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Potvora je to jarné slnieãko! Na
jednej strane vstupuje do svedo-
mia gazdiniek, Ïe ich okná uÏ
preveºmi potrebujú jarn˘ kúpeº,
na druhej zas neodolateºnou si-
lou vábia vziaÈ si ºahké sako a
vyjsÈ na prechádzku. MôÏete
dvakrát hádaÈ, ão som zvolila!
Pobrala som sa do ná‰ho mest-
ského parku, do oázy zelene, ako
hlása informaãná tabuºa. Park je
e‰te ako rekonvalescent. Zima sí-
ce nie je choroba, ale... a tá toh-
toroãná bola veru dlhá. Slnko
v‰ak robí zázraky a onedlho park
zhodí siv˘ Ïupan a obleãie sa do
farebného. UÏ sú tu prvé názna-
ky. Pri jazere na niekoºk˘ch cen-
timetroch ‰tvorcov˘ch Ïlté hlávky
prv˘ch kvietkov. Nenapodobiteº-
n˘ koncert vtáãích hlasov. 

Park je dnes pln˘ ºudí. Domi-
nujú mamiãky so spiacimi bábät-
kami v koãíkoch, ockovia s t˘mi
väã‰ími na preliezkach, nezaos-
távajú bicyklisti a korãuliari na ko-
lieskach, dievãence v krátkych
triãkách s hol˘m pupkom. Psíã-
kari. Páriky. Aj dedko stojaci pri
starom rozheganom bicykli po-
zorne sleduje, ão sa deje na hla-
dine aj pod Àou. Zrazu z ostrov-
ãeka zdeseno vylietajú divé kaã-
ky. Ktovie, ão ich vyru‰ilo? V⁄by
sa ako vÏdy smutne skláÀajú nad
hladinou a moÏno si ‰u‰kajú, Ïe
by nebolo od veci zorganizovaÈ
nejaké jarné upratovanie. Príroda
si síce s mnoh˘m poradí sama,
ale s umel˘mi hmotami a in˘m
ne‰várom veru nie. Scenériu oÏi-
vuje oranÏová na‰ej fakulty, zá-
hradníci sa urãite onedlho pustia
do svojej „predzáhradky“, aby niã
neostali dlÏní svojmu remeslu. Aj
novo vysadená lipka sa uÏ te‰í na
jar. Je tu iba krátko, zasadili ju ro-
tariáni ako Ïivú pripomienku na
v˘roãie svojho zaloÏenia. Zakotvi-
li neìaleko nej aj novú laviãku.
Slovom, pekne je tu... ticho a po-
hoda. Naru‰í ju návrat do reality
spravodajskej relácie. Veºká vo-
da vyãíÀa. PovodeÀ rúca hrádze
a vyháÀa ºudí z príbytkov, tu v ne-
ìalek˘ch Trsticiach, na Morave aj
v Rumunsku. 

Tak˘ bol tohtoroãn˘ prv˘ apríl.
Nie tak˘ z recesie. Skutoãná prvá
aprílová sobota. 

A okná? Tie poãkajú... 
K. POTOKOVÁ
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Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky
celulárnych a subcelulárnych ‰truktúr slávnostne otvori-
li 14. marca v priestoroch Katedry fyziológie Ïivoãíchov
Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Pri strihaní pás-
ky vo farbách fakulty bol prítomn˘ prorektor univerzity
prof. Du‰an Húska, dekan fakulty prof. Jozef Bulla, pra-
covníci katedry, ale aj vzácni hostia zo spolupracujúcich
in‰titúcií, Slovenského centra poºnohospodárskeho v˘s-
kumu a plemenárskych organizácií. Unikátne pracovis-
ko, jediné svojho druhu na Slovensku, je podºa slov pro-
rektora Húsku ìal‰ím krokom k získaniu ‰tatútu v˘skum-
nej univerzity. Zariadenie na anal˘zu kvality spermií v
hodnote 1,3 milióna korún bude maÈ podºa vedúceho ka-
tedry doc. Petra Massányiho ‰iroké pole vyuÏitia v cho-
vateºskej praxi, ale aj v humánnej sfére. Foto: (za)

Veºká noc predo dvermi, ostaÀte, chlapci, verní – i napriek dievãat kriku – dobrému svojmu zvyku.
Dievãatám veºa vody a chlapcom málo ‰kody! Snímka: ªUBOMÍR BAËA

Postavenie vedy na Slovensku
je dlhodobo niekde na jednom z
posledn˘ch miest záujmu spoloã-
nosti ako celku. S t˘m súvisí aj jej
neuspokojivé financovanie, ne-
dostatoãná materiálovo-technic-
ká základÀa a mnoÏstvo nedorie-
‰en˘ch otázok organizaãného
charakteru. S postavením vedy
úzko súvisí aj postavenie vedcov,
úspe‰ní vedeckí pracovníci sa
len v˘nimoãne stávajú spoloãen-
sky uznávan˘mi celebritami, kto-
r˘ch práca a osobnosÈ by bola
prezentovaná v médiách a slúÏila
by ako pozitívny vzor hodn˘ na-
sledovania. 

Veda sa v‰ak málokedy v histó-
rii te‰ila hluãn˘m ováciám. Bola
vÏdy spojená skôr s tichou, soli-
térnou atmosférou, s nad‰ením a
obetavou prácou jednotlivcov,
ktorí sa nehnali za peniazmi, ale
ktor˘ch fascinovalo nepoznané,
pre ktor˘ch samotné spoznávanie
bolo vÏdy tou najväã‰ou odmenou
a satisfakciou. 

Dne‰ná veda sa v‰ak ãoraz
viac stáva skôr tímovou ako indi-
viduálnou prácou, aj keì za kaÏ-

d˘m kúskom vykonanej práce tre-
ba vidieÈ aj osobn˘ prínos kaÏdé-
ho tvorivého jedinca. Veda je tieÏ
ãoraz viac podmienená zloÏit˘m a
technologicky nároãn˘m prístrojo-
v˘m vybavením, bez ktorého si
mnohí vedci svoju prácu uÏ neve-
dia ani predstaviÈ a objektívne po-
vedané, v mnoh˘ch prípadoch ani
nie je moÏná.

Sídlom vedy na Slovensku sú
jednak ‰peciálne vedeckov˘-
skumné in‰titúcie, jednak vysoké
‰koly. Ak by sme to v‰etko spoãí-
tali, moÏno by sa nám zazdalo, Ïe
ich poãet je pre malé Slovensko
viac neÏ dostatoãn˘ a Ïe v˘sledky
ich práce nie sú aÏ také prevrat-
né. Úspe‰nosÈ vedeckej práce je
v‰ak pomerne ÈaÏké meraÈ – ne-
staãí vyjadriÈ ju len objemom spo-
trebovan˘ch finanãn˘ch prostried-
kov alebo poãtom vynálezov ãi
prijat˘ch patentov. Vedeck˘ po-
krok sa totiÏ len málokedy udeje
za „veºkého tresku“. Skutoãne veº-
ké objavy sa veºk˘mi ãasto stá-
vajú aÏ z historického, retrospek-
tívneho pohºadu, keì sa spoloã-
nosÈ spätne pozrie na to, ako ten

ãi onen objav zmenil ãi uºahãil Ïi-
vot ãloveka a spoloãnosti, ako
prispel k ìal‰ím nadväzn˘m obja-
vom. V aktuálnom ãase sa aj veº-
k˘ objav môÏe zdaÈ len mal˘m,
nepatrn˘m zrnkom v mozaike ve-
deck˘ch v˘sledkov a prínosov.
âastokrát sa v aktuálnom ãase
objav ani za objav nepovaÏuje,
moÏno sa neÏiãliv˘m okolím aj
znevaÏuje a, naviac, ako v‰etko
nové, len ÈaÏko sa presadzuje a
uvádza do Ïivota.

A naviac, sotva moÏno oãaká-
vaÈ, Ïe krajina s piatimi miliónmi
obyvateºov bude rovnako vedecky
produktívna ako krajina s 50 ãi
500 miliónmi obyvateºov. Myslím
si v‰ak, Ïe rovnako ako v minu-
losti, tak aj teraz Slovensko malo
a aj má vedeck˘ch nad‰encov,

âo na‰a veda dáva a môÏe
daÈ Slovensku a svetu?

âestn˘ doktorát 
do âesk˘ch Budûjovíc

Za zásluhy o rozvoj Fakulty
ekonomiky a manaÏmentu SPU
v Nitre a dlhoroãnú spoluprácu
vo vedeckov˘skumnej a peda-
gogickej ãinnosti bude 4. mája 
o 13.00 h v aule na‰ej univerzi-
ty slávnostne udelen˘ titul doc-
tor honoris causa prof. Ing. F.
ST¤ELEâKOVI, CSc., prorek-
torovi Juhoãeskej univerzity 
v âesk˘ch Budûjoviciach. -r-

Vynoven˘ dizajn
www.polnohospodar.sk

MoÏno ste uÏ stihli zaregis-
trovaÈ, Ïe od 3. apríla sme vy-
novili na‰u webovú stránku.
Okrem tradiãn˘ch rubrík a pre-
hºadnej‰ieho archívu jednotli-
v˘ch roãníkov tu nájdete naprí-
klad vyhºadávaã ãlánkov uve-
rejnen˘ch v Poºnohospodári, ãi
formulár, prostredníctvom kto-
rého nám priamo môÏete po-
sielaÈ svoje námety a reakcie.
Te‰íme sa na ne! redakcia

Pri príleÏitosti osláv DÀa uãiteºov ocenil minister ‰kolstva László
Szigeti v utorok 28. marca 2006 pedagógov z celého Slovenska. Na
slávnostnom akte v Divadle Jána Palárika v Trnave si medaily sv.
Gorazda a ìakovné listy prevzalo ‰tyridsaÈosem uãiteºov základ-
n˘ch, stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl. Za dlhoroãnú ediãnú prácu v ob-
lasti poºnohospodárstva a v˘znamn˘ podiel na riadiacej, organizá-
torskej práci SPU v Nitre udelil minister ‰kolstva Malú medailu sv.
Gorazda Ing. OªGE ROHÁâIKOVEJ, kvestorke SPU (na snímke).
Srdeãne blahoÏeláme! -r-

Po niekoºkomesaãnej príprave,
anal˘zach a konzultáciách zaãala
firma Siemens s rekon‰trukciou te-
lefónnej ústredne Slovenskej poº-
nohospodárskej univerzity. 

Doteraj‰ia kapacita ústredne
dosahovala 800 poboãkov˘ch li-
niek, priãom pre zabezpeãenie
komplexnej prevádzky v‰etk˘ch
pracovísk vrátane deta‰ovan˘ch
bolo treba pribliÏne 1200 liniek. 

Z tohto dôvodu sa pre‰lo z trojãísel-
ného na ‰tvorãíselné oznaãenie jed-
notliv˘ch klapiek. 

Aby bol prechod na nové ãísla ão
najjednoduch‰í, vyuÏili sa existujúce
trojmiestne ãísla klapiek. Rekto-
rátne pracoviská a dekanáty fakúlt
majú priradené pred pôvodné klap-
ky ãíslo 5xxx, ostatné pracoviská v
areáli univerzity ãíslo 4xxx. Praco-
viská mimo areálu, ktoré mali malé

ústredne s dvojãíslami, majú pred-
radené dvojice ãísel: Zobor – 52xx,
Mariánska – 56xx a Tulipánová –
54xx. Pre ostatné pracoviská, kto-
ré nemali kompletné telefónne
ústredne, sa vytvorili súbory ãísel. 

Predvoºba pre SPU v rámci ve-
rejnej telefónnej siete je 641 (na-
miesto pôvodnej 6508). 

âísla spojovateºky: 641 4111,
641 5111 alebo 641 5112.

Zoznam nov˘ch telefónnych ãí-
sel nájdete na webovej stránke
SPU www.uniag.sk. -r-

Túto otázku poloÏili novinári niektor˘m predstaviteºom
vedy a techniky na Slovensku pri príleÏitosti udeºovania
ocenení Vedec roka SR 2005. Priná‰ame názor jedného 
z nich, doc. JÁNA GADU·A z Katedry mechaniky a stroj-
níctva Mechanizaãnej fakulty SPU.
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Správa o ãinnosti Slovenskej
poºnohospodárskej kniÏnice za rok
2005 bola jedn˘m z bodov rokova-
nia kolégia, ktoré sa konalo 27.
marca. Po jej prerokovaní a ná-
slednej diskusii bola schválená s
pripomienkami a poìakovaním
rektora v‰etk˘m pracovníkom
kniÏnice za ich úsilie pomôcÈ roz-
voju univerzity. KniÏnici sa uloÏilo
spracovaÈ koncepciu technického
rozvoja s ohºadom na aplikáciu
IKT a zintenzívniÈ informaãné akti-
vity smerom k ‰tudentom a za-
mestnancom SPU. Kolégium ìalej
vzalo na vedomie návrh organi-
zaãno-technického zabezpeãenia
osláv 60. v˘roãia zaloÏenia samo-
statnej V·P v Nitre s t˘m, Ïe pred-
seda organizaãného ‰tábu osláv,
prof. M. Láteãka, designovan˘ rek-
tor SPU, bude kolégium rektora o
priebehu príprav priebeÏne infor-
movaÈ. Rektor I. Okenka informo-
val o ponuke akademického infor-
maãného systému, vyvinutom na
UPJ· v Ko‰iciach, ktor˘ sa uÏ apli-
kuje na ôsmich univerzitách v rám-
ci Slovenska. Univerzita zaujme
stanovisko k tejto téme po odbor-

nej diskusii so zainteresovan˘mi.
Kolégium bolo informované aj o o-
ceneniach, ktoré získali na‰i za-
mestnanci: doc. J. Gadu‰ v rámci
ankety Vedec roka 2005 a kolektív
FAPZ za projekt Leonardo da
Vinci, zameran˘ na tvorbu vzdelá-
vacieho CD pre oblasÈ ochrany
rastlín. Rektor informoval aj o po-
Ïiadavke riaditeºa VPP Ing. P.
Brezovského zaãaÈ rokovania s
vlastníkmi pôdy a na vysporiada-
nie vlastníckych vzÈahov pod zá-
vlahovou vodnou nádrÏou v Kolí-
Àanoch. Kolégium vzalo na vedo-
mie oznámenie doc. V. Paãutu o
ukonãení funkãného obdobia
predsedu RO OZ a termíne kona-
nia v˘roãnej konferencie, na ktorej
sa budú konaÈ aj voºby nov˘ch
funkcionárov. Kolégium ocenilo
zásluÏnú prácu predsedu a ostat-
n˘ch funkcionárov v prospech za-
mestnancov SPU. Odznela aj in-
formácia o iniciatíve ‰tudentov za-
pojiÈ sa do jarného upratovania o-
kolia ·D, o pripravovan˘ch ‰kole-
niach zamestnancov o bezpeã-
nosti prevádzky osobn˘ch poãíta-
ãov a i. -r-

Snímka: JÁN LUKY
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Veda sa málokedy v histórii te‰ila hluãn˘m 
ováciám. Bola vÏdy spojená skôr s tichou, 

solitérnou atmosférou, s nad‰ením a obetavou
prácou jednotlivcov, ktorí sa nehnali za peniazmi,

ale ktor˘ch fascinovalo nepoznané...

Vedeck˘ pokrok sa zriedka udeje 
za „veºkého tresku“. Skutoãne veºké objavy 
sa veºk˘mi ãasto stávajú aÏ z historického, 

retrospektívneho pohºadu...

Slovensko malo a aj má vedeck˘ch nad‰encov,
ktorí majú dosÈ odvahy a znalostí na to, 

aby v „mori“ vedy plávali ako „malé parníãky“ 
v jednom ‰íku s „transkontinentálnymi kríÏnikmi“.

DE≈ NA UNIVERZITE V SPOLOâNOSTI FYZIKOV Z CERNU

(Dokonãenie z 1. str.)

RaÏn˘ chlieb pre zdravie

Fyzika mikrosveta
Zv˘‰iÈ úroveÀ ‰pecifick˘ch

poznatkov a vedomostí poºno-
hospodárov o ochrane rastlín a
prostredníctvom nadobudnu-
t˘ch vedomostí zv˘‰iÈ konku-
rencieschopnosÈ farmárov, to je
cieº projektu Leonardo da Vinci
(HU/02/B/F/PP – 136012), rie‰e-
ného v období rokov 2003 aÏ
2005 pod názvom Tvorba vzde-
lávacích pomôcok v oblasti
ochrany rastlín pre mal˘ch a
stredn˘ch farmárov. 

V dlhodobej perspektíve sa ako
dôsledok projektu oãakáva zniÏo-
vanie vstupov chemick˘ch prí-
pravkov do Ïivotného prostredia,
ão priamo ústi do produkcie bez-
peãnej‰ích základn˘ch potravino-
v˘ch zdrojov rastlinného pôvodu.

Navrhovateºom, koordinátorom
a kontraktorom projektu bola ma-
ìarská firma Trebag Property
and Projektmanagement, Ltd.
Zapojili sa doÀ univerzity, ‰tátne
a verejné in‰titúcie a súkromné
organizácie z âeska, ·panielska,
Grécka, Maìarska a Slovenska,
ktoré reprezentovala na‰a uni-
verzita. Koordinátorkou za SPU
bola dekanka Fakulty agrobioló-
gie a potravinov˘ch zdrojov, prof.
M. Lacko-Barto‰ová.

V˘stupom je ‰trnásÈmodulov˘
multimediálny vzdelávací mate-
riál v elektronickej podobe (CD-
ROM) o ochrane rastlín (p‰enica,
jaãmeÀ, slneãnica, kukurica, ze-
miaky, koreÀová zelenina, papri-
ka, melón, kapustovité zeleniny,
kôstkoviny, viniã, olivy a citrusy)
proti chorobám, ‰kodcom a buri-
nám pre poºnohospodárov, ‰tu-
dentov a ìal‰iu odbornú a vedec-
kú komunitu v piatich jazykoch. 

Produkt bol na veºtrhu komu-
nikaãn˘ch a informaãn˘ch tech-
nológií v oblasti multimédií oce-
nen˘ Európskou peãaÈou exce-
lencie za rok 2006. 
Info: www.plantprotection.hu -r-

V‰etko
o ochrane
rastlín

Jubilant sa narodil 7. apríla
1936 v dedinke Bottovo, v okrese
Rimavská Sobota. Jeho rodisko v
Àom od detstva formovalo vzÈah k
pôde a rastlinám. Po ukonãení zá-
kladnej ‰koly sa prihlásil na Stred-
nú poºnohospodársku technickú
‰kolu a po maturite v roku 1955 sa
stal ‰tudentom fytotechnického
odboru Agronomickej fakulty V·P
v Nitre. Pedagogickú ãinnosÈ vo
funkcii odborného in‰truktora na
Katedre rastlinnej v˘roby (KRV)
vykonával uÏ ako ‰tudent a od ro-
ku 1959 tu nastúpil do riadneho
pracovného pomeru. V priebehu
zamestnania na katedre v rokoch
1961 a 1962 pracoval v rámci v˘-
pomoci slabo hospodáriacim druÏ-
stvám ako agronóm na JRD Pod-
horany v okrese Nitra. 

Du‰an Kulík je jedn˘m z absol-
ventov tzv. „·paldonovej ‰koly“.
Pod vedením akademika ·paldona
v roku 1971 úspe‰ne obhájil kan-
didátsku dizertaãnú prácu. V roku
1981 sa habilitoval na docenta v
odbore ‰peciálna rastlinná v˘roba
a v roku 1998 ho prezident SR vy-
menoval za profesora. V rokoch
1994 aÏ 2000 bol vedúcim katedry.
Vychoval desiatky diplomantov a
niekoºko doktorandov. Bol ãlenom
vedeck˘ch rád vysok˘ch ‰kôl a dl-
hé roky ãlenom ·tátnej odrodovej
komisie pri ÚKSUP-e v Bratislave.
V súãasnosti je ãestn˘m ãlenom
Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied.

Prof. Ing. Du‰an Kulík, PhD.,
poãas svojho pôsobenia na SPU
absolvoval zahraniãné ‰tudijné
pobyty v Halle, Moskve a v Gödö-
llő. Ako expert UNESCO bol na
Kube a v Mexiku, kde predná‰al
na univerzitách a vo v˘skumn˘ch
ústavoch s poºnohospodárskym
zameraním. Za vykonanú prácu
mu bolo vyjadrené uznanie z
UNESCA v ParíÏi. Jeho obetavá
pedagogická práca bola odmene-
ná aj plaketou J. A. Komenského,
ktorú prevzal ku DÀu uãiteºov v ro-
ku 2001. 

Zaãiatok vedeckov˘skumnej
ãinnosti prof. Kulíka sa datuje od
roku 1963. Jeho srdcovou záleÏi-
tosÈou bola najmä kukurica, jaã-
meÀ jarn˘ a zemiaky. Poãas ‰ty-
ridsaÈroãného pôsobenia na uni-
verzite nepretrÏite odovzdával
svoje skúsenosti pestovateºskej
praxi. Napísal niekoºko monografií
a mnoÏstvo vedeck˘ch prác. Po-
sudzoval pestovateºské programy
a aktívne sa zúãastÀoval na rôz-
nych vedeck˘ch a odborn˘ch po-
dujatiach. Po cel˘ Ïivot sa podieºal
a aj na dôchodku sa podieºa na
zveºaìovaní slovenského poºno-
hospodárstva na úseku rastlinnej
v˘roby.

Do ìal‰ích rokov prajeme
ná‰mu jubilantovi veºa pevného
zdravia, elánu a radosÈ z dosiah-
nut˘ch úspechov! 

Kolektív 
Katedry rastlinnej v˘roby

K Ïivotnému jubileu prof. Kulíka

Poãas dvoch t˘ÏdÀov, od 6. do
21. marca 2006, sa postupne pri-
pojilo takmer ‰esÈdesiat univerzít
a vedeck˘ch in‰titúcií, ktoré priví-
tali na svojej pôde záujemcov o
fyziku z radov stredo‰kolákov.
·tudenti pod odborn˘m vedením
fyzikov analyzovali reálne dáta z
experimentov CERN-u, odhaºo-
vali podstatu a vlastnosti ‰truktú-
ry hmoty, oboznámili sa s hlavn˘-
mi my‰lienkami kvantovej fyziky
a modelmi popisujúcimi tajomn˘
svet mikroãastíc. V závere kaÏ-
dého dÀa sa prostredníctvom
systému virtuálnych videokonfe-
rencií spojili s ìal‰ími úãastníkmi
a spoloãne diskutovali. 

Do druhého roãníka projektu
sa zapojila aj Slovenská poºno-
hospodárska univerzita. V uto-
rok 21. marca 2006 k nám zaví-
talo 46 ‰tudentov nitrianskych
gymnázií, ktor˘ch privítal rektor
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka,
PhD. Po jeho príhovore vystúpil
s predná‰kami na tému ·tan-
dardn˘ model elementárnych
ãastíc a Ur˘chºovaãe a detektory
elementárnych ãastíc RNDr.
Ivan Melo, PhD., z Katedry fyzi-
ky Îilinskej univerzity. Obe pred-
ná‰ky sú archivované na stránke
http://fyzika.utc.sk/vk/archiv. 

Po predná‰kach nasledovali
praktické cviãenia, poãas ktor˘ch
‰tudenti pod odborn˘m vedením
Mgr. Gabriely Tarjányiovej z KF
ÎU, analyzovali na poãítaãoch
reálne údaje rozpadu Z0 bozónov
na detektore OPAL. KeìÏe boli

‰ikovní, zostal im ãas aj na pre-
hliadku laboratórií na Mechani-
zaãnej fakulte. Získané v˘sledky
OPAL experimentov ‰tudenti vy-
hodnotili a svoje závery prednies-
li na videokonferencii, do ktorej
boli okrem na‰ej univerzity a fyzi-
kov z CERN-u pripojené aj uni-
verzity v Oslo, Kodani, Katovi-
ciach, Catanii a Pre‰ove. Po
zhodnotení anal˘z sa medzi ‰tu-
dentmi a fyzikmi v CERN-e roz-
prúdila Ïivá debata o aktuálnych
problémoch fyziky a nov˘ch obja-
voch v oblasti ãasticovej fyziky.

Na základe reakcií ‰tudentov a
v˘sledkov dotazníkového pries-
kumu moÏno skon‰tatovaÈ, Ïe
‰tudentom sa deÀ stráven˘ na

„Fyzika patrí medzi vedy o prí-
rode. ObjavovaÈ jej zákonitosti
znamená lep‰ie spoznávaÈ príro-
du, svoje okolie, prostredie, v kto-
rom Ïijeme. To je vÏdy vzru‰ujú-
ce a dobrodruÏné. Hoci Sloven-
sko nemá na efektívny a úãinn˘
v˘skum v oblasti mikroãastíc ade-
kvátne technické podmienky,
aplikáciou prostriedkov informaã-
n˘ch a komunikaãn˘ch technoló-
gií môÏeme nahliadnuÈ do práce
najv˘znamnej‰ích svetov˘ch la-
boratórií, môÏeme sa spolupodie-
ºaÈ na v˘skumnej práci najv˘z-
namnej‰ích vedcov, fyzikov.“

(Z príhovoru prof. I. Okenku)

Mladí záujemcovia o fyziku si na praktick˘ch cviãeniach vyskú‰ali ana-
l˘zy reálnych dát z experimentov CERNu.

âo na‰a veda dáva a môÏe daÈ Slovensku a svetu?

covníci aj takto zviditeºÀujú Slo-
vensko. 

Treba v‰ak povedaÈ aj to, Ïe aj
napriek tomu, Ïe v ostatnom ãase
akoby sa vede zaãalo venovaÈ
viac pozornosti t˘m, Ïe boli vy-
tvorené rôzne agentúry na pod-
poru vedy, práca sa pre vedcov
vôbec neuºahãila a nestala sa ra-
dostnej‰ou. Naopak, v záplave
t˘ch, ktorí sa na vede chcú len
priÏivovaÈ a vykazovaÈ prehºady o
v˘sledkoch t˘ch, ktorí vedu sku-
toãne e‰te robia (ale moÏno uÏ
dlho nebudú), sú vedci nútení „re-
kvalifikovaÈ sa“ za administráto-
rov, ktorí väã‰inu svojho ãasu trá-
via hºadaním a ‰tudovaním kon-
kurzn˘ch podmienok a termínov

technické vybavenie ‰tudijného
prostredia. 

Otvorením hraníc sa roz‰íril aj
priestor pre medzinárodnú ve-
decko-technickú spoluprácu a v˘-
menu skúseností, ão mnohí ve-
deckí pracovníci s nad‰ením pri-
vítali. Má to v‰ak aj istú negatív-
nu stránku, a to, Ïe sa otvoril
priestor aj pre odliv mlad˘ch ve-
deck˘ch kádrov do zahraniãia,
kde ich ãastokrát zlákajú buì lep-
‰ie pracovné podmienky z hºadis-
ka prístrojového vybavenia, ale-
bo lep‰ie finanãné ohodnotenie.
T˘m sa slovenská veda ãiastoã-
ne ochudobÀuje o ist˘ vedeck˘
potenciál, ale na druhej strane
úspe‰ní slovenskí vedeckí pra-

tej-ktorej agentúry, písaním pro-
jektov a správ, po posúdení kto-
r˘ch im príslu‰né agentúry ani len
neoznámia stanovisko hodnotite-
ºov, a ak uÏ aj v konkurencii us-
pejú, nasleduje ìal‰ia tortúra so
zdolávaním rôznych administra-
tívnych obmedzení pri nákupe
potrebnej techniky. Vedecká prá-
ca sa takto stáva aj sizyfovskou a
je aÏ obdivuhodné, koºko sloven-

la do európskeho v˘skumného
priestoru (European Research
Area) skôr, ako sa Slovensko sta-
lo plnoprávnym ãlenom EÚ.

Zákony a nariadenia sa inak vi-
dia z poslaneck˘ch lavíc ako z
pozície ãloveka, ktor˘ ich má
uplatÀovaÈ v reálnom Ïivote,
resp. sa im podrobovaÈ. Veda a
vedeck˘ pokrok sa v‰ak nedá na-
riadiÈ ani riadiÈ zo zákona. Vedec

V tejto súvislosti by bolo potrebné
zdôrazniÈ práve slovo základ,
pretoÏe na‰e základné a stredné
‰koly sa pri príprave a realizácii
vzdelávacieho procesu väã‰inou
orientujú na pomyselného „stred-
ného“ Ïiaka a túto tendenciu si
osvojilo aj na‰e vysoko‰kolské
vzdelávanie. âo nám ch˘ba, je
v˘chova „‰piãiek“, elitná v˘chova
t˘ch, ktorí vykazujú nadpriemer-
né v˘sledky v niektorom zamera-
ní. Tak˘chto mlad˘ch ºudí treba
viac motivovaÈ, venovaÈ im uÏ vo
vysoko‰kolskej príprave viac po-
zornosti, poskytnúÈ im k ich práci
aspoÀ relevantné dobe, ak uÏ nie
dobu predstihujúce materiálno-

ktorí majú dosÈ odvahy a znalostí
na to, aby v „mori“ vedy plávali
ako „malé parníãky“ v jednom ‰í-
ku s „transkontinentálnymi kríÏ-
nikmi“. MoÏno sa slovenská veda
v tomto mori javí len ako malá
bodka, ale aj táto bodka je dôleÏi-
tá, pretoÏe môÏe signalizovaÈ –
rovnako ako bodka vo vete – ist˘
predel. A môÏe ísÈ o veºmi váÏny
a dôleÏit˘ predel.

Slovensko v‰ak dáva – aj na-
priek mnoh˘m spochybÀujúcim
hlasom – mlad˘m ºuìom vzdela-
nie na veºmi dobrej úrovni, ão je
základn˘m predpokladom ich ús-
pe‰nej práce aj na poli vedy. 

sk˘ch vedeck˘ch pracovníkov
dosahuje v˘sledky na európskej
ba aj svetovej úrovni, o ãom
svedãí ich zapojenosÈ do medzi-
národn˘ch vedeck˘ch tímov a
záujem o v˘sledky ich vedeckej
práce aj v zahraniãí. Dokladom je
aj fakt, Ïe slovenská veda vstúpi-

musí maÈ najprv sám vieru v seba
a v svoje schopnosti, ale musí
maÈ aj dôveru spoloãnosti v to, ão
robí. PretoÏe, ako uÏ pred mno-
h˘mi rokmi povedal Albert Ein-
stein, „hodnotenie ãloveka má vy-
chádzaÈ z toho, ão dáva, nie z to-
ho, ão je schopn˘ získaÈ“.

V roku 2005 pri príleÏitosti Svetového roka fyziky zorganizovala
Európska skupina pre popularizáciu ãasticovej fyziky (EPOG) a Európ-
ska fyzikálna spoloãnosÈ (EPS) projekt s názvom Hands on Particle
Physics – European Masterclasses for High School Students. Akcia,
urãená ‰tudentom stredn˘ch ‰kôl, sa stretla s mimoriadnym ohlasom,
preto sa organizátori rozhodli usporiadaÈ aj jej druh˘ roãník.

Ak sa sp˘tate obyvateºa Fínska, ão mu ch˘ba najviac z jeho do-
mova v zahraniãí, odpoveì najãastej‰ie znie: raÏn˘ chlieb a sau-
na. Prípadne oboje.

FUNKâNÉ POTRAVINY Z POHªADU VEDCA I BEÎNÉHO KONZUMENTA

Na univerzite v Turku sa 8. aÏ
10. marca konala konferencia o
funkãn˘ch (zdrav‰ích) potravinách,
podporovaná Európskou komisiou.
Cieºom tohto prvého stretnutia bolo
implementovaÈ doteraj‰ie poznatky
vedy z 5. a 6. rámcového progra-
mu a skúsenosti potravinárskych
podnikov z oblasti funkãn˘ch potra-
vín. Predná‰ali predstavitelia v˘-
znamn˘ch podnikov, napríklad z
Fínska a Veºkej Británie, vedci zo
‰védskych, írskych a rakúskych
univerzít a predstavitelia in‰titúcií
(EFSA, ILSI). 

Hlavn˘ koordinátor pán Finn
Holm (FoodGroup Dánsko) si spo-

lu s ìal‰ími spolupracovníkmi dali
za cieº poãas dvoch rokov vytvoriÈ
efektívnu sieÈ na spoluprácu med-
zi potravinárskymi podnikmi EÚ,
napr. v pekárskom priemysle, mli-
ekarstve a podobne, so záujmom
vyvíjaÈ funkãné potraviny v danej
oblasti, nezávisle na zemepisnej
polohe a v nov˘ch konceptoch, pri
niÏ‰ích cenách a rizikách.

Na svojej ceste po Fínsku, za-
meranej na úãasÈ v projekte o
funkãn˘ch potravinách, som za-
ostrila pohºad aj na typické fínske
jedlá, produkované z raÏe. Fíni
konzumovali raÏ po stároãia, ale
len nedávno zaãali objavovaÈ, Ïe

jedia vlastne funkãnú (zdravú) po-
travinu. Pozitívne úãinky raÏe na
zdravie boli skúmané vo viacer˘ch
krajinách. Získal sa tak nepopiera-
teºn˘ dôkaz jej pozitívnych úãin-
kov súvisiacich s obsahom vlákni-
ny: zniÏuje sa riziko srdcovo-ciev-
nych ochorení, redukuje v˘skyt
cukrovky, kontrola telesnej hmot-
nosti sa stáva jednoduch‰ou a
konzumovanie potravy bohatej na
vlákninu sa spája so zníÏen˘m ri-
zikom urãit˘ch typov rakoviny.
Pridávanie raÏnej vlákniny do stra-
vy podºa vedcov redukuje hladinu
cholesterolu v krvi. Konzumácia
raÏného chleba pomáha udrÏiavaÈ
metabolizmus cukru na normálnej
hladine, ão je dôleÏité hlavne pri
cukrovke. 

RaÏ sa vo Fínsku vyuÏíva v
mnoh˘ch formách. PouÏíva sa ako
prídavok do ka‰í (ovsen˘ch) a ko-
láãov. Zaãali sa tu produkovaÈ aj
raÏné cestoviny. Nemenovan˘ veº-
k˘ fínsky reÈazec r˘chleho obãer-
stvenia ponúka dokonca vo svo-
jom menu aj raÏn˘ hamburger.
V˘ber rôznych druhov raÏného
chleba na policiach fínskych ob-
chodov je ‰irok˘. Tradiãn˘ má tvar
kruhového bochníka alebo ploché-
ho bochníka s dierou v strede. 

Stretla som vo Fínsku veºa prí-
jemn˘ch ºudí a videla krásny kus
zasneÏenej krajiny, ale aj záujem
európskeho potravinára, ktor˘ má
vo svojej budúcnosti jasno a chce
do nej investovaÈ, pretoÏe vie, Ïe
sa mu to vráti. ·koda, Ïe som
medzi sedemdesiatimi aktívnymi
poslucháãmi bola jedinou zástup-
kyÀou zo Slovenska.

Ing. MARTINA FIKSELOVÁ, 
Katedra skladovania a spracovania

rastlinn˘ch produktov

pôde Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v spoloãnosti zná-
mych fyzikov páãil. Prostredníc-
tvom zaujímav˘ch predná‰ok zís-
kali nové poznatky a vyskú‰ali si
prácu s reálnymi údajmi. Zaujali
ich aj nové moÏnosti digitálnych
technológií a ich vyuÏitie v proce-
se vzdelávania, keì sa ‰tudent
stáva ãlenom simulovaného ve-
deckého kolektívu a zapája sa
priamo do rie‰enia aktuálnych
vedeck˘ch problémov. 

ëal‰ím úspechom akcie bola
v˘borná spolupráca viacer˘ch
univerzít. Odborn˘mi garantmi
boli fyzici zo Îilinskej univerzity v
spolupráci s Katedrou fyziky MF
SPU a FPV UKF, projekt technic-
ky a organizaãne zabezpeãila
Katedra elektrotechniky a auto-
matizácie MF SPU a Kongresové
centrum SPU. 

RNDr. VLASTA VOZÁROVÁ, 
Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.

CERN (Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire) – európ-
ska organizácia pre jadrov˘ v˘s-
kum a zároveÀ najväã‰ie labora-
tórium kvantovej fyziky na svete.
Zaoberá sa najmä v˘skumom v
oblasti fyziky jadrov˘ch ãastíc, s
ktor˘m súvisí aj v˘skum zariadení
na ich získavanie, detekovanie a
meranie. Sídlo CERNu je neìale-
ko Îenevy na ‰vajãiarsko-fran-
cúzskych hraniciach. Tamoj‰í
v˘skum priniesol fyzike rad prie-
lomov˘ch poznatkov i Nobelo-
v˘ch cien. Hlavn˘m cieºom expe-
rimentov, na ktor˘ch sa podieºa
asi sedemtisíc vedcov z celého
sveta, je prenikaÈ do hmoty a skú-
maÈ vlastnosti ãastíc mikrosveta v
extrémnych podmienkach. V˘-
sledkom sú stále podrobnej‰ie in-
formácie o vzniku vesmíru a o zá-
konoch, ktor˘m v‰etko vo vesmí-
re podlieha. Na rozlú‰tenie tajom-
stva ãastíc, z ktor˘ch sa hmota
skladá a ich interakcií treba do-
siahnuÈ vzájomné zráÏky pri ob-
rovsk˘ch r˘chlostiach. Preto sú
najdôleÏitej‰ími experimentálny-
mi zariadeniami v CERNe ur˘ch-
ºovaãe a detektory. V súãasnosti
je pred dokonãením najv˘konnej-
‰í ur˘chºovaã - LHC, vybudovan˘
v obrovskom tuneli sto metrov
pod zemou. Ur˘chºovaÈ bude pro-
tóny a jadrá ÈaÏk˘ch prvkov. -r-



SÚËAÎ

alebo u‰ºachtil˘m koníãkom. Bez
sebachvály môÏem uviesÈ, Ïe
tretinu doby existencie fotografie
(ão je viac ako 50 rokov!) som
pochodoval paralelne s Àou. 
V tlaãi mi uverejnili viac ako triti-
síc snímok a tie, ktoré boli vyro-
bené navy‰e, presahujú desaÈti-
síce. ZároveÀ som mal v Nitre
osem samostatn˘ch autorsk˘ch
v˘stav, kaÏdú s inou tematikou.
Na základe skúseností a kontak-
tov s ºuìmi rôznych národností,
mentality, veku aj inteligencie
môÏem fotografovanie odporuãiÈ
najmä mlad˘m, ale aj star‰ím.
NezáleÏí na tom, ãi budete len
„kronikármi“ rodiny, alebo chcete
pracovaÈ na ‰ir‰om poli sebau-
platnenia. Na trhu je dostatok li-
teratúry, fotokluby alebo kontakty
so skúsenej‰ími fotografmi vás
navedú na cestu k úspechu. 

Keì uvaÏujete o cene fotoapa-
rátu, môÏem s istotou povedaÈ,
Ïe nie jeho cena, ale „fotografic-
ké videnie“ podmieÀuje v˘sle-
dok. Do popredia sa tlaãia ºudia s
v˘tvarn˘m cítením a z ne‰kole-
n˘ch amatérov, idúcich vlastnou
cestou bez nátlaku vkusu ‰kolite-
ºa, sa ãastokrát stanú vynikajúci
majstri. 

Mgr. KOLOMAN ZÚRIK

Známy nitriansky fotograf
Mgr. Koloman Zúrik sa v t˘chto
dÀoch doÏíva v˘znamného Ïi-
votného jubilea – osemdesiat-
ky. Dlhoroãnému spolupracov-
níkovi na‰ej redakcie do ìal-
‰ích rokov  prajeme veºa zdra-
via a tvorivého elánu!

Profesia, alebo u‰ºachtil˘ koníãek

Z tradiãnej veºkonoãnej kuchyne
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nemusel strácaÈ ãas nastavova-
ním prvkov. Korunu v˘voju nasa-
dila digitálna fotografia. Obraz
zachytí elektronická vrstva necit-
livá na svetlo a údaje zapí‰e do
pamäte fotoaparátu alebo na
kartu. Potom uÏ len staãí súbory

prekopírovaÈ a zaniesÈ do foto-
sluÏby. A kto má kvalitnú farebnú
tlaãiareÀ, fotografie si môÏe vyro-
biÈ superexpresne doma, aj keì
za vy‰‰iu cenu. 

Napriek v‰etkému ãiernobiela
fotografia nezanikla. Je v˘tvarne
nenahraditeºná a vìaka moÏnos-
ti domáceho spracovania flexibil-
nej‰ia aj lacnej‰ia. 

Fotografovanie je profesiou,

Pochopiteºne, prvé kroky „pí-
sania svetlom“ zaãali skôr. Priãi-
nili sa o to dvaja priekopníci –
Niepce a Daguerre. Ich prvé
snímky sa zapísali do histórie ako
záti‰ie (Niepce 1822) a osoba
(Daguerre 1839). Z kaÏdej exis-
toval iba jedin˘ exemplár. Zazna-
menala ich asfaltová fotocitlivá
vrstva na zinkovej platni a ako v˘-
vojka poslúÏil petrolej a levandu-
ºov˘ olej. âas expozície (alebo o-
svit) sa udával v hodinách! Mno-
Ïili sa odtlaãením, vrstva nebola
svetlostála.

V˘voj sa nezastavil a priãine-
ním mnoh˘ch experimentátorov
‰iel po ‰pirále ìalej. Od soli
striebra na medeno striebornej
doske s vyvolaním v ortuÈov˘ch
parách a ustálením v roztoku ku-
chynskej soli (dagerotypia), cez
sklené platne – mokré, suché, ão
umoÏnilo robiÈ kópie, pozitívy. Po
nich pri‰iel film – zvitkov˘, plo-
ch˘, 35-milimetrov˘ aj uÏ‰í, naj-
skôr ãiernobiely, neskôr farebn˘,
s moÏnosÈou zväã‰enia, zmen-
‰enia a dotvárania v˘rezmi.
Stúpala fotocitlivosÈ, svetelnosÈ
objektívov na fotoaparátoch a
expoziãn˘ ãas sa podºa voºby
krátil aÏ na tisícinu sekundy.
Veºké skoky priniesol v˘voj vo fo-
totechnike. Popri kvalitnej optike
bola veºk˘m prínosom automati-
ka v expozícii aj v zaostrení.
Fotograf sa mohol viac sústreìo-
vaÈ na obrazovú kompozíciu vidi-
teºnú na matnici alebo displeji a

moÏno pozorovaÈ prelínanie a
spájanie s oveºa star‰ími tradícia-
mi. V predkresÈanskom období na
tento ãas pripadalo novoroãie mo-
tivované solárnym kultom a za-
ãiatkom poºnohospodárskych prác.
Zaãiatok nového hospodárskeho
roka na seba viazal mnoÏstvo

obradn˘ch úkonov,
ku ktor˘m patrili aj
obradné jedlá s
magick˘mi a lieãi-
v˘mi vlastnosÈami.

Asi najznámej-
‰ím a dodnes vo
v‰etk˘ch rodinách
pripravovan˘m veº-
konoãn˘m jedlom
sú vajíãka ako sym-
bol nového Ïivota a
plodnosti. Na Slo-
vensku sa jedli len
jednoducho uvare-

Veºká noc je najväã‰ím jarn˘m
kresÈansk˘m sviatkom. Na obed
vo Veºkonoãnú nedeºu konãil dlh˘
40-dÀov˘ pôst a mohli sa jesÈ opäÈ
jedlá, ktor˘ch ãasÈ sa nechala v to
ráno posvätiÈ v kostole. Ako pri
v‰etk˘ch v˘znamn˘ch kresÈan-
sk˘ch sviatkoch, aj pri Veºkej noci

né, prípadne sa z nich pripravova-
li rôzne obradové jedlá, ako naprí-
klad praÏenica, baba ãi sirek.

Na väã‰ine ná‰ho územia sa
piekol obradov˘ koláã, na v˘-
chodnom Slovensku naz˘van˘
paska. Okrúhly tvar symbolizoval
slnko, nov˘ Ïivot, snahu o zabez-
peãenie dobrej úrody. Koláãe
mohli maÈ aj in˘ tvar, napríklad to
bol závin, prípadne mali tvar zvie-
raÈa, najãastej‰ie baránka. Zvykli
sa piecÈ aj jidá‰ki, praclíky v tvare
písmen, ktoré svojimi spletan˘mi
prameÀmi cesta predstavovali
vraj povraz, na ktor˘ sa obesil
Judá‰. 

Po dlhotrvajúcom pôste sa na
stole opäÈ objavili aj mäsové pokr-
my. K veºmi starej tradícii patrí pe-
ãenie jahÀaÈa alebo kozºaÈa. Naj-
viac sa v‰ak jedla ‰unka a klobá-
sy zo zabíjaãky. Ak nebolo na
údenú bravãovú ‰unku, varili as-
poÀ údenú baraninu. V niektor˘ch
chudobn˘ch oblastiach nahrádza-
li mäso mlieãnymi v˘robkami, na-
príklad tvarohom, syrom, o‰tiep-
kami. No a samozrejme, na veº-
konoãnom stole nech˘bala pálen-
ka a víno. (www.inzine.sk)Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

V minulom ãísle sme
sa vás p˘tali na meno
veºkého ruského spi-
sovateºa, ktor˘ má mú-

zeum v brodzianskom ka‰tieli.
Správna odpoveì znie: Alexander
Sergejeviã Pu‰kin. Z úspe‰n˘ch
rie‰iteºov sme vyÏrebovali ·tefa-
na âernáka (3. FE·RR) a ·te-
fana Drába (2. FBP), na ktor˘ch
ãakajú v redakcii pekné ceny. -r-

Veºká noc je po Vianociach ìal‰ím sviatkom, ktor˘ spôsobuje zod-
povedn˘m gazdinkám nové vrásky na ãele. UÏ niekoºko t˘ÏdÀov vo-
pred si robia starosti, ako ão najlep‰ie uprataÈ a vyzdobiÈ byt, ako pri-
praviÈ ão najlep‰ie pohostenie pre hojné rodinné i priateºské náv‰te-
vy, ão daÈ mal˘m i veºk˘m ‰ibaãom za ich nároãnú prácu. Pri tom
v‰etkom mnohí aj zabudnú, Ïe Veºká noc je v prvom rade krásnym a
dôstojn˘m sviatkom s dlhou tradíciou. Pozrime sa na Àu cez tradiã-
nú slovenskú kuchyÀu.
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S PIETOU
Katedra genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ 

s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 27. marca
2006 nás vo veku 73 rokov opustil dlhoroãn˘
kolega a priateº

doc. Ing. ªUDOVÍT âERMÍN, PhD.

Narodil sa 14.
júna 1932 v
Partizánskej
ªupãi v okre-
se Liptovsk˘

Mikulá‰. Po ukonãení ‰túdia na
V·P v Nitre v roku 1955 pracoval
ako úsekov˘ a neskôr okresn˘ ag-
ronóm v Ko‰iciach. 

Od 1. 10. 1959 pôsobil ako pe-
dagóg na Vysokej ‰kole poºno-
hospodárskej v Nitre. Bol ges-
torom predmetov ‰ºachtenie a se-
menárstvo rastlín, ‰ºachtenie zá-
hradn˘ch plodín a poºné pokus-
níctvo. V roku 1966 získal vedec-
ko-pedagogickú hodnosÈ kandidá-
ta vied. O tri roky neskôr úspe‰ne
obhájil habilitaãnú prácu na tému
·túdium niektor˘ch kvantitatív-
nych znakov odrôd a hybridov
ozimnej p‰enice. V roku 1981 zís-
kal dekrét docenta.

Aktívne pracoval v Kolektíve
‰ºachtiteºov p‰enice na Slovensku.
Pripravoval a gestoroval postgra-
duálne kurzy zo semenárstva. Ako
ãlen Komisie pre vyuÏitie matema-
tick˘ch metód v biológii pri odbore
rastlinnej v˘roby âSAZV organizo-
val niekoºko letn˘ch ‰kôl biometri-

ky. Bol dlhoroãn˘m ãlenom Odbor-
nej komisie pre odrody a osivá pri
Ministerstve pôdohospodárstva
Slovenskej republiky. Pôsobil vo
viacer˘ch odborárskych funkciách
a v redakãnej rade ãasopisu Poº-
nohospodár.

Od decembra 1989 do roku
1993 vykonával funkciu prodeka-
na na Agronomickej fakulte V·P.

Ako autor, alebo spoluautor pu-
blikoval viac ako ‰esÈdesiat ve-
deck˘ch prác, odborn˘ch príspev-
kov a referátov zo sympózií a ve-
deck˘ch konferencií, podieºal sa
na príprave vysoko‰kolsk˘ch
uãebníc ·ºachtenie rastlín a Poºné
pokusníctvo.

Hoci v roku 1997 odi‰iel do dô-
chodku, naìalej sa stretával s pra-
covníkmi katedry a ochotne pomá-
hal svojimi radami a dlhoroãn˘mi
skúsenosÈami. Bol nám vÏdy do-
br˘m kolegom, úprimn˘m priate-
ºom a príkladom ãestného a pra-
covitého ãloveka.

Na poslednej ceste sme ho od-
prevadili 31. marca 2006 na cinto-
ríne na Cabajskej ceste v Nitre.

âesÈ jeho pamiatke!
Spolupracovníci z KG·R

SKRIPTÁ
J. Piszczalka – J. Maga: Mechanizácia v˘roby a vyuÏitia biomasy.

Prvé vydanie, náklad 70 ks, cena 118 Sk.
L. Lagin: Technológia mäsa II. (Spracovanie mäsa). Prvé vydanie,

náklad 200 ks, cena 168 Sk.
J. Maga – J. Piszczalka: Biomasa ako zdroj obnoviteºnej energie.

Prvé vydanie, náklad 70 ks, cena 105 Sk.
M. Seidl – L. ·imák: Doprava v krízov˘ch situáciách. Prvé vyda-

nie, náklad 300 ks, cena 120 Sk.
E. Lumnitzer a kol.: Kvantifikácia moÏn˘ch ‰kôd v regiónoch. Prvé

vydanie, náklad 300 ks, cena 162 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
·. Maglock˘: Ochrana flóry v Slovenskej republike. Druhé nezme-

nené vydanie, cena 155 Sk.
T. Kluvánková-Oravská: Úvod do ekonomického hodnotenia a o-

ceÀovania biodiverzity. Druhé nezmenené vydanie, cena 40 Sk.
A. Viceníková a kol.: Biodiverzita travinn˘ch ekosystémov. Druhé

nezmenené vydanie, cena 73 Sk.

SKRIPTÁ V TLAâI
T. ·tevlíková a kol.: Mikrobiológia, 2. ãasÈ. Druhé nezmenené vy-

danie. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje

v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na ob-
sadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre ekonomiky FEM pre v˘uãbu predmetov v anglickom
jazyku: ekonomika a obchodná politika rozvojov˘ch krajín,
elektronické obchodovanie v uãebnom programe medzinárod-
né podnikanie s agrárnymi komoditami.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tát-

nej jazykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰-
ky IKT,

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

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi 
o vzdelaní zasielajte do 18. 4. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU
Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

Podarilo sa vám zachytiÈ fotoaparátom nejakú humornú ãi ku-
rióznu situáciu? Podeºte sa o svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poº-
nohospodára a po‰lite ich na na‰u mailovú adresu: redakcia
@polnohospodar.sk. Autorov najlep‰ích snímok odmeníme.
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Doãiahnem pochúÈku? Foto: DU·AN MEDVECK¯

Fotografia oficiálne existuje uÏ 167 rokov. Francúzska akadé-
mia vied ju predvídavo uvoºnila v prospech celého ºudstva 19. au-
gusta 1839. Jej kronikársky ãi dokumentárny v˘znam je neoceni-
teºn˘, dan˘ miliardami existujúcich fotografií.

Autor s doskov˘m fotoaparátom z
roku 1865. Prístroj zaostroval ob-
raz posunom zadnej steny na
matnicu (dolu hlavou). Mal regulo-
vateºnú clonu, uzávierku nahrad-
zovala ruka s krytkou objektívu.

NEPREHLIADNITE
Dekan Fakulty európskych

‰túdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre vyhlasuje prijímacie
konanie na III. stupeÀ ‰túdia
(doktorandské ‰túdium) v ‰tu-
dijnom odbore 3.3.5. Verejná
správa a regionálny rozvoj pre
‰tudijné programy Regionálny
rozvoj a Európske rozvojové
programy. PrihlásiÈ sa môÏu ab-
solventi vysok˘ch ‰kôl v uvede-
nom alebo príbuznom ‰tudijnom
odbore, ak pracujú vo verejnej
správe. Informácie o vypísan˘ch
témach dizertaãn˘ch prác, pod-
mienkach prijatia na ‰túdium a
termíne konania prijímacích skú-
‰ok nájdete na webovej stránke
fakulty www.fesrr.uniag.sk a na
vedeckov˘skumnom oddelení De-
kanátu FE·RR, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

OVERENÉ PREKLADY, 
TLMOâENIE, KOREKTÚRY 
PaedDr. Oºga Wrede
(nemeck˘ jazyk)
âajkovského 20, Nitra
037/7731 307, 0907 522 250

ZO OZ P·aV pri MF SPU v Nitre bilancovala 29. marca svoju ãin-
nosÈ za ‰tvorroãné obdobie. Medzi hosÈami konferencie bola tajomníã-
ka MF Ing. ª. Pastrnáková, predse-
da AS MF doc. ·. Pogran, prode-
kanka MF RNDr. Z. Hlaváãová,
podpredsedníãka Rady OOZ P·aV
a predsedníãka FO na FAPZ doc.
A. Trakovická a vedúci pracovísk
MF. Na konferencii sa uskutoãnili
voºby ãlenov Rady OOZ, ãlena re-
víznej komisie, predsedu a ãlenov
fakultného v˘boru. Za predsedníãku
bola zvolená Ing. B. Vitázková. V Ïi-
vej diskusii sa rie‰ili problematické
otázky, ktoré najviac trápia ãlenskú
základÀu na tejto fakulte. BV Foto: PAVEL POLÁK

AGROKOMPLEX: 20. – 23. 4.
Enviro, Gardenia – v˘stava techni-
ky a technológií ochrany a tvorby
ÎP a záhradnícka v˘stava; DIVA-
DLO A. BAGARA: 7. 4. norway.
today, 7. 4. Kabaret, 8. 4. 2+2=5,
8. 4. Verejn˘ nepriateº, 9. 4. Kubo
(Div. spolok J. M Hurbana Hlboké),
10. 4. Tvar vecí, 11. 4. I ako Ina,
12. 4. Testosterón, 20. 4. Obráz-
kari, 21. 4. ·oumeni (predpremié-
ra); ORBIS: 7. – 10. 4. Hej kamo‰,
kto tu varí?, 11. – 19. 4. Základn˘
in‰tinkt 2, 20. – 23. 4. Mníchov; LI-
PA: 7. – 10. 4. RafÈáci, 13. – 16. 4.
Nikdy to nevzdávaj, 20. – 23. 4. ÎiÈ
po svojom; FILMOV¯ KLUB (aula
UKF): 10. 4. Taking off, 10. 4. Uta-
jen˘, 11. 4. Mníchov, 19. 4. ÎiÈ po
svojom, 19. 4. Michael Kohlhaas;

ODPORÚâAME


