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V súvislosti s knihou sa ãloveku
v mysli vynorí meno jej autora, ob-
sah ãi zaujímavá pasáÏ. Málokto si
spomenie na majstra tlaãiara, ktor˘
ju vlastne priviedol na svet. Jeho
invencia a talent, poctivé remeslo,
rozhodujú o tom, Ïe si ju ãitateº
vezme do rúk. Aj keì tlaãiarenskú
ãerÀ uÏ nahradila moderná techno-
lógia, umenie star‰ích tlaãí nás stá-
le fascinuje. 

I keì jedna lastoviãka leto nero-
bí, je predsa jeho predzvesÈou.
Tak ako kniha, o ktorej vám chcem
porozprávaÈ. Do Ïivota ju ãitateº-
ská aj odborná verejnosÈ privítala 
v rámci tohtoroãného T˘ÏdÀa slo-
vensk˘ch kniÏníc vo vynoven˘ch
priestoroch bratislavskej „univerzit-
ky“. Je venovaná Ïivotu a dielu
majstra tlaãiara Samuela Neufelda,
ktor˘ si v roku 1890 ako 23-roãn˘
otvoril tlaãiareÀ v malom vidieckom
poºnohospodárskom mesteãku, v
Galante. Napriek mnoh˘m poãia-
toãn˘m neúspechom presvedãil
obyvateºov kvalitnou prácou a tla-
ãiareÀ zaãala zohrávaÈ v˘znamnú
úlohu v kultúrnom, ale aj hospodár-
skom Ïivote obyvateºstva. Vìaka
rôznorod˘m produktom, ktoré z nej
vy‰li, medzi in˘m odborné knihy
(napríklad aj úspe‰ná a medzi vãe-
lármi známa Baloghova publikácia
o rôznych typoch úºov), beletria,
spevníky pre rôzne konfesie, ka-
lendáre, plagáty, ale aj ãasopis vy-
dávan˘ vlastn˘m nákladom tlaãia-
ra, sa nám dnes otvára galéria
mesta, zloÏená z postáv a postavi-
ãiek rôznej národnosti, náboÏen-
ského vyznania ãi profesijného za-
merania, ktoré tu spolu Ïili vo vzá-
jomnej úcte. Vynárajú sa také fak-
ty, ktoré by bez t˘chto tlaãí navÏdy
ostali zabudnuté. O v‰etk˘ch by sa
toho dalo rozprávaÈ a rozprávaÈ,
napokon, autorka knihy, knihovníã-
ka a bibliografka Anna Jóná‰ová to
vo svojej publikácii aj porozpráva-
la. Vrátane osudov viacer˘ch ge-
nerácií tlaãiarenskej rodiny, ktorá
poãas svetovej vojny zmizla z ma-
py mesta. Cez prizmu jednej tla-
ãiarne tak postavila pomníãek ce-
chu majstrov, ktor˘ch zlaté ruky ‰í-
rili a ‰íria Gutenbergovo dediãstvo. 

K. POTOKOVÁ
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(Pokraãovanie na 2. str.)

V‰etky zmysly káÏu: spomaº tempo a odch˘º okno, krása prebúdzajúcej sa prírody za to stojí! 
Snímka: V.R.

- Z môjho pohºadu veºmi dlhé,
ale naopak, veºmi r˘chlo utiekli.
Keì som nastupoval do funkcie,
nevedel som presne, ão v‰etko
s t˘m súvisí. Naru‰il sa môj
‰tandardn˘ pracovn˘ reÏim, pre-
toÏe som sa musel zapojiÈ do ce-
louniverzitného Ïivota. Bolo to
veºmi hektické obdobie. Menili
sa vlády a niektoré pôsobili dosÈ
tvrdo vo vzÈahu k sociálnym zá-
leÏitostiam. My sme na to muse-
li, samozrejme, reagovaÈ. Na
jednej strane hájiÈ záujmy za-
mestnancov, na druhej bolo nut-
né robiÈ zmeny. Myslím, Ïe ãin-
nosÈ rady bola veºmi dobrá, pre-
toÏe sme nepripustili nejaké hro-
madné prepú‰Èanie. Dokázali
sme udrÏaÈ sociálny zmier. Sú
na Slovensku univerzity, kde
museli robiÈ drastické Èahy z hºa-
diska miezd alebo zniÏovania
stavu zamestnancov. My sme
touto cestou ne‰li, na‰li sme so
zamestnávateºom spoloãnú reã.
Za to mu patrí vìaka. 

- âo som sa za t˘ch sedem
rokov nauãil? Îe nie je moÏné
úplne akceptovaÈ názor kaÏdého
jednotlivca. Boli vznesené rôzne

poÏiadavky, niekedy váÏne, ino-
kedy banálne... Treba si uvedo-
miÈ, Ïe tu platia nejaké pravidlá
hry, ktoré som sa snaÏil v rade
dosÈ prísne dodrÏiavaÈ. ªudia
nám vyãítali, Ïe nie v‰etko sme
dokázali dohodnúÈ. V kolektívnej
zmluve máme zakotvené v‰etky
vymoÏenosti, ktoré sú v rámci
zákona moÏné. Vnútorné úpra-
vy, napríklad pruÏn˘ pracovn˘
ãas, to uÏ je vec univerzity. Od-
bory nie sú v pozícii, Ïe prídu na
kolektívne vyjednávanie so zoz-
namom poÏiadaviek. Museli sme
viesÈ dialóg, ktorého v˘sledkom
boli mnohé kompromisy. Bolo
treba urãiÈ hranicu racionálnosti,
ktorú by mohli akceptovaÈ obidve
strany. 

- Najväã‰í problém, ktor˘ mo-
mentálne odbory majú, je otázka
miezd. Za posledné roky odbo-
rov˘ zväz robí kroky pre to, aby
bol trend vzrastajúci. Financova-
nie ‰kolstva je veºmi zloÏit˘ pro-
blém, súvisí aj so stavom za-
mestnanosti aj s ìal‰ími problé-
mami. Politici väã‰inou vyuÏí-
vajú pred voºbami rétoriku o
priorite ‰kolstva, je otázne,

ak˘m smerom sa to bude vyvíjaÈ
po nich.

- Pri vstupe do funkcie som si
povedal, Ïe v‰etky vymoÏenosti,
ktoré nám poskytuje kolektívna
dohoda, treba jednoznaãne
uplatniÈ. Aj sme ich, na malé v˘-
nimky, uplatnili. V období ‰traj-
kovej aktivity sa mi podarilo zís-
kaÈ na na‰u stranu rektora aj
predsedu senátu, veºa ºudí sa
nebálo prísÈ podporiÈ ‰trajk.
Nebolo to jednoduché, ale na-
‰Èastie sme to aj vìaka vynikajú-
cim právnikom na odborovom
zväze zvládli bez problémov. 

- âo sa nám nepodarilo? To
musí zhodnotiÈ ãlenská základ-
Àa, radoví zamestnanci. Máme
stále najvy‰‰iu organizovanosÈ
spomedzi v‰etk˘ch slovensk˘ch
univerzít, pretoÏe trend je klesa-
júci. Dôvody? Odchod do dô-
chodku ãi osobné rozhodnutia
jednotlivcov. Mladí ºudia sú zas
z iného cesta. Bude treba robiÈ
osvetu, ale to je uÏ úloha pre no-
vé vedenie. 

- âo popriaÈ nov˘m ãlenom ra-
dy? Veºa energie, trpezlivosti,
aby sa im podarilo presadiÈ v‰et-
ky racionálne poÏiadavky pre
blaho tejto univerzity. K tomu
pevnú vôºu a hlavne chuÈ do ro-
boty. Odborárska ãinnosÈ totiÏ
nie je honorovaná, ani docene-
ná, a tí, ktorí sa na Àu dajú, ve-
nujú tomu svoj voºn˘ ãas. �

Nachádzali sme spoloãnú reã

Voºby do ·R V·

Za nového predsedu RO OZ P‰aV na SPU bol ‰esÈde-
siatimi hlasmi zvolen˘ Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD. (na
snímke s protikandidátkou doc. Annou Trakovickou a pred-
sedom doc. Vladimírom Paãutom). Do nároãnej funkcie mu
prajeme veºa zdravia, tvoriv˘ch nápadov a úspechov! 

Aj hostia konferencie, Ing. JÁN GA·PERAN, predse-
da OZ P‰aV na Slovensku (vºavo) a doc. RNDr. IVAN 
HAVERLÍK, PhD., predseda ZdruÏenia V· a podpredseda
OZ P·AV, so záujmom sledovali priebeh rokovania. Ján
Ga‰peran sa vo svojom príhovore vyslovil, Ïe sa na SPU
cíti ako doma a má dobr˘ pocit, Ïe tunaj‰í odborári berú
svoju prácu váÏne, ão nie je v‰ade samozrejmosÈ.
Pripomenul, Ïe kolektívne vyjednávanie je umenie, ão si
zamestnanci väã‰inou neuvedomujú. Poìakoval za dobrú
spoluprácu V. Paãutovi aj rektorovi I. Okenkovi a novo
zvolenému rektorovi M. Láteãkovi, ako aj novej rade zaÏe-
lal úspechy v práci. Foto: (za)

Akademick˘ senát Fakulty bio-
technológie a potravinárstva vy-
hlasuje voºby do ·tudentskej ra-
dy vysok˘ch ‰kôl, ktoré sa usku-
toãnia 16. mája 2006 od 8.00 do
15. 00 h v priestoroch pod au-
lou SPU. Návrhy na kandidátov
treba predloÏiÈ do 10. mája. BliÏ-
‰ie informácie na AS FBP, tel. ã.:
037/641 4695.

Poìakovanie 
za prácu v odboroch

Odborov˘ zväz pracovníkov
‰kolstva a vedy na Slovensku
zorganizoval 6. apríla odbornú
konferenciu s medzinárodnou
úãasÈou na tému Slovenské
‰kolstvo dnes a zajtra, na ktorú
prijali pozvanie aj predstavitelia
politického Ïivota, pedagogickej
verejnosti a európskych odboro-
v˘ch organizácií. V rámci po-
dujatia boli odovzdané ocenenia
za prácu v prospech odborového
hnutia. ëakovn˘ list za aktívnu
prácu v odborovom zväze a pri
rozvoji ‰kolstva na Slovensku si
prevzal doc. VLADIMÍR PAâUTA,
predseda RO OZ P·aV pri SPU.
Medzi ocenen˘mi bola aj dlho-
roãná odborárska funkcionárka
doc. ANNA KUBOVÁ a rektor
na‰ej univerzity, prof. IMRICH
OKENKA. BlahoÏeláme!

� UÏ v minul˘ch rokoch sa
poukazovalo na skutoãnosÈ, Ïe
Vláda SR deklarovala zv˘‰iÈ v˘-
davky na ‰kolstvo do roku 2006
na 5 percent HDP a do roku
2010 by to malo byÈ 6 % HDP, t.j.
úroveÀ krajín EÚ. V posledn˘ch
rokoch sa podiel v˘davkov na
vysoké ‰koly zo ‰tátneho roz-
poãtu (z HDP) zvy‰oval od 0,56
do 0,7 %. Do roku 2010 sa pred-
pokladá úroveÀ 1,5 percenta.

� Priemerné mesaãné platy
vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov v 3.
‰tvrÈroku 2005 predstavujú 623
eur (lektor 472, asistent 443, od-
born˘ asistent 558, docent 760,
profesor 886) a nepedagogic-
k˘ch zamestnancov 346 eur.

� V oblasti vysokého ‰kolstva

je naìalej nutné presadzovaÈ zvy-
‰ovanie podielu HDP na vzde-
lávanie, vedu a v˘skum. ËaÏisko
spoãíva v zameraní sa na pokra-
ãovanie Bolonského procesu.
Rozhodujúcim krokom sa ukazu-
je byÈ projekt MINERVA, oficiálny
vládny program rozvoja znalost-
nej ekonomiky v SR, zameran˘
na 4 oblasti: informaãnú spoloã-
nosÈ; inovácie, vedu, v˘skum; in-
vestície do ºudí a vzdelávania a
podnikateºské prostredie. 

� OZ P·aV SR aj v roku 2005
uzatvoril Kolektívnu dohodu vo
verejnej sluÏbe. Boli v nej vytvo-
rené podmienky pre ìal‰ie ko-
lektívne vyjednávanie na úrovni
V· a moÏnosÈ zapracovaÈ do KZ 
niÏ‰ieho stupÀa napr. skráten˘

Cieºom je sprístupniÈ európsky
vzdelávací priestor pre ‰tudentov
tretích krajín vytvorením spoloã-
ného magisterského ‰túdia (mas-
ters courses), etablovaÈ ‰trukturo-
vanú spoluprácu vysok˘ch ‰kôl
EÚ s tretími krajinami a zviditeºniÈ
a zv˘‰iÈ atraktívnosÈ európskeho
vysoko‰kolského vzdelávania. 

Ak˘ je mechanizmus fungova-
nia programu?

Erasmus Mundus sa realizuje
prostredníctvom ‰tyroch aktivít. 
V rámci prvej, nazvanej Erasmus
Mundus ma-
g i s t e r s k é
vzdeláva-
nie (Masters
C o u r s e s ) ,
sa o projekt môÏe uchádzaÈ kon-
zorcium univerzít, vytvorené mini-
málne z troch univerzít pochá-
dzajúcich z niektorej z 25 ãlen-
sk˘ch krajín EÚ, z krajín EFTA
(Nórsko, Island a Lichten‰tajnsko)
a z kandidátskych krajín (Bul-
harsko, Chorvátsko, Macedón-
sko, Rumunsko a Turecko). Kraji-
ny EFTA a kandidátske krajiny
môÏu byÈ úãastníkmi konzorcia
iba v prípade, ak ich úãasÈ bola
odsúhlasená v zmluve medzi EC
a ãlensk˘mi krajinami EÚ. O pro-
jekt sa konzorcium uchádza vy-
tvorením magisterského progra-
mu, ktor˘ sa realizuje minimálne 
v dvoch vysoko‰kolsk˘ch in‰titú-
ciách v krajinách EÚ. ·tudenti,

ktorí boli úspe‰ní v magisterskom
‰túdiu, získajú spoloãn˘, resp.
dvojit˘ alebo viacnásobn˘ dip-
lom. ·túdium sa uskutoãÀuje mi-
nimálne v dvoch oficiálnych jazy-
koch EÚ.

V rámci druhej aktivity sa
môÏu konzorciá, úspe‰né v rámci
prvej aktivity, uchádzaÈ o ‰tipen-
diá, finanãnú podporu pre ‰tuden-
tov, ale aj uãiteºov z tretích krajín,
ktorí budú ‰tudovaÈ na schvále-
nom magisterskom ‰túdium. ·ti-
pendium pre ‰tudentov moÏno
získaÈ min. na jeden a maximálne

na 2 roky a
pre uãiteºov
pr iemerne
na 3 mesia-
ce. ·tipen-

dium pre uãiteºov je urãené na v˘-
uãbu a v˘skum.

Konzorciá vytvorené v rámci pr-
vej akcie majú moÏnosÈ v rámci
tretej akcie uzatvoriÈ partnerstvo 
s minimálne jednou vysoko‰kol-
skou in‰titúciou z tretej krajiny. 
V rámci neho moÏno získaÈ fi-
nanãné prostriedky pre ‰tudentov
aj uãiteºov EÚ na krátkodob˘ po-
byt na partnerskej univerzite tre-
tieho sveta.

Zv˘‰enie atraktívnosti európ-
skeho vysokého ‰kolstva je ‰tvr-
tou akciou v rámci Erasmus Mun-
dus. Tu sa moÏno uchádzaÈ o fi-
nanãné prostriedky vytvorením ta-
kého projektu, prostredníctvom

Aj v˘menou stráÏí moÏno nazvaÈ konferenciu Základnej organi-
zácie Odborového zväzu pracovníkov ‰kolstva a vedy pri SPU, kto-
rá sa za prítomnosti delegátov a hostí konala 7. apríla v kongreso-
vom centre. Ing. Miroslav Habán, PhD., prevzal ‰tafetu predsedu
rady na nasledujúce ‰tyri roky od doc. Ing. VLADIMÍRA PAâUTU,
PhD., ktor˘ túto funkciu vykonával uplynul˘ch sedem rokov. „Aké
boli?“, sp˘tali sme sa ho a tu vám ponúkame niekoºko postrehov.

Latinské slovo „mundus“ má podºa slovníka viacero v˘zna-
mov. Okrem iného znamená aj svet. V názve vzdelávacieho pro-
gramu Európskej únie je takto vlastne zakódovaná jeho filozofia.
O cieºoch programu Erasmus Mundus a úspe‰nom zapojení na-
‰ej univerzity doÀ sme hovorili s prorektorkou pre zahraniãné
vzÈahy, prof. JUDr. ANNOU BANDLEROVOU, PhD.:

➔

➔
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NA MARGO SEMINÁRA O BIOLOGICKEJ BEZPEâNOSTI

(Dokonãenie z 1. str.)

Úvahy bez konca

Hnojivo nie je svätec, a predsa robí zázraky
V dÀoch 6. a 7. apríla 2006 sa v Lond˘ne uskutoãnilo zasadnu-

tie koncilu Európskej ekologickej federácie (EEF), ktoré sa zaobe-
ralo súãasn˘m stavom spolupráce národn˘ch ekologick˘ch ve-
deck˘ch spoloãností v Európe, podporou rozvoja ekológie ako ve-
dy, prípravou európskeho ekologického kongresu a zvolilo aj no-
v˘ch funkcionárov na obdobie 2006-2008. Za ãlena v˘konnej rady
bol zvolen˘ prof. Dr. Pavol Eliá‰, PhD., z Katedry ekológie FE·RR,
súãasn˘ predseda sekcie teoretickej ekológie Slovenskej ekolo-
gickej spoloãnosti (SEKOS) pri SAV. -r-

V Lond˘ne rokovala 
Európska ekologická federácia

Predov‰etk˘m podpora a roz-
voj medzinárodnej spolupráce v
oblasti vzdelávacích, v˘skum-
n˘ch, kultúrnych a podnikateº-
sk˘ch aktivít s cieºom zv˘‰iÈ parti-
cipáciu fakulty na zahraniãn˘ch
projektoch, vyhºadávaÈ nové moÏ-
nosti vrátane prípravy projektov 
v rámci programov EÚ pre rozvoj
kontaktov so zahraniãím vo v‰et-
k˘ch oblastiach ãinnosti fakulty. 
Z poslania CPEÚ vypl˘va nielen
evidencia medzinárodn˘ch v˘-
chovno-vzdelávacích a medziná-
rodn˘ch v˘skumn˘ch projektov na
fakulte, ale najmä poradenstvo v
oblasti ich administrácie a finanã-
ného manaÏmentu. Jedn˘m z prv-
kov práce centra bude aj poskyto-
vanie servisu pre tie projekty, kde
o to poÏiada ich koordinátor, ale aj
vyhºadávanie nov˘ch moÏností,
tzv. projektov˘ marketing vrátane
prípravy projektov v rámci progra-
mov EÚ pre rozvíjanie kontaktov
so zahraniãím vo v‰etk˘ch sfé-
rach ãinnosti fakulty. 

S ak˘mi ìal‰ími okruhmi ãin-
nosti sa ráta?

DôleÏitou súãasÈou bude pora-

denská a konzultaãná ãinnosÈ pre
prípravu, podávanie a manaÏment
projektov EÚ vrátane organizova-
nia seminárov a ‰kolení, hlavne
pre pracovníkov FEM pri vyhºadá-
vaní partnerov pre projekty, ale aj
spracovávanie informácií o progra-
moch EÚ v ãitateºnej‰ej a cielenej-
‰ej forme. Centrum chce asistovaÈ
aj v oblasti medzinárodnej mobility
‰tudentov a uãiteºov FEM. Bude
spolupracovaÈ s Kanceláriou za-
hraniãn˘ch vzÈahov a medzinárod-
n˘ch programov SPU, ale aj s ná-
rodn˘mi kanceláriami a kontaktn˘-
mi bodmi pre rôzne programy EÚ. 

Aké oãakávania vkladáte do
novo kon‰tituovaného úãelové-
ho pracoviska fakulty?

Veríme, Ïe Centrum európ-
skych programov bude nápomoc-
né pri koordinácii a príprave me-
dzinárodn˘ch v˘skumn˘ch, vzde-
lávacích a in˘ch projektov na Fa-
kulte ekonomiky a manaÏmentu,
ãím e‰te viac posilní jej postavenie
v spoloãnosti ekonomick˘ch fakúlt
na Slovensku a prispeje k medzi-
národnej akreditácii jej ‰tudijn˘ch
programov. -r-

Centrum európskych 
programov FEM

Teda nie „umel˘ch“, ako sa to
ãasto interpretuje... 

Veru nie, pretoÏe fosforeãné a
draselné hnojivá sú vyrábané z
prírodn˘ch surovín, apatitov, fos-
foritov, draseln˘ch solí, ktoré sa
vo svete ÈaÏia, tak ako napríklad
uhlie. Najlep‰ím zdrojom dusíka
je zas vzduch. V Dusle ho skva-
palnia, pridajú vodík a získajú
ãpavok. Dodajú kyslík a je z toho
kyselina dusiãná. Do nej sa pridá
ãpavok a uÏ je liadok hotov˘. Je to
chemická v˘roba, ale z prírod-
n˘ch látok. Preto nie je správny
názov „umelé hnojivá“, my hovorí-
me, Ïe sú to hnojivá priemyselne
vyrobené, zu‰ºachtené. In˘ je po-
vedzme polyetylén, polystyrén,
polyvinylchlorid, to sú typické
umeliny, v pôde sa nerozkladajú,
ani sa v nej nenachádzajú.

Pán profesor, obligátna otáz-
ka, ak˘ je cieº spomínan˘ch se-
minárov?

Treba pripomenúÈ, Ïe to bol 
v poradí uÏ dvadsiaty ‰iesty semi-
nár, to znamená, Ïe má uÏ za se-
bou dlhodobú tradíciu. Jeho cie-
ºom bolo a je prezentovaÈ praxou
overené vedecké poznatky v pro-
spech zefektívnenia rastlinnej v˘-
roby. Nemenej dôleÏité sú aj
osobné neformálne stretnutia v˘-
robcov hnojív so spotrebiteºmi. Tí
sú zdrojom informácií a podnetov
na skvalitnenie sluÏieb zákazní-
kom. Veì cieºom na‰ej katedry je
pomôcÈ poºnohospodárovi. V˘s-
kum nov˘ch hnojív je zaloÏen˘ na
v˘sledkoch na‰ich pokusov v rôz-
nych lokalitách Slovenska s rôz-
nymi pôdno-klimatick˘mi pod-
mienkami. VyuÏívame spoluprá-
cu s praxou, v ktorej veºmi dobre
fungujú aj na‰i absolventi. Disku-
tujeme, hodnotíme, aj ekonomic-
ké efekty. Keì sú v˘sledky zlé,
navrhneme vrátiÈ sa z krat‰ej ces-
ty, pretoÏe oãakávan˘ efekt sa
nedostaví. 

Prezentujete v˘sledky spolu-
práce so ‰alianskym Duslom. 
V ãom tkvie táto kooperácia?

Kapacita akciovej spoloãnosti
Duslo je veºká, 70 aÏ 80% ich
produkcie ide na export. Sloven-
sk˘ trh je pre podnik mal˘. V spo-
lupráci s nimi pripravujeme pod-
klady pre budúcu spoluprácu, roz-
hodujeme sa, aké úlohy rie‰iÈ, vy-
pracúvame metodiky. Odporuãí-
me percentuálne zloÏenie hnojiva,
oni zas povedia, ãi to vedia po
chemickej stránke zrealizovaÈ, ãi
sa to nebude rozpadávaÈ, ãi nebu-
de mazºavé, alebo naberaÈ vlh-
kosÈ. Keì je hnojivo pripravené vo
forme granulátu, my ho odskú‰a-
me na rôznych plodinách a v rôz-
nych lokalitách a podºa toho, aké
sa dosahujú úrody, ‰tátna skú-
‰obÀa ho na základe na‰ich v˘-
skumn˘ch správ buì schváli, ale-
bo neschváli. Nejdeme naslepo,
obaja vieme, ão má zmysel robiÈ,
ão, ºudovo povedané, zaberie.

Tak, ako kaÏd˘ rok, aj v tomto má-
me hospodársku zmluvu s Dus-
lom na testovanie alebo overova-
nie úãinnosti nimi vyrában˘ch
priemyseln˘ch hnojív. Teraz tu má-
me pripravené dve, jedno kombi-
nované bezchloridové hnojivo, te-
da len dusík, fosfor, draslík a síra.
To je v˘hodné pre rastliny, ktoré
nezná‰ajú chloridy, napr. zeleni-
na, viniã, ovocné stromy. Chlori-
dov˘ ión je nahraden˘ síranov˘m.
Síra je biogénny prvok, potrebn˘
pre rastlinn˘, Ïivoãí‰ny aj ºudsk˘
organizmus. Postupne sa vyãer-
pala z pôdy a tento deficit musíme
nahrádzaÈ. Kedysi nám síra pada-
la „zhora“ zadarmo...

To boli tie kyslé daÏde?
Áno, lenÏe tie si nevyberali a

padali nekontrovateºne v‰ade, na
lesy, na ºudí, do záhrad. Mamutie
podniky, a nielen na‰e, ale aj z
okolit˘ch ‰tátov, vypú‰Èali exhalá-
ty a vietor ich zaná‰al na v‰etky

statoãnú zásobu draslíka, ale aj
ten uÏ ubúda, uÏ treba rozm˘‰ºaÈ
aj nad t˘m, ako draslík dostaÈ do
hnojív, aké suroviny dováÏaÈ, kto
to bude vyrábaÈ, bilancovaÈ, aká je
potreba pre slovensk˘ trh. Ideálne
by bolo, a to by sme chceli aj my,
aby bol pomer Ïivín v pôde har-
monick˘, vyváÏen˘, teda tak˘, ak˘
je v rastline. Ak je to tak, nedo-
chádza k deficiencii ãi nadbytku.
Príklad. Keì je nadbytok dusíka,
obilie poºahne a zrno v klase zaã-
ne klíãiÈ. Keì je ho málo, úroda je
nízka a aj kvalita je hor‰ia. V tom-
to smere je perspektíva pouÏíva-
nia priemyseln˘ch hnojív opod-
statnená. V nasledujúcom období
sa chceme zameraÈ aj na hnojivá
pre viniã, zeleninu, tabak, ovocné
stromy, drobné ovocie atì.

Je potreba dodávok priemysel-
n˘ch hnojív do pôdy aj dôsled-
kom nedostatku t˘ch organic-
k˘ch?

Stavy hospodárskych zvierat 
u nás klesli asi na polovicu. V Ho-
landsku, Dánsku pripadajú na
hektár dve-tri dobytãie jednotky. 
U nás iba 0,45. Preto je tam pro-
dukcia organick˘ch hnojív väã‰ia
a ch˘bajúce Ïiviny môÏu dodaÈ do
pôdy prostredníctvom nich. My ich

Ilustraãné foto: V.R.

Erasmus Mundus – dvere do európskeho vzdelávania
a vo Wageningene vytvorili kon-
zorcium, ktoré ponúka magister-
ské ‰túdium pre ‰tudentov tretích
krajín pod názvom International
Master of Science in Rural Deve-
lopment (dvojroãné magisterské
‰túdium v oblasti rozvoja vidieka).
Spoloãn˘ diplom - joint degree -
získajú úspe‰ní absolventi tohto
‰túdia na spomínan˘ch univerzi-
tách. 

V rámci ‰tvrtej akcie bola na‰a
univerzita ako ãlen siete 31 uni-
verzít EÚ úspe‰ná v projekte 
AMEU (Enhancing the attractive-
ness of Masters programmes at
European universities in agricul-
ture, the applied life sciences and
the rural environment). Ide o pro-
jekt, ktorého cieºom je zv˘‰iÈ
atraktívnosÈ magistersk˘ch pro-
gramov ponúkan˘ch univerzitami
EÚ v oblasti poºnohospodárstva,

ktorého sa v celom svete zviditeº-
ní a sprístupní európsky vysoko-
‰kolsk˘ vzdelávací priestor. Part-
nerstvo v projekte musia tvoriÈ mi-
nimálne tri in‰titúcie z ãlensk˘ch
krajín EÚ, resp. EFTA a kandidát-
skych krajín.

Pred ãasom sme v Poºnohos-
podári hovorili o prv˘ch kro-
koch na‰ej univerzity v rámci
tohto programu. Ako sme na
tom dnes?

Na‰a Slovenská poºnohospo-
dárska univerzita ako jediná uni-
verzita na Slovensku je úspe‰ná
vo v‰etk˘ch ‰tyroch akciách pro-
gramu Erasmus Mundus. V rámci
prvej akcie sme s univerzitou v
Gente, Agrocampom Rennes,
Humboldtovou univerzitou v Ber-
líne, univerzitami v Cordobe, Pise

aplikovanej biológie a vidieckeho
prostredia. V˘sledkom projektu
by mal byÈ aj online vyhºadávací
portál (databáza) magistersk˘ch
programov, manuál pre zahraniã-
n˘ch ‰tudentov a publikovaná
metodológia pre porovnávanie
záruky kvality magistersk˘ch ‰tú-
dií z oblasti poºnohospodárstva,
aplikovanej biológie a vidieckeho
rozvoja. 

Ako ste spomenuli, v˘uãbu 
v anglickom jazyku budú na na-
‰ej univerzite zabezpeãovaÈ naj-
mä uãitelia Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu a Fakulty európ-
skych ‰túdií a regionálneho roz-
voja. Aká je, resp. bude paleta ich
‰tudentov?

V súãasnosti v tomto programe
‰tudujú mladí ºudia z Nepálu, âí-
ny, Nikaraguy, Kamerúnu, Bolí-

vie, Haiti, Indie, Etiópie, Thajska,
âile, Ekvádoru, Mexika, Pakista-
nu, BangladéÏa, Nigérie, Malaj-
ska, Moldavska, Ukrajiny, pre
ktor˘ch konzorcium v rámci dru-
hej akcie získalo ‰tipendium, ale
aj ‰tudenti z Bulharska a Belgicka
ako samoplatcovia. Koncom mar-
ca 2006 sme dostali rozhodnutie
z EÚ o tom, Ïe konzorcium, kto-
rého sme ãlenmi, bolo úspe‰né aj
v rámci tretej akcie nazvanej
Partnerstvá a získalo finanãné
prostriedky, a t˘m aj moÏnosÈ za-
bezpeãiÈ krátkodobé pobyty pre
na‰ich ‰tudentov a uãiteºov v naj-
lep‰ích ãínskych in‰titúciách vy‰-
‰ieho vzdelávania. Tak sa podpo-
rí pôvodné úsilie konzorcia rozvi-
núÈ odborné znalosti v medziná-
rodnom meradle. 

ëakujem za rozhovor. 
K. POTOKOVÁ

V primeranom mnoÏstve je to pre pôdu a rastliny liek, v priveº-
kej dávke jed. PravdivosÈ t˘chto viet potvrdzuje aj prof. Ing.
OTTO LOÎEK, CSc., vedúci Katedry agrochémie a v˘Ïivy rastlín,
ktorého som oslovila v súvislosti so seminárom o racionálnom
pouÏívaní priemyseln˘ch hnojív a pesticídov, ktor˘ na‰a univer-
zita uÏ po dlhé roky organizuje v spolupráci s a.s. Duslo v ·ali,
tradiãn˘m v˘robcom priemyseln˘ch hnojív. 

strany. No dnes sú komíny opatre-
né odluãovaãmi a v niektor˘ch ob-
lastiach sa uÏ prejavuje deficit síry
v pôde. Preto treba prihnojovaÈ,
ale cielene, presne tam, kde to po-
trebujeme. Preto pri‰la poÏia-
davka, aby Duslo v spolupráci s
nami vyvíjalo nové dusíkato-sírne
hnojivá DASA 26/13, resp. 26/5. 

Na základe ãoho sa rozhoduje,
ão na‰e pôdy potrebujú?

Ústredn˘ kontroln˘ a skú‰obn˘
ústav poºnohospodársky (ÚKSÚP)
v pravideln˘ch 5-roãn˘ch cykloch
uÏ od roku 1956 analyzuje obsah
dôleÏit˘ch prvkov v pôdach na ce-
lom Slovensku. Mapuje ornú pô-
du, lúky a pasienky, vinohrady, tr-
valé kultúry, ovocné sady, charak-
terizuje kyslosÈ pôdy, stanovuje
prístupn˘ fosfor, draslík, vápnik a
horãík. S t˘mito hodnotami by poº-
nohospodár mal vydrÏaÈ 5-6 ro-
kov. To je preÀho nepriama dotá-
cia od ‰tátu, za ktorú sa zatiaº u
nás e‰te neplatí. Rozbor je dôleÏi-
t˘ nielen pre poºnohospodárov,
ale aj pre v˘robcov a dovozcov
hnojív, aby vedeli, ão vyrábaÈ ãi
dováÏaÈ. Napríklad v súãasnosti
nám v pôde klesá obsah fosforu,
treba sa orientovaÈ na fosforeãné
hnojivá, máme e‰te relatívne do-

nemáme dosÈ, a tak ich musíme
dopæÀaÈ inou cestou. Musíme zis-
ÈovaÈ, koºko Ïivín v pôde máme,
koºko sme schopní cez na‰u Ïivo-
ãí‰nu v˘robu v príslu‰nom podni-
ku vyprodukovaÈ a zvy‰ok doplniÈ
priemyseln˘mi formami. A opäÈ
zdôrazÀujem, cielene, podºa toho,
aké sú nároky pestovanej plodiny.
Presne tak ako u pacienta – najprv
sa urobí krvn˘ rozbor a anal˘za
moãu a potom sa ordinujú potreb-
né lieky. Aj v prípade pôdy sú na-
príklad veºmi potrebné nielen ma-
kroÏiviny, ale tieÏ mikroÏiviny, tak
ako vitamíny pre ºudí. Sú to kata-
lyzátory enzymatick˘ch reakcií a
ich nedostatok spôsobuje, Ïe re-
akcie beÏia na niÏ‰ie obrátky.
Doteraz sa dosÈ podceÀovali, pre-
toÏe sú drah‰ie, ale pre kvalitnú
úrodu sú potrebné. 

V súvislosti s energetickou krí-
zou sa v‰ak ãasto stretávame s
názorom, Ïe treba na tento úãel
vyuÏiÈ aj rôzne druhy odpadu...

Áno, je to veºmi aktuálna otáz-
ka. MoÏnosti sú tri, – buì odpady
skládkovaÈ a nechaÈ problém pre
budúce generácie (pozri Sereì,
Îiar nad Hronom), spaºovaÈ, ãiÏe
pú‰ÈaÈ jedovaté plyny do ovzdu‰ia,
alebo recyklovaÈ – to je ideálny

spôsob. KompostovaÈ, ão sa na
kompostovanie hodí a zapraviÈ
späÈ do pôdy. Na lokalitách, kde je
prirodzene vysok˘ obsah ortuti ãi
medi moÏno pestovaÈ r˘chlo rastú-
ce rastliny a vyuÏiÈ ich na energe-
tické úãely. Mnohí by radi spaºo-
vali aj slamu z obilnín. Názor poº-
nohospodára je v‰ak in˘. My sla-
mu potrebujeme na podstielku pre
zvieratá a cez ma‰taºn˘ hnoj ju
vrátiÈ do pôdy alebo priamo zaoraÈ
do pôdy. Keì ju budeme spaºovaÈ,
organickej hmoty bude e‰te me-
nej. Pre obyvateºa je dôleÏité, aby
lacno vyrobil teplo, ale nie na úkor
poºnohospodára. Nech sa spaºujú
‰tiepky, drevo, veci, ktoré poºno-
hospodár nepotrebuje. Keì pôdu
budeme ochudobÀovaÈ, tak ju na-
sledujúcim generáciám odovzdá-
me v hor‰om stave, ako sme ju
dostali my. A to nie je fér. Treba
ÏiÈ, ale aj nechaÈ ÏiÈ in˘ch.

VráÈme sa v‰ak k na‰ej téme.
Ako je to v praxi? Prid⁄Ïajú sa far-
mári pri aplikácii priemyseln˘ch
hnojív odporúãaní odborníkov?

Závisí to od kvality manaÏmen-
tu. Ak sú v Àom ºudia, ktorí sa ve-
ci rozumejú, je to v poriadku. Ale
sú aj takí, ktorí sa do hospodáre-
nia na pôde pustili bez potrebn˘ch
znalostí. Popozerajú, ãím hnojí
sused a podºa toho sa riadia.
Preto sa aj my orientujeme na
‰kolenie ºudí z praxe, oboznamu-
jeme ich s novinkami na trhu prie-
myseln˘ch hnojív, uãíme, ako to
aplikovaÈ, ako to úãinkuje na plodi-
ny. Paleta prípravkov je ‰iroká, a
práve preto ich treba vyberaÈ cie-
lene. Podºa druhu pôdy, prípadne
aplikovaÈ Ïiviny delene, v men‰ích
dávkach. Je to rozumnej‰ie, aby
sme zbytoãne nezaÈaÏovali Ïivot-
né prostredie. Lebo na‰ím cieºom
nie je len dopestovaÈ dostatoãnú a
kvalitnú úrodu, ale ochraÀovaÈ aj
Ïivotné prostredie.

Oslovila ma va‰a poznámka, Ïe
hladovanie ºudí zaãína hladova-
ním rastlín. MôÏete rozviesÈ túto
my‰lienku?

Keì sa pozrieme na svet glo-
bálne, vidíme, Ïe ºudí pribúda, ale
poºnohospodárskej pôdy na oby-
vateºa klesá. Poãet hladujúcich vo
svete je alarmujúci. Stavia sa, pri-
búdajú diaºnice, rekultivácie nebe-
Ïia tak˘m tempom, ak˘ je záber
pôdy. Prísun Ïivín do pôdy u nás
je podstatne niÏ‰í, ako je odber Ïi-
vín z pôdy dosiahnutou úrodou.
âiÏe, keì rastliny nebudú maÈ do-
statok Ïivín z pôdy a nebudeme
ich dostatoãne hnojiÈ, budú „hlado-
vaÈ“, menej vyprodukujú, bude
menej krmív pre zvieratá, a t˘m
menej bude aj pre ãloveka. My
sme tu na to, aby sme robili pre-
venciu, aby rastliny nehladovali.
Tie sú skromné, ãakajú, k˘m si
niekto v‰imne, Ïe Ïltnú, blednú,
vädnú. Nie ako zvieratá, ktoré ãlo-
veka aj svojím hlasom upozornia,
Ïe sa má o ne postaraÈ. Rastlina
nemá túto ‰ancu, preto reaguje
t˘m, Ïe prinesie niÏ‰iu úrodu a
ãasto aj menej kvalitnú produkciu.
Keì je to dlhodobo, je to uÏ sveto-
v˘ problém, predov‰etk˘m v roz-
vojovom svete. 

ëakujem za rozhovor! 
KATARÍNA POTOKOVÁ

Európska spolupráca v oblasti vzdelávania a v˘skumu na báze
spoloãn˘ch projektov je jedn˘m z kºúãov˘ch faktorov budovania
vedomostnej spoloãnosti. PodporovaÈ rozvoj vzdelávacích a v˘-
skumn˘ch projektov medzinárodnej spolupráce na FEM, a t˘m aj
postavenie Slovenska v EÚ, to je „leitmotív“ ãinnosti novozriade-
ného Centra programov EÚ pri FEM SPU (CPEÚ), ktoré senát fa-
kulty schválil 5. apríla tohto roku. Aké bude poslanie tohto samo-
statného projektového, v˘skumného a vzdelávacieho pracoviska?
Sp˘tali sme sa dekana FEM, prof. Ing. PETRA BIELIKA, PhD.:

Na pôde SPU sa 5. a 6. aprí-
la 2006 zi‰li domáci a zahraniã-
ní odborníci, aby v rámci ve-
deckej konferencie na tému
BEZPEâNOSË A KONTROLA
POTRAVÍN prezentovali naj-
nov‰ie trendy v tejto oblasti.
Podujatie urãené ‰irokej odbor-
nej verejnosti pôsobiacej v ob-
lasti potravinárstva, potravinár-
skych a analytick˘ch laborató-
rií, potravinárskych podnikov,
v˘skumu a ‰kolstva pripravila
Katedra hygieny a bezpeãnosti
potravín FBP v spolupráci s fir-
mou NOACK Slovakia, s.r.o., a
rie‰iteºmi projektu 6. RP CEAF
- Podpora úãasti krajín strednej
Európy pri rie‰ení projektov
rámcov˘ch programov. -r-

Cieºom tradiãn˘ch stretnutí od-
bornej a laickej verejnosti, organi-
zovan˘ch v spolupráci na‰ej uni-
verzity s Ministerstvom Ïivotného
prostredia SR a ìal‰ími pracovis-
kami rezortu, je vytvoriÈ priestor
pre prezentáciu prv˘ch v˘sledkov
v˘skumu v tejto oblasti, pre zau-
jatie stanoviska k nim a iniciáciu
‰ir‰ej diskusie k témam, ktoré vo
verejnosti rezonujú, ale ãasto ne-
majú reálny podklad pre vytvára-
nie si názoru jednotlivca. V úvod-
nej úvahe na tému Civilizácia na
rázcestí sa autori zamysleli nad
otázkou, kto zaruãí biologickú
bezpeãnosÈ, ktorá cesta k nej ve-
die. Je to modern˘ trend, teda vy-
uÏívanie biotechnológií, alebo
snaha o vyuÏívanie tradiãn˘ch
agroekosystémov, biologickej roz-
manitosti? âo smeruje k trvalej u-
drÏateºnosti, o ktorej sa toºko ho-
vorí na rôznych fórach, ale jej us-
kutoãnenie nie je vôbec jednodu-
ché? Tieto „úvahy bez konca“ ma-
jú v‰ak spoloãného menovateºa,
a to zodpovednosÈ vedeck˘ch
pracovníkov za vyuÏitie, alebo aj
zneuÏitie v˘sledkov ich práce. 

Program seminára tvorili pred-
ná‰ky na témy, ktoré konkrétne
súvisia s detekciou, identifikáciou
a kvantifikáciou, systémom kon-
troly potravín s obsahom GMO,
ale aj systémom regulácie bez-
peãnosti v medzinárodnom kon-
texte. PozornosÈ sa zamerala aj
na integráciu v˘uãby o biologickej

bezpeãnosti do koncepcie nov˘ch
‰tudijn˘ch programov. 

Jedn˘m z odborn˘ch gestorov
podujatia bol doc. Ing. DEZIDER
TÓTH, DrSc., z Katedry genetiky a
‰ºachtenia rastlín FAPZ, ktor˘ sa
v t˘chto dÀoch doÏíva v˘znam-
ného Ïivotného jubilea. Tomuto
vedcovi a neúnavnému organizá-
torovi podujatí t˘kajúcich sa bio-
logickej bezpeãnosti, ktor˘ na na-
‰ej alma mater pôsobí od roku
2001, srdeãne blahoÏeláme a pra-
jeme veºa úspechov do ìal‰ej
práce! K. POTOKOVÁ

„VyuÏitie geneticky modifikovan˘ch organizmov 
v rôznych oblastiach Ïivota na jednej strane súvisí s
rie‰ením problémov, ktoré ºudstvo trápia, na druhej
strane v‰ak priná‰a riziká, ktoré treba braÈ váÏne.“
T˘mito slovami uviedol doc. JÁN BRINDZA z In‰titú-

tu ochrany biodiverzity a biologickej bezpeãnosti 12. apríla ôsmy
odborn˘ celo‰tátny seminár nazvan˘ Biologická bezpeãnosÈ a ag-
ropotravinárstvo 2006. 



nili tak v˘znamnú misijnú úlohu.
Ich umiestnenie na kriÏovatkách
ciest, tzv. kríÏnych cestách, súvi-
selo s pohanskou ochranou proti
ãarodejniciam. Boli i v˘znamn˘mi
prvkami popri cestách vedúcich
na popraviská i orientaãn˘mi bod-
mi v krajine. Ochrannú úlohu zo-
hrávali sochy svätcov na me-
dziach polí, pastvín, v blízkosti
vodn˘ch tokov. Posvätné objekty
sa stavali z vìaky za odvrátenie
ne‰Èastia, za vypoãutie prosieb,
na pamiatku urãitej historickej
udalosti alebo zniãeného kresÈan-
ského chrámu, zmierovacie kríÏe
zase na miestach zloãinu ãi ne-
‰Èastia. Súbory kalvárií a kríÏo-
v˘ch ciest moÏno povaÏovaÈ za
prejavy dobového urbanizmu, prí-
tomnosÈ kríÏa v poli zas môÏe
znamenaÈ zaniknutú cestu v jeho
blízkosti. T˘mto poznaním a re‰-
pektovaním ‰ir‰ích súvislostí sa
môÏe podstatne zmeniÈ obraz ur-
banistického i krajinného celku v
jeho historickom v˘voji. Na‰a po-
treba nájsÈ to, ão sme stratili, to je
dôvod pre zachovanie a obnovu
drobn˘ch sakrálnych objektov v
dne‰nej krajine. Dávajú krajine
zmysel, no pomaly, ale isto sa z
nej vytrácajú a my si ani neuve-
domujeme, o ão môÏeme prísÈ.
Preto treba navrhnúÈ komplexnú
metodiku ich hodnotenia v nad-
väznosti na ochranu a v˘skum ich
pôvodného miesta, a tak stanoviÈ
i podmienky pre spracovávanie
územn˘ch plánov, dokumentácií
miestnych historick˘ch súvislostí
v monografiách obcí, nov˘ch kon-
ceptov architektonicko-sadovníc-
kych rie‰ení v konkrétnych lokali-
tách. Je to spoloãná úloha pre od-
borníkov z oblasti pamiatkovej
ochrany, krajinnej architektúry,
krajinného plánovania a v‰etk˘ch
odborov zaoberajúcich sa ochra-
nou a zachovaním prírodného a
kultúrneho dediãstva. 

BARBORA MATÁKOVÁ, 5. ZKA

Krajiny a kríÏe

Nové priateºstvá z metropoly Ruska

Ekonómovia v Brne
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ãiv˘mi úãinkami, ão bolo podne-
tom pre vznik mnoh˘ch pútnic-
k˘ch miest. Prvá známa interpre-
tácia kríÏa v krajine vychádza uÏ
z umenia antick˘ch zememera-
ãov. Veºkolepé kríÏe boli stavané
ako pamiatky na víÈazstvá kres-
Èansk˘ch panovníkov podobne
ako antické víÈazné oblúky. V kra-
jinách, ktoré kresÈanstvo nepo-
znali, boli stavané na posvätn˘ch
miestach pohansk˘ch kultov a pl-

miestnej univerzity, âerveného
námestia, Kremºa, TreÈjakovskej
galérie, nového a starého Arba-
tu, Centrálneho múzea Veºkej ob-
ãianskej vojny z r.1941 – 1945,
Parku víÈazstva, Lomonosovo-
vej univerzity a pod. Po fyzicky
namáhav˘ch, ale veºmi zaují-
mav˘ch dÀoch sme naãerpávali
nové sily stretávaním sa s rus-
k˘mi ‰tudentmi na tradiãn˘ch
veãierkoch zvan˘ch „ãajepitie“.
Pripravovali nám veºa chutn˘ch
pokrmov v príjemnom prostre-
dí, kde sme získali mnoho no-
v˘ch priateºov z rôznych oblastí
Ruska. 

Sme veºmi radi, Ïe sme mali
moÏnosÈ reprezentovaÈ na‰u uni-
verzitu v Moskve, plnej rôznych
kultúr a mil˘ch ºudí.

ALENA KOSTIâÁKOVÁ, 5. FEM 
MICHAL BELÁK, 4. FEM

urãen˘ prostredím, z ktorého po-
chádza. A preto je aj „krajina do-
mova“ na‰ou osobnou, vnútor-
nou pravdou. NemôÏe byÈ neo-
sobná a prázdna. Peterajov „prv˘
kríÏ“ objaví kaÏd˘ z nás vo svojej
vlastnej krajine.

Preão v‰ak vznikla potreba za-
oberaÈ sa otázkou drobn˘ch sak-
rálnych objektov v dobe, ktorá je
poznaãená mnoÏstvom ÈaÏkostí,
ktoré nás - chceme ãi nie - ov-
plyvÀujú a sme nútení ich rie‰iÈ?
Preão by sme si mali v‰ímaÈ kríÏe
v poli, „svät˘ch za dedinou“ ãi ka-
plnky ìaleko v chotároch? MoÏno
práve pre to mnoÏstvo súãasn˘ch
problémov. Synonymom slova
„problém“ je v expresívnom
zmysle i slovo „kríÏ“ a „kalvária“.
A nie náhodou...

Pojem drobn˘ sakrálny objekt
(t.j. kultov˘, náboÏensk˘ ãi po-
svätn˘) môÏeme vo v‰eobecnosti
chápaÈ ako druh malej kultovej
stavby bez obytnej funkcie, ktorá
je súãasÈou verejn˘ch priestran-
stiev v intraviláne i extraviláne sí-
diel. Patria sem v‰ak i formy, kto-
ré v pravom zmysle slova nie sú
„stavbou“. KríÏe, kaplnky, zvoniã-
ky, boÏie muky, sochy svätcov a
mnohé bliÏ‰ie ne‰pecifikované

Po dva a polhodinovom lete z
Budape‰ti nás v Moskve srdeãne
privítal jeden zo ‰tudentov a
úãastníkov konferencie. Milé pri-
jatie a ubytovanie v univerzitnom
internáte zakonãilo prv˘ deÀ ná‰-
ho pobytu.

Na konferencii sa zúãastnili
vybraní ‰tudenti v‰etk˘ch fakúlt
a odborov domácej univerzity,
ale aj zahraniãní ‰tudenti zo
Srbska a Slovenskej republiky. 

V rámci prezentácie prác ‰tu-
dentov ekonomickej fakulty pri-
‰iel rad aj na na‰e vystúpenia.
Alena prezentovala svoju prácu
na tému Integraãné procesy SR

do EÚ v ruskom jazyku a Michal
v anglickom jazyku objasÀoval
problematiku teritoriálnej a ko-
moditnej ‰truktúry zahraniãného
obchodu medzi SR a RF. Obstáli
sme dobre. Obsadili sme prvé
(Michal) a druhé miesto (Alena) v
kategórii zahraniãn˘ch úãastní-
kov. Diplomy a darãekové pred-
mety nám budú pripomínaÈ dni v
Moskve. 

T˘ÏdeÀ stráven˘ v metropole
Ruskej federácie sme si vìaka
obetav˘m ‰tudentom mali moÏ-
nosÈ spestriÈ prehliadkou mnoÏ-
stva kultúrnych pamiatok a
zaujímavostí, napríklad Múzea

Trinásty marec bol celkom obyãajn˘ deÀ, no pre nás predsa
nieãím v˘nimoãn˘. Ako ‰tudenti Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu v odbore medzinárodn˘ obchod sme sa vydávali na cestu
do Moskvy, kde sme sa v dÀoch 14.-16. marca mali zúãastniÈ na
59. vedeckej konferencii, organizovanej Timirjazevovou ruskou
‰tátnou agrárnou univerzitou.

Krajina je nikoho, aÏ k˘m
neobjaví‰ prv˘ kríÏ. K. Peteraj

POZ¯VAME

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI 2006
Od 24. apríla do 7. mája 2006 sa na pôde oboch nitrianskych uni-

verzít a verejn˘ch miestach ná‰ho mesta uskutoãní komplex vedec-
k˘ch, odborn˘ch, umeleck˘ch a spoloãensk˘ch podujatí pod náz-
vom Nitrianske univerzitné dni. Zá‰titu nad ‰tvrt˘m roãníkom podu-
jatia opäÈ prevzal rektor SPU Imrich Okenka, rektor UKF Daniel
Kluvanec a primátor Nitry Ferdinand Vítek.

VYBERÁME Z PROGRAMU

UTOROK, 25. apríla
8.30 VernisáÏ v˘stavy 

v˘tvarn˘ch prác 
‰tudentov FZKI
priestory pod aulou SPU 

17.00 DeÀ klasickej fotografie
·D A. Bernoláka

STREDA, 26. apríla
15.00 Spoloãenská etiketa 

a diplomatick˘ protokol – 
predná‰ka Mgr. S. 
Matejovej
spoloãenská miestnosÈ ·D
MladosÈ

15.00 Futbalov˘ zápas SPU –
UKF o Putovn˘ pohár 
rektorov nitrianskych 
univerzít
futbalov˘ areál FC Nitra

19.00 Johnyho pomsta – 
predstavenie Divadielka
na Osmiãke 
spoloãenská miestnosÈ ·D
MladosÈ

·TVRTOK, 27. apríla
9.00 „(KO)MÉDIÁ“ – medziná-

rodná konferencia na 
tému pozitíva a negatíva
médií v spoloãnosti
areál UKF, DraÏovská 4

14.00 Aukcia v˘tvarn˘ch diel
‰tudentov
priestory pod aulou SPU

SOBOTA, 29. apríla
9.00 DeÀ mágie a kúziel - 

‰tudenti muzeológie 
o tarote, mágii, kúzlach 
a starovekom náboÏenstve
·D UKF, Ul. B. Slanãíkovej 

UTOROK, 2. mája 
8.30 V˘stava fotografií 

a v˘tvarn˘ch prác 
‰tudentov SPU
priestory pod aulou SPU

9.00 Univerzitná futbalová 
miniliga
‰portoviská pri ·D MladosÈ

14.00 Kartológia – predná‰ka
‰tudentov pre ‰tudentov 
s dávkou recesie
predná‰ková miestnosÈ SPU 

14.00 SúÈaÏ v rétorike
FF UKF, ·tefánikova 67
(uãebÀa ã. 122)

19.00 Noãn˘ v˘stup na Zobor
zraz pred ·D MladosÈ a pred
·D UKF pod Zoborom

21.00 Swingov˘ veãer
noãn˘ bar Pulso, ·D UKF, 
Ul. B. Slanãíkovej 

STREDA, 3. mája
9.00 Tenisov˘ turnaj 

‰tudentov SPU a UKF
9.00 Turnaj v streetbale 

SPU-UKF
9.00 PláÏov˘ volejbal

‰portoviská pri ·D MladosÈ

11.00 Stavanie mája
areál SPU

12.00 Medziuniverzitné preteky
vo vodnom slalome
rieka Nitra 

14.00 Majáles + noãná 
diskotéka
areál SPU

·TVRTOK, 4. mája
18.00 V˘stava v˘tvarn˘ch prác

‰tudentov SPU a UKF
foyer Divadla A. Bagara

19.00 Galaveãer Gaudeamus
veºká sála Divadla A. Bagara

PIATOK, 5. mája
GRAFFITY a STREET ART
– odborná konferencia 
a prezentácia tvorcov
graffity a street art
Nitrianska galéria

15.30 PoradÀa zdravého Ïivot-
ného ‰t˘lu pre Nitranov
Svätoplukovo námestie

15.30 Galakoncert 
univerzitn˘ch súborov
Zobor, Ponitran,  Atikus
Svätoplukovo námestie

Ide o ojedinelé medzinárodné podujatie, ktoré má predstaviÈ sú-
ãasné umenie mladej generácie. V rámci Nitrianskych univerzitn˘ch
dní chcú organizátori projektu STREET stART priblíÏiÈ kultúrne tren-
dy, ktoré najv˘raznej‰ie rezonujú medzi mládeÏou na Slovensku 
a v Európe v oblasti v˘tvarného umenia, hudby, tanca, street ‰portu
a amatérskeho filmu. âo na vás ãaká? Vo ‰tvrtok 4. mája Graffity
Jam na ulici pred Krajsk˘m úradom, koncert Common pepl v Clube
Naozzay, 5. mája Live graffit v ·D UKF Zobor, 6. mája koncert Hip-
Hop v Klube Pulso, Le Parkour show (skatebord, inline, bike, frees-
be, hackies) na Svätoplukovom námestí a ìal‰ie akcie. -r-

Viete, ão je STREET START?

·túdium záhradnej a krajinnej
architektúry mi umoÏnilo priblíÏiÈ
sa k pochopeniu zmyslu, ktor˘
pre ãloveka krajina a objekt v nej
má. Nie sú to len kaÏdodenné
skutoãnosti, ale hlavne nevyhnut-
ne vÏité pravdy. KaÏd˘ ãlovek je

objekty, pre ktoré zatiaº nie je us-
tálené názvoslovie, sa vyskytujú
solitérne na v˘razn˘ch miestach,
tvoria doplnky väã‰ích stavieb
alebo celé súbory kalvárií, kríÏo-
v˘ch ciest ãi pútnick˘ch miest.
Drobné sakrálne objekty nie sú v
krajine rozmiestnené náhodne.
Kedysi stáli na miestach posvät-
n˘ch stromov uctievan˘ch ako
sídlo pohansk˘ch bohov, v blíz-
kosti studniãiek ãi prameÀov s lie-

Kamil Peteraj jednou krátkou
vetou vystihol zmysel, ktor˘ mô-
Ïe daÈ krajine len ãlovek. Krajina
sama pre seba, bez ºudí, ktorí ju
objavujú, pretvárajú, Ïijú v nej, je
naozaj nikoho. KríÏ v krajine je
znakom, Ïe patrí ºuìom, ktorí sa
nehanbia prijaÈ pomoc, dokonca
o Àu prosia. 

Práve táto vnútorná potreba
ãloveka podnietila vznik mnoh˘ch
sôch svätcov, boÏích múk, ka-
plniek v krajine, ktorej tak dala
v˘znam a rozmer ºudskosti. V po-
rovnaní s krajinou dávnej‰ích
ãias je tá dne‰ná o ãosi chudob-
nej‰ia. Zmeny, ktoré nastali po
druhej svetovej vojne, sa odrazili
aj v tvári krajiny. Stala sa prázd-
nou, niãím ne‰pecifickou, ne-
osobnou... Na mieste poºn˘ch
ciest, remízok a rieãok sú poºno-
hospodárske a priemyselné kolo-
sy, ‰rotoviská, skládky odpadu.
Preto dnes uÏ do krajiny nechodí-
me, neÏijeme v nej, len Àou pre-
chádzame plnou r˘chlosÈou. Ne-
zastavujeme sa, nemáme kde.
Stratili sme k nej vzÈah, ktor˘ sa
usilujeme podvedome znovu
nájsÈ, no nevieme ako. 

Drobné sakrálne objekty sú
stabiln˘mi prvkami v krajine, pod-
liehajúcej zmenám. Dávajú nám
‰ancu NÁ· vzÈah k NA·EJ kraji-
ne obnoviÈ. Stále stoja na mies-
tach, kde ich ºudia postavili kedy-
si. Dnes v‰ak v blízkosti ‰roto-
vísk, garáÏí, poºnohospodár-
skych druÏstiev, plechov˘ch au-
tobusov˘ch zastávok i v záhra-
dách rodinn˘ch domov. Av‰ak aj
napriek zmenen˘m vzÈahom, do
ktor˘ch sa dostali, sú väã‰inou
miestami Ïivého a aktuálneho
kultu. Preto je dôleÏitá otázka ich
ochrany a zachovania, no tieÏ ich
interpretácia v súãasnej krajine.

Ilustraãná snímka: IGOR ·TVARTÁK

Michal a Alena sa v Moskve ne-
nudili, aj vìaka ochote ‰tudentov
Timirjazevovej univerzity.

Trojica medzinárodn˘ch poºnohospodár-
skych veºtrhov Techagro (poºnohospodár-
ska technika), Silva Regina (lesníctvo) a
Animal Vetex (veterinárna technika) sa us-
kutoãnila v dÀoch 2. aÏ 6. apríla na v˘sta-
visku v Brne.

Veºtrhy, ktoré sa tu konajú s dvojroãnou
periodicitou, sa v súãasnosti radia medzi naj-
v˘znamnej‰ie v Európe a sú silnou konkuren-
ciou podobn˘m akciám v Lond˘ne, Hannove-
ri, ParíÏi a Bologni. V tomto roku sa na nich
prezentovalo 433 vystavovateºov zo 14 krajín
na v˘stavnej ploche 33,2 tis. metrov ‰tvorco-
v˘ch. Slovensko zastupovalo desaÈ firiem.
V˘znamn˘m podujatím bolo okrem iného aj
stretnutie predstaviteºov agrárnych komôr
krajín V4, ale aj mnoÏstvo odborn˘ch semi-
nárov, predvádzanie poºnohospodárskej a
lesníckej techniky a rôzne súÈaÏe. SúãasÈou
veºtrhu je aj súÈaÏ o najlep‰ie exponáty
GRAND PRIX TECHAGRO - ANIMAL VE-
TEX - SILVA REGINA. 

Bolo uÏ 6. apríla, posledn˘ deÀ v˘stavy a
my sme mali koneãne voºn˘ deÀ v ‰kole.
Partia ‰tvrtákov z Fakulty ekonomiky a ma-
naÏmentu, Ján Lajo‰, Tibor Putnoky, Marcel
Ka‰ãák, na ãele so ·tevom ·ãecinom, sa vy-
brala do Brna. Cieºom bolo hodnotenie v˘sta-

vy z pohºadu ‰tudenta, no hlavne láska k trak-
torom a kombajnom, ktorá nás drÏí odmaliã-
ka. KaÏd˘ jeden z nás vyrastal ako vidieãan
na poli, kde sa pôda stále chápe ako dar. 
Z pohºadu agrosubjektu a zároveÀ ekonóma
nás v prvom rade zaujímali efektívne spôso-
by ich nadobudnutia a modernizáciou techni-
ky zniÏovanie nákladov vo v˘robnej fáze. Veì
tak˘ siln˘ „tragáã“ (traktor) je snom kaÏdého
predsedu. Medzi divácky obºúbené programy
na veºtrhu TECHAGRO patrí Traktor Cross a
jazda zruãnosti, na ktorej sme sa aj my ús-
pe‰ne zúãastnili. MARCEL KA·âÁK, 4. FEM

Siln˘ „tragáã“ je snom kaÏdého (aj budúceho)
predsedu. Snímka: autor

Dvere fotokomory dokorán
Jedn˘m z podujatí Nitrianskych univerzit-

n˘ch dní bude aj Veãer otvoren˘ch dverí vo
fotokomore. Preão sme sa rozhodli zorga-
nizovaÈ túto akciu? Hlavnou my‰lienkou je
snaha predstaviÈ klasickú fotografiu. Mys-
líme si, Ïe aj dnes, v digitálnej dobe, má
svoje nezastupiteºné miesto. Ako taká foto-
grafia vzniká? âo v‰etko sa pouÏíva pri jej
v˘robe? Ako pôsobí svetlo, ão je to ohnisko-
vá vzdialenosÈ, akú clonu vybraÈ? Na tieto
otázky vám veºmi rád odpovie Ján Mezey,
ktor˘ sa fotografovaniu venuje dlhé roky. 
A pre t˘ch, ktorí si to chcú vlastnoruãne vy-
skú‰aÈ, je k dispozícii fotokomora a ãlenovia
fotokrúÏku, ktorí im v‰etko ochotne ukáÏu a
vysvetlia. TakÏe kedy a kde? V utorok 25.
apríla o sedemnástej zaãne prezentácia dia-
pozitívov v Kongresovom centre ·D A.
Bernoláka a po nej sa otvoria dvere fotoko-
mory na siedmom poschodí v ·D Nová do-
ba. Okrem toho si môÏete pozrieÈ expozíciu
fotografií a fotoaparátov v klubovni ·D Nová
doba na ‰iestom poschodí, kde bude pre-
biehaÈ aj diskusia. Pre v‰etk˘ch je priprave-
né obãerstvenie, o dobrú náladu sa postará
Rádio One Nová doba. Za podporu ìakuje-
me na‰im sponzorom: Blue art design,
Pizzeria VaBene a Foma Slovakia, s.r.o. 

FotokrúÏok



Z v˘roãnej správy o ãinnosti odborovej organizácie na SPU

Dni ãeskej kultúry v Nitre

Basketbalová sezóna pre nás
skonãila uÏ vo ‰tvrÈfinále

(Dokonãenie z 1. str.)
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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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SPEKTRUM

NITRIANSKA GALÉRIA: od
21. 4. Hermovo ucho; DIVADLO
A. BAGARA: 21. 4. ·oumeni
(predpremiéra), 24. – 29. 4.
·oumeni, 30. 4. ...na Va‰e hro-
by (Slovenské divadlo tanca), 1.
5. A Cappella Duel (Close Har-
mony Friends), 4. 5. Agáta hºa-
dá prácu (predpremiéra); OR-
BIS: 21. – 23. 4. Mníchov, 24. –
26. 4. Spojenec, 27. 4. – 10. 5.
Doba ºadová 2, 28. – 30. 4. Uni-
verzálna upratovaãka; LIPA:
21. – 23. 4. ÎiÈ po svojom, 28. –
30. 4. Skrotená hora; FILMOV¯
KLUB NITRA: 24. 4. RuÏové
sny, 24. 4. Hotel Rwanda, 25. 4.
2046, 25. 4. P˘cha a predsu-
dok, 26. 4. Montiho ãardá‰, 26.
4. âierna maãka, biely kocúr,
27. 4. Îivot je ãudo; NÁRODN¯
ÎREBâÍN TOPOªâIANKY: 1.
5. DeÀ otvoren˘ch dverí – pro-
gram pri príleÏitosti 85. v˘roãia
zaloÏenia Ïrebãína spojen˘ s
otvorením novej jazdeckej, tu-
ristickej a chovateºskej sezóny.

a regionálneho rozvoja SPU je
vytvoriÈ diskusné fórum k proble-
matike regionálneho a miestneho
rozvoja a ìal‰ím aktuálnym otáz-
kam. Súãasne s konferenciou sa
uskutoãní aj medzinárodn˘ semi-
nár VIRTUÁLNE ·TÚDIUM –
NOVÉ TRENDY VO VYSOKO-
·KOLSKOM VZDELÁVANÍ.

Dekan Fakulty biotechnológie
a potravinárstva SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 17. mája 2006 o
10.00 h v zasadacej miestnosti
Katedry biochémie a biotechno-
lógie (pavilón RI, 1. poschodie)
bude Ing. EVA SZABOVÁ obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Optimalizácia produkcie bakte-
riálnej peptidázy a jej purifikácia
chromatografick˘mi metódami.

Katedra biotechniky parkov˘ch
a krajinn˘ch úprav a Katedra zá-
hradnej a parkovej architektúry
FZKI v spolupráci s Botanickou
záhradou SPU organizujú 25.
apríla 2006 od 9.00 h v Pavilóne
architektúry na Tulipánovej ul. 7
odborn˘ seminár RASTLINA –
INTERIÉR – TVORBA. Cieºom
podujatia, ktoré sa uskutoãní pri
príleÏitosti Ïivotného jubilea prof.
Jaroslava Machovca, je zhodno-
tiÈ súãasn˘ stav a perspektívy in-
teriérovej tvorby v oblasti v˘uãby,
v˘skumu a uplatnenia v praxi. 

REGIÓNY – VIDIEK – ÎIVOT-
NÉ PROSTREDIE 2006 je ná-
zov medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorá sa uskutoãní
27. – 28. apríla 2006 od 9.30 h 
v Kongresovom centre SPU. 

Cieºom podujatia, ktoré pripra-
vila Fakulta európskych ‰túdií 

AVIZUJEME

V stredu 26. apríla 2006 sa na
v‰etk˘ch ‰iestich fakultách SPU
uskutoãnia ‰tudentské vedecké
konferencie. 

Pedagógovia, ‰tudenti a dokto-
randi Fakulty agrobiológie a po-
travinov˘ch zdrojov sa zídu na
slávnostnom otvorení XII. vedec-
kej konferencie ‰tudentov s me-
dzinárodnou úãasÈou o 8.00 h v
posluchárni A-01. Konferencia sa
bude konaÈ pri príleÏitosti 60. v˘-
roãia FAPZ. Fakulta biotechnoló-
gie a potravinárstva privíta úãast-
níkov IV. vedeckej konferencie
‰tudentov a doktorandov s me-

dzinárodnou úãasÈou o 8.30 h 
v posluchárni Z-02. Fakultné kolo
·VK na Fakulte záhradníctva 
a krajinného inÏinierstva zaãne 
o 9.30 h v Pavilóne záhradnej 
a krajinnej architektúry na Tulipá-
novej 7 (poslucháreÀ D-01), na
Fakulte ekonomiky a manaÏmen-
tu o 9.00 h v pavilóne S, na Me-
chanizaãnej fakulte o 8.30 h v
CH-pavilóne a na Fakulte európ-
skych ‰túdií a regionálneho roz-
voja o 8.00 h v posluchárni Q1.

BliÏ‰ie informácie o sekciách a
témach súÈaÏn˘ch prác nájdete na
webov˘ch stránkach fakúlt. -z-

pracovn˘ ãas (37,5 h t˘Ïdenne),
vyplácanie odchodného pri ukon-
ãení pracovného pomeru, predæÏe-
nie dovolenky pri v‰etk˘ch za-
mestnaneck˘ch kategóriách o 5
dní. Okrem toho bolo realizované
aj nav˘‰enie platov˘ch taríf o 5 %
s úãinnosÈou od 1. 7. a príspevok
na doplnkové dôchodkové pois-
tenie vo v˘‰ke 2 % z objemu zúã-
tovan˘ch miezd pre t˘ch, ktorí ma-
jú DDP uzatvorené. ZároveÀ bol
nav˘‰en˘ povinn˘ prídel do sociál-
neho fondu minimálne na 1,05 % 
z hrub˘ch miezd zúãtovan˘ch za-
mestnancom. Tieto v˘hody boli
dohodnuté so zamestnávateºom aj
na na‰ej univerzite a zapracované
do KZ na základe kolektívneho vy-
jednávania. V tomto roku sa od 1.

7. zv˘‰ia tarifné platy v priemere o
6 %. Je to v‰ak viazané na v˘ko-
nové parametre, ão znamená, Ïe
to môÏe byÈ viac aj menej. V tejto
súvislosti treba pripomenúÈ, Ïe na-
‰a Kolektíva zmluva platí aÏ do
konca roka 2006. 

� V˘znamnou úlohou OZ je
participovanie pri príprave a pre-
sadzovaní legislatívnych úprav 
v záujme zlep‰enia spoloãenské-
ho a materiálneho postavenia pra-
covníkov v ‰kolstve, predov‰et-
k˘m vo vysokom. 

Kolektívne vyjednávaÈ so za-
mestnávateºom môÏe iba odboro-
vá organizácia. V praxi to zname-
ná, Ïe v in‰titúciách, kde nie je
kon‰tituovaná, nemoÏno uzatvá-
raÈ kolektívne zmluvy a dohodnúÈ

podmienky nad rámec Zákonníka
práce. Zásady vzÈahov dohodnuté
v Kolektívnej zmluve na roky
2004-2006 vytvorili skutoãne kva-
litnú a najmä korektnú a stabilnú
platformu pre rie‰enie vzÈahov
medzi v‰etk˘mi zamestnancami
SPU bez rozdielu a zamestnáva-
teºom. Sme jednou z niekoºk˘ch
univerzít na Slovensku, kde práve
kolektívne vyjednávanie a podpis
kolektívnej zmluvy vytvára pries-
tor pre korektné vzÈahy, v˘menu
názorov medzi rektorom, dekanmi
a odborovou organizáciou. Rada
OOZ ìakuje za spoluprácu v uply-
nulom funkãnom období predo-
v‰etk˘m rektorovi SPU prof. I.
Okenkovi, predsedovi AS SPU
prof. J. Antalovi, dekanke a deka-
nom: prof. M. Lacko-Barto‰ovej,

prof. M. Láteãkovi, prof. J. Bullovi,
prof. P. Bielikovi, prof. V. Kroãko-
vi, prof. V. Gozorovi a v neposled-
nom rade aj kvestorke SPU Ing.
O. Roháãikovej.

� Rada organizácií OZ P·aV
pri SPU mala v priebehu funkãné-
ho obdobia 19 ãlenov a zabezpe-
ãovala viaceré aktivity. Sú v nej
zastúpené v‰etky fakultné a die-
lenské odborové organizácie v
zmysle ·tatútu Rady. Organizo-
vanosÈ je na úrovni 63 percent
(778 zamestnancov). V hodnote-
nom období do odborového zväzu
vstúpilo 29 a vystúpilo 19 zamest-
nancov.

(Úpln˘ text správy nájdete na www.
uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav. htm)

E‰te traja a dosÈ... Foto: TOMÁ· BELOVIâ

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

danie, náklad 800 ks, cena 78 Sk.
P. Szovics – M. Tóth: Medzinárodné financie. Prvé vydanie, ná-

klad 400 ks, cena 109 Sk.
M. MojÏi‰: Materiálové toky a logistika. Prvé vydanie, náklad 170

ks, cena 150 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

OZNAMUJEME

ODPORÚâAME

Po úvodnej prehre vo ‰tvrÈfiná-
lovom zápase play off so Spi‰-
skou Novou Vsou 68:78 sa poda-
rilo hráãom BK Casta SPU Nitra
vyrovnaÈ stav série víÈazstvom na
súperovej palubovke 54:64. V tre-
Èom zápase nám v‰ak ch˘bala
osobnosÈ, ktorá by na seba zobra-
la zodpovednosÈ, nepomáhali ani
Urbanove time-outy, a tak sme si
pripísali na konto ìal‰iu domácu
prehru 64:76. Tá nás napokon vy-
‰la veºmi draho. Na ‰tvrt˘ zápas
cestovali na‰i basketbalisti na
Spi‰ s noÏom na krku. Jedinou
‰ancou, ako si predæÏiÈ sezónu,
bolo vynútiÈ si rozhodujúce piate
stretnutie ‰tvrÈfinálovej série, ão
sa v‰ak nepodarilo. O na‰ej pre-
hre 73:68 (20:17, 19:15, 21:15,
13:21) rozhodla slab‰ia potencia
v útoku (málo ukázali Holis i Ga-
vran), nepresné trestné hody, ako
aj to, Ïe sme opäÈ neustráÏili Kra-
giãa s HovaÀákom. (NN)

�   �   �

Vypadnutie majstra vo ‰tvrÈfiná-
le play off moÏno oznaãiÈ za neús-
pech, ale nie za tragédiu. Veì to
predsa nebola zbytoãná sezóna.
Mnohé stretnutia (napríklad s
Handlovou, Luãencom ãi Svitom)
pohladili du‰u fanú‰ika, ‰koda
len, Ïe forma zmizla v rozhodujú-
cej fáze ako gáfor. 

(Nitrianske noviny)

�   �   �

„Îiaº, dobrá forma hráãov sa
nedostavila v optimálnom ãase.
Nemali sme lídra, ktor˘ by bol roz-
hodol zápas. Pod oãakávanie hra-
li najmä legionári, ktorí mali byÈ
rozhodujúcimi posilami... Tohto-
roãn˘ neúspech nech je pre nás
v˘zvou na úãinnej‰iu prácu v pro-
spech krásneho ‰portu a nitrian-
skych fanú‰ikov.”

(rektor SPU I. Okenka pre NN)

E-FARMER - projekt 
na pomoc farmárom

Slovenská poºnohospodárska
univerzita v Nitre je partnerom v
projekte Európskej únie EDC
11121 e-Farmer, ktor˘ sa súãas-
ne realizuje v krajinách V4. Jeho
cieºom je poskytnúÈ pomoc far-
márom pri získavaní vybran˘ch
podpôr z EÚ prostredníctvom
poºnohospodárskych platob-
n˘ch agentúr. V blízkej budúc-
nosti sa predpokladá, Ïe vytvo-
ren˘ portál eFarmer poskytne
sluÏby na spracovanie Ïiadostí a
aj ich samotné podávanie s vyu-
Ïitím elektronickej formy Ïiados-
ti o podporu a potrebn˘ch prí-
loh. V rámci projektu zabezpeãi-
la SPU v Nitre ‰kolenie pre tzv.
pilotn˘ch eFarmerov, ktorí budú
pôsobiÈ ako poradcovia pre far-
márov pri podávaní Ïiadostí o
podpory. -em-
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Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v Nitre oznamuje, Ïe 26. mája 2006
o 8.00 h sa v zasadaãke MF na 4. poschodí KMaS uskutoãnia prijímacie
skú‰ky na doktorandské ‰túdium na MF v ‰tudijn˘ch programoch:

➤ technika a mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby,
➤ kvalita produkcie,
➤ dopravné stroje a zariadenia.
Prihlá‰ky zasielajte na adresu: Dekanát Mechanizaãnej fakulty, Tr. A.

Hlinku 2, 949 76 Nitra. Uzávierka prihlá‰ok: 12. 5. 2006.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre vypisuje
v˘berové konanie na obsadenie miest na doktorandské ‰túdium v ‰tu-
dijn˘ch programoch: 

➤ 5.2.25 biotechnológie, 
➤ 4.2.3 molekulárna biológia,
➤ 6.1.13 technológia potravín.
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch ‰kôl v príslu‰nom zameraní.

Informácie o témach dizertaãn˘ch prác a podmienkach prijatia na ‰tú-
dium získate na vedeckov˘skumnom oddelení Dekanátu FBP, tel.ã.:
037/641 5385 alebo na webovej stránke fakulty www.fbp.uniag.sk.
Uzávierka prihlá‰ok je 5. 6. 2006.

NEPREHLIADNITE

POZVÁNKA

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 zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
predmetov krajinná ekológia a ekológia na Katedre ekológie FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie prírodovedného alebo poºnohospodárskeho smeru so za-

meraním na aplikovanú ekológiu,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej jazy-

kovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- uzávierka prihlá‰ok: 28. 4. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre telesnej v˘chovy a ‰por-
tu FZKI.

Podmienky: 
- V· vzdelanie – aprobácia telesná v˘chova so zameraním na ‰portové

hry,
- záujem o ìal‰ie vzdelávanie v 3. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax,
- uzávierka prihlá‰ok: 5. 5. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu
zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Slávnostn˘m otvorením a ver-
nisáÏou obrazov a tapisérií Zdeny
Dvofiákovej v nitrianskej Syna-
góge zaãnú vo ‰tvrtok 4. mája
2006 o 18.00 h Dni ãeskej kultúry
v Nitre. Milovníkov dÏezu pote‰í
vystúpenie hudobnej skupiny 
JAZZZYKA z âesk˘ch Budûjovíc,
ktorá sa predstaví o 20. hodine v
Átriu na ·tefánikovej tr. 8. Na
t˘ch, ão dávajú prednosÈ filmov˘m
záÏitkom, ãaká v rovnakom ãase
v kine Palace ãesk˘ film Rok ìáb-
la. V Krajskom osvetovom stre-
disku na Fatranskej ul. sa v piatok
5. mája o 10. hodine môÏete
stretnúÈ s ãeskou spisovateºkou
Lenkou Prochádzkovou a jej roz-
právkovou kniÏkou Zatvor oãi, za-
vfii oãi a o 15.00 h s historikom
Pavlom Îebrákom na besede o
tom, ão v‰etko nás spája. Na

Svätoplukovom námestí vystúpia
o 17.30 h hudobné skupiny N‰oãi
(KromûfiíÏ) a Snovonne a o 18.00 h
sa v Synagóge predstaví Zemlin-
ského kvarteto z Prahy. Veãer o
ôsmej si v kine Palace môÏete po-
zrieÈ vynikajúce PostfiiÏiny, v so-
botu 6. 5. v rovnakom ãase Ostro
sledované vlaky a v nedeºu 7. 5.
o 17.00 h filmov˘ muzikál Kdyby
tisíc klarinetÛ (vstup na v‰etky fil-
mové predstavenia je voºn˘).
Synagóga bude v nedeºu od 17.
hodiny patriÈ Divadelnému ‰túdiu
GaGa pri Divadle Bolka Polívku
Brno a ich Nesly‰itelnému fievu
umûní a veãer o 20. hodine vystú-
pi v PKO kapela Chinaski. K ães-
k˘m dÀom patrí aj ãeská kuchy-
Àa. Jej ‰peciality bude ponúkaÈ
KaviareÀ Múzeum, Irish Pub,
Patriot a Átrium. (z)

DeÀ ‰tudentskej vedeckej
ãinnosti na univerzite


