich aj zahraniã-
n˘ch zborníkoch a periodikách,
autorom a spoluautorom záve-
reãn˘ch a priebeÏn˘ch v˘skum-
n˘ch správ. 

V roku 1993 sa stal doktorom
Maìarskej akadémie vied a v ro-
ku 1994 univerzitn˘m profeso-
rom. Je ãlenom mnoh˘ch vedec-
k˘ch rád doma i v zahraniãí. Je to
popredná osobnosÈ s vlastnou
vedeckou ‰kolou, známa v‰ak
odbornej verejnosti aj z rozsiahlej
expertíznej, poradenskej a pred-
ná‰kovej ãinnosti. V ústavodar-
n˘ch orgánoch ‰tátnej moci, v po-
radn˘ch komisiách a radách mi-
nisterstva ‰kolstva, akadémie
vied MR je vníman˘ ako odborník

V aule Univerzity Pardubice
sa v septembri uskutoãnila me-
dzinárodná konferencia VITA-
MINS 2005 – Cielená nutriãná
terapia, na ktorej prezentovali
svoj v˘skum v oblasti sledovania
fenolick˘ch zlúãenín v strukovi-
nách aj doktorandky z Katedry
chémie FBP Ing. Mária Timorac-
ká a autorka príspevku. Mnohé z
vystúpení, ktoré tu odzneli, boli
veºmi zaujímavé. Predná‰kov˘
blok zah⁄Àal témy ako analytické
metódy a diagnostické ãi klinické
testy pre hodnotenie kvality a
pôvodu potravín, zdravotné as-
pekty konzumácie mlieka, vína,
piva ale aj konzumácie cereálií.
Autori príspevkov venovali po-
zornosÈ aj prírodn˘m látkam an-
tioxidaãného charakteru s vply-
vom na zdravie ãloveka a klinic-
k˘m ‰túdiám o pozitívnom úãin-
ku t˘chto látok na niektoré civili-
zaãné ochorenia. Ako absol-
ventku odboru v˘Ïiva ºudí ma
zaujali najmä témy z oblasti v˘Ïi-
vy, napríklad nutriãn˘ v˘znam
vybran˘ch komponentov mlieka,
ãi pomerne novoodhalen˘ pro-
blém hyperhomocysteinémie
alebo zdroje a dôsledky kon-
zumácie vy‰‰ích dávok fytoste-
rolov. Ing. SILVIA MELICHÁâOVÁ

Vedecká rada Fakulty európskych ‰túdií a regionálne-
ho rozvoja v návrhu na udelenie ãestného doktorátu prof.
Sándorovi Magdovi vyzdvihla skutoãnosÈ, Ïe ide o osob-
nosÈ, ktorá sa v˘znamnou mierou priãinila o rozvoj ag-
rárnej ekonomiky, o integráciu vedy a v˘chovu generácií
poºnohospodárskych odborníkov, ako aj o dlhoroãnú spo-
luprácu medzi na‰ou univerzitou a univerzitou v Gödöllő,
resp. v Gyöngyösi.

Vedecká rada Fakulty záhradníctva a krajinného inÏi-
nierstva navrhla udeliÈ ãestn˘ doktorát Ladislavovi ·vi-
helovi za zásluhy o rozvoj SPU v Nitre, v‰estrannú pomoc
a podporu pri rozvoji fakulty, aktívnu úãasÈ v akademic-
k˘ch orgánoch univerzity, za osobn˘ podiel na upevÀo-
vaní národného povedomia Slovákov a podporu národnej
kultúry Slovenska.

V dÀoch 25. – 27. augusta sa na pôde Agronomickej fakulty Uni-
verzity Kragujevac v âaãaku (Republika Srbsko a âierna Hora) ko-
nala konferencia Review of Scientific Papers of the Students of
Agronomy, na ktorej sa zúãastnili ‰tudenti a doktorandi z domova,
Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Ruska a aj dvaja zástupcovia
z na‰ej alma mater – doktorandi z Katedry fyziológie rastlín. Na
konferencii, ktorá mala aj charakter súÈaÏe, odznelo 40 príspevkov,
priãom pri závereãnom hodnotení bola práca Ing. Mareka Îivãáka
s názvom Application of Physiological Methods for Assessment of
Drought and High Temperature Tolerance of Wheat Genotypes
(VyuÏitie fyziologick˘ch metód pre hodnotenie tolerancie p‰enice
na sucho a vysokú teplotu) ocenená 1. miestom a práca Ing. Jany
Repkovej s názvom Leaf photosynthesis of spring barley under
drought conditions (Fotosyntéza listov jarného jaãmeÀa v pod-
mienkach sucha) sa umiestnila na 2. mieste. SúãasÈou konferencie
bola aj exkurzia v regióne stredného Srbska. 

Ing. ANGELIKA FILOVÁ, PhD.

V piatok 29. septembra sa
vo V˘skumnom ústave

Ïivoãí‰nej v˘roby v Nitre skon-
ãil uÏ 22. roãník medzinárod-
ného festivalu AGROFILM.
Veºkú cenu festivalu, Magnu
Mater, udelila porota nemecké-
mu videoprogramu Strom
stromov reÏiséra Herberta
Oswalda. Kategóriu vedeck˘ch
a populárno-vedeck˘ch filmov
vyhral nemeck˘ film pod ná-
zvom Rizománia – vírusová
choroba cukrovej repy a spo-
medzi odborn˘ch a in‰truktáÏ-

nych filmov bol najúspe‰nej‰í
izraelsk˘ program Teºatá – bu-
dúcnosÈ mliekov˘ch fariem.
Slovenská tvorba si zásluhou
reÏiséra Zdena Vlacha odnies-
la prvenstvo za vidoeprogram
V rí‰i kamzíka tatranského a
Pavol Barabá‰ bol ocenen˘ ce-
nou za autorsk˘ prínos. Z ìal-
‰ích ocenení spomeÀme ãín-
sku snímku Ochrana poºno-
hospodárskej pôdy, ktorá do-
stala cenu medzinárodnej po-
roty alebo s˘rsky film Príbeh
budúcnosti, ocenen˘ Cenou
FAO.

Cenu rektora SPU v Nitre v
tomto roku získali Posledné
mot˘le monarchovia, video-
program kanadskej provenien-
cie, réÏia Chantal Théoret. -r-

budúci rok, keì prebehne kom-
plexná akreditácia univerzít. I keì
na‰i v˘skumní pracovníci partici-
pujú na mnoh˘ch projektoch, do-
máce zdroje nepostaãujú a preto
sa bude treba intenzívnej‰ie usi-
lovaÈ o získanie zahraniãn˘ch
zdrojov, najmä z fondov EÚ. 

NáleÏit˘ priestor venoval rek-
tor univerzity finanãn˘m záleÏi-
tostiam, odmeÀovaniu uãiteºov,
vedeckov˘skumn˘ch, ako aj os-
tatn˘ch zamestnancov univerzi-
ty. Vyslovil poìakovanie Odboro-
vému zväzu pracovníkov ‰kol-
stva a vedy v SR za zásluhu na
novelizácii zákona o odmeÀova-
ní zamestnancov pracujúcich vo
verejnom záujme, v dôsledku ão-
ho sa tarifné platy v‰etk˘ch za-
mestnancov SPU zv˘‰ili o 5%.
Podãiarkol potrebu zamyslieÈ sa
nad kvalitou práce a dodrÏiava-
ním a vyuÏívaním fondu pracov-
ného ãasu. V závere sa zameral
na vyuÏívanie investiãn˘ch a pre-
vádzkov˘ch prostriedkov, ako aj
na hºadanie vnútorn˘ch rezerv v
súvislosti s rastom cien energií. 

Predseda Akademického se-
nátu SPU prof. Jaroslav Antal
apeloval vo svojom príhovore
najmä na potrebu dobr˘ch me-
dziºudsk˘ch vzÈahov, ão je pred-
poklad dosahovania dobr˘ch v˘-
sledkov. Vyjadril presvedãenie,
Ïe i v tomto roku bude spoluprá-
ca vedenia ‰koly a jej samos-
právneho orgánu zaloÏená na
vzájomnej dôvere a kladnej spo-
lupráci. 

SvieÏim predelom medzi v˘-
sostne pracovnou a slávnostnou
ãasÈou zasadnutia akademickej
obce bolo spevácke vystúpenie
Martina Kara‰a (2. FE·RR), po
ktorom s príhovorom k otvoreniu

jubilejného 50. roãníka dvojt˘Ï-
denníka Poºnohospodár vystúpil
prorektor pre vzÈahy s verejnos-
Èou, doc. Vladimír Rataj. Vedenie
univerzity udelilo pamätnú me-
dailu SPU dlhoroãn˘m v˘konn˘m
redaktorom dvojt˘Ïdenníka,
prom. ped. ªudovítovi Kohúto-
vi, Elze Glesgovej, Oºge ·oko-
vej a Mgr. Márii Koãnerovej in
memoriam. Dvojt˘Ïdenník Poº-
nohospodár bol za dlhoroãnú po-
zitívnu publicistickú ãinnosÈ v
prospech dobrého mena univer-
zity ocenen˘ Striebornou medai-
lou SPU v Nitre. 

Program pokraãoval odovzdá-
vaním dekrétov novo habilitova-
n˘m docentom: Tatiane BojÀan-
skej (FBP), Soni Javorekovej
(FBP), Jozefovi Golianovi (FBP),
Dane Tanãinovej (FBP), Jánovi
KóÀovi (FZKI), ªubici Ferianco-
vej (FZKI), Jánovi Pokrivãákovi
(FEM) a Marekovi Angeloviãovi
(MF). 

Za v˘razn˘ prínos pre univer-
zitu pokladá rektor Okenka aj ha-
bilitáciu doc. Márie UÏákovej v
odbore jazykoveda na UK v Bra-
tislave a inauguráciu doc. Zlatice
Sojkovej a ªudmily Nagyovej na
Mendelovej poºnohospodárskej a
lesníckej univerzite v Brne, v od-
boroch, ktoré na SPU nie sú a-
kreditované. 

DôleÏitosÈ podpory vzdeláva-
cieho procesu potrebnou literatú-
rou podãiarkuje Cena rektora za
publikaãnú ãinnosÈ v roku 2004,
ktorú si prevzal prof. Jozef Bulla
za najlep‰í ãlánok v zahraniãnom
ãasopise, doc. Jozef Gadu‰ za
najlep‰iu vedeckú monografiu
roka, prof. Jaroslav Páltik za
najlep‰iu uãebnicu roka 2003 a
Franti‰ek ·pánik a kol. za naj-
lep‰iu uãebnicu roka 2004. KP

„Som milo pre-
kvapen˘, Ïe

ocenenie pri‰lo zo
Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzity.
Ona vychováva mla-
d˘ch ºudí, formuje ich
vzÈah k rodnej zemi, a
to je jej najkraj‰ím po-
slaním. Rodnej zemi
by sme mali venovaÈ
väã‰iu pozornosÈ, rov-
nako aj ºuìom, ktorí
sa o Àu starajú – poº-
nohospodárom. Práve oni
získavajú na SPU potreb-
né vzdelanie. Ich múdrosÈ
ãerpá z tradície tejto ‰koly.
Kvalita sa získava poctivou

prácou a vzdelaním – to sú
základné veliãiny, rozho-
dujúce aj pre budúcnosÈ
slovenského poºnohospo-
dárstva.“ (L. ·VIHEL)

„V eºa som ãí-
tal o Picas-

sovi. Jeho najbliÏ‰í
priatelia zazname-
nali, Ïe v hodine
smrti si zavolal k se-
be najmil‰ích Ïiakov
a hovoril s nimi. „Po-
vedzte, majstre, ão
by ste sa chceli e‰te
v Ïivote nauãiÈ?“,
sp˘tali sa ho. „Chcel
by som sa dozve-
dieÈ, ão je to farba“,
odpovedal umelec. Myslím,
Ïe sa musíme neustále
snaÏiÈ prehlbovaÈ svoje
znalosti, iba tak sa môÏeme
posúvaÈ vpred. Platí to tak

pre uãiteºa, ako aj Ïiaka,
„farbu“ treba hºadaÈ do kon-
ca Ïivota. PreloÏené do
dne‰nej reãi – celoÏivotné
vzdelávanie.“ (S. MAGDA)

VIETE, ÎE...

V Pardubiciach
o v˘Ïive AGROFILM 2005

...k˘m na ostatn˘ch univerzitách
sa pohybujú ceny ubytovania od
750 do 1620 Sk, na SPU zaplatí
‰tudent od 440 do 1100 Sk? Prie-
merná cena ubytovania v Bra-
tislave je 1400, v Banskej Bystrici
1380, v Ko‰iciach 1200, v Pre‰o-
ve 1100 a v Nitre 680 Sk. Dobré
podmienky vytvárame aj v oblas-
ti stravovania, keì ‰tudent priplá-
ca na hlavné jedlo podºa vlastné-
ho v˘beru od 10 do 38 korún.
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MládeÏ Slovenského
âerveného kríÏa
pri SPU v Nitre

organizuje pre ‰tudentov 
a zamestnancov SPU

bezplatné kurzy 
prvej predlekárskej 

pomoci.
Záujemcovia sa môÏu pri-

hlásiÈ 3. - 5. októbra 2005 od
18.00 do 21.00 h v ·D Nová
doba (7. poschodie, miestnosÈ
MSâK pri SPU). ZároveÀ uví-
tame v na‰ich radoch nov˘ch
ãlenov spomedzi ‰tudentov
niÏ‰ích roãníkov. -mm-

V tejto sezóne prichádza
Divadlo A. Bagara so zaujíma-
vou ponukou pre ‰tudentov. Ide
o ‰tudentskú kartu DAB, s kto-
rou má jej drÏiteº nárok na zºav-
nenú vstupenku na osem vy-
bran˘ch predstavení - klasiku
od âechova Tri sestry, novo-
dob˘ príbeh Rómea a Júlie
norway.today, divadelnú reali-
ty show Aj kone sa strieºajú,
komédiu s ãisto muÏsk˘m ob-
sadením Testosterón, shake-
spearovskú drámu Richard III.,
komédiu Tvar veci, príbeh
dne‰n˘ch tridsiatnikov I. ako
Ina a politicko-poetickú drámu
Verejn˘ nepriateº. Kartu si mô-
Ïete kúpiÈ za 20,- Sk v poklad-
nici DAB alebo na obchodnom
oddelení. Viac informácií nájde-
te na www.dab.sk.

Medzi piatimi stovkami domá-
cich a zahraniãn˘ch vystavovate-
ºov, ktorí sa od 18. do 24. augus-
ta 2005 zúãastnili na 32. medzi-
národnom poºnohospodárskom a
potravinárskom veºtrhu Agrokom-
plex, mala na‰a univerzita opäÈ
svoje miesto. Úlohou expozície
SPU v pavilóne vedy a v˘skumu
bolo prezentovaÈ univerzitu ako
vedecko-pedagogickú in‰titúciu
so zameraním na akreditované
‰tudijné programy, predstaviÈ náv-
‰tevníkom v‰etky formy vzdelá-
vania, základn˘ a aplikovan˘ v˘-
skum a súãasti univerzity. Cha-
rakter v˘stavy dopæÀala farebná
publikácia Slovenská poºnohos-
podárska univerzi-
ta v Nitre, ktorú pri-
pravila Kancelária
pre vzÈahy s verej-
nosÈou, informaã-
né materiály z Vy-
davateºstva SPU a
kniha J. Reko‰a
Spomienky na
profesora Groma.
Scenár a realizá-
ciu expozície za-
bezpeãoval kolek-
tív pracovníkov
Slovenskej poºno-
hospodárskej kniÏ-
nice podºa podkla-
dov z fakúlt a jed-
notliv˘ch praco-
vísk. Formou pa-
nelov, publikácií,
zaujímav˘ch expo-
nátov, modelov,

Do súÈaÏe o Zlat˘ kosák
bol tento rok prihlásen˘ spo-
loãn˘ projekt Slovenskej poº-
nohospodárskej kniÏnice a
CIT FEM s názvom E-printy
vedeck˘ch ãasopisov, za
ktor˘ získala na‰a univerzita
âestné uznanie ministra pô-
dohospodárstva SR. Ocene-
nie z rúk Zsolta Simona pre-
vzala PhDr. ªUBICA JEDLIâ-
KOVÁ, ktorú sme poÏiadali o
predstavenie úspe‰ného pro-
jektu. 

- Elektronické informaãné
prostredie otvorilo nové moÏ-
nosti pre integráciu informaã-
n˘ch zdrojov vytváran˘ch na
univerzitách do globálnej infor-
maãnej ‰truktúry. Pri tvorbe ve-
deck˘ch a odborn˘ch ãasopi-
sov, zborníkov z konferencií a
podobne pomáhajú práve ná-
stroje elektronického publiko-
vania. 

V rámci projektu e-publiko-
vania na SPU sme spolu s ko-
legami z Centra informaãn˘ch
technológií FEM Bc. Jurajom
Chlebcom a Ing. Tomá‰om Po-
láãikom pripravili model e-prin-
tov vedeck˘ch ãasopisov Acta,
ktor˘ ponúka v dvoch jazyko-
v˘ch mutáciách, v slovenãine a
angliãtine, moÏnosÈ sprístup-
Àovania t˘chto titulov na inter-
nete v troch úrovniach: obsahy,
abstrakty a plné texty. Vytvorili
sme jednotné grafické prostre-
die ãiastoãne re‰pektujúce
predlohy tlaãen˘ch verzií. 

Najväã‰ím pozitívom vytvo-
renej aplikácie je skutoãnosÈ,
Ïe nevyÏaduje znalosti z oblas-
ti informaãn˘ch a komunikaã-
n˘ch technológií u t˘ch, ktorí
pripravujú dokument na publi-
kovanie. ëal‰ím pozitívom je
online sprístupnenie vloÏen˘ch
dát v internete okamÏite po ich
odoslaní na server. V súãas-
nosti sú do úrovne pln˘ch tex-
tov publikované tri tituly a do
úrovne abstraktov jeden. 

Aplikácia, ktorá predstavuje
v slovensk˘ch podmienkach
inovatívne rie‰enie prezentácie
vedeckého ãasopisu, bola
predstavená v rámci expozície
SPU na tohtoroãnom Agro-
komplexe. Veºmi nás pote‰il
nielen záujem zo strany vyda-
vateºov poºnohospodárskych
odborn˘ch periodík, ale najmä
ãestné uznanie ministra pôdo-
hospodárstva SR.

Model e-printov nájdete na

ale aj predná‰ok a poradenstva
sa predstavili: In‰titút ochrany
biodiverzity a biologickej bez-
peãnosti, Katedra fyziológie Ïivo-
ãíchov, Katedra fyziológie rast-
lín, Katedra rastlinnej v˘roby, Ka-
tedra hygieny a bezpeãnosti po-
travín, Katedra záhradnej a kra-
jinnej architektúry, Katedra re-
gionálneho rozvoja, Katedry bio-
meteorológie a hydrológie, Ka-
tedra manaÏmentu a marketingu,
SlPK, Centrum informaãn˘ch
technológií FEM a redakcia Poº-
nohospodára. Uznanie a poìa-
kovanie za excelentnú kvetinovú
v˘zdobu patrí pracovníkom Bota-
nickej záhrady. (z)

V stredu 28. septembra sa ko-
nal prv˘ roãník akcie s názvom
FIRST STEPS 2005. Podujatie
usporiadala ‰tudentská organizá-
cia AIESEC Nitra s cieºom odo-
vzdaÈ na‰im najmlad‰ím cenné
informácie o ‰kole, profesoroch,
skú‰kach a ostatn˘ch neoddeli-
teºn˘ch veciach ‰tudentského Ïi-
vota. Popri tom sa prváci mohli
zoznámiÈ so star‰ími ‰tudentmi aj
spoluÏiakmi z roãníka.

A ako to v‰etko skonãilo? Na-
‰Èastie, pred akciou príli‰ nepr‰a-
lo, tak sa nám podarilo úspe‰ne
zaloÏiÈ oheÀ a opiecÈ niekoºko
skvel˘ch chrumkav˘ch ‰pekáãi-
kov. Zi‰lo sa nás okolo 30, z toho

dve desiatky prvákov z FEM a
FE·RR. Otázky o ‰kole lietali z
kaÏdej strany a my sme ich
ochotne zodpovedali. Debatovalo
sa i o kultúrnych moÏnostiach v
Nitre a okolí, o tom, ãi je lep‰ie ísÈ
na leto do Európy alebo za mlá-
ku, ISIC kartiãkách...

Nakoniec sme sa s príjemn˘m
pocitom s˘tosti (fyzickej i psy-
chickej) vybrali za tancom do
známych ‰tudentsk˘ch podnikov.
Sme radi, Ïe tohtoroãní prváci sú
teraz ‰ikovnej‰í, sveta (alebo
SPU) znalej‰í a na budúci rok bu-
dú s AIESECom Nitra organizo-
vaÈ ìal‰í roãník tejto vydarenej
akcie. ivka

UNIVERZITA NA MEDZINÁRODNOM VEªTRHU

ZÁCHRANÁRKY NA MEMORIÁLI V. HARINEKA

Prorektor pre vzÈahy s verejnosÈou SPU v Nitre 

vypisuje ‰tudentskú súÈaÏ 

MOTÍV NA NOVOROâN¯ POZDRAV SPU.
Va‰e v˘tvarné práce alebo fotografie ãakáme do 30. októbra

2005 na adrese: Slovenská poºnohospodárska univerzita, Kan-
celária vzÈahu s verejnosÈou, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
verejnost@uniag.sk, tel.ã.: 037/6508 533. Autorov troch najlep-
‰ích návrhov odmeníme.

âestné uznanie za model elektronického publiko-
vania vedeck˘ch ãasopisov odovzdal ª. Jedliã-
kovej minister pôdohospodárstva Zs. Simon.

Snímka: K. RUJDER

Univerzitu v Kodani som si vy-
bral, aby som získal triezvy po-
hºad na svoj Ïivot a ‰túdium.
Podarilo sa, nie v‰ak vìaka tu-
naj‰ej univerzite, ale zásluhou
extrémne predraÏeného piva...

V júni sa v Bratislave konal uÏ desiaty roã-
ník Memoriálu Vladimíra Harineka. Medzi sú-
ÈaÏn˘mi druÏstvami dobrovoºn˘ch záchra-
nárov ani tento rok nech˘bali na‰e ‰tudent-
ky, ãlenky MládeÏe Slovenského âerveného
kríÏa pri SPU, ktoré v konkurencii 23 tímov z
celého Slovenska obsadili piate miesto. 

„SúÈaÏ bola po organizaãnej stránke na vy-
sokej úrovni, zároveÀ v‰ak fyzicky dosÈ nároã-
ná,“ povedal nám predseda MSâK Ing. MAR-
TIN M≈AHONâÁK. „Trasa medzi jednotliv˘mi
stanovi‰Èami merala dokopy aÏ pätnásÈ kilo-
metrov. SúÈaÏiaci ju museli absolvovaÈ pe‰i,
takÏe do cieºa prichádzali na hranici svojich
síl. Na‰e dievãatá absolvovali v‰etky disciplí-
ny a úlohy bravúrne, veì sa na súÈaÏ dlho 

a dôkladne pripravovali. Problém nás ãakal aÏ
na jednom z posledn˘ch vylosovan˘ch stano-
ví‰È, keì pri‰la na rad resuscitácia. Tá bola
vÏdy na‰ou silnou stránkou, Ïiaº, usporiadate-
lia takmer z veãera do rána zmenili pravidlá a
rozhodli sa posudzovaÈ túto disciplínu podºa
medzinárodn˘ch predpisov, hoci v pôvodn˘ch
propozíciách to nebolo uvedené. Stratili sme
dosÈ bodov a práve to rozhodlo o na‰om
umiestnení. Okrem toho nám v druÏstve opäÈ
ch˘bali chlapci, niektoré úlohy, ako napríklad
poskytovanie prvej pomoci pri prestrelke 
v meste, alebo nehoda na detskom ihrisku si
vyÏadovali prenos zranen˘ch, a to bolo pre
ãisto dievãenské druÏstvo dosÈ nároãné.“

V najbliÏ‰ích dÀoch ãaká na ãlenov spol-
ku MládeÏe SâK organizovanie kurzov prvej

predlekárskej pomoci pre záu-
jemcov z SPU a v novembri ·tu-
dentská kvapka krvi, ktorú tento-
raz pripravujú v spolupráci s He-
matologick˘m oddelením Fakult-
nej nemocnice v Nitre. (za)

POZDRAV Z KODANE

Divadlo chce 
prilákaÈ ‰tudentov

Budú maÈ na‰i prváci ºah‰ie „prvé kroky“ na akademickej pôde?

SKRIPTÁ
O. ·vec a kol.: Návody na cviãenia z deskriptívnej geometrie.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 800 ks, cena 47 Sk.
M. Bullová – O. Debrecéni: Integrovaná Ïivoãí‰na v˘roba. Prvé

vydanie, náklad 600 ks, cena 115 Sk.
L. Ko‰Èál a kol.: ·trukturálna botanika. Tretie doplnené vydanie,

náklad 1000 ks, cena 74 Sk.
P. Hrubík a kol.: Ochrana okrasn˘ch rastlín. Prvé vydanie, náklad

200 ks, cena 116 Sk.
T. Ko‰ão: Riziko a poisÈovníctvo. Druhé prepracované vydanie,

náklad 200 ks, cena 95 Sk.
P. Fekete – E. Harbutová: Teória spoloãenskej komunikácie a

protokolu v medzinárodn˘ch vzÈahoch. Prvé vydanie, náklad 250 ks,
cena 106 Sk.

M. Habánová: Nutriãná epidemiológia. Prvé vydanie, náklad 200
ks, cena 81 Sk.

H. Franãáková – Î. Tóth: Sladovníctvo a pivovarníctvo. Prvé vy-
danie, náklad 300 ks, cena 92 Sk.

V. OruÏinsk˘: Geológia (Prvotná ‰truktúra krajiny). Druhé nezme-
nené vydanie, náklad 300 ks, cena 74 Sk.

H. Horníková: Hydromechanika (Vybrané kapitoly a príklady).
Prvé vydanie, náklad 120 ks, cena 146 Sk.

J. Antal: Protierózna ochrana pôdy. Prvé vydanie, náklad 100 ks,
cena 107 Sk.

M. Láteãka – Z. Muchová: Pozemkové úpravy a cesty. Prvé vy-
danie, náklad 200 ks, cena 186 Sk.

M. Halo a kol.: Jazdectvo. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 123 Sk.
O. ·vec a kol.: Deskriptívna geometria. Druhé nezmenené vyda-

nie, náklad 700 ks, cena 87 Sk.
D. Tanãinová a kol: Mikrobiológia potravín. Prvé vydanie, náklad

500 ks, cena 90 Sk.
M. UÏáková a kol.: Concise English Communicative Grammar:

Theory and Practice. Druhé doplnené vydanie, náklad 200 ks, cena
170 Sk.

J. Balog – P. âião: SpoºahlivosÈ strojov 1, 2. Druhé nezmenené
vydanie, náklad 200 ks, cena 185 Sk.

E. Michaeli a kol.: Základy geografie pre poºnohospodárov a ma-
naÏérov. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 168 Sk.

Z. Muchová: Technológia spracovania cereálií. Prvé vydanie, ná-
klad 150 ks, cena 164 Sk.

L. Lahuãk˘ – T. Tóth: Aplikovaná chémia. Prvé vydanie, náklad
300 ks, cena 109 Sk.

J. Noskoviã a kol.: Ochrana a tvorba Ïivotného prostredia. Druhé
nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 84 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
B. Stehlíková: ·tatistická anal˘za kvalitatívnych dát. Prvé vyda-

nie, cena 65 Sk.
V. Horãin – P. Brindza: Mäsové a ‰peciálne konzervované pro-

dukty. Prvé vydanie, cena 111 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
J. Vilãek – O. Hronec – Z. Bedrna: Environmentálna pedológia.

Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 235 Sk.
·. Poláãek a kol.: Biofyzikálna chémia. Druhé prepracované vy-

danie, náklad 150 ks, cena 204 Sk. -d‰-

PUBLIKÁCIA
Vladimír Manda: Teória poznania Johna Locka. Vydavateºstvo

Iris, 2005.

PRÁVE VY·LI ...

NEPREHLIADNITE
Klub kultúrnej a záujmovej ãinnosti SPU vyhlasuje súÈaÏ

o najlep‰í návrh loga ·tudentsk˘ch dní.
Jesenné ‰tudentské dni nitrianskych univerzít sú tradiãn˘m po-

dujatím poslucháãov SPU a UKF, ktoré vrcholia imatrikuláciami. 
Grafické návrhy v elektronickej forme môÏete priniesÈ do kance-

lárie KKZâ v ·D MladosÈ na 1. poschodí, resp. poslaÈ mailom na
kkzc@uniag.sk. Uzávierka súÈaÏe je 21. októbra 2005. Najlep‰í ná-
vrh bude odmenen˘ dvoma lístkami na imatrikulaãn˘ ples.

RECENZIA

Pod t˘mto názvom vydala vydala Sloven-
ská poºnohospodárska univerzita v spoluprá-
ci so Slovensk˘m poºnohospodárskym mú-
zeom v Nitre v edícii Osobnosti slovenské-
ho pôdohospodárstva útlu knihu Jozefa
Reko‰a. Autor si stanovil cieº, pomôcÈ mla-
d˘m aj star‰ím poºnohospodárom, najmä zo-
otechnikom, bliÏ‰ie spoznaÈ osobnosÈ mimori-
adne dobrého ãloveka, charizmatického
skvelého pedagóga, vedeckého pracovníka a
hydinárskeho odborníka, prof. Ing. Antona
Groma, DrSc. (1929 – 1980). 

Pre ‰tudentov bol autoritou, mal oãi aj pre
veci, ktoré iní nechceli vidieÈ a u‰i, ktor˘mi na-
ãúval nielen svojmu vnútornému hlasu, ale aj
hlasu okolia. PozornosÈ ‰tudentov upriamoval
na nové pohºady, na veºkov˘robné spôsoby
chovu, vyuÏitie genetiky v ‰ºachtiteºskom pro-
cese. Patril k vedeckej ‰kole prof. Chomkovi-
ãa a prof. Landaua a ako zdatn˘ predná‰ateº
vedel pútavo podaÈ nielen v˘znam tradície
klasickej zootechnickej ‰koly, ale i trendy v
rozvoji vedy a poznania. Celé hydinárstvo –
vedecké pracoviská aj prax ho poznali, ctili si
ho a váÏili. No jeho meno a práca boli známe
aj ìaleko za hranicami. VÏdy zdôrazÀoval
prepojenie vedy a praxe a potrebu dobr˘ch
medziºudsk˘ch vzÈahov. 

Kniha je doplnená zoznamom vedeck˘ch
prác, odborn˘ch a populárno-náuãn˘ch ãlán-
kov prof. Antona Groma a obrazovou prílo-
hou dokumentujúcou jeho Ïivot a prácu. -r-

Spomienky na profesora Groma

Aj v tomto roku dostala Botanická záhrada SPU pozvanie zú-
ãastniÈ sa na medzinárodnom poºnohospodárskom a potravi-

nárskom veºtrhu, na ktorom uÏ 32. rok prezentujú svoju produkciu
firmy, pestovatelia, chovatelia a v˘robcovia z rôznych krajín sveta.
Nové poznatky vedy a techniky predstavujú aj akademické praco-
viská, v˘vojové laboratóriá, ‰koly, agentúry a veºa ìal‰ích in‰titúcií.

Vìaka dobrej spolupráci s vedením Agrokomplexu, najmä s Ing.
Procházkovou a dobrému menu, ktoré sme si vyslúÏili expozíciami
na predchádzajúcich veºtrhoch, sme tento rok dostali k dispozícii
pomerne veºkú plochu – 250 m2 v bohato nav‰tevovanej oblasti zá-
hradiek. V spolupráci s pánom Lebi‰om – úspe‰n˘m pestovateºom
okrasn˘ch rastlín, sme vyuÏili architektúru mal˘ch záhradn˘ch sta-
vieb a vytvorili pozoruhodnú expozíciu. Stromy z pelargónií, stoja-
ny so záplavou fialov˘ch kvietkov scavioly, vodopád bielych kvetov
Solanum jasminoides, pergoly s petúniami, obrie kvety durmanu,
ale aj jahody, zelery, kaleráby pestované v ‰pecializovan˘ch hrantí-
koch, patentovan˘ch p. Lebi‰om, lákali obrovské mnoÏstvo náv-
‰tevníkov. V predajnom stánku si mohli zakúpiÈ nielen vystavované
rastliny ako napríklad orchidey, mäsoÏravé rastliny, tillandsie ãi fi-
kusy, ale aj vhodné hnojivo, nádoby na pestovanie a ìal‰í pomoc-
n˘ materiál. Pracovníãky Botanickej záhrady SPU poskytovali cen-
né rady a informácie o biologick˘ch poÏiadavkách a zvlá‰tnostiach
jednotliv˘ch druhov rastlín.

Ako je uÏ pravidlom, aj priãinením BZ zaÏiarila expozícia SPU 
v pavilóne vedy kvetinovou v˘zdobou a lákala obdivovateºov ume-
nia floristiky. 

Bolo to namáhav˘ch ‰esÈ dní, ale te‰í nás pocit dobre vykonanej
práce a príspevok k propagácii na‰ej alma mater.

Doc. RNDr. ANNA KUBOVÁ, CSc.

First Steps 2005

Farby SPU reprezentovalo na
bratislavskom memoriáli druÏ-
stvo v zloÏení: Andrea Dudá‰o-
vá, Monika GubáÀová, Ivana
Vasilenková, Jana Mihalíková
(kapitánka), Alena Gáborová a
Kristína Estelyová.

The international platform for young people to discover and develop their potential
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Basketbal na SPU zaãal 
písaÈ svoju novú históriu

Za docentom Stárekom

Za profesorom Huãkom

Dnes ‰tartuje
extraliga

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

NÁTA KOBIDOVÁ, externá dokto-
randka na KCH, obhajovaÈ dizer-
taãnú prácu na tému Úroda a kva-
lita sóje po o‰etrení kvapaln˘mi
prípravkami s morforegulaãn˘mi
úãinkami;
➤ 27. októbra 2005 o 11.00 v za-
sadaãke Katedry agrochémie a
v˘Ïivy rastlín (pavilón CH, 2. po-
sch.) bude Ing. ALICA BOBKO-
VÁ, doktorandka v dennej forme
‰túdia na KAVR, obhajovaÈ dizer-
taãnú prácu na tému Bilancia Ïi-
vín v integrovanom a ekologic-
kom systéme hospodárenia na
pôde.

S PIETOU

– 4 –

Katedra hydinárstva a mal˘ch hospodárskych
zvierat s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 2.
septembra 2005 vo veku 75 rokov náhle zomrel
b˘val˘ dlhoroãn˘ pracovník a pedagóg

doc. Ing. MILAN STÁREK, CSc.
Poznali sme ho ako dobrého ãloveka a odbor-

níka, ktor˘ sa svojou dlhoroãnou prácou zaslúÏil
o rozvoj hydinárskej veºkov˘roby a chovu koÏu-
‰inov˘ch zvierat.

âesÈ jeho pamiatke!
Kolektív KHMHZ

Ná‰ roãník konãil ‰túdium dru-
hou ‰tátnou skú‰kou na V·PLI v
Ko‰iciach, prípadne v jesennom
termíne v Nitre, kam sa poºnohos-
podárska ãasÈ v roku 1952 pre-
miestnila. Kto by si nepamätal
predsedu ná‰ho roãníka, územ-
ãistého maturanta oravského gym-
názia v Trstenej s bohat˘mi kuãe-
rav˘mi vlasmi ga‰tanovej farby!
Kto nezaspomína na to horúce le-
to v Nitre, na ná‰ho najmlad‰ieho
kolegu, verného kamaráta, dobré-
ho ãloveka a priateºa? RozváÏny
mlad˘ absolvent zakotvil ako asis-
tent na Katedre ‰peciálnej zoo-
techniky u prof. Chomkoviãa, kto-
r˘ ho poveril vedením cviãení, na
ktoré sa musel veºmi svedomite a
zodpovedne pripravovaÈ. HúÏev-
nato ‰tudoval, lebo jeho cieºom od
prvej chvíle bola vedecká ãinnosÈ.

Po odchode prof. Chomkoviãa sa
ujal vedenia katedry prof. Anton
Grom a Ing. Milan Stárek bol jeho
zástupcom. Neskôr bol ustanoven˘
za vedúceho Katedry chovu drob-
n˘ch hospodárskych zvierat. Jeho
‰tudijn˘ odbor – chov koÏu‰inov˘ch
zvierat - mal plné uplatnenie v pra-
xi, kde sa s jeho odbornou spolu-
prácou vybudovalo niekoºko v˘-
znamn˘ch fariem. Jednu z nich, v
Matú‰ove pri Galante, zameranú
na chov lí‰ok a noriek sám viedol,
keì po roku 1969 musel zanechaÈ
pedagogickú prácu na V·P.

Nepoddal sa, hoci podmienky
pracovné a Ïivotné neboli ºahké.
Odlúãen˘ od rodiny, ìalej vytrvale
a húÏevnate pracoval, hoci sa ne-
mohol podeliÈ so svojou prácou a
v˘sledkami, pretoÏe mal (ako aj
mnohí ìal‰í kolegovia) zakázanú

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe 25. októbra
2005 sa v zasadaãke Katedry
strojov a v˘robn˘ch systémov
MF uskutoãnia obhajoby dokto-
randsk˘ch dizertaãn˘ch prác:

o 8.00 bude Ing. JURAJ
JABLONICK¯, doktorand na
KVaTZ, obhajovaÈ prácu na té-
mu Diferenciálne prevody a ich
aplikácia,

o 9.30 h bude Ing. RUDOLF
ABRAHÁM, doktorand na
KVaTZ, obhajovaÈ prácu na té-
mu Interakcia pôdy a pojazdo-
vého ústrojenstva,

o 11.00 h bude Ing. KATARÍ-
NA ORSÁGOVÁ, doktorandka
na KSVS, obhajovaÈ prácu na
tému Vplyv rôznych spôsobov
obrábania na chemické vlast-
nosti pôdy a

o 13.00 h bude Ing. MIRO-
SLAV ÎIT≈ÁK, doktorand na
KVaTZ, obhajovaÈ prácu na té-
mu Technicko-ekonomické as-
pekty manaÏmentu manipulá-
cie a dopravy cukrovej repy.

Dekanka Fakulty agrobioló-
gie a potravinov˘ch zdrojov
SPU oznamuje, Ïe 
➤ 21. októbra 2005 o 11.00 h
na Katedre environmentalistiky
a zoológie (pavilón Z, 2. posch.,
miestnosÈ ã. 17) bude Ing. MÁ-
RIA BABO·OVÁ, externá dok-
torandka na KEZ, obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému Vplyv
poºnohospodárskych a urbán-
nych ekosystémov na kvalitu
vody vo vodnom toku KadaÀ;
➤ 27. októbra 2005 o 9.00 v
zasadaãke Katedry agroché-
mie a v˘Ïivy rastlín (pavilón
CH, 2. posch.) bude Ing. RE-

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypi-

suje v˘berové konanie na obsadenie miesta vedúceho Katedry ze-
leninárstva FZKI.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tát-
nou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom a-
lebo praktick˘m overením,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preu-
kázaÈ,

- písomne predloÏiÈ koncepciu ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu

zasielajte do 14. 10. 2005 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a
mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle §77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o
zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
ekonomiky FEM pre v˘uãbu predmetov v anglickom jazyku: ekono-
mika a obchodná politika rozvojov˘ch krajín, elektronické obchodo-
vanie.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej
jazykovej skú‰ke,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- skúsenosti z pobytov na in˘ch zahraniãn˘ch univerzitách,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
ekonomiky FEM pre v˘uãbu predmetov v anglickom jazyku: ekono-
mika a politika EÚ, anal˘za poºnohospodárskych politík.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej
jazykovej skú‰ke,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- skúsenosti z pobytov na in˘ch zahraniãn˘ch univerzitách,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
úãtovníctva a financií FEM pre v˘uãbu predmetov základy úãtovníc-
tva, úãtovníctvo podnikateºov, automatizácia úãtovníctva.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ minimálne jedného svetového jazyka (prioritne ang-
lick˘ jazyk) – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo
pohovorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax vo v˘uãbe úãtovníctva,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre od-
borného jazykového vzdelávania FEM pre v˘uãbu nemeckého jazyka.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore nemeck˘ jazyk s kombináciou in˘ cudzí jazyk
(rusk˘, anglick˘),

- vedecká hodnosÈ, resp. rigorózna skú‰ka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ‰peciálnej zootechniky
FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v zootechnickom odbore, resp. v prírodn˘ch vedách,
- akademick˘ titul PhD., resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – 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 formali-
zovanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preu-
kázaÈ,

- pedagogická prax minimálne 4 roky.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdela-
ní zasielajte do 14. 10. 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu
Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

2-SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ pre v‰etky úrovne
(rozsah v˘uãby 108 hod. = 2 x 2 hod./t˘ÏdeÀ v popolud. hodinách)

ZÁPISY A REGISTRÁCIA do 31. 10. 2005
*NOVINKA* V˘uãba AJ Callanovou metódou (4 x r˘chlej‰ia v˘uãba)

Súkromná jazyková ‰kola Nadácie ASPEKT
Akademická 4 ( budova Agroin‰titút ), 949 01 Nitra

� 037/73 322 18, 0905/636 106, ☛ aspekt@agroinst.sk, www.aspektnd.sk

AKREDITOVANÉ ZARIADENIE M· SR

Klub kultúrnej a záujmovej
ãinnosti blahoÏelá ãlenovi Di-
vadla KríÏom-KráÏom a zakla-
dajúcemu ãlenovi fotokrúÏku
Igorovi ·tvartákovi, ktor˘ 3.
septembra 2005 uzavrel man-
Ïelstvo s Klárou Pavelovou. 
K prianiu v‰etkého najlep‰ieho
na spoloãnej ceste Ïivotom sa
pripája aj redakcia Poºnohospo-
dára!

BLAHOÎELÁME

Z VOLEJBALU

ODPORÚâAME

publikaãnú ãinnosÈ. Pevne v‰ak ve-
ril, Ïe raz príde ãas a jeho pedago-
gická, publikaãná a politická ãin-
nosÈ bude prehodnotená a rehabili-
tovaná! DoÏil sa toho, aj verejného
ospravedlnenia v dvojt˘Ïdenníku
Poºnohospodár a bolo mu umoÏ-
nené vrátiÈ sa na pôvodné praco-
visko a vykonávaÈ pedagogickú ãin-
nosÈ. Kolektív b˘val˘ch spolupra-
covníkov ho s radosÈou privítal a
ná‰mu priateºovi a kolegovi Mila-
novi nerobilo problém v tichosti a

skromnosti poctivo pracovaÈ v sta-
ronovom kolektíve. Po dosiahnutí
65 rokov Ïivota odi‰iel na zaslúÏe-
n˘ odpoãinok.

Cel˘ Ïivot sa venoval práci. Aj
posledné roky svojho Ïivota, keì
ho prenasledovali rôzne choroby,
plne a s láskou sa venoval rodine.
Jeho smrÈou strácame vynikajúce-
ho odborníka, verného kamaráta,
dobrého ãloveka. 

Za v‰etk˘ch kolegov, priateºov
a susedov Otmar Hyro‰‰Katedra ‰peciálnej zootechniky FAPZ s hlbo-

k˘m zármutkom oznamuje, Ïe 24. septembra
2005 vo veku 80 rokov náhle zomrel dlhoroãn˘
kolega, vzácny ãlovek a odborník

prof. Ing. VLADIMÍR HUâKO, CSc.
Na poslednej ceste sme ho odprevadili 27.

septembra na Párovskom cintoríne. 
âesÈ jeho pamiatke!

Koncom septembra sa poºnohospodárska verejnosÈ navÏdy rozlúãila
s prof. Ing. Vladimírom Huãkom, CSc., v˘znamn˘m odborníkom, ktor˘
svoju vy‰e polstoroãnú v˘skumnú, vzdelávaciu, v˘chovnú a publikaãnú
ãinnosÈ zasvätil slovenskému chovu koní. ËaÏko slovami vyjadriÈ Ïiaº a
smútok jeho spolupracovníkov, b˘val˘ch ‰tudentov, nad odchodom ãlo-
veka so vzácnymi ºudsk˘mi vlastnosÈami, chápavého, ale aj bojujúceho
za svoje názory v kaÏdej situácii. 

Vladimír Huãko sa narodil 24. júla 1925 v roºníckej rodine v Starej
Turej. Po maturite na Vy‰‰ej ‰kole roºníckej v Ko‰iciach v roku 1945
vy‰tudoval Vysokú ‰kolu zemûdûlskú v Brne, kde bol promovan˘ v ro-
ku 1950. 

Na Katedre ‰peciálnej zootechniky pracoval od roku 1955, kde po-
stupne gradoval od postu odborného asistenta po funkciu vedúceho od-
boru chovu koní, post docenta, profesora, prodekana Zootechnickej fa-
kulty a prorektora V·P v Nitre. V roku 1974 musel na dlh˘ch 17 rokov
nútene opustiÈ túto ‰kolu. Poãas tohto obdobia nerezignoval, intenzívne
sa zapojil do budovania novovytvoreného Plemenárskeho podniku v
Topoºãiankach. V roku 1990 sa opäÈ vrátil na V·P, na Katedru ‰peciál-
nej zootechniky, kde ako pedagóg a uznávaná autorita pôsobil hojivo a
zmierlivo v ãasoch spoloãenského vrenia po roku 1990. 

Spolu s manÏelkou vychovali dvoch synov. Napriek nepriazni osudu,
keì jeho Ïivotná druÏka tragicky zahynula, v kontexte s vynúten˘m za-
mestnaním nerezignoval, doviedol obidvoch synov k úspe‰nému zvlád-
nutiu vysoko‰kolského ‰túdia.

Drah˘ Vladimír, nelúãime sa stiskom rúk, nie objatím ani vrúcnym
slovom, lúãime sa srdcom. V na‰ich spomienkach ostane‰ tak˘, ak˘ si
bol – priateº koní, usmievav˘, vá‰niv˘ diskutér a nezlomn˘ ãlovek v kaÏ-
dej chvíli svojho Ïivota.

Za Katedru ‰peciálnej zootechniky 
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.

Ovláda‰ dobr˘ jazyk ?

DIVADLO A. BAGARA: 7. –
8. 10. I. ako Ina, 10. – 12. 10. Aj
kone sa strieºajú, 11. – 12. 10. I.
ako Ina, 14. 10. norway.today,
14. – 15. 10. Kabaret, 16. 10.
Martin Luther (opera), 19. – 21.
10. Peter Pan, 19. – 20. 10. I.
ako Ina, 21. – 22. 10. Obrázkari;
ORBIS: 7. – 12. 10. Genesis –
príbeh Modrej planéty, 7. – 12.
10. Pán a pani Smithovci, 13. –
19. 10. Temná voda, 20. – 26.
10. Gól; LIPA: 7. – 9. 10. Kinsley
– Bavme sa o sexe, 8. – 9. 10.
Roboti, 10. – 12. 10. Kúsok neba,
13. – 16. 10. Rí‰a vlkov, 13. – 19.
10. Zvieracia kazajka, 21. – 26.
10. JaskyÀa; FILMOV¯ KLUB
NITRA (aula UKF): 10. 10. Reví-
zori, 10. 10. Kto sa bojí Virginie
Woolfovej, 11. 10. Ghost dog –
Cesta samuraja, 17. 10. Polnoã-
n˘ kovboj, 17. 10. Cudzej‰í neÏ
raj, 18. 10. Metropolis, 19. 10. My
zdes.

V prvom kole najvy‰‰ej muÏ-
skej volejbalovej súÈaÏe privítajú
dnes o 18.00 h hráãi VK Ekonóm
SPU Nitra v hale SPU tím Mala-
ciek a v sobotu 8. 10. o 15.00 h
druÏstvo VKP Bratislava. Príìte
nás povzbudiÈ!!! -r-

Najúspe‰nej‰í kolektívny ‰port minulého súÈaÏného roãníka v Nit-
re, majster Slovenska pre rok 2005 BK K CERO SPU, je uÏ minulos-
Èou. Keì sa majiteº K CERO pán Roman Cerulík rozhodol ukonãiÈ
sponzorovanie klubu, na chvíºu sa zdalo, Ïe majster bude maÈ v no-
vom roãníku veºké problémy. Ukázalo sa v‰ak, Ïe druhá ãasÈ vlaÀaj-
‰ieho názvu – SPU je dostatoãnou znaãkou kvality.

Hlavné bremeno zodpoved-
nosti a problémov si na svoje
plecia zobral prof. Imrich Oken-
ka, rektor SPU, ktor˘ prijal funk-
ciu prezidenta klubu. Pod jeho
manaÏovaním sa zi‰iel solídny
tím schopn˘ch a ochotn˘ch ºudí,
medzi ktor˘ch Ing. J. Pollák,
Ing. M. Pisár a doc. A. Kretter,
rozhodne patria.
Menovaní zís-
kali solventn˘ch
sponzorov na
ãele s firmou
CASTA Slova-
kia, (odkiaº je aj
názov klubu) a
ZIPP. Za ta-
k˘chto podmie-
nok bol nov˘ re-
alizaãn˘ tím na
ãele s trénerom M. Markom uÏ
zaãiatkom augusta pripraven˘
formovaÈ novotvoriaci sa kolektív
hráãov. Z majstrovského kádra
ostalo totiÏ len torzo, keì okrem
kapitána druÏstva Semana ostali
iba RidzoÀ, Vojtek a Marko jun.
Pri‰li v‰ak schopní hráãi Krko‰,
âervenka a Lutovsk˘. Posilnili
nás aj legionári Jovanoviã
(BaH), Dimaviãius (LI) a Nixon
(USA). Z hosÈovania sa vrátil

BrliÈ. Podºa slov kapitána máme
slab‰ie muÏstvo, neÏ bolo to, s
ktor˘m sme sa stali majstrami,
ale silnej‰ie, neÏ s ak˘m sme
majstrovsk˘ roãník zaãínali. NuÏ
uvidíme!

KaÏdopádne, nezaãali sme
najlep‰ie, veì prv˘ zápas v Spi‰-
skej Novej Vsi sme hladko pre-

hrali 101 : 86,
keì na‰im naj-
lep‰ím hráãom
bol RidzoÀ (16
bodov a 12 do-
skokov). Podºa
slov trénera
sme katastro-
fálne bránili...!
NuÏ, aspoÀ sa
nepotvrdí, Ïe
„... prvé vyhrání

z kapsy vyhání“. Liga sa len za-
ãína. 

V‰etk˘ch vás ãakáme vo vy-
novenej ‰portovej hale SPU
najbliÏ‰ie uÏ v sobotu 9. ok-
tóbra o 18.00 h, keì na domá-
cej palubovke privítame suse-
da z Levíc. Nech halou znie
mohutné Nitra (SPU) do toho!
a nech máme z hry na‰ich bas-
ketbalistov radosÈ aj v novom
súÈaÏnom roãníku. -Rj-

âíslo Uzávierka Vyjde

1 12.   9. 23.   9.

2 30.   9. 7. 10.

3 13. 10. 21. 10.

4 27. 10. 4. 11.

5 10. 11. 18. 11.

6 24. 11. 2. 12.

7 8. 12. 16. 12.

8 4. 1. 2006 13.   1.

9 19.   1. 27.   1.

10 2.   2. 12.   2.

âíslo Uzávierka Vyjde

11 16. 2. 24. 2.

12 2. 3. 12. 3.

13 16. 3. 24. 3.

14 30. 3. 7. 4.

15 13. 4. 21. 4.

16 27. 4. 5. 5.

17 11. 5. 19. 5.

18 25. 5. 2. 6.

19 8. 6. 16. 6.

20 22. 6. 30. 6.

Harmonogram vydávania dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár
v akademickom roku 2005/2006


