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Bol voºn˘ deÀ, ôsmy máj, deÀ
ako stvoren˘ na náv‰tevu priate-
ºov. Aj ja som na nich ãakala.
Dávno nevidení manÏelia z âiech,
ktorí si pri‰li vychutnaÈ bohatú po-
nuku termálnych kúpeºov na juÏ-
nom Slovensku, si nenechali ujsÈ
ani na‰e mesto, a preto ná‰ spo-
loãn˘ program zaãal prechádzkou
po pe‰ej zóne. Debatovali sme o
v‰eliãom moÏnom, veì to pozná-
te. Aké v‰ak bolo moje prekvape-
nie, keì sa ma priateº zrazu op˘-
tal, ãi pôjdeme aj okolo budovy
V˘skumného ústavu Ïivoãí‰nej
v˘roby. Ostala som paf. Nevedela
som si vôbec daÈ dokopy, ão má
spoloãného s t˘mto pracovis-
kom?! Nie je poºnohospodár, ani
nijak˘ chovateº... cel˘ Ïivot sa za-
oberá autami. Vysvetlenie pri‰lo
vzápätí. Môj hosÈ hºadal starú his-
torickú budovu ústavu, ktorá stála
e‰te zaãiatkom 70. rokov v centre
mesta, tam, kde dnes Divadlo An-
dreja Bagara. Preão? 

Písal sa august roku 1968 a on
sa ako chlapec s rodiãmi autom
vracal z dovolenky na Balatone
do rodného Liberca. Nebolo to
v‰ak vôbec jednoduché. Pamät-
níci to dosvedãia. Niekto poradil
ísÈ cez Nitru. No keì sa kompli-
kácie hrnú, nemajú konca-kraja.
V aute chlapec s vysokou horúã-
kou, v meste ‰trajk. V‰etko zavre-
té, odstavené. Matka zúfalo hºa-
dá pomoc. A nachádza ju... v spo-
mínanom v˘skumnom ústave.
Jeho zamestnanci poskytnú v‰et-
ko, ão treba, nielen tepl˘ ãaj a ob-
ãerstvenie, ale hlavne to ºudské
porozumenie, ktoré nevyprchalo
ani po... koºk˘ch vlastne rokoch?
A o tom, Ïe to bol záÏitok naozaj
siln˘, svedãí aj spomienka môjho
hosÈa. Îivá ako fotografia. Lep‰ie
povedané star˘ film, s podrob-
n˘m opisom ulice, kde sa ich au-
to vtedy zastavilo. Zmizla uÏ tá
stará ulica, v˘skumák sa odsÈa-
hoval na perifériu mesta, ale do-
br˘ dÏin vypusten˘ z ºudskej spo-
lupatriãnosti dodnes nevyprchal. 

K. POTOKOVÁ
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Disco do rána! Tak znel slogan na plagátoch BAÎANT MAJÁLESU. O perfektnú atmosféru zábavychtiv˘ch
sa starali známe aj menej známe hudobné skupiny a nech˘bali ani lákadlá v podobe atraktívnych súÈaÏí.

Snímka: PAVOL PROCHÁZKA

Pozvanie prijali v˘znamné
osobnosti ná‰ho akademického,
spoloãenského aj kultúrneho Ïi-
vota. Ale aj hostia z âeskej re-
publiky, primátori z partnersk˘ch
miest na‰ej Nitry. Vo foyeri DAB
ste mohli stretnúÈ Danu Doro-
teu Mikulovú, ‰tátnu tajomníã-
ku pre vedu, techniku, deti a
mládeÏ M· SR, spisovateºa La-
dislava ËaÏkého, b˘valého pre-
zidenta SR Rudolfa Schustera,
vedca ·tefana Lubyho, predse-
du SAV, primátora Nitry Ferdi-
nanda Víteka a ìal‰ích zástup-
cov mesta, akademick˘ch pred-
staviteºov UKF aj SPU na ãele s
rektormi, Danielom Kluvancom
a Imrichom Okenkom. Do hºa-
diska zasadli aj ‰tudenti, ktorí sa
aktívne zapojili do ‰portov˘ch
súÈaÏí ãi vystavili svoje v˘tvarné
diela a dielka. Bohatému kultúr-
nemu programu, v ktorom sa
predstavili talentovaní mladí ºu-
dia z oboch univerzít, predchá-
dzal slávnostn˘ krst kníh Ladis-
lava ËaÏkého a ·tefana Lubyho
a vernisáÏ v˘tvarn˘ch prác ‰tu-

dentov FZKI a niektor˘ch kate-
dier UKF.

Svet muzikálov, slovensk˘ fol-
klór, folk, americké tance, spe-
vácky zbor, modern˘ tanec, diva-
dlo, kvetinové kreácie na hlavách
krásnych modeliek... farebné ob-
razy a najrôznej‰ie Ïánre sa po-
dºa scenára Pavla Siku striedali
na javisku, poprekladané vyhla-
sovaním víÈazov ‰portov˘ch zá-
polení vo futbale, streetbale, te-
nise, pláÏovom volejbale, vodác-
kych pretekoch. Ale aj momentmi
uznania. Univerzita Kon‰tantína
Filozofa svojou zlatou medailou
ocenila prácu doktora medicíny
Jána Slezáka, popredného kar-
diológa a fyziológa. Rektor Imrich
Okenka v mene na‰ej univerzity
odovzdal Striebornú medailu
SPU prof. JANOVI FRELICHO-
VI z Juhoãeskej univerzity v
âesk˘ch Budûjoviciach za záslu-
hu na dlhoroãnej spolupráci
oboch univerzít a mestu Nitra za
vytváranie dobr˘ch podmienok
pre Ïivot ‰tudentov. F. Vítek ude-
lil Cenu primátora Fakulte sociál-

nych vied a zdravotníctva UKF a
Botanickej záhrade SPU.

Spoloãenské stretnutie bolo
opäÈ raz príleÏitosÈou podaÈ si ru-
ky s mnoh˘mi kolegami, priateºmi
a známymi, s ktor˘mi sa v kaÏdo-
dennom pracovnom virvare len
tak nestretneme. Aké boli dojmy?
·tátna tajomníãka, pani Dana
Mikulová, bola prekvapená veº-
kou ponukou akcií. „S pote‰ením
som prijala pozvanie, pretoÏe sa
rada stretávam so ‰tudentmi a ich
aktivitami. NapæÀa ma to odhodla-
ním pracovaÈ, vylep‰ovaÈ im pod-
mienky na ‰túdium, ale aj ener-
giou a presvedãením, Ïe práca
pedagóga a manaÏéra, ktor˘ sa
im o dobré podmienky stará, má
svoje opodstatnenie,“ dodala. Ru-
dolf Schuster sa takisto dobre
cítil v spoloãnosti mlad˘ch. Ako
sa mu páãil program nitrianskych
vysoko‰kolákov? „Bol som milo
prekvapen˘ jeho úrovÀou a hlav-
ne my‰lienkou spojiÈ dve univerzi-
ty t˘mto spôsobom. SúÈaÏivosÈ
mlad˘ch robí zázraky. Neviem,
kto bol autorom tejto v˘bornej
my‰lienky, no va‰e mesto môÏe
byÈ len rado. Kedysi som tak zìa-
leka sledoval súÈaÏenie Cambrid-
gu a Oxfordu a dne‰ná atmosféra
mi to tak trochu pripomenula“, do-
dal dobre naladen˘.

NUD 2006 sú teda za nami.
Do stretnutia o rok. 

K. POTOKOVÁ

Nitrianske univerzitné dni fotoob-
jektívom na www.polnohospodar.sk

Gaudeamus bodkou za univerzitn˘mi dÀami

Zasadala 
Vedecká rada SPU

Slávnostné zasadnutie Vedeckej
rady SPU, na ktorom bol prof. F.
Stfieleãek z Juhoãeskej univerzity
promovan˘ za ãestného doktora
na‰ej alma mater, poctili svojou
prítomnosÈou aj vzácni hostia z
domova a zo zahraniãia. Okrem ro-
dinn˘ch príslu‰níkov laureáta sme
privítali rektorov spolupracujúcich
univerzít z â. Budûjovíc, Gödöllő a
Ko‰íc, prorektorov a ìal‰ích aka-
demick˘ch predstaviteºov, dokto-
rov honoris causa SPU v Nitre a v
neposlednom rade aj primátorov
partnersk˘ch miest, Nitry a â. Bu-
dûjovíc. Na snímke prof. Stfieleãek
s rektorom I. Okenkom po ukonãe-
ní promoãného aktu.

Foto: PETER RAFAJ

Na svojom zasadnutí konanom
4. mája väã‰inou hlasov súhlasila
s menovaním doc. Ing. Jána To-
má‰a, CSc., za profesora v ‰tudij-
nom odbore Spracovanie poºno-
hospodárskych produktov. Schvá-
lila správu o v˘sledkoch vedecko-
v˘skumnej ãinnosti na SPU v Nitre
za rok 2005 bez zásadn˘ch pripo-
mienok, s námetmi na ìal‰í rozvoj
vedy a v˘skumu na SPU. Vzala na
vedomie informáciu predsedu VR
o stanovisku per rollam ãlenov VR
k návrhu na voºbu kandidáta, prof.
J. Bullu, za ãlena Slovenskej komi-
sie pre vedecké hodnosti M· SR,
priãom na základe súhlasného sta-
noviska väã‰iny ãlenov VR bol ná-
vrh zaslan˘ na M· SR na ìal‰ie
pokraãovanie. Vedecká rada vy-
jadrila jednomyseºn˘ súhlas s
predloÏen˘mi personálnymi návrh-
mi na doplnenie ãlenov Akreditaã-
nej komisie Vlády SR. Odznelo aj
vyjadrenie o úspe‰nej ãinnosti ve-
deckej rady za uplynulé sedemroã-
né funkãné obdobie a poìakova-
nie za prácu jej predsedovi, prof. I.
Okenkovi. Rektor v odpovedi po-
vedal, Ïe umiestnenie univerzity v
rámci akreditácií, ako aj hodnote-
nia agentúrou ARRA sú zásluhou
v‰etk˘ch v˘skumn˘ch pracovníkov
SPU a vyjadril nádej, Ïe nov˘
predseda VR aj vedenie univerzity
nadviaÏu na dosiahnuté v˘sledky
a budú pokraãovaÈ v pozitívnych
trendoch. -r-

Prelom apríla a mája sa uÏ
tradiãne nesie v znamení Nit-
rianskych univerzitn˘ch dní.
Okrem zvyãajn˘ch podujatí sa
uskutoãnilo niekoºko nov˘ch,
napr. DeÀ otvoren˘ch dverí vo
fotokomore v ·D A. Bernoláka,
predná‰ka na tému Spoloãen-
ská etiketa a diplomatick˘ proto-
kol, predná‰ka z kartológie ãi
stavanie mája. ·portové podu-
jatia sa niesli v duchu rivality
medzi SPU a UKF. Veºmi nás
pote‰il najmä v˘sledok futbalo-
vého zápasu, keì na‰i repre-
zentanti zdolali UKF vysoko
12:1. Aj vìaka dobrému poãasiu
moÏno tohtoroãn˘ majáles po-
vaÏovaÈ za veºmi vydaren˘, vy-
sokú umeleckú a spoloãenskú
úroveÀ mal aj galaveãer Gau-
deamus v Divadle Andreja Ba-

gara. Nitrianske univerzitné dni
ukonãilo vystúpenie folklórnych
súborov Zobor a Ponitran a po-
radÀa zdravého Ïivotného ‰t˘lu. 

Na záver mi dovoºte poìako-
vaÈ fotokrúÏku, folklórnemu sú-
boru Zobor, Divadielku na Os-
miãke, hudobnej skupine Sopho-
ra, taneãnej skupine Outsiders,
Róbertovi Bartolenovi a jeho
nádhern˘m modelkám Martine,
Alici a Kristíne, PeÈovi Kremeno-
vi, Marekovi Sobolovi, Mi‰ovi
Kroãkovi, Ferovi StaÀovi, Kated-
re v˘Ïivy ºudí, Katedre strojov a
v˘robn˘ch systémov, kancelárii
vzÈahu s verejnosÈou a v‰etk˘m,
ktorí akoukoºvek mierou prispeli
k úspe‰nému priebehu Nitrian-
skych univerzitn˘ch dní 2006.

Ing. RASTISLAV JANERLA, 
vedúci KKZâ

„Minerva má ‰tyri priority: vzde-
lanie a rozvoj ºudsk˘ch zdrojov;
veda, v˘skum, inovácie; informati-
zácia, internetizácia a e-govern-
ment; podnikateºské prostredie.
Dnes sme a aj v najbliÏ‰ích ro-
koch budeme konkurencieschop-
ní v masovej priemyselnej v˘robe,
aj keby sme dnes Minervu nerea-
lizovali a ‰peciálne sa nesústre-
ìovali na vzdelanie a v˘skum. Je
to najmä preto, Ïe máme takmer
‰tandardné európske podnikateº-
ské prostredie. Máme zároveÀ re-
latívne kvalifikovanú a lacnú pra-

covnú silu, ão je dané na‰ou niÏ-
‰ou ekonomickou úrovÀou, Ïivot-
nou úrovÀou, niÏ‰ou úrovÀou pla-
tov, ale aj cenovou úrovÀou, to
treba zdôrazniÈ. âo sa v‰ak stane
v budúcnosti? V najbliÏ‰ích ro-
koch do EÚ vstúpi Bulharsko, Ru-
munsko, je tu Ukrajina, Rusko, âí-
na, India. Tieto krajiny, niektoré
uÏ v rámci EÚ, budú ponúkaÈ lep-
‰ie komparatívne v˘hody pre prie-
myselnú masovú veºkov˘robu.
Naviac, ná‰ vysok˘ ekonomick˘
rast znamená aj rast platov,

UÏ ‰tvrté narodeniny oslávili Nitrianske univerzitné dni.
Podujatie, o ktorého organizáciu a priebeh sa delia obe
nitrianske univerzity a mesto Nitra, má uÏ svoju tvár a za-
raìuje sa medzi tie, ktoré dostávajú príchuÈ tradície.
Vyvrcholením dvojt˘ÏdÀového odborného, ‰portového a
kultúrneho programu bol aj tento rok slávnostn˘ pro-
gram Gaudeamus v reprezentaãn˘ch priestoroch Divadla
Andreja Bagara s nemenej reprezentaãn˘m zastúpením 
v hºadisku.

Minerva nie je len bohyÀa múdrosti, ale aj skratka názvu iniciatívy
slovenskej vlády Mobilizácia inovácií v národnej ekonomike a rozvoj
vedecko-vzdelávacích aktivít. Ministerstvo financií ako jej iniciátor si
predsavzalo „urobiÈ zo Slovenska jednu z najvyspelej‰ích, najmoder-
nej‰ích a najprosperujúcej‰ích spoloãností na svete“. Vychádza z Ná-
rodnej lisabonskej stratégie, ktorú ministerstvo predloÏilo na verejné
pripomienkovanie v novembri 2004. Preão je dôleÏité zameraÈ sa na
ekonomiku zaloÏenú na vedomostiach? Problematike sa vo svojej
predná‰ke na FEM venoval aj podpredseda vlády IVAN MIKLO·.

Imrich Okenka udelil Striebornú medailu SPU mestu Nitra za vytvára-
nie dobr˘ch podmienok pre kaÏdodenn˘ Ïivot ‰tudentov univerzity, ako
aj za korektné vzájomné vzÈahy v prospech oboch strán. Medailu pre-
vzal primátor Ferdinand Vítek. Snímka: za
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JUR HRONEC – zakladateº na‰ej univerzity

Regióny – vidiek – Ïivotné prostredie 2006

Hºadanie odpovedí na otázky
t˘kajúce sa ìal‰ej existencie ci-
vilizácie viedlo aj k vytvoreniu
koncepcie trvalo udrÏateºného
rozvoja (TUR), ktorá sa aj v poº-
nohospodárstve stala synony-
mom integrácie ochrany Ïivotné-
ho prostredia a sociálneho a
ekonomického rozvoja. Aj v tejto
sfére majú nezastupiteºnú úlohu
rôzne formy vzdelávania, a preto
sa táto problematika stáva sú-

ãasÈou edukaãn˘ch a vedecko-
v˘skumn˘ch aktivít SPU v Nitre. 

Do tejto koncepcie organicky
zapadá nová uãebnica autorské-
ho kolektívu vedeného Magda-
lénou Lacko-Barto‰ovou, ktorá
pod názvom UdrÏateºné a ekolo-
gické poºnohospodárstvo iba
pred krátkym ãasom vy‰la vo Vy-
davateºstve SPU. Priná‰a zá-
kladné poznatky z tejto ‰iroko
rozvetvenej problematiky. 

V prvej ãasti knihy, venova-
nej udrÏateºnému poºnohospo-
dárstvu, sa ãitateº dozvie o pro-
bléme rastu svetovej populácie
a zabezpeãovania v˘Ïivy, o
krajinno-ekologick˘ch aspek-
toch trvalo udrÏateºného poºno-
hospodárstva (TUP), ochrane
Ïivotného prostredia, biodiver-
zite v poºnohospodárskej kraji-
ne, základoch agroekológie,
definíciách TUP a hodnotení
trvalej udrÏateºnosti poºnohos-
podárskych systémov, ako aj
environmentálnych aspektoch
politiky EÚ.

Druhá ãasÈ uãebnice sa t˘ka
problematiky ekologického poº-
nohospodárstva (EP) a priná‰a
informácie o jeho metódach,
histórii a súãasnosti. ëal‰ie ka-
pitoly sú venované projektova-
niu udrÏateºn˘ch a ekologick˘ch
poºnohospodárskych systémov,
osevn˘m postupom a v˘Ïive a
hnojeniu v nich, obrábaniu pô-
dy, regulácii zaburinenosti a
pestovaniu hlavn˘ch plodín, ako
aj ochrane rastlín. Závereãné
kapitoly sú zamerané na kon-
verziu z konvenãného na eko-
logické hospodárenie a kontrolu
a certifikáciu v ekologickom poº-
nohospodárstve. 

Autori kon‰tatujú, Ïe uãebni-
ca nepokr˘va problematiku v
celej ‰írke, preto ‰tudentom aj
ìal‰ím ãitateºom odporúãajú
ãerpaÈ nové poznatky aj z in˘ch
zdrojov a odporúãanej literatúry,
ktorá je súãasÈou tejto, vy‰e päÈ-
stostranovej publikácie. KP

mzdov˘ch nákladov, a teda zni-
Ïovanie komparatívnej v˘hody.
Práve preto bude dochádzaÈ k
odlivu investícií, alebo aspoÀ k
tomu, Ïe nebudú prichádzaÈ v tej
miere ako doteraz, pretoÏe v tej-
to oblasti budeme maÈ men‰ie
komparatívne v˘hody. Ak uÏ
dnes nena‰tartujeme program
rozvoja znalostnej ekonomiky a
neuchováme si pruÏné trhy a
dobré podnikateºské prostredie,
stane sa nám presne to, ão sa
dnes stáva Nemcom, Talianom
alebo Francúzom. Niektoré v˘-
roby odídu, niektoré zostanú,
ale nebudú narastaÈ a nebude-
me schopní nahrádzaÈ to, ão
odíde, nov˘mi sluÏbami, nov˘-
mi v˘robami s vy‰‰ou pridanou
hodnotou, sofistikovanej‰ími v˘-
robami atì.

Toto je dôvod, preão bolo
dôleÏité urobiÈ reformy, ktoré sa
urobili a zároveÀ premyslene
rozvíjaÈ v ão najvy‰‰ej moÏnej
miere znalostnú ekonomiku a
v‰etko, ão s Àou súvisí. Za pred-
pokladu udrÏania reforiem a roz-
voja vzdelanostnej spoloãnosti
by sme mali maÈ ‰ancu napo-
dobniÈ írsky príklad veºmi r˘chle-
ho dobiehania vyspel˘ch krajín. 

V rámci Minervy sme pripravi-
li konkrétne programy. Tie tri,
ktoré spomeniem, sa t˘kajú
‰kolstva a vzdelania, dva z nich

môÏete vyuÏiÈ aj vy. Prv˘ sa t˘ka
stredo‰kolákov. V‰etk˘m matu-
rantom, ktorí zmaturujú z cudzie-
ho jazyka v nároãnej‰om stupni
aspoÀ na 67 percent, ponúkame
preplatenie medzinárodne uzná-
vaného jazykového certifikátu v
hodnote od 3 do 5 tisíc korún.
Platí to uÏ pre tento rok. Druh˘
program sa t˘ka ‰tipendií pre
na‰ich ‰tudentov, ktorí chcú ‰tu-
dovaÈ v zahraniãí, ale aj pre za-
hraniãn˘ch ‰tudentov, ktorí majú
záujem ‰tudovaÈ na Slovensku.
Bude ho zrejme realizovaÈ SAIA
na základe presne stanoven˘ch
kritérií.

Tretí program bude v˘berov˘,
exkluzívny, pre päÈ aÏ osem ºu-
dí roãne. Je urãen˘ t˘m, ktorí
budú prijatí na najprestíÏnej‰ie
svetové univerzity a ak sa za-
viaÏu, ‰tát im preplatí dva roky
‰kolného. T˘ka sa to ‰tudijn˘ch
programov v oblasti ekonómie,
práva, manaÏmentu, verejnej
správy. Adepti sa zároveÀ zavia-
Ïu, Ïe po ukonãení ‰túdia od-
pracujú najmenej dva roky v
‰tátnej správe. ·tát sa zaväzu-
je, Ïe im poskytne pozície ade-
kvátne získanému vzdelaniu.
Tak˘chto programov je v Miner-
ve viac. Sú tam programy pod-
pory budovania jazykov˘ch la-
boratórií, zv˘‰enia kvality v˘uã-
by jazykov na ‰kolách, kompu-
terizácie atì.“ -r-

UdrÏateºné a ekologické 
poºnohospodárstvo

Preão MINERVA?

Dekan fakulty Vladimír Gozora
ocenil âestnou plaketou a pamät-
nou medailou za dlhoroãnú ús-
pe‰nú spoluprácu a pomoc pri
budovaní FE·RR osobnosti ve-
rejného Ïivota i podnikateºského
prostredia, ktorí sú nápomocní pri
neºahkom procese rozvoja naj-
mlad‰ej fakulty na Slovenskej
poºnohospodárskej univerzite.

Tématické zameranie vedeckej
konferencie, resp. jej ‰iestich
sekcií (‰trukturálna politika EÚ v
novom plánovacom období, regio-
nálny rozvoj, miestny rozvoj, kva-
lita Ïivotného prostredia v problé-
mov˘ch oblastiach Slovenska,
podnikanie na vidieku a obãian-
ska bezpeãnosÈ), v ktor˘ch sa po-
ãas dvoch dní diskutovalo, bolo
príleÏitosÈou na prezentáciu roz-
vojov˘ch politík z pohºadu orgá-
nov verejnej správy, ktoré sa na

oberajúcich sa problematikou re-
gionálneho a miestneho rozvoja,
Ïivotného prostredia, regionálnou
a ‰trukturálnou politikou EÚ, ob-
ãianskou bezpeãnosÈou a podni-
kaním na vidieku. Konferencia
bola aj fórom na konfrontáciu de-
klarovan˘ch rozvojov˘ch politík a
vedeck˘ch poznatkov s t˘mi, kto-
rí sú ich bezprostredn˘mi realizá-
tormi na regionálnej a miestnej
úrovni.

Dekan FE·RR prof. V. Gozora v úvodnom vystúpení priblíÏil históriu
poºnohospodárskeho vysokého ‰kolstva na Slovensku.

V˘znamné Ïivotné jubileum profesora Poláãka

V roku 1971 získal na SAV v
Bratislave vedeckú hodnosÈ kan-
didáta technick˘ch vied, v roku
1976 bol na V·Z v Prahe habilito-
van˘ za docenta v odbore poºno-
hospodárska chémia a v roku
1987 menovan˘ vysoko‰kolsk˘m
profesorom. Samozrejme, k takto
jednoducho uvedenej priamke Ïi-
votného postupu viedla nároãná
cesta tvorivého pedagogického a
vedeckého rozvoja jeho osobnos-
ti. V˘sledkom je bohatá publikaã-
ná aktivita a ohlasy na Àu, ale aj
realizácia v˘sledkov v praxi. Dô-
kazom je udelenie Národnej ceny
SR v roku 1987 za komplexné v˘-
skumné a realizaãné zvládnutie
lieãenia varroatózy vãelstiev. Vy-
vinuté lieãivo Avartin sa dodnes
vyrába a vyuÏíva na Slovensku.
Publikaãná aktivita jubilanta bola
v roku 1989 ocenená Cenou
âeskej matice technickej za spo-
luautorstvo uãebnice Chemie pro
V·Z. Aj ìal‰ie uãebnice a príruã-
ky z oblasti anorganickej, biofyzi-
kálnej chémie a chemického ná-

Takouto osob-
nosÈou je prof.

Ing. ·tefan Poláãek, CSc., ktor˘
sa v t˘chto pekn˘ch májov˘ch
dÀoch doÏíva poÏehnanej sedem-
desiatky. Je neuveriteºné, Ïe mla-
dík du‰ou, telom a intelektom má
70 rokov! Je to urãite v génoch a
ich symbióze s rodinn˘m prostre-
dím kysuckého, ale aj nitrianske-
ho regiónu. Narodil sa 17. 5. 1936
v O‰ãadnici, okr. âadca, v rozvet-
venej 10-ãlennej rodine charakte-
rizovanej okrem múdrosti, praco-
vitosti aj veºmi zaujímav˘m pome-
rom pohlaví, päÈ bratov, päÈ ses-
tier. Vzácnou devízou jubilanta,
okrem osobn˘ch charakterov˘ch
vlastností, je vernosÈ! Zásadám,
rodine, rodnému kraju a na‰ej al-
ma mater. Od skonãenia Chemic-
kej fakulty STU v Bratislave v roku
1959 je SPU v Nitre jeho jedin˘m
pracoviskom. OdpracovaÈ aktívne
47 rokov v jedinej in‰titúcii je nie-
len pekné ãíslo, ale hlavne láska k
uãiteºskému povolaniu a stavov-
ská príslu‰nosÈ.

zvoslovia sú základnou literatú-
rou pre poslucháãov vysok˘ch a
stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl. 

Prof. Poláãek je uãiteºom, ktor˘
rád uãí a svoje vedomosti, ale aj
návyky potrebné pre pochopenie
chémie ako vedy i beÏnej súãasti
ná‰ho Ïivota odovzdáva budúcim
generáciám. V jeho praxi vÏdy ide
o vysvetlenie podstaty vzÈahov
medzi chemick˘m agens a Ïivot-
n˘m prostredím vrátane Ïiv˘ch
organizmov v Àom. ËaÏko spoãí-
taÈ jeho poslucháãov a absolven-
tov denného a externého ‰túdia
(som v‰ak presvedãen˘, Ïe ·.
Poláãek ich má presne evidova-
n˘ch vo svojich „laboratórnych“
protokoloch), vychoval 23 diplo-
mantov a dvoch doktorandov.
Svoje poznatky odovzdáva aj cez
rôzne formy ‰kolení, predná‰ok a
odborn˘ch ãlánkov v ãasopisoch. 

Tretím a veºmi dôleÏit˘m atri-
bútom je ºudsk˘ rozmer, komuni-
katívnosÈ a intelektuálny rozhºad
·tefana Poláãka pri rie‰ení beÏ-
n˘ch, ale aj zloÏit˘ch problémov.
Jeho schopnosti sa prejavili pri
dlhoroãnom pôsobení vo funkcii
vedúceho Katedry chémie, pro-
dekana AF, predsedu ãi ãlena
odborov˘ch komisií, medzinárod-
n˘ch a národn˘ch vedeck˘ch v˘-
borov a rád. âasto je oponentom

a recenzentom doktorandsk˘ch
prác, ãlenom habilitaãn˘ch a inau-
guraãn˘ch komisií ãi v˘berov˘ch
konaní v profesijn˘ch orgánoch a
menovan˘ch funkciách.

V Ïivote jubilanta zohrala vzác-
nu úlohu rodina, v detstve na rá-
zovit˘ch Kysuciach a neskôr s
manÏelkou Máriou a deÈmi v Nit-
re. Jej súdrÏnosÈ a ãistá sila vzÈa-
hov dali dobr˘ základ pre profe-
sionálnu existenciu profesora Po-
láãka. Kolektív katedry a cielená
orientácia v pedagogike, vede a
v˘skume boli zase faktormi pod-
necujúcimi odbornosÈ a profesio-
nalitu.

VáÏen˘ pán profesor! Do ìal-
‰ích rokov plodného a uÏitoãné-
ho Ïivota prajeme pevné zdravie,
optimizmus, ‰Èastie, úctu k vyko-
nanému dielu, radosÈ a lásku v
kaÏdom dni dne‰nom i budúcom.
Îeláme tieÏ stálu a aktívnu pod-
poru v‰etk˘ch dobr˘ch síl vesmí-
ru. Nech vo Va‰om prípade platí
pekné bulharské príslovie: „Do-
mom sa poãítajú roky a múdry
ãlovek je vÏdy mlad˘“. V mene
Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre v‰etko naj-
lep‰ie!

Ad multos annos!
Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.,

dekan FBP 

Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja zorganizovala v
dÀoch 27.-28. apríla 2. medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorou si
zároveÀ pripomenula dve v˘znamné v˘roãia – 65. v˘roãie vzniku poº-
nohospodárskeho vysokého ‰kolstva na Slovensku a 60. v˘roãie vzni-
ku Vysokej ‰koly poºnohospodárskeho a lesníckeho inÏinierstva v Ko-
‰iciach. S t˘mto zámerom pozvali organizátori na konferenciu okrem
predstaviteºov verejnej správy zo v‰etk˘ch stupÀov riadenia, vzdeláva-
cích a v˘skumn˘ch in‰titúcií, predstaviteºov obãianskej spoloãnosti aj
hostí, ktorí pomáhali a pomáhajú postupne budovaÈ a rozvíjaÈ fakultu.

Na tento rok pripadá 125. v˘ro-
ãie jeho narodenia. Stalo sa tak
17. mája 1881 a jeho rodiskom je
neveºká gemerská dedinka Goão-
vo v okr. RoÏÀava. Po maturite na
gymnáziu v RoÏÀave a po univer-
zitnom ‰túdiu matematiky a fyziky
v KluÏi sa stal profesorom a po ro-
ku 1918 riaditeºom slávneho keÏ-
marského, najprv nemeckého l˘-
cea. Za docenta sa habilitoval na
Karlovej univerzite a profesorom
bol menovan˘ na âVUT v Brne,
kde pôsobil v rokoch 1924–1937.
V roku 1927 bol aj dekanom Sta-
vebnej fakulty. V tomto prostredí
sa zaãal boj o zriadenie Sloven-
skej vysokej ‰koly technickej.
DvadsaÈ rokov po vzniku âSR ne-
bolo moÏné technické vedy ‰tudo-
vaÈ na Slovensku. V roku 1937 bol
koneãne prijat˘ zákon, ktor˘m sa v
roku 1938 otvára v Ko‰iciach ·tát-
na vysoká ‰kola technická M. R.
·tefánika a jej prv˘m rektorom sa
stáva Jur Hronec. 

ZaloÏenie slovenskej techniky –
ako tvrdia historici a ekonómovia –
znamenalo pre Slovensko to isté,
ako pre svet objavenie Newtono-
v˘ch zákonov. Pre vojnové pome-
ry (okupácia Ko‰íc) sa ‰kola sÈa-
huje cez Martin do Bratislavy. Je to
dne‰ná Slovenská technická uni-
verzita. Jur Hronec bol potom e‰te

dvakrát zvolen˘ za jej rektora.
Poãas 2. svetovej vojny zakladá
Vysokú ‰kolu obchodnú (teraj‰ia
Ekonomická univerzita) a stáva sa
jej dekanom. Stál aj na ãele peda-
gogickej fakulty a zaslúÏil sa o za-
loÏenie Prírodovedeckej fakulty
UK. V roku 1953 bol menovan˘ za
jedného z prv˘ch akademikov SAV.
V povojnov˘ch rokoch 1946–1953
bol spolu s L. Novomesk˘m pred-
sedom Matice slovenskej. ZaloÏil
ãsl. matematickú olympiádu a bol
prv˘m predsedom Jednoty ãsl.
matematikov a fyzikov. Mohli by
sme menovaÈ ìal‰ie pocty a me-
novania, ktoré sa mu za jeho plod-
ného 78-roãného Ïivota dostalo.

Vo vzÈahu k na‰ej univerzite tre-
ba pripomenúÈ, Ïe za jeho rekto-
rovania bol v ‰kolskom roku
1941/1942 na Slovenskej vysokej
‰kole technickej zaloÏen˘ odbor
poºnohospodárstva, a to preto, ako
sám zdôrazÀoval, aby po zatvore-
ní ãesk˘ch vysok˘ch ‰kôl (kde ‰tu-
dovali vtedy Slováci aj poºnohos-
podárstvo) nemuseli ísÈ ‰tudenti
do fa‰istického Nemecka. Tak za
ním pri‰lo, okrem Slovákov a âe-
chov, aj 400 Bulharov z Prahy, Br-
na, aby tu v Bratislave pokraãovali
v ‰túdiu. 

Jur Hronec zostáva v spomien-
kach ako nestor slovensk˘ch ma-
tematikov, veì prvé uãebnice a
skriptá z matematiky (je ich spolu
11) v slovenskom jazyku sú z je-
ho pera. Jeho predvídavosÈ do
budúcnosti bola veºká. V svojej
imatrikulaãnej reãi sa prv˘m
‰tudentom slovenskej techniky
okrem iného prihovoril aj takto:
„... vy mládenci slovenskí, ktorí o-
pustíte brány tejto ‰koly, nesmie-
te sa uzatváraÈ do úzkych hraníc
Slovenska, naopak, musíte sa
ako budúci inÏinieri, postaraÈ o
vybudovanie dobr˘ch ciest, aby
sme sa mohli spojiÈ s cel˘m sve-
tom, musíte posilniÈ úrodnosÈ na-
‰ich pôd, musíte sa uãiÈ cudzie
jazyky... nie politizovaním, ale ãi-
norodou prácou pomôÏete svoj-
mu ºudu.“. Aj keì tieto slová po-
vedal takmer pred 70 rokmi, pla-
tia aj pre dne‰ok. Preto zachovaj-
me jeho odkaz i slová, ktoré pri
spomínanej imatrikulácii adreso-
val mládeÏi: „Práca vám vyplní Ïi-
vot, bez ktorej je on prázdny.
Obsah Ïivota vám natrvalo nena-
plní nijaká zábava. Preto pracuj-
te, tvorte, dúfajte a vydrÏte, len
tak budete ‰Èastní.“

ONDREJ HRONEC

JAZYKOVÉ V·ELIâO
V jarn˘ch mesiacoch sa ãasto stretávame s vyjadreniami ako:

Tento rok budem maturovaÈ. - Keì zmaturuje‰, môÏe‰ sa u nás za-
mestnaÈ. Niekedy sa analogicky utvárajú takéto spojenia aj so slove-
som promovaÈ: Promoval som pred dvadsiatimi rokmi. - O dva t˘Ïd-
ne bude ná‰ syn promovaÈ za inÏiniera. Treba si v‰ak uvedomiÈ roz-
diel vo väzbe slovies maturovaÈ a promovaÈ. Slovo maturovaÈ má
v˘znam „skladaÈ maturitné skú‰ky“, promovaÈ znamená „vykonávaÈ
akt udelenia akademickej hodnosti“. Iba o osobe, ktorá vykonáva ten-
to akt (teda o rektorovi príslu‰nej univerzity alebo o jeho zástupcovi),
moÏno povedaÈ, Ïe promoval, napríklad rektor slávnostne promoval
absolventov univerzitného ‰túdia. Samotní absolventi sú promovaní,
v tejto súvislosti teda treba pouÏívaÈ pasívny tvar slovesa promovaÈ:
O dva t˘Ïdne bude ná‰ syn promovan˘ (respektíve bude maÈ pro-
móciu). Na záver dodávame, Ïe so slovesami promovaÈ, byÈ promo-
van˘ pouÏívame predloÏku za (nie na). Na promoãn˘ch oznáme-
niach pí‰eme: ... bude slávnostne promovan˘ za inÏiniera (inÏinier-
ku), za magistra (magisterku) a podobne. (RN 12. 5. 2006)

Jubilejn˘ rok Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity je sprevádzan˘ v˘-
znamn˘mi dÀami Ïivota ºudí, ktorí sú jej
organickou súãasÈou a tvorili ãi stále tvo-
ria podstatu vzdelanostnej a vedeckej ú-
rovne tejto in‰titúcie.

Na konferencii odznelo spolu
124 diskusn˘ch príspevkov. Pro-
gram plenárneho rokovania bol
zameran˘ na koncepãné prístupy
k prekonávaniu regionálnych dis-
parít, na problémy rozvoja miest
a obcí a budúce zámery ZdruÏe-
nia miest a obcí Srbska v smero-
vaní miestneho rozvoja. Hovorilo
sa aj o novej vidieckej politike
EÚ, environmentálnej regionali-
zácii Srbska, ako aj o modeli ob-
ãianskej bezpeãnosti, ktor˘ by
mohol byÈ uplatÀovan˘ na Slo-
vensku.

Následná diskusia v jednotli-
v˘ch sekciách bola príleÏitosÈou
na v˘menu názorov a skúseností
zo Slovenska, âeska, Poºska,
Maìarska, Slovinska a Rumun-
ska.

SúbeÏne s vedeckou konferen-
ciou sa uskutoãnil aj medzinárod-
n˘ workshop k virtuálnym formám
vzdelávania. 

Za úspe‰n˘ priebeh konferen-
cie ìakujeme v‰etk˘m, ktorí sa
bezprostredne podieºali na jej or-
ganizaãnom zabezpeãení i mode-
rovaní v jednotliv˘ch sekciách. 

Doc. Ing. ANNA BELAJOVÁ, PhD.,
organizaãná garantka konferencie

Tohto roku si pripomíname 65. v˘roãie zaloÏenia slovenského vy-
sokého poºnohospodárskeho ‰kolstva a 60. v˘roãie zaloÏenia Vyso-
kej ‰koly poºnohospodárskeho a lesníckeho inÏinierstva (V·PLI), kto-
rá bola kon‰tituovaná v Ko‰iciach. Predsedom komisie pre jej zalo-
Ïenie bol Dr. h.c. prof. RNDr. JUR HRONEC, DrSc. âlovek mimoriad-
ne aktívny, veì stál pri zrode piatich vysok˘ch ‰kôl, ktoré v prv˘ch
rokoch Ïivota aj sprevádzal.

ich formovaní podieºali. Ale aj na
prezentáciu v˘sledkov vzdeláva-
cích a v˘skumn˘ch in‰titúcií za-
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SKRIPTÁ
O. Hronec a kol.: Environmentálne aspekty poºnohospodárskych

technológií. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 192 Sk.
K. Vavri‰ínová a kol.: ManaÏment a technológia chovu hospodár-

skych zvierat. Prvé vydanie, náklad 250 ks, cena 145 Sk.
A. Fehér: Prírodné zdroje, ich vyuÏitie a ochrana. Prvé vydanie,

náklad 500 ks, cena 86 Sk.
M. Habánová: Úprava potravín a stravovanie. Prvé vydanie, ná-

klad 250 ks, cena 166 Sk.
J. Vernarec: Kon‰trukcia a údrÏba vozidiel. Prvé vydanie, náklad

200 ks, cena 126 Sk.

ODPORÚâANÁ LITERATÚRA
J. Antal – D. Igaz: Aplikovaná agrohydrológia. ·tvrté roz‰írené vy-

danie, náklad 300 ks, cena 198 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

dvaja ‰tudenti 5. roãníka Fakulty
európskych ‰túdií a regionálne-
ho rozvoja, Katedry regionálne-
ho rozvoja, úãastníci fakultného
kola ·VOâ. Daniela Bokro‰ová
(na snímke pri preberaní ocene-
nia) sa svojou prácou Zabezpe-
ãenie verejn˘ch sluÏieb na
miestnej úrovni vo vybran˘ch
subjektoch miestnej samosprávy
v sekcii Verejná správa umiestni-
la na prvom mieste. V sekcii Re-
gionálny rozvoj, sluÏby a cestov-
n˘ ruch sa Róbert Îemla prácou
Program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja obce Îlkovce
takisto umiestnil na krásnom
prvom mieste. Obidvom srdeãne
blahoÏeláme! 

Ing. MIROSLAV MALÁRIK, 
KRR FE·RR

Na Trenãianskej univerzite
Alexandra Dubãeka v Trenãíne
sa 4. mája konala 4. medziná-
rodná ‰tudentská vedecká kon-
ferencia. Slovenskú poºnohospo-
dársku univerzitu reprezentovali

Futbalov˘ tím SPU Nitra zvíÈa-
zil na akademick˘ch majstrov-
stvách Slovenska, ktoré sa kona-
li 2. a 3. mája v Bratislave. V se-
mifinále zdolal UMB B. Bystrica
7:0 (góly: âurgali 2, âenté‰, Kr-
bú‰ik, Vanão, Hnilica) a vo finále
UK Bratislava 3:0 (Hnilica, Glen-
da, âurgali). Niektorí hráãi SPU
budú reprezentovaÈ Slovensko aj
na akademick˘ch majstrovstvách
sveta, ktoré sa uskutoãnia o rok v
Bangkoku.

Zostava SPU: A. Klusa, R. Pe-
kár, O. âíÏ, T. Huãko (v‰etci MF),
L. Hnilica, J. Michalík, D. Hagara,
R. Glenda, O. âurgali (FE·RR),
D. Vanão, J. Chovanec, V. Varkon-
da (FEM), J. Kri‰tofiãan (FZKI), M.
Krbú‰ik, J. âente‰ (FAPZ), tréner
- PaedDr. D. Danko.

Kapitán na‰ich futbalistov
ADRIAN KLUSA, ‰tudent 4.
roãníka Mechanizaãnej fakulty,
bol vyhlásen˘ za najlep‰ieho
hráãa tohtoroãn˘ch majstrov-
stiev. Ako hodnotí v˘kon svoj-
ho muÏstva?

- Z majstrovského titulu máme
veºkú radosÈ. Veºkou mierou sa
oÀ priãinil ná‰ tréner PaedDr.
Du‰an Danko, ktor˘ zvolil vhod-

nú taktiku, a rovnako ako kaÏd˘
rok, dokázal zostaviÈ dobr˘ tím.
V muÏstve sme sa zi‰li silní hrá-
ãi, nielen po individuálnej strán-
ke, ale aj ako kolektív. Prv˘ deÀ
majstrovstiev sme hrali v Raãi s
banskobystrickou UMB, ktorú
sme porazili vysoko 7:0. Boli sme
vo forme a kvalita bola jedno-
znaãne na na‰ej strane. Finálo-
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Fanú‰ikov futbalu pote‰ili na‰i hráãi aj poãas Nitrianskych univerzit-
n˘ch dní. V turnaji o Pohár rektorov nitrianskych univerzít zdolali tím
UKF 12:1, a tak zostane cenná trofej uÏ po ‰tvrt˘krát na SPU.

Nové zloÏenie
Rady odborov

SúÈaÏ s N-Rádiom
V ˘ s t a v y ,
predná‰ky,
divadelné
predstave-
nia, ‰por-

tové turnaje, hudobné vystúpe-
nia, majáles – to je len struãn˘
prehºad akcií, ktoré priniesol po-
sledn˘ aprílov˘ a prv˘ májov˘
t˘ÏdeÀ. KaÏdoroãn˘ kolotoã po-
dujatí pod názvom Nitrianske
univerzitné dni pripravuje Slo-
venská poºnohospodárska uni-
verzita, Univerzita Kon‰tantína
Filozofa a mesto Nitra. 

Viete, koºko roãníkov NUD sa
doteraz konalo?

a/ ‰esÈ
b/ ‰tyri
c/ dva
Va‰e odpovede ãakáme do

25. mája na adrese redakcia@
polnohospodar.sk. 

V minulom ãísle sme sa vás
p˘tali, kde je vysielaã, ktor˘ ‰íri
signál N-Rádia. Správna odpo-
veì: na Zobore. Knihu, ktorú do
súÈaÏe venovala táto rozhlasová
stanica, získava Pavol Lorenãík,
‰tudent FAPZ.

Jarné mesiace sú priam pres˘-
tené v˘znamn˘mi svetov˘mi dÀa-
mi, medzi ktor˘mi zaãína preberaÈ
dominantné postavenie 22. marec –
Svetov˘ deÀ vody. Je to najskôr
asi t˘m, Ïe práve voda zaãína li-
mitovaÈ ne‰kodnosÈ prostredia, ale
hlavne zdrav˘ Ïivot.

V tomto roku bola jednou z
ústredn˘ch tém problematika pit-
ná voda z vodovodu verzus stolo-
vé vody. Vyberáme z nej niekoºko
my‰lienok a faktov. 

Pitná voda je vo v‰eobecnosti
definovaná ako systém vo vode
rozpusten˘ch, pre Ïivot nevyhnut-
n˘ch prvkov, laicky oznaãovan˘ch
pojmom „tvrdosÈ vody“. K najdôle-
Ïitej‰ím prvkov sa radí vápnik,
horãík, ale aj hliník, Ïelezo a iné.
Podºa koncentrácie vápnika a hor-
ãíka sa môÏe kvalita vody pohybo-
vaÈ od veºmi mäkkej po veºmi tvr-

dú. Obidva extrémy sú v‰ak ne-
Ïiaduce. 

PrítomnosÈ uvádzan˘ch esen-
ciálnych látok je v rovnováÏnej for-
me predov‰etk˘m v podzemn˘ch
vodách, ktoré sú preto aj najvhod-
nej‰ie na zásobovanie pitnou vo-
dou. Stolové vody sa znaãnou
mierou získavajú chemicky nároã-
nou úpravou povrchov˘ch vôd.
Pitná voda na trvalú spotrebu ne-
smie v ºudskom organizme ani po
dlhej konzumácii spôsobovaÈ pre-
ukazné zmeny.

Vodárske spoloãnosti i ‰tátne
orgány kvalitu vody nepretrÏite
kontrolujú a tá musí spæÀaÈ prísne
poÏiadavky na kvalitu, stanovené
vyhlá‰kou Ministerstva zdravot-
níctva SR ã. 151/04. Objavujú sa
preto tendencie vrátiÈ sa k pitiu vo-
dy z vodovodu. Aké sú hlavné dô-
vody?

rú nám závidia aj európske kraji-
ny. VyváÏená prítomnosÈ vápnika
a horãíka vo vode má pre ºudsk˘
organizmus antitoxickú úãinnosÈ.
Vápnik sa vyznaãuje ochrann˘m

Zdravotné hºadisko: z na‰ich
vodovodn˘ch kohútikov teãie mi-
moriadne kvalitná pitná voda, kto-

úãinkom pred neurologick˘mi po-
ruchami v starobe, je dôleÏit˘m
doplnkom v˘Ïivy Ïien po meno-
pauze. V oblastiach s vy‰‰ou tvr-
dosÈou vody bol evidovan˘ niÏ‰í
poãet zlomenín u detí. Známy je
tieÏ ochrann˘ úãinok horãíka pred
mozgovo–cievnymi ochoreniami,
ale aj rakovinou hrubého ãreva,
Ïalúdka a i.

Ekonomické hºadisko: pitná
voda z vodovodu je viac ako sto-
krát lacnej‰ia ako beÏné stolové
vody. Cena jedného litra sa pohy-
buje v intervale 0,02 - 0,03 Sk.
Odpadajú náklady na dopravu. 

Hygienické hºadisko: plastové
obaly predstavujú v˘razné nebez-
peãenstvo pre Ïivotné prostredie.

Úspora ãasu: staãí otoãiÈ kohú-
tikom a ÈuknúÈ si na zdravie! po-
három pitnej vody z vodovodu.
Prof. Ing. FRANTI·EK ·PÁNIK, CSc.

SPEKTRUM

Dekan Fakulty biotechnológie a
potravinárstva SPU v Nitre oznamu-
je, Ïe 23. júna 2006 sa budú konaÈ
prijímacie skú‰ky na tretí stupeÀ vy-
soko‰kolského ‰túdia (doktorand-
ské ‰túdium) v nasledujúcich akre-
ditovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch:
➤ 5.2.25 biotechnológie,
➤ 4.2.3. molekulárna biológia,
➤ 6.1.13 technológia potravín.

Témy dizertaãn˘ch prác sú zve-
rejnené na www.fbp.uniag.sk a na
vedeckov˘skumnom oddelení De-
kanátu FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra, tel. ã.: 037/641 5385. Uzávier-
ka prihlá‰ok na ‰túdium je 5. 6. 2006.

Dekanka Fakulty agrobiológie a po-
travinov˘ch zdrojov SPU oznamu-
je, Ïe 

� 1. júna 2006 o 10.00 h v zasa-
daãke Katedry genetiky a pleme-
nárskej biológie (pavilón T, 1. po-
schodie) bude Ing. PETER POLÁK,
extern˘ doktorand na KGPB, obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Hodnotenie mäsovej úÏitkovosti ho-
vädzieho dobytka sonografickou a
fotometrickou metódou;

� 23. júna 2006 o 9.00 h na
Katedre ochrany rastlín (pavilón A,
5. poschodie, cviãebÀa AA-52) bu-
de Ing. ELENA HUNKOVÁ, externá
doktorandka na Katedre udrÏateº-
ného poºnohospodárstva a herboló-

AVIZUJEME

OZNAMUJEME

NEPREHLIADNITE

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 77 ods. 1 zá-
kona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zá-
konov vypisuje v˘berové konanie na obsadenie 
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ché-
mie FBP pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov: chémia, anorganická chémia,
organická chémia, seminár z chémie.

Podmienky:
- V· vzdelanie – chemicko-technologická, resp. prírodovedecká fakulta,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰tú-

dia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

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

k˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe
formalizovanej skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax minimálne 2 roky,
- nástup od 1. 6. 2006,
- uzávierka v˘berového konania je 26. 5. 2006;

➤ dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre fyziológie rastlín FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie – absolvent SPU alebo prírodovedeckej fakulty,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktic-

k˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe
formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou
skú‰kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia po dizertaãnej skú‰ke 
v odbore fyziológia rastlín, alebo fyziológia plodín a drevín, biofyzika, biochémia,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- uzávierka v˘berového konania je 2. 6. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie so zameraním na fytotechniku a genetické technológie,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktic-

k˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe
formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou
skú‰kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD.,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 2 roky, 
- publikaãná ãinnosÈ v oblasti genetiky a molekulovej biológie,
- skúsenosti z pobytov na zahraniãn˘ch pracoviskách,
- uzávierka v˘berového konania je 2. 6. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘uãbu predmetov ochrana du‰ev-
ného vlastníctva, záväzkové vzÈahy v medzinárodnom obchode v Centre
programov EÚ FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore ekonomika, resp. právo,
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent alebo ukonãená dizertaãná skú‰ka,
- aktívna znalosÈ minimálne dvoch svetov˘ch jazykov – preukázaÈ potvrdením 

o ‰tátnej jazykovej skú‰ke aspoÀ z jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci

SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogické vzdelanie – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej skú‰ke, 
- prax v zahraniãí vítaná,
- morálna bezúhonnosÈ,
- uzávierka v˘berového konania je 2. 6. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi po-
Ïadovan˘mi dokumentmi posielajte na adresu Rektorát SPU, Útvar personalistiky,
EP a MU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v súlade so zákonom ã.
131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov vy-
pisuje v˘berové konanie na obsadenie:

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor ·peciálna rastlinná pro-
dukcia na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ.

Uzávierka v˘berového konania je 2. 6. 2006.

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ program Agropotravinárstvo na
Katedre chémie FBP.

Uzávierka v˘berového konania je 30. 5. 2006.

➤ funkãn˘ch miest profesorov na Mechanizaãnej fakulte SPU pre ‰tudijné
odbory:

Poºnohospodárska a lesná technika
- 1 miesto na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby,
- 1 miesto na Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov,
- 1 miesto na Katedre spoºahlivosti strojov,

Kvalita produkcie
- 1 miesto na Katedre mechaniky a strojníctva,
- 2 miesta na Katedre spoºahlivosti strojov,

Dopravné stroje a zariadenia
- 1 miesto na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení.

Uzávierka v˘berového konania je 30. 5. 2006.

➤ funkãn˘ch miest docentov na Mechanizaãnej fakulte SPU pre ‰tudijné odbory:
Kvalita produkcie

- 3 miesta na Katedre mechaniky a strojníctva,
- 4 miesta na Katedre spoºahlivosti strojov,
- 1 miesto na Katedre elektrotechniky a automatizácie,

Poºnohospodárska a lesnícka technika
- 7 miest na Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov,
- 2 miesta na Katedre stavieb,
- 1 miesto na Katedre fyziky,
- 3 miesta na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a poºnohospodárskej v˘roby,

Dopravné stroje a zariadenia
- 3 miesta na Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení.

Uzávierka v˘berového konania je 30. 5. 2006.

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

Prihlá‰ky posielajte na adresu Rektorát SPU, Útvar personalistiky, EP a MU, 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

v˘ zápas proti Bratislave bol ove-
ºa ÈaÏ‰í. Hralo sa v Slovenskom
národnom tréningovom centre,
kde sa konajú aj medzi‰tátne zá-
pasy mládeÏníckych muÏstiev a
kde trénuje aj slovenská repre-
zentácia. V prvom polãase sme
súpera zaskoãili troma gólmi a v
druhom bolo treba uÏ len ubrániÈ
náskok, ão sa nám aj podarilo.

Voºbám predsedu Rady odborov
OZ P·aV pri SPU predchádzali aj
voºby jej ãlenov na r. 2006-2009.
Kto teda bude zastupovaÈ odborá-
rov v najbliÏ‰om funkãnom obdo-
bí? Ing. Miroslav HABÁN, PhD. –
predseda RO OZ, Ing. ªubica ëU-
ëÁKOVÁ - podpredsedníãka a
predsedníãka dielenskej organizá-
cie R-SPU, Jordana KENâEVOVÁ
- hospodárka, sekretariát, Beáta
MARTI·KOVÁ - tajomníãka, RNDr.
Monika BOÎIKOVÁ, PhD. - kul-
túrna komisia, Magdaléna âIâO-
VÁ - mzdová komisia, Ing. Milan
KNOLL, PhD. - komisia pre ob-
ãianske záleÏitosti, Ing. Milan PO-
LÁâEK, PhD. - ‰portová komisia,
Ing. Zuzana POLÁKOVÁ, PhD. -
komisia pre prácu s deÈmi, Ing.
Mária ·KULECOVÁ - rekreaãná
komisia, doc. Ing. Ondrej ·VEC,
CSc. - komisia BOZP, Ing. Dagmar
HILLOVÁ, PhD. - predsedníãka
FO FZKI, Ing. Monika HUDÁKO-
VÁ, PhD. - predsedníãka FO
FE·RR, Ing. Zuzana KORCOVÁ -
predsedníãka FO FEM, Ing. Ma-
rián MIKO, PhD. - predseda FO
FAPZ, Ing. BoÏena VITÁZKOVÁ -
predsedníãka FO MF, doc. RNDr.
Alena VOLLMANNOVÁ, PhD. -
predsedníãka FO FBP, PhDr.
ªubica JEDLIâKOVÁ - predsed-
níãka DO SlPK a CIKT, Natália
·ULVOVÁ - predsedníãka DO ·D,
Emília HUDECOVÁ - predsedníã-
ka revíznej komisie.

gie, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému V˘skum zaburinenosti
pestovan˘ch plodín vo vzÈahu k
‰pecifickému stanovi‰Èu;

� 23. júna 2006 o 10.00 h v
zasadaãke Katedry genetiky a
plemenárskej biológie (pavilón T,
1. poschodie) bude Ing. LUCIA
ZELE≈ÁKOVÁ, externá dok-
torandka na Katedre v˘Ïivy ºudí,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na
tému VyuÏitie enz˘movej imu-
noanal˘zy na detekciu fal‰ovania
mlieka a syrov.

V nitrianskom Agroin‰titúte sa
23. – 24. mája 2006 uskutoãní je-
denásta medzinárodná vedecká
konferencia KVALITA A SPOªAH-
LIVOSË TECHNICK¯CH SYSTÉ-
MOV, ktorú ako sprievodnú akciu
Medzinárodného strojárskeho
veºtrhu v Nitre pripravila Katedra
spoºahlivosti strojov MF v spolu-
práci s ìal‰ími organizáciami a
firmami. 

NOVÉ TRENDY V KON·TRU-
OVANÍ A V TVORBE TECHNIC-
KEJ DOKUMENTÁCIE 2006 je
názov medzinárodnej vedeckej
konferencie, ktorú 25. mája 2006
od 9.00 h v posluchárni CH poria-
da Katedra mechaniky a strojníc-
tva MF.Podujatie urãené ‰irokej
odbornej verejnosti pôsobiacej v
oblasti kon‰truovania strojov a
tvorby technickej dokumentácie
je tieÏ sprievodnou akciou strojár-
skeho veºtrhu.


