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STΩPâEK
Pri‰lo lákavé pozvanie na ad-

renalínov˘ v˘let. Po prvotnom
nad‰ení v‰ak zaúradoval ãervík
pochybností. Priznám sa, nie
som ja veru aÏ taká hrdinka, aby
som sa vydala na takúto dobro-
druÏnú cestu. Navy‰e, nie je to
ani lacn˘ ‰pás, za zopár nev‰ed-
n˘ch záÏitkov treba riadne „za-
cvakaÈ“. Na druhej strane zas,
takáto moÏnosÈ sa nenaskytá
kaÏd˘ deÀ. A tak som súhlasila.
Cestovn˘ plán bol zostaven˘ za
chvíºu, pri poobedÀaj‰ej káve a,
napodiv, ani prípravy na cestu
neboli nijako nároãné. E‰te za-
platiÈ, vziaÈ potrebné vybavenie
a uÏ aj sedíme na zadnom se-
dadle dÏípu a skutoãné africké
safari sa zaãína. Na‰a sprievod-
kyÀa a zároveÀ vodiãka terénne-
ho vozidla je skúsená mladá Ïe-
na, ktorá dokonale pozná Ïivot
veºk˘ch ‰eliem v rezerváciách
Afriky. A ão nevie, to dopæÀa do-
morodec, sediaci na sedadle ved-
ºa nej. Obaja sú odváÏni, pretoÏe
sa potichu priblíÏime celkom
blízko k stádu slonov, chobotom
sa nás temer dot˘kajú, nevyru‰í-
me ani odpoãívajúceho kráºa
zvierat a aj dlhokrké Ïirafy nás
pustia medzi seba bez problému.
Priznám sa, ani vo sne by mi ne-
napadlo, Ïe nebudem drkotaÈ
zubami, plávajúc na loìke za
stádom hrozitánskych nosoroÏ-
cov. A dobrodruÏstvo pokraãuje.
Auto sa opäÈ prediera hustou
krovinatou krajinou, uh˘bame
hlavami, aby nás vetvy ne‰ºahli
do tváre a pred nami v okamihu
krásavec, elegantn˘ a ‰tíhly leo-
pard, ãíhajúci na svoju korisÈ.
V‰etk˘mi zmyslami vnímame
krásu divoãiny, ale akoby toho
bolo naraz príli‰ veºa. Tento v˘-
let si urãite e‰te zopakujem. UÏ
ma nebudú musieÈ toºko preho-
váraÈ, aby... som si nasadila ‰pe-
ciálne okuliare, sadla do pohodl-
ného kresla a nechávala sa uná-
‰aÈ trojdimenzionálnou ilúziou fil-
mového plátna. UÏ ste ju niekedy
zaÏili? Neváhajte! 

K. POTOKOVÁ
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„âo je ãloveku zo v‰etk˘ch darov prírody mil‰ie ako jeho deti?“, kon-
‰tatoval uÏ Cicero. Veãná pravda na kaÏd˘ deÀ, nielen na 1. jún, Me-
dzinárodn˘ deÀ detí. Snímka: ªUBOMÍR BÁËA

Zúãastnil sa na nej zástupca MP
SR Ing. Juraj Hama‰, prof. ·tefan
Mihina, riaditeº sekcie v˘skumu
Slovenského centra poºnohospo-
dárskeho v˘skumu, zástupca riadi-
teºa Technického a skú‰obného ú-
stavu pôdohospodárskeho v Rovin-
ke Ing. Franti‰ek Zacharda, ako aj
vedúci katedier MF.

Riaditeº VPP Ing. Peter Brezov-
sk˘ v úvode zdôraznil v˘znam vyu-
Ïívania biomasy ako obnoviteºného
zdroja energie v súãasn˘ch pod-
mienkach, keì permanentne do-
chádza k zvy‰ovaniu cien energie,
ão sa negatívne prejavuje na efek-
tívnosti poºnohospodárskej v˘roby
aj priemyselnej produkcie. 

Porada svojím zameraním vy-
chádzala z koncepãného materiálu
Anal˘za vplyvu platnej legislatívy
na podporu vyuÏívania biomasy na
energetické úãely a návrh na ìal‰ie
rie‰enie, ktor˘ dÀa 8. marca 2006
schválila Vláda SR. Nadväzuje na
vládou schválenú Koncepciu vyuÏi-
tia poºnohospodárskej a lesníckej
biomasy na energetické úãely,
av‰ak, ako sa kon‰tatovalo v pred-
kladacej správe, nepodarilo sa spl-
niÈ úlohu, v ktorej bolo ministrovi
‰kolstva uloÏené vytvoriÈ samostat-
n˘ tematick˘ okruh v rámci roz‰íre-
nia ‰tátneho programu v˘skumu a
v˘voja UplatÀovanie progresívnych
princípov v˘roby a premien ener-
gie, rie‰iaci problematiku vyuÏíva-
nia biomasy v hospodárstve SR pre
roky 2006 aÏ 2008. Práve absencia
úlohy, ktorá by bola jednoznaãne
zameraná na v˘skum vyuÏívania
biomasy na energetické úãely, brá-
ni intenzívnej‰iemu napredovaniu 
v tejto oblasti.

Prof. Mihina definoval kºúãové
otázky determinujúce úspe‰nosÈ
rie‰enia tohto problému a podãiar-
kol, Ïe táto tématika sa musí pre-

·tipendiá z programu Minerva

Ak˘ je záujem 
o ‰túdium na SPU?

Koncom apríla ste prevzali funk-
ciu nového predsedu odborov na
SPU. Aké budú va‰e priority v na-
sledujúcom ‰tvorroãnom období?

- Predov‰etk˘m musím zdôrazniÈ,
Ïe v‰etky zámery a rozhodnutia bu-
dem presadzovaÈ v spolupráci s Ra-
dou OOZ. ZároveÀ by som rád nad-
viazal na doteraj‰iu korektnosÈ vzÈa-
hov medzi odborármi a zamestnáva-
teºom. Ako som uÏ uviedol vo svojom
vystúpení na v˘roãnej konferencii,
jedn˘m z prv˘m krokov je zavedenie
systémov˘ch opatrení, ktoré zv˘‰ia
záujem zamestnancov o ãlenstvo v
odborovom zväze. Nie je to v‰ak iba

·tudijné oddelenia ‰iestich fa-
kúlt Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity v Nitre zaevido-
vali k 31. máju 7543 prihlá‰ok,
z toho 5823 na denné a 1720 na
externé ‰túdium. Poãet uchá-
dzaãov, ktor˘ch univerzita plá-
nuje prijaÈ v akademickom roku
2006/2007 je 2730 (1820 v den-
nom a 910 v externom ‰túdiu).

Promócie uÏ budúci t˘ÏdeÀ

Zatiaº ão na niektor˘ch fakul-
tách e‰te zasadajú ‰tátnicové ko-
misie, na in˘ch sa uÏ pripravujú
na slávnostné odovzdávanie dip-
lomov svojim absolventom. Pro-
moãnú „sezónu“ inÏinierskeho
‰túdia otvorí 7. júna 2006 Fakulta
európskych ‰túdií a regionálneho
rozvoja, od 8. do 10. 6. budú pro-
movaní absolventi Fakulty eko-
nomiky a manaÏmentu, 14. – 15.
6. Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov, 16. 6. Fakulty
biotechnológie a potravinárstva,
7. 7. Fakulty záhradníctva a kra-
jinného inÏinierstva a 8. 7. Me-
chanizaãnej fakulty. Promócie
Univerzity tretieho veku sa usku-
toãnia 16. júna. Diplomy baka-
lárov si prevezmú absolventi 
FE·RR 6. 7., FEM 12. 7., FAPZ
5. – 6. 9. a FBP 14. 9.

problém na‰ej univerzity, poãet ãle-
nov odborového zväzu v oblasti ‰kol-
stva a vedy na Slovensku neustále
klesá. V tejto súvislosti bola priprave-
ná celoslovenská kampaÀ, ktorú roz-
pracujeme aj na na‰ej univerzite.
ëal‰a úloha, ktorá ãaká na Radu
OOZ, je roz‰írenie úãasti ãlenov fa-
kultn˘ch a dielensk˘ch organizácií
na riadení a rozhodovaní o vnútro-
zväzovej ãinnosti. V nasledujúcom
kolektívnom vyjednávaní budeme
venovaÈ pozornosÈ zlep‰eniu plato-
v˘ch pomerov v‰etk˘ch zamestnan-
cov, s dôrazom na nepedagogic-
k˘ch, v nadväznosti na návrhy OZ

P·aV, ktoré zväz predkladá a odpo-
rúãa premietnuÈ do Programového
vyhlásenia vlády SR na nadchádza-
júce funkãné obdobie. Touto otáz-
kou sa zaoberalo aj plénum ZdruÏe-
nia vysok˘ch ‰kôl OZ P·aV na Slo-
vensku, ktoré zasadalo 10. – 12. má-
ja v KeÏmarsk˘ch Îºaboch. Na zá-
klade pripomienok niektor˘ch ãlenov
fakultn˘ch a dielensk˘ch organizácií,
ktorí upozorÀovali na nedostatoãnú
informovanosÈ, budem klásÈ dôraz
na zlep‰enie prenosu informácií pro-
stredníctvom na‰ej internetovej strán-
ky (www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.
htm) a in˘ch informaãn˘ch prostried-
kov vrátane dvojt˘Ïdenníka Poºno-
hospodár. Na záver by som rád po-
ìakoval v‰etk˘m ãlenom OZ P·aV
na SPU v Nitre za dôveru, ktorú mi
prejavili pri voºbách predsedu. (za)

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.
(*2. 12. 1969 v Îiline)

� absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty
V·P v Nitre – odbor uãiteºstvo odborn˘ch poºno-
hospodárskych predmetov,

� v roku 1996 nastúpil ako pedagóg na Katedru
rastlinnej v˘roby, kde vykonával funkciu tajom-
níka katedry a vedúceho odborového úseku, 

� od r. 1999 pôsobí ako ãlen Akademického se-
nátu SPU v komisii pre rozvoj SPU,

� v r. 2000 ukonãil doktorandské ‰túdium v odbo-
re ‰peciálna rastlinná v˘roba so zameraním na
lieãivé rastliny,

� od roku 2002 pracuje na Katedre udrÏateºného
poºnohospodárstva a herbológie FAPZ.

mietnuÈ do priorít ‰tátnej vednej po-
litiky a následne aj do ‰truktúry ‰tát-
neho programu v˘skumu vyuÏitia
biomasy na energetické úãely. 

Z priebehu rokovania vyplynulo,
Ïe vyuÏívanie biomasy na energe-
tické úãely by sa nemalo dot˘kaÈ iba
komerãnej sféry, tak ako to moÏno
vidieÈ v súãasnej dobe, ale Ïe je po-
trebná aj intenzívna podpora zo
strany v˘skumu a poradenstva.
Mechanizaãná fakulta SPU, ale aj
jej ìal‰ie pracoviská, majú vìaka
svojmu vedeckov˘skumnému po-
tenciálu predpoklady rie‰iÈ cel˘
okruh problémov súvisiacich s vy-
uÏívaním biomasy. 

Úãastníci porady sa zhodli na
tom, Ïe prezentovaná problematika
by sa mala dostaÈ do podoby návrhu
‰tátneho programu v˘skumu a v˘vo-
ja na roky 2007 aÏ 2010. Program

by mal pozostávaÈ z okruhov, pokr˘-
vajúcich celé spektrum problémov,
teda komplexné rie‰enie v˘roby bio-
masy na energetické úãely (pesto-
vanie, zber a pozberová úprava bio-
masy, logistické toky, manipulácia)
a technické a technologické rie‰enie
v˘roby a vyuÏitia bioplynu. V˘skum
musí rie‰iÈ aj otázky ekonomick˘ch,
ekologick˘ch a sociálnych dopadov
regionálnej bioenergetiky. Veºk˘ v˘-
znam bude maÈ aj skúmanie fyzikál-
nych, mechanick˘ch a energetic-
k˘ch vlastností fytopalív a stanove-
nie noriem ich kvality.

Úãastníci porady si na záver
prehliadli experimentálnu bioplyno-
vú stanicu SPU, kde sa oboznámili
s niekoºkoroãn˘mi v˘sledkami v˘-
skumu a overovania technológie v˘-
roby a vyuÏívania bioplynu, ktoré
dosiahol v˘skumn˘ kolektív pod ve-
dením doc. J. Gadu‰a v rámci rie-
‰enia medzinárodn˘ch projektov 
5. a 6. rámcového programu EÚ. 
Prof. Ing. LADISLAV NOZDROVICK¯, PhD.

Vláda Slovenskej republiky schválila pred ãasom v rámci progra-
mu MINERVA Národn˘ ‰tipendijn˘ program Slovenskej republiky na
podporu mobilít ‰tudentov, doktorandov, vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov
a v˘skumn˘ch pracovníkov.

Z iniciatívy dekana Mechanizaãnej fakulty prof. Vladimíra Kroãka
sa v uplynul˘ch dÀoch na Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom
podniku v KolíÀanoch (VPP) uskutoãnila pracovná porada venovaná
problematike v˘skumu vyuÏívania biomasy na energetické úãely.

Piatok 26. mája 2006. UÏ po
piatykrát sa na Vysoko‰kolskom
poºnohospodárskom podniku SPU,
s.r.o., konal kontroln˘ deÀ, na
ktorom sa zúãastnilo vedenie
univerzity, pozvaní hostia, gesto-
ri a konzultanti v˘skumn˘ch úloh.
Na snímke ukáÏka praktickej v˘-
uãby ‰tudentov Mechanizaãnej
fakulty, zameraná na priestorovo
diferencované vyhodnocovanie
vyuÏívania techniky a vplyvu
technológií na efektívnosÈ v˘ro-
by poºn˘ch plodín. 

ReportáÏ z kontrolného dÀa
prinesieme v nasledujúcom ãís-
le na‰ich novín. -r-

JEDINÁ OTÁZKA VIZITKA
Ing. MIROSLAVOVI HABÁNOVI, PhD.,

predsedovi Rady odborov OZ P·aV pri SPU

AS SPU dÀa 10. mája jednomyseºne schválil normy fondu pracovné-
ho ãasu vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov v ak. r. 2006/2007 a vzal na vedomie
prepracovan˘ harmonogram v˘uãby na budúci akademick˘ rok. Schválil
aj V˘roãnú správu o hospodárení SPU za rok 2005 s pripomienkami a
odporuãil vedeniu univerzity, aby správa obsahovala aj porovnanie r.
2004 a 2005 v jednotliv˘ch ukazovateºoch v˘nosov a nákladov, ako aj
porovnanie medzi plánom a skutoãnosÈou. Senát s pripomienkami
schválil ·tipendijn˘ poriadok SPU. Vzal na vedomie ÏiadosÈ o investiã-
n˘ zámer spoloãnosti Casta Invest Slovakia a ÏiadosÈ o dlhodob˘ pre-
nájom pozemkov spoloãnosÈou Queen Investment, s.r.o., s t˘m, Ïe Ïia-
dateºom umoÏní prezentáciu ich zámerov pred AS. Senát súhlasil s pre-
dajom budovy Katedry matematiky s priºahl˘m pozemkom a s predajom
domu s príslu‰enstvom na Jazernej ulici ã. 24 v katastri Nitra – Zobor, 
s predajom ãasti haly Jeseník s príslu‰n˘m pozemkom a polovicou prí-
stupovej cesty, no nesúhlasil s predajom vedºaj‰ích pozemkov o v˘me-
re 1696 m2. Senát vzal na vedomie informáciu rektora o 78 miestach no-
v˘ch doktorandov, pridelen˘ch na ak. rok 2006/2007. Imrich Okenka zá-
roveÀ vyslovil pochvalu v‰etk˘m, ktorí sa na tomto priaznivom v˘sledku
podieºali. AS väã‰inou hlasov schválil aj návrh vedenia SPU na disloká-
ciu pracovísk. Podºa neho sa Katedra práva FE·RR presÈahuje do bu-
dovy na Farskej ulici, Katedra stavieb a oddelenie dopravy MF do pavi-
lónu Q, Botanická záhrada do zrekon‰truovaného zariadenia stavenis-
ka a priestory haly V sa prideºujú FBP. -r-

vísk SAV na ãasÈ doktorandského
‰túdia v rozsahu 1 aÏ 12 mesiacov
na zahraniãn˘ch vysok˘ch ‰kolách,
resp. v˘skumn˘ch pracoviskách.

Cestovné granty pre ‰tudentov
a doktorandov, vysoko‰kolsk˘ch
uãiteºov a v˘skumn˘ch pracovníkov
slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl a praco-

vísk SAV v súvislosti
s ich ‰tudijn˘m/v˘s-
kumn˘m pobytom na

zahraniãnej vysokej ‰kole, resp. v˘-
skumnom pracovisku v trvaní mini-
málne jedného mesiaca.

Formuláre Ïiadostí o ‰tipendium
na ‰tudijn˘/v˘skumn˘ pobyt a o ces-
tovn˘ grant sú k dispozícii v papie-
rovej a v elektronickej verzii. Záu-
jemcovia ich môÏu získaÈ aj na re-
gionálnom pracovisku SAIA, n. o., v
Nitre (UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2. pos-
chodie, ã. dverí 201).

Miesto prijímania Ïiadostí o ‰ti-
pendium: SAIA, n. o., Námestie slo-
body 23, 812 20 Bratislava 1.

Uzávierka Ïiadostí:
� 15. jún 2006 do 16.00 h - ‰ti-

pendiá na ‰kolsk˘ rok 2006/2007;
� 15. november 2006 do 16.00 h

- ‰tipendiá na pobyty v letnom se-
mestri 2006/2007.
BliÏ‰ie informácie: www.saia.sk.

Mgr. BEÁTA KO·ËÁLOVÁ, 
SAIA, reg. pracovisko Nitra 

Program je financovan˘ Minister-
stvom ‰kolstva SR. ·tipendiá sú ur-
ãené pre ‰tudentov vysok˘ch ‰kôl a
doktorandov na pokrytie Ïivotn˘ch
nákladov na ãasÈ vysoko‰kolského
‰túdia alebo v˘skumného pobytu na
vybranej zahraniãnej vysokej ‰kole,
resp. v˘skumnom pracovisku. Vo
v˘nimoãn˘ch prípa-
doch aj na pokrytie
poplatkov za ‰túdi-
um. ·tipendijn˘ program nie je ur-
ãen˘ na financovanie celého vyso-
ko‰kolského, resp. doktorandského
‰túdia v zahraniãí.

·tudenti, doktorandi, uãitelia vy-
sok˘ch ‰kôl a v˘skumní pracovníci
SAV sa môÏu uchádzaÈ aj o cestov-
n˘ grant v súvislosti s ich plánova-
n˘m ‰tudijn˘m alebo v˘skumn˘m
pobytom v zahraniãí. ·tipendijn˘
program nie je urãen˘ na úhradu
nákladov spojen˘ch s úãasÈou na
konferenciách.

Typy ‰tipendií

·tipendiá pre ‰tudentov slo-
vensk˘ch vysok˘ch ‰kôl na ãasÈ
magisterského ‰túdia v rozsahu
jedného aÏ dvoch semestrov (5 aÏ
10 mesiacov) na zahraniãn˘ch vy-
sok˘ch ‰kolách.

·tipendiá pre doktorandov slo-
vensk˘ch vysok˘ch ‰kôl a praco-

SAIA INFORMUJE
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âasopisy s nadhºadom

ZA NA·IMI

ABSOLVENTMI

Na viac ako 800 úradníkov vo
francúzskom meste Angers bu-
de kaÏd˘ deÀ ãakaÈ ko‰ík jabæk.
Poºnohospodárska komora tak
chce povzbudiÈ ºudí, aby konzu-

movali ovocie z ich kraja a zme-
nili svoje stravovacie návyky.
„Jablko zaháÀa smäd a pre
zdravie je omnoho lep‰ie ako
ãokoládová tyãinka“, vysvetºuje
Pascal Poiron, ktor˘ má v miest-
nom syndikáte producentov o-
vocia a zeleniny na starosti
vzÈahy s verejnosÈou. Prezident
generálnej rady navy‰e rozho-
dol, Ïe v departemente sa bude
do koktailov v‰ade pouÏívaÈ na-
miesto pomaranãového dÏúsu
jablãná ‰Èava. (ãtk)

Vyhºadávanie talentovan˘ch
Ïiakov a ‰tudentov, rozvíjanie
ich záujmu a nadania v oblasti
biológie, je hlavn˘m cieºom
biologickej olympiády. DÀa 4.
mája t.r. sa v BroÏíkovej sieni
Staromestskej radnice v Prahe
uskutoãnilo slávnostné ukon-
ãenie jubilejného 40. roãníka
Biologickej olympiády âeskej
republiky (BiO). Medzi poãet-
n˘mi hosÈami z ãesk˘ch vyso-
k˘ch ‰kôl a vedeck˘ch in‰titú-
cií bol aj hosÈ zo Slovenska,
prof. RNDr. Pavol Eliá‰, CSc. 

Pavol Eliá‰ viac rokov praco-
val v ústrednej komisii BiO v b˘-
valom âeskoslovensku a v r.
1991-1992 bol posledn˘m pred-
sedom spoloãnej ãesko-sloven-
skej komisie Biologickej olym-
piády âSFR. V r. 1993-1999 pra-
coval ako predseda Slovenskej
komisie biologickej olympiády a
v súãasnosti pôsobí ako koordi-
nátor IBO za SR a je ãlenom
odbornej Poradnej rady IBO so
sídlom v Prahe. Sp˘tali sme sa
ho na dojmy z tejto slávnosti, na
ktorej sa aj sám gratuláciou pri-
hovoril k úãastníkom ceremo-
niálu. 

„Medzi úspe‰n˘mi absolvent-
mi BiO je veºa súãasn˘ch vyso-
ko‰kolsk˘ch profesorov a docen-
tov Karlovej univerzity a Vysokej
‰koly poºnohospodárskej v Pra-
he, ale aj in˘ch vysok˘ch ‰kôl v
âR, viacero vedúcich vedeck˘ch
pracovníkov AV âR, medailistov
Medzinárodnej biologickej olym-
piády (IBO), ktorí sa na podujatí
osobne zúãastnili. 

V rámci slávnostného aktu
predstavili aj novú reprezentaã-
nú publikáciu Biologická olym-
piáda, vydanú k spomínanému
v˘roãiu, v ktorej sa pí‰e o histórii
biologick˘ch olympiád v âesku a
v b˘valom âeskoslovensku. Na

Práca s talentmi sa vypláca
V‰etci ‰tyria ste absolventi na-

‰ej alma mater, väã‰inou zoo-
technici a dokonca kon‰koláci z
jednej internátnej izby. Ako to, Ïe
ste sa napokon dali na novinár-
sku dráhu?

Po rozpade federácie do‰lo k si-
tuácii, Ïe redakcie pôvodn˘ch od-
born˘ch poºnohospodárskych ãa-
sopisov ostali v âechách. A u nás
vákuum. My‰lienka zaplniÈ ho sa
zrodila, tak ako to najãastej‰ie b˘-
va, pri pive a debate, tento raz s
b˘val˘mi spoluÏiakmi. Na
internáte sme boli dobrá
partia, ale rozp⁄chli sme
sa na rôzne strany. Je-
den sa stal novinárom, i
keì poãas ‰túdia k tomu
vôbec neinklinoval. V po-
lovici 90-tych rokoch mal
na Spi‰i uÏ vlastné novi-
ny. ëal‰í spoluÏiak bol
zootechnikom na druÏ-
stve, ja som pracoval vo
v˘skumnom ústave. Uva-
Ïovali sme tak, Ïe v˘s-
kumník by mohol pokryÈ
problematiku z odborné-
ho hºadiska, novinár je
doma v oblasti vydava-
teºskej ãinnosti, venuje
sa grafike a má dokonca
aj DTP ‰túdio, no a prak-
tick˘ zootechnik nás bu-
de drÏaÈ na uzde a v prí-
pade potreby povie, zlez-
te trochu z vedeckej plat-
formy k tomu, ão cho-
vatelia potrebujú. Bolo to
v roku 1996, blíÏil sa Agro-
komplex a vedeli sme, Ïe je to
najvhodnej‰í ãas na získanie kon-
taktov, ale aj pekn˘ch fotografií do
prvého ãísla... pretoÏe ná‰ novinár
trval na tom, Ïe ãasopis musí byÈ
exkluzívny aj z grafického hºadis-
ka. Veì aj v˘zor predáva. Zaãali
sme teda Slovensk˘m chovom, k
tomu sme mali najbliÏ‰ie.

Na zelenej lúke?
Na‰i ãeskí kolegovia mali oveºa

lep‰iu pozíciu, za sebou sedem-
desiatroãnú znaãku, zatiaº ão my
sme ju museli zaãaÈ intenzívne
budovaÈ, a to nieão stojí. Nebolo
to, samozrejme jednoduché, bolo
treba robiÈ marketing a peÀazí ne-
bolo. ªudia, o ktor˘ch sme si mys-
leli, Ïe by nám poÏiãali, tejto my‰-
lienke neverili. Nakoniec sme to
nejako poskladali z vlastn˘ch
zdrojov. Teraz, s odstupom desia-

ale aj ãlánky pre záhradkárov,
drobnochovateºov. Tak˘ dobr˘
radca. ëal‰ia novinka tohto roka,
to sú noviny Profi kynológ, ktoré
sa rozdávajú iba na v˘stavách.
Samozrejme, stále prem˘‰ºame, 
s ãím nov˘m ãitateºov osloviÈ.
KeìÏe sme ‰tyria, nápadov je stá-
le dosÈ. Niektor˘ tip vyjde, inokedy
vymyslíme nieão také, s ãím sa
trápime aj niekoºko rokov. 

tich rokov, keì postupne zakladá-
me nové tituly, vidíme, Ïe to bolo
aj ‰Èastie, lebo bola taká doba,
keì sa dalo zaloÏiÈ ãasopis za pár
korún, povedané obrazne. Dnes
je to omnoho zloÏitej‰ie. 

Zaãali ste jedn˘m titulom, dnes
ich je uÏ...koºko vlastne? Aká je
va‰a podnikateºská filozofia? 

Zaãnem druhou otázkou. Vie-
me, Ïe ‰ancu má jedine silné vy-
davateºstvo s diverzifikáciou titu-

Realizácia virtuálneho ‰túdia na univerzite

tieho medzinárodného virtuálne-
ho workshopu. 

Ten pod názvom Virtuálne ‰tú-
dium – nové trendy vo vysoko-
‰kolskom vzdelávaní 27. apríla
t.r. slávnostne otvoril dekan 
FE·RR prof. V. Gozora. Prof. Z.
Jureková s autorkou ãlánku pred-
stavili princípy tvorby modulov
pre virtuálne ‰túdium.

V závereãnom resumé druhé-
ho workshopu, konaného v no-
vembri 2005, sa zástupcovia
partnersk˘ch univerzít dohodli na
príprave Medzinárodného kataló-
gu ‰tudijn˘ch programov univer-
zít zdruÏen˘ch v konzorciu, vy-
tvorení novej webovej stránky
FE·RR, obsahujúcej ãasÈ Virtuál-
ne ‰túdium a postupnom vytvára-
ní Centier excelentného vzdelá-
vania a v˘skumu na spolupracu-
júcich univerzitách. Univerzita v
Stavropole otvorila 20. januára
2006 Centrum excelentného
vzdelávania a v˘skumu pre multi-
médiá, na ktorom sa „virtuálne“,
pomocou softvéru SKYPE, zú-
ãastnili i zástupcovia SPU a 
FE·RR a interaktívne diskutovali
o napojení centra na ‰tudijné pro-
gramy Stavropoºskej univerzity,
tvorbe modulov a o príprave tre-

Na workshope prezentovali
svoje príspevky podºa programu
hostia z univerzít v Krakove,
Poznani, Gyöngyösi, Saratove a
Brne. Virtuálne, cez systém
VRVS, zo Saratova predniesla
svoj príspevok Dr. Tatiana Shul-
ga, dekanka Saratovskej ·tátnej
socio-ekonomickej univerzity.
Prepojenie s Gyöngyösom a Bie-
loruskom sa pre technické pro-
blémy nepodarilo zrealizovaÈ.

Zámerom workshopu bolo aj
„virtuálne“ stretnutie zástupcov
spolupracujúcich univerzít cez
systém VRVS. FunkãnosÈ systé-
mu a napojenie partnersk˘ch
univerzít sa pred konaním work-
shopu testovalo v Kongresovom
centre SPU ‰tyrikrát, väã‰ina
partnersk˘ch univerzít v‰ak ne-
má skúsenosti s t˘mto spôso-
bom komunikácie, preto úspe‰ní
boli iba partneri zo Stavropoºa,
Var‰avy a Saratova. Virtuálne
stretnutie reprezentantov spolu-
pracujúcich univerzít je na 
FE·RR prvé svojho druhu a fa-
kulta plánuje beÏne vyuÏívaÈ túto

formu na prípravu zasadnutí pre-
zídia, v˘konnej rady a ìal‰ích or-
gánov konzorcia, workshopy a
virtuálne predná‰ky pre ‰tuden-
tov. Je predpoklad, Ïe spolupra-
cujúce univerzity si postupne
osvoja túto modernú informaãno-
komunikaãnú technológiu, ãím
sa budovanie siete virtuálneho
‰túdia stane flexibilnej‰ím a efek-
tívnej‰ím.

FE·RR predpokladá dobudo-
vanie Centier excelentného vzde-
lávania a v˘skumu na SPU a vy-
tváranie ìal‰ích na partnersk˘ch
univerzitách do zaãiatku nasle-
dujúceho akademického roka.
Okrem toho aj spracovanie mo-
dulov a modulárnych kurzov v
anglickom jazyku, skompletizo-
vanie medzinárodného katalógu
‰tudijn˘ch programov a jeho vy-
danie v elektronickej aj tlaãenej
forme, aby ‰tudenti konzorcia
mali k dispozícii kompletnú ponu-
ku modulov a modulárnych kur-
zov, z ktor˘ch si môÏu vybraÈ.

JUDr. ELEONÓRA MARI·OVÁ

Svet patrí exkluzívnym farebn˘m ãasopisom. Zaujímavé té-
my, kvalitn˘ papier, nápaditá grafika, to sú tromfy, ktor˘mi sa
vydavatelia uchádzajú o priazeÀ ãitateºov. Buìte bez obáv,
nebudeme hovoriÈ o móde, receptoch ani piko‰kách z bulvá-
ru. I keì vás nápadité obálky ãasopisov, o ktor˘ch vám dnes
porozprávame, na prv˘ pohºad tieÏ oslovia, pri listovaní v
nich zistíte, Ïe sú z iného cesta. S prívlastkom odborné sú ur-
ãené chovateºom, veterinárom, pestovateºom, obyvateºom vi-
dieka. Vydavateºská skupina periodík pre poºnohospodárov
nakrojila v uplynul˘ch dÀoch tortu s desiatimi svieãkami. Pri
tejto príleÏitosti hovoríme s jedn˘m z jej ‰tyroch spoloãníkov,
Ing. JÁNOM HUBOM, PhD.

lov. Najmä v poºnohospodárstve,
kde situácia nie je ºahká. Chceme
prispieÈ k tomu, aby spoloãnosÈ
vnímala prácu poºnohospodára
pozitívnej‰ie, aby si ºudia uvedo-
mili, Ïe poºnohospodári sú ºudia,
ktorí hrdlaãia od rána do veãera, v
sobotu, nedeºu a neãakajú iba na
podporu zo ‰tátneho rozpoãtu.
Aby sa zviditeºnili podniky, ktoré si
svojou kvalitnou produkciou vydo-
byli svoje postavenie na domá-
com aj zahraniãnom trhu. V sú-
ãasnosti vydávame tituly Sloven-
sk˘ CHOV, Na‰e pole, Moderná
mechanizácia v poºnohospodár-
stve, Agromagazín, teraz sme za-
radili aj nov˘ ‰tvrÈroãník Sady a vi-
nice. Nie sú vo voºnom predaji,
iba pre predplatiteºov. Tak˘to spô-
sob je zabehnut˘ aj v zahraniãí. 
V stánkoch si v‰ak záujemcovia

Pre redaktora a vydavateºa je
kompasom spätná väzba od ãita-
teºov, predplatiteºov. Ako s nimi
komunikujete?

Rôzne, pri osobn˘ch stretnu-
tiach, ale aj volajú a pí‰u. Na ich
názory na obsahovú a odbornú
náplÀ sa p˘tame aj prostredníc-
tvom ãitateºsk˘ch ankiet. UkáÏu
nám, ktor˘m smerom sa uberaÈ.
âitatelia sa vÏdy delia na rôzne
tábory. Musíme sa snaÏiÈ vyhovieÈ
ão naj‰ir‰iemu okruhu, aj keì vie-
me, Ïe v‰etk˘m sa nedá, no a na
Slovensku osobitne...

Tak˘ ‰irok˘ rozsah tém, aké je
redakãné zázemie? 

KaÏd˘ z nás ‰tyroch má na sta-
rosti niektor˘ segment. Róbert
Hanák grafiku, Pavol HalvoÀ Na-
‰e pole, Peter Demo Magazín

Fakulta Európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja je z povere-
nia rektora SPU koordinátorom virtuálneho ‰túdia v konzorciu
spolupracujúcich univerzít. Od svojho vzniku realizuje prijatú
koncepciu intenzívnou administratívnou prácou a organizovaním
medzinárodn˘ch workshopov.

V areáli jazdeckého stredis-
ka SPU v Nitre bude v stredu
7. júna 2006 slávnostne otvo-
rená novovybudovaná krytá
jazdiareÀ. Stredisko ako sú-
ãasÈ vzorkovnice chovu koní
na Katedre ‰peciálnej zootech-
niky slúÏi na v˘skumné, peda-
gogické a ‰portové úãely. -r-

Nová jazdiareÀ

Nov˘ druh mikroskopického

organizmu objaven˘ u nás
V˘sledkom jednej z mnoh˘ch mykologick˘ch anal˘z, vyko-

nan˘ch na Katedre mikrobiológie FBP, je nález doteraz ne-
známeho druhu mikroskopickej vláknitej huby z rodu Alter-
naria. Nov˘ druh bol pomenovan˘ na poãesÈ MUDr. Zdenky
Jesenskej, DrSc., zakladateºky odboru mykológie a mykotoxi-
kológie na Slovensku, ktorá pracovala na Ústave preventívnej
a klinickej medicíny v Bratislave v rokoch 1974-2002.

Morfologická a fyziologická
charakteristika huby bola vyko-
naná na pôde na‰ej univerzity a
molekulárna anal˘za ITS oblastí
DNA na pracovisku rakúskeho
Centra biologick˘ch zdrojov a
aplikovanej mykológie (ACBR
ViedeÀ). Typové kultúry sú ulo-
Ïené v zbierke Katedry mikrobio-
lógie FBP, ako herbárová poloÏ-
ka v zbierke Botanického ústavu
SAV v Bratislave a pod kmeÀo-
v˘m ãíslom CCM 8361 v âeskej
zbierke mikroorganizmov v Brne.
Nov˘ taxón bol akceptovan˘ pod
druhov˘m názvom Alternaria 
jesenskae R. Labuda, P. Eliá‰ jr.
et K. Sterflinger a v najbliÏ‰om
ãase bude uverejnen˘ v ãasopi-
se Microbiological Research. 

Vo v‰eobecnosti sú druhy al-
ternárií beÏnou súãasÈou epifyt-
ného spoloãenstva mikroorganiz-
mov kolonizujúcich nespoãetné
mnoÏstvo rastlinn˘ch druhov po
celom svete. Îivotn˘ cyklus väã-
‰iny z nich je v‰ak viazan˘ na
‰pecifické hostiteºské rastliny,
kde za vhodn˘ch podmienok vy-

volávajú ochorenia oznaãované
ako alternáriózy. Riziko v˘skytu
alternárií na poºnohospodár-
skych plodinách, ako sú obilniny,
strukoviny alebo ovocie, spoãíva
aj v moÏnej kontaminácii infiko-
van˘ch komodít toxick˘mi meta-
bolitmi typu kyseliny tenuázovej,
alternariolu alebo altertoxínu. V
súãasnosti je známych viac neÏ
70 sekundárnych metabolitov
produkovan˘ch druhmi rodu
Alternaria, ktoré okrem neÏiadu-
cich fytotoxick˘ch, cytotoxick˘ch,
mutagénnych a teratogénnych ú-
ãinkov na Ïivé organizmy vyka-
zujú pozitívne antivírusové, anti-
bakteriálne, alebo dokonca aj
protinádorové úãinky. Metabo-
lick˘ profil ná‰ho nového druhu
zatiaº nie je známy, av‰ak pig-
mentácia kolónií, mimochodom
unikátna v rámci rodu, prezrádza
prítomnosÈ ‰pecifick˘ch látok.
Detekcia a eventuálne vyuÏitie
t˘chto metabolitov bude predme-
tom ìal‰ích anal˘z a testovaní. 

Ing. ROMAN LABUDA, PhD.,
Katedra mikrobiológie FBP

môÏu zakúpiÈ voºnopredajn˘ Ma-
gazín chovateºa s prílohou Cho-
vateºské noviny. ëalej vydávame
schránkov˘ obãasník Ná‰ vidiek,
prízvukujem, iba pre vidieãanov, 
v mestsk˘ch schránkach ho ne-
nájdete. Nie je v Àom len reklama,

JABLKO DO KAÎDEJ KANCELÁRIE

chovateºa a Modernú mechanizá-
ciu. Ja Slovensk˘ CHOV. KaÏdá
skupina ãasopisov, ktorú riadi je-
den z nás, má svojich redaktorov,
minimálne jedného alebo dvoch
vlastn˘ch zamestnancov. Aj to sú
väã‰inou absolventi na‰ej alma
mater. Potom sú to externí spolu-
pracovníci, ãlenovia redakãn˘ch
rád, najmä zo Slovenského centra
poºnohospodárskeho v˘skumu a
Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity. âiÏe ºudia, ktorí po-
znatky získavajú kaÏdodennou
v˘skumnou prácou. Aj pre nich je
to spôsob, ako si urobiÈ dobré me-
no medzi ºuìmi, ktorí vyuÏívajú
ich v˘sledky v praxi. Veì aj finan-
covanie v˘skumu v˘hºadovo spe-
je k tomu, aby v˘skum a v˘voj bo-
li cielené, s dopadom do praxe.
TakÏe toto je osadenstvo ná‰-
ho vydavateºského domu, alebo
domãeka, ako ho familiárne naz˘-
vame.

Pán Huba, vy ste zoo-
technik. âo je va‰a „par-
keta“?

Chov dobytka. ·ºach-
teniu sa ako vedeck˘
pracovník venujem aj v
Slovenskom centre poº-
nohospodárskeho v˘s-
kumu (SCPV). Od za-
ãiatku ‰túdia som k tomu
inklinoval. Môj pedagóg,
prof. P‰enica, ktorého si
nesmierne váÏim, si za
diplomanta spomedzi 250
poslucháãov v roãníku
vybral práve mÀa. Ne-
skôr mi pomohol dostaÈ
sa do v˘skumu. Je to ta-
k˘ vzÈah pedagóga a
‰tudenta, ktor˘ presahu-
je steny posluchárne. 
A novinárãina? Od ‰kol-
sk˘ch ãias som mal rád
slovenãinu, moja matu-
ritná práca vraj roky ko-
lovala po ‰kole. MoÏno
je to ukryté kdesi v gé-

noch, lebo mám pomerne blízky
príbuzensk˘ vzÈah s Martinom
Kukuãínom. No a vedecká práca
vo v˘skumnom ústave je aj o
publikovaní. TakÏe kombinácií
môÏe byÈ viac. Rád by som e‰te
pripomenul, Ïe za na‰ich ãias
mohli ‰tudenti SPU diaºkovo na
Katedre Ïurnalistiky Filozofickej
fakulty UK absolvovaÈ nieão ako
novinárske minimum. Takého ab-
solventa by sme radi privítali v
na‰om „domãeku“, ale aj ‰tuden-
tov, ktorí majú vzÈah k písaniu a
myslia si, Ïe by ich redakãná prá-
ca bavila. Máme nedostatok ta-
k˘chto ‰ikovn˘ch ºudí a vieme ich
aj zaplatiÈ. 

ëakujem za rozhovor a celé-
mu redakãnému kolektívu pra-
jem veºa úspechov do ìal‰ej de-
siatky! K. POTOKOVÁ

Ján Huba sa venuje ‰ºachteniu dobytka. Priviedol ho k nemu profesor P‰enica, pedagóg,
ktorého si dodnes veºmi váÏi. Foto: MARIÁN DUKES

príprave kniÏky som sa aktívne po-
dieºal ako dlhoroãn˘ aktívny úãast-
ník a funkcionár, ktor˘ stál pri zá-
kladoch medzinárodn˘ch súÈaÏí,
najskôr dvojstrann˘ch ãeskoslo-
vensko-poºsk˘ch stretnutí mlad˘ch
biológov (1985-1989) a potom Me-
dzinárodnej biologickej olympiády.
Ako koordinátor IBO za Slovenskú
republiku som sa ako vedúci dele-
gácie a ãlen medzinárodnej jury zú-
ãastnil takmer na v‰etk˘ch roãní-
koch, konan˘ch v 15 krajinách sve-
ta vrátane Thajska, Turkmenistanu,
Turecka, Austrálie a âíny. 

Chcel by som zdôrazniÈ, Ïe na
príprave na‰ich budúcich olympio-
nikov – víÈazov národn˘ch kôl bio-
logickej olympiády, sa v rámci prí-
pravn˘ch sústredení uÏ niekoºko
rokov podieºajú aj viacerí pedagó-
govia na‰ej univerzity a prispievajú
tak k úspechom na‰ich súÈaÏiacich,
ktorí doposiaº získali viacero bron-
zov˘ch a tri strieborné medaily. Na
záver by som chcel kon‰tatovaÈ, Ïe
slávnostné ukonãenie 40. roãníka
BiO v historick˘ch priestoroch, za
úãasti v˘znamn˘ch osobností ães-
kej vedy a ‰kolstva ukázalo, akú
váÏnosÈ má táto súÈaÏ stredo‰ko-
skolskej mládeÏe v âeskej republi-
ke. Práca s talentmi sa totiÏ vyplá-
ca!“, zakonãil svoje rozprávanie
prof. Eliá‰. -r-
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Keì prichádza máj, vÏdy mlad˘, ãarovn˘, prichádza s ním aj láska.
Tí star‰í spomínajú, mladí sa vedú za ruky a veria, Ïe tá ich bude iste
veãná. Stretávame mnohé dvojice a veru neraz sa v duchu ãudujeme:
„âo na nej (na Àom) vlastne vidí?“

Ja sama som sa v‰ak jedného dÀa presvedãila, Ïe vkus je niekedy
viac neÏ prekvapujúci. Moja dcérka, budúca prváãka, sa mi zrazu zdô-
verila, Ïe uÏ vie, za koho sa vydá. „Za koho?“ p˘tam sa váÏne, ako si
to takáto Ïivotne dôleÏitá téma vyÏaduje. „Za ªubo‰a“, odpovedá rov-
no a úprimne. Bleskovo sa rozpamätúvam na chlapcov v jej veku z na-
‰ej ulice a pred oãami sa mi vybaví ry‰av˘ chlapãek, veºmi pehav˘.
Nedávam najavo údiv a pokojne sa p˘tam ìalej: „A ão sa ti na Àom tak

páãi?“ Zdvihne svoje veºké oãi 
a nad‰ene vraví: „Tie bodky, ma-
mi, Ïe je tak˘ bodkovan˘...“

NuÏ, prosím...! A ja zrazu hºa-
dím na ªubo‰a nevinn˘mi oãami
svojho dievãatka a zdá sa mi, Ïe
je to veºmi chutn˘ chlapãek, ozaj
– na zaºúbenie... 

ELZA GLESGOVÁ

Láska uÏ májové vence 

zapletá,

závojom vetra, vôÀou odetá,

na cestu ‰íru, 

do diaºky hºadí,

kvitnúce jablone v zástupe 

stromoradí.

Veãerom sedím, pozerám 

do neba,

z hlavy mi nejde‰ von, 

myslím len na teba.

Zaradom tipujem znova 

a znova,

ktorá to bude‰, 

otázka ‰tátnicová...

MÁRIA MANCOVÁ

Na‰a trojica s profesorom Rydénom z univerzity v Uppsale Var‰ava – historické staré mesto Snímky: autorky

Pred budovou Fakulty inÏinierstva Ïivotného prostredia

Do Var‰avy sme dorazili po dl-
hej ceste vlakom. Do odchodu
autobusov, ktoré nás mali vy-
zdvihnúÈ, zostávalo e‰te zopár
hodín, preto sme sa vybrali po-
zrieÈ si historické staré mesto,
ktoré bolo poãas 2. svetovej voj-
ny veºmi zniãené. Popoludní sme
sa dostavili na miesto stretnutia,
nasadli do autobusov a vyrazili
do Borki-Molo, kde sme sa spolu
s ostatn˘mi osemdesiatimi ‰tu-
dentmi z Bieloruska, Estónska,
Fínska, Loty‰ska, Litvy, Poºska,
Ruska, ·védska a Ukrajiny uby-
tovali. Musíme podotknúÈ, Ïe or-
ganizátori si dali záleÏaÈ na tom,
aby sa konferencia niesla skutoã-
ne v medzinárodnom duchu, a
preto ste na izbách nestretli dve
osoby z rovnakej krajiny.

Loty‰sko v pyramíde 
Hneì na druh˘ deÀ sme sa

pustili do práce. KaÏd˘ ‰tudent v
skupine mal svoju úlohu. Zaãali
sme budovaÈ pyramídu, pozostá-
vajúcu z indikátorov trvaloudrÏa-
teºného rozvoja Loty‰ska a moÏ-
ností rie‰enia problémov, ktoré
sme naãrtli. Dorozumievacím ja-
zykom poãas celého pobytu bola,
samozrejme, angliãtina. Veãer
nám ‰tudenti z Technickej univer-
zity v LodÏi pripravili slávnostnú
veãeru na privítanie a diskotéku,
na ktorej sa mohol kaÏd˘ do s˘-
tosti vyblázniÈ.

Nasledujúci deÀ nás ãakala ex-
kurzia. Po prehliadke vodnej e-
lektrárne Smardzewice, spojenej
s odborn˘m v˘kladom sme nav-
‰tívili centrum chovu zubrov, kto-
ré je v správe Kampinowského
národného parku. Potom ná‰ v˘-
let pokraãoval do skanzenu rieky
Pilica, kde sa snaÏia spopularizo-
vaÈ kultúrne, prírodné a historické
dediãstvo Pilice a jej prítokov. V
tunaj‰om múzeu sa nachádza
mnoÏstvo makiet vodn˘ch mly-
nov, zbierka mlynsk˘ch kame-
Àov, rôznych artefaktov z 2. sve-

tovej vojny a niekoºko vojensk˘ch
strojov, ktoré boli vylovené z rie-
ky a zrekon‰truované. Exkurziu
sme zakonãili v prírodnej rezer-
vácii Niebieskie Îródla. Jej lákad-
lom sú pramene s charakteristic-
kou modrozelenou farbou, v blíz-
kosti ktor˘ch voda nikdy neza-
m⁄za. 

Konferencia hrou
PopoludÀaj‰í program pokra-

zostávajúcich z kusov papiera a
drôtikov a mechanizmy a techni-
ku na ich spracovanie - napríklad
noÏnice, ceruzky, pravítka, lepia-
ce pásky... Samozrejme, kaÏdá
skupina mala pridelené len urãité
zdroje prislúchajúce tej-ktorej
krajine. Chudobnej‰ie ‰táty mali
málo, bohat‰ie veºa. Úlohou bolo
zvy‰ovaÈ svoj HDP, a t˘m aj Ïi-
votnú úroveÀ svojich obyvateºov.
OSN sa staralo o odkupovanie
zadan˘ch produktov za cenu vy-
víjajúcu sa podºa trhu. Bolo to po-
merne pouãné. V priebehu hry
napríklad dva ‰táty uzavreli me-
dzinárodnú dohodu o spolupráci
a Spojené ‰táty prekvapivo vyro-
bili najniÏ‰ie HDP, e‰te niÏ‰ie ako
rozvojové krajiny. Tie boli na za-

niã. KaÏd˘ si istotne vzal nejaké
to pouãenie do budúcnosti. 

Poãas doplÀujúcich predná‰ok
nám prof. Rydén z Univerzity v
Uppsale (·védsko) spestril pre-
zentácie krátkymi úsmevn˘mi
‰otmi o recyklácii a pod.

Po únavnom dni sme boli po
veãeri opäÈ pozvaní na karaoke,
kde mohli speváci prejaviÈ svoj ta-
lent. Na rovinu, nezaznamenali
sme tam Ïiadnu superstar     .

Rozlúãka pri táboráku
V sobotu boli na programe pre-

zentácie ‰tudentov o ‰tudentskej
demokracii na ich ‰kolách, SWOT
anal˘za programu Baltickej uni-
verzity a audiokonferencia s rek-
tormi univerzít v LodÏi, St. Peter-
burgu a Uppsale. 

Vybraní ‰tudenti predviedli
scénku na tému demokracia, pri-
ãom hlavnou my‰lienkou bola
voºba miesta rybárskeho kempu
v skupine priateºov. 

DeÀ sme nakoniec zav⁄‰ili voº-
bou zástupcu ‰tudentov Baltickej
univerzity, ktor˘m sa opäÈ stal
Marcin Stolarek. Ukonãenie kon-
ferencie sa uskutoãnilo veãer pri
poºskej ‰pecialite zvanej bigo a
speve piesní okolo táboráku. Po-
ãasie i ºudia boli poãas celého po-
bytu skvelí, organizátori zvládli
celú akciu v˘borne. KaÏd˘ si z nej
nieão odniesol – ãi uÏ nové ka-
marátstva medzi ‰tudentmi zo
zahraniãia, ponauãenia z konfe-
rencie a predná‰ok, alebo vedo-
mie, Ïe stále existujú ºudia, ktorí
sa snaÏia daão na svete zmeniÈ k
lep‰iemu a kaÏd˘ môÏe svojou
mierou k tomu prispieÈ. 

Po srdeãnej rozlúãke sme sa
vo Var‰ave v‰etci rozi‰li svojou
cestou. Na‰a trojica sa vybrala
do Lazienkowského parku, kde
sme strávili e‰te zopár hodín,
k˘m nám ‰iel vlak späÈ do Nitry. 

Zostáva uÏ len poìakovaÈ
v‰etk˘m organizátorom, ktorí pre
nás pripravili nezabudnuteºné zá-
Ïitky a ponúkli nám moÏnosÈ zú-
ãastniÈ sa na podobnej akcii.
Dúfame, Ïe sa nám opäÈ podarí
stretnúÈ ºudí, ktor˘ch sme spo-
znali a o rok sa zase zídeme na
‰tudentskej konferencii baltické-
ho regiónu.

L. MALATINSKÁ, A. BABARIKOVÁ, 
M. JALâOVÍKOVÁ, 4. roã. FZKI

V poºskom mesteãku Borki-Molo sa 19. – 23. apríla us-
kutoãnila ‰tudentská konferencia baltického regiónu, na
ktorej sme sa ako frekventantky a absolventky kurzov
Baltickej univerzity zúãastnili i my. Konferencia s názvom
Tools for a Sustainable Future prebiehala v krásnom
prostredí pri vodnej nádrÏi, vzdialenej asi dve hodiny au-
tom od hlavného mesta.

Zachrípnutá

beÏ,
utekaj po svojich
prianiach

kúp si cukrovú vatu
a povoz sa na kolotoãi
do rána

chyÈ kvapky za vlasy
a spusÈ sa samospádom
z oblakov

aj tak nepochopí‰,
preão zaspávam 
s ply‰ov˘m snom
o láske bez slov

zachrípnutá
NIKA

SúÈaÏ s N-Rádiom
Zaplnená aula,
kytice, taláre,
blesky fotoapa-
rátov a sláv-

nostné - sºubujem. Obrad, pri kto-
rom absolvent priloÏením dvoch
prstov na Ïezlo fakulty a podaním
ruky promótorovi, od ktorého pre-
berá diplom, potvrdzuje svoj
vzÈah k univerzite. Od budúceho
t˘ÏdÀa zaãínajú promócie aj na
na‰ej univerzite. Viete, koºko ab-
solventov poãas svojej ‰esÈde-
siatroãnej existencie vychovala?

a/ viac ako 41-tisíc 
b/ 20-tisíc 
c/ 10-tisíc
Va‰e odpovede ãakáme do

9. júna na adrese redakcia@
polnohospodar.sk. 

V 17. ãísle sme chceli vedieÈ,
koºko roãníkov Nitrianskych uni-
verzitn˘ch dní sa doteraz konalo.
Správna odpoveì: ‰tyri. Triãko s
logom N-Rádia a reklamné pred-
mety získava Ján Dzurjanin, 4.
roãník FAPZ. -r-

Nad pyramídou trvalo udrÏateºného rozvoja Loty‰ska

âo nás tlaãí v súbore
âlenstvo v súbore Zobor je absolútne fakultatívneho, dobrovoºné-

ho rázu. Povinnosti vypl˘vajúce z ãlenstva a ich plnenie sú uÏ rázu
povinného a vyÏadujú ãastokrát maximálne fyzické vypätie, veºkú
dávku morálno-vôºov˘ch vlastností, sebazaprenie, podriadenie sa
kolektívu... Kto má nedostatok úsilia pre prekonávanie prekáÏok, 
u toho konãí moÏnosÈ ãlenstva v súbore...

(Poºnohospodár ã. 2-3, 1957)

O poslaní ‰kolského majetku
·kolsk˘ majetok leÏí asi 5 km od stredu mesta Nitry, tesne pri au-

tobusovej zastávke ã. 6. Celková v˘mera je t. ã. 263,85 ha. UmoÏ-
Àuje nám praktické ‰kolenie, v˘chovu a v˘cvik poslucháãov V·P...
Plán produkcie jaãmeÀa sme splnili na 433,3 %, strukovín na 205 %,
slneãnice na 111 %. Priemerná roãná dojivosÈ kráv je 4,175 kg...

(Poºnohospodár ã. 1, 1957)

Nov˘ pomocník – Zetor 50 Super
Vonkaj‰ím vzhºadom sa nie veºmi lí‰i od doteraj‰ieho traktora

Zetor Super, ale jeho technické vybavenie je takmer celé prekon-
‰truované... Novinkou je dvojitá spojka motora... prístrojová doska
nesie tachometer a ako novinku obrátkomer motora, náhonovej hria-
dele a poãítaã motohodín... (Poºnohospodár ã. 1, 1959)

Tieto litovské slová zazneli z
na‰ich úst po trojdÀovej náv‰te-
ve hlavného mesta Litvy – Vil-
niusu. Tu sa totiÏ, na pôde Vil-
nius Gediminas Technical Uni-
versity, konala deviata medziná-
rodná konferencia mlad˘ch ve-
deck˘ch pracovníkov, zamera-
ná na inÏinierstvo ochrany Ïi-
votného prostredia.

Na konferencii sa zúãastnili
doktorandi a mladí pedagogickí
pracovníci z európskych krajín,
zo Slovenska, Rakúska, Poºska,
Loty‰ska, Ruska a, samozrejme,
domáci.

Z na‰ej Fakulty záhradníctva
a krajinného inÏinierstva odborní
asistenti a doktorandi z Katedry
biometeorológie a hydrológie a
Katedry krajinného plánovania 
a pozemkov˘ch úprav. 

Do Litvy sme mali doraziÈ po
hodinu a pol trvajúcom lete z
Bratislavy. Kvôli nepriaznivému
poãasiu bol v‰ak let odklonen˘
do vedºaj‰ieho ‰tátu, do Loty‰-
ska a do Vilniusu sme dorazili s
veºk˘m me‰kaním, autobusom.
KeìÏe veãer uÏ bol pokroãil˘ a
na dvere búchala noc, nezostá-
valo nám niã iné, len sa po uby-
tovaní pobraÈ spaÈ a nabraÈ sily
do ìal‰ieho dÀa. Hneì na druh˘
deÀ ráno sme sa srdeãne zvítali
s kolegami z Litvy, ktorí nás pre-
viedli po areále Fakulty inÏinier-

stva Ïivotného prostredia, kde sa
konala konferencia.

Konferencia bola rozdelená
do ‰tyroch sekcií podºa jednotli-
v˘ch tém: technológie ochrany
Ïivotného prostredia, v˘skum
vplyvov antropogénneho zneãis-
tenia na Ïivotné prostredie, kon-
trola kvality Ïivotného prostredia
a v˘skum, resp. posterová sek-
cia. V sekcii Kontrola kvality Ïi-
votného prostredia a v˘skum
prezentovala Ing. Iveta Tóthova
svoj príspevok v anglickom jazy-
ku na tému pohybu pôdnej vody.
V posterovej sekcii sme boli za-
stúpení piatimi postermi (mode-
lovanie emisií N2O modelom
DNDC, parametrizácia modelu
CERES-Maize, aplikácia mal˘ch
viacúãelov˘ch vodn˘ch rezervoá-
rov, urãenie potenciálnej erózie
pomocou GIS, návrh a realizácia
monitorovacieho systému na
meranie teploty vzduchu a vlh-
kosti). S istotou môÏeme pove-
daÈ, Ïe z hºadiska estetického
dojmu patrili medzi najkraj‰ie a
ani za ich vedeckú úroveÀ sa
hanbiÈ nemusíme!

Poãas troch dní stráven˘ch vo
Vilniuse sme mali moÏnosÈ ab-
solvovaÈ prehliadku mesta, spo-
znaÈ jeho kultúrne pamiatky,
zaujímavosti, spoznaÈ mnoh˘ch
ºudí, nadviazaÈ nové kontakty a
priateºstvá. A, samozrejme, o-
chutnaÈ aj národné ‰peciality. Na
záver sme sa v‰etci zhodli, Ïe
sme preÏili tri prekrásne dni v
malom pobaltskom ‰táte zva-
nom Litva. Sme veºmi radi, Ïe
sme mali moÏnosÈ reprezentovaÈ
na‰u univerzitu a zároveÀ by
sme chceli vyjadriÈ poìakovanie
vedeniu Katedry biometeoroló-
gie a hydrológie a Katedry krajin-
ného plánovania a pozemkov˘ch
úprav za moÏnosÈ zúãastniÈ sa
na tejto konferencii. 

Ing. JÁN HORÁK, KBH
Ing. IVETA TÓTHOVÁ, KBH

KTORÁ

ãoval hrou zameranou na riade-
nie prírodn˘ch zdrojov. ·tudenti
boli rozdelení do skupín, priãom
kaÏdá predstavovala in˘ ‰tát –
Brazíliu, Venezuelu, USA, Veºkú
Britániu, Sierru Leone, Malawi.
KaÏdá skupina mala priraden˘
ist˘ poãet prírodn˘ch zdrojov, po-

ãiatku hry odkázané na dotácie
od OSN v podobe obyãajn˘ch
noÏníc, inak by ºudia v krajine za-
ãali hladovaÈ... A ako to celé do-
padlo? Ostrov, ktor˘ si ‰táty roz-
delili, obsahoval veºké mnoÏstvo
zdrojov, ktoré v‰ak kaÏd˘ ‰tát ú-
plne vyãerpal a nezostalo tam
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Ponuka práce 
na farme o‰ípan˘ch 

Hºadáme ºudí na pracovnú
pozíciu o‰etrovateº zvierat v
chove o‰ípan˘ch na stredisko
Silard (Vi‰tuk). Skúsenosti v od-
vetví nie sú podmienkou, dô-
leÏitá je chuÈ uãiÈ sa. V˘hodou je
základná znalosÈ anglického a-
lebo nemeckého jazyka. Ponú-
kame dobré finanãné ohodnote-
nie a v prípade spokojnosti s
prácou i moÏnosÈ ubytovania
priamo na farme. Kontakt: Alex
Oãkay - 0903 719 732.

Informácie o témach diplomo-
v˘ch prác, ‰koliteºoch a pod-
mienkach prijatia na D· získate
na oddelení vedeckov˘skumnej
ãinnosti Dekanátu FZKI, Tulipá-
nova ã. 7, 949 01 Nitra, tel./fax: ã.
037/6522 741, e-mail: Andrea.
Matuskovicova@uniag.sk alebo
na webovej stránke www.fzki.
uniag.sk. 

Termín podávania prihlá‰ok:
15. 6. 2006

Dekan Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu SPU oznamuje, Ïe
15. júna 2006 sa v zasadaãke
Katedry manaÏmentu a marke-
tingu budú konaÈ obhajoby dizer-
taãn˘ch prác vo vednom odbore
riadenie a ekonomika podnikov:

➤ o 9.00 h bude Ing. MIRO-
SLAVA VODILOVÁ obhajovaÈ
prácu na tému Ekonomika v˘ro-
by vybran˘ch komodít rastlinné-
ho pôvodu a

➤ o 11.00 h bude Ing. VLADI-
MÍR ·TUDENC obhajovaÈ prácu
na tému Automatizácia poisÈova-
cej ãinnosti v poºnohospodárstve
so zameraním na rastlinnú a Ïi-
voãí‰nu v˘robu.

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU oz-
namuje, Ïe 4. júla 2006 sa budú
konaÈ prijímacie skú‰ky na dok-
torandské ‰túdium v ‰tudijn˘ch
odboroch:

6.1.11 krajinárstvo,
6.1.10 záhradníctvo,
6.1.17 krajinná a záhradná 

architektúra.

Na Poºnohospodárskej univerzite vo Vroclave sa 11. a 12. mája ko-
nal dvanásty roãník medzinárodnej ‰tudentskej vedeckej konferen-
cie. Slovenskú poºnohospodársku univerzitu na nej reprezentovali
‰tyri doktorandky: Ing. Magdaléna Barcajová, Ing. Mária MraÏíková,
Ing. Krist˘na Macenková a Ing. Mária Rédlová (na snímke). 

Po slávnostnom príhovore rektora univerzity prof. Michala Mazurkie-
wicza pokraãovalo rokovanie v piatich sekciách (poºnohospodárstvo, Ïi-
voãí‰na v˘roba, veterinárna medicína, technológia potravín a v˘Ïiva ºu-
dí, geodézia), v ktor˘ch sa o ão najlep‰ie umiestnenie uchádzalo tak-
mer sto‰esÈdesiat ‰tudentov. V sekcii poºnohospodárstva obsadili prvé
miesto autorky ãlánku s príspevkom Vplyv ekologického a integrované-
ho systému hospodárenia na úrodu a kvalitu poºnohospodárskych plo-
dín (‰koliteºka: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Barto‰ová, CSc.).

Tretie miesto v posterovej sekcii získala Ing. Magdaléna Barcajová,
doktorandka na Katedre agrochémie a v˘Ïivy rastlín s prácou Vplyv
nepriamych hnojív na úrodu jaãmeÀa jarného a obsah ÈaÏk˘ch kovov 
v pôde. (‰koliteº: doc. Ing. Peter Kováãik, CSc.). Vyhlásením v˘sledkov
sa v‰ak konferencia nekonãila, pokraãovala na univerzitnom sídle ne-
ìaleko Vroclavu. Ing. MÁRIA RÉDLOVÁ, Ing. KRIST¯NA MACENKOVÁ,

Katedra udrÏateºného poºnohospodárstva a herbológie

Príslovie Indiánov z kmeÀa
Dakotov hovorí: „Keì zistí‰, Ïe
ide‰ na m⁄tvom koni, zosadni!“
V profesionálnom Ïivote v‰ak
ãasto presadzujeme rôzne stra-
tégie, podºa ktor˘ch sa pokú‰a-
me v takejto situácii riadiÈ:
➤ obstaráme si väã‰í biã,
➤ vymeníme jazdca,
➤ lamentujeme: „Veì ten kôÀ

vÏdy jazdil...“,
➤ zaloÏíme pracovnú skupinu

pre anal˘zu koÀa,
➤ nav‰tívime iné miesta, aby

sme sa pozreli, ako sa tam jaz-
dí na m⁄tvych koÀoch,

➤ upravíme kritériá, podºa kto-
r˘ch sa urãuje, ãi je kôÀ m⁄tvy,

➤ vyhlásime, Ïe nijak˘ kôÀ ne-
môÏe byÈ natoºko m⁄tvy, aby

sa na Àom uÏ nedalo jazdiÈ,
➤ zaplatíme extern˘ch ‰pecialis-

tov, aby jazdili na m⁄tvom koni,
➤ zapriahneme niekoºko m⁄tvych

koní k sebe, aby sa im spolu
lep‰ie Èahalo,

➤ prerobíme v˘konové paramet-
re pre kone,

➤ zaloÏíme centrum excelencie,
aby sme na‰li uplatnenie pre
m⁄tveho koÀa, 

➤ re‰trukturalizujeme stajÀu,
➤ zdvojnásobíme prídely krmiva,
➤ nariadime nadãasy a nosíme

m⁄tveho koÀa sami,
➤ nasadneme na svojho starého

slabého osla a zamaskujeme
ho m⁄tvym koÀom,

➤ vyhlásime, Ïe m⁄tvy kôÀ bol od
zaãiatku na‰ím cieºom.

E‰teÏe nie posHLUCHÁRE≈... 

SKRIPTÁ
M. Angeloviãová – J. Bulla: Ochrana zvierat a produkcia potravín.

Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 88 Sk.
J. Huszár – P. Bokor – K. Hudec: Choroby záhradníckych rastlín.

Tretie prepracované vydanie, náklad 400 ks, cena 77 Sk.
ª. Jurík – L. Táto‰ová: Krajinné inÏinierstvo a právo. Prvé prepra-

cované vydanie, náklad 120 ks, cena 185 Sk.
M. Pajtá‰ a kol.: K⁄menie preÏúvavcov. Tretie upravené vydanie,

náklad 300 ks, cena 113 Sk.
·. Pogran: Energetická nároãnosÈ budov. Prvé vydanie, náklad

150 ks, cena 152 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

OZNAMUJEME

NEPREHLIADNITE

UPOZOR≈UJEME

ZosadnúÈ je niekedy umenie

V hale SPU sa 3. a 4. júna
budú konaÈ majstrovstvá Slo-
venska vo floorbale hráãov do
19 rokov. V sobotu sú na pro-
grame zápasy o postup zo zá-
kladnej skupiny, v nedeºu sa
rozhodne o koneãnom umiest-
není a víÈazovi. Do bojov o titul
majstra sa zapojí osem junior-
sk˘ch floorbalov˘ch tímov:
domáci ·K Slávia SPU DFA
Nitra, ìalej TJ A-FbO NiÏná,
Juventa Îirafa Îilina, 1 FBC
Trenãín, GTA Ko‰ice, Florko
ko‰ice, ·K FBC Dragons Ru-
Ïinov Bratislava a FBC Dra-
gons-Toma‰iãka. -rh-

V ‰portovej hale SPU sa 9. – 10.
mája uskutoãnili Akademické maj-
strovstvá Slovenska vo volejbale
muÏov a Ïien. Ich prípravou pove-
rila Slovenská asociácia univerzit-
ného ‰portu na‰u univerzitu, veì s
organizaãn˘mi schopnosÈami jej
pracovníkov má dlhodobo dobré
skúsenosti.

Do súÈaÏí sa zapojilo 95 ‰por-
tovcov a ãinovníkov z desiatich
univerzít celého Slovenska, ão je
porovnateºné s úãasÈou volejba-
listov na Slovenskej univerziáde!
Úspe‰nosÈ podujatia podãiarkla, o-
krem dobrej úãasti a vysokého
‰portového majstrovstva hráãov,
aj tradiãne dobrá organizácia.
Napriek tomu, Ïe v˘bery Západo-
slovenského regiónu, v ktor˘ch
hrali aj na‰i ‰tudenti a ‰tudentky,

skonãili na ‰tvrtom mieste, v kaÏ-
dom zápase odovzdali maximum a
boli svojim súperom vyrovnan˘mi
partnermi.

Celkové poradie v súÈaÏiach
druÏstiev

MuÏi:
1. V˘chodoslovensk˘ región 
2. Bratislavsk˘ región 
3. Stredoslovensk˘ región 
4. Západoslovensk˘ región
Îeny:
1. Bratislavsk˘ región
2. Stredoslovensk˘ región
3. V˘chodoslovensk˘ región
4. Západoslovensk˘ región

DruÏstvá Západoslovenského
regiónu hrali v zloÏení: muÏi - Va-
lent, Szöke, Svetko, Lajda, Kaãur,
Blaho, Halás, Chudík, Kubi‰ a
·omko; Ïeny - Kri‰tofiãová, Firická,
Miãianiková, Medzihorská, Mreni-
cová, DuchoÀová, Karaffová, Urci-
kánová, Mrkvicová a HadÏová. -rr-
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Juniorské majstrovstvá 
vo floorbale

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade so

zákonom ã. 131/2002 Z. z. § 77 ods. 1 o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na ob-
sadenie

� funkãn˘ch miest profesorov na Fakulte záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva SPU pre ‰tudijné odbory:

krajinné inÏinierstvo
- 1 miesto na Katedre krajinného inÏinierstva,
- 2 miesta na Katedre krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav,
- 1 miesto na Katedre biometeorológie a hydrológie;
záhradníctvo
- 1 miesto na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
- 1 miesto v 0,5 úväzku na Katedre biometeorológie a hydrológie;
krajinná a záhradná architektúra
- 1 miesto na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry,
- 1 miesto v 0,3 úväzku na Katedre záhradnej a krajinnej architek-

túry,
- 2 miesta na Katedre biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav;

� funkãn˘ch miest docentov na Fakulte záhradníctva a krajinné-
ho inÏinierstva pre ‰tudijné odbory:

krajinné inÏinierstvo
- 1 miesto na Katedre krajinného inÏinierstva,
- 3 miesta na Katedre krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav;
záhradníctvo
- 1 miesto na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
- 2 miesta na Katedre záhradníctva,
- 1 miesto na Katedre biometeorológie a hydrológie;
krajinná a záhradná architektúra
- 1 miesto na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry,
- 1 miesto v 0,5 úväzku na Katedre záhradnej a krajinnej architek-

túry,
- 1 miesto na Katedre biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav;

� funkãného miesta profesora na Katedre biochémie a biotech-
nológie FBP pre ‰tudijn˘ odbor biotechnológie;

� funkãného miesta docenta na Katedre skladovania a spracova-
nia rastlinn˘ch produktov FBP pre ‰tudijn˘ odbor technológia po-
travín.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkã-
n˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke
www.uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU. Prihlá‰ky zasielajte do 16.
júna 2006 na adresu: Rektorát SPU, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

� � �

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

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ.
Podmienky:
- V· vzdelanie (absolvent SPU),
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom

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

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

- akademick˘ titul PhD.,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne pre-

ukázaÈ,
- pedagogická prax v odbore 5 rokov;

� dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre záhradnej a
krajinnej architektúry FZKI pre v˘uãbu predmetov: sadovnícke kres-
lenie, ateliéry tvorby vyhradenej zelene, ateliéry parkovej tvorby, ate-
liéry tvorby verejnej zelene, teória parkovej tvorby.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom

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

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

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stup-
ni ‰túdia,

- minimálne dva roky pedagogickej praxe,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne pre-

ukázaÈ;

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Ka-
tedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent SPU, resp. absolvent UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Power

Point) – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, zamest-
nanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 1. 9. 2006;

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Ka-
tedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP v 0,5 pracovnom úväzku.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent SPU v odbore vedecká v˘Ïiva ºudí, resp.

absolvent UVL v Ko‰iciach,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Power

Point) – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, zamest-
nanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky z IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 1. 9. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzde-
laní zasielajte do 16. 6. 2006 na adresu: Rektorát Slovenskej poºno-
hospodráskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

S hlbok˘m zármutkom oznamujeme, Ïe 22. mája 2006 zomrel vo
veku 82 rokov b˘val˘ dlhoroãn˘ pracovník a pedagóg 

prof. Ing. DRAHOMÍR MARENDIAK, CSc.
Profesora Marendiaka sme poznali ako pracovitého, v‰eobecne

rozhºadeného ãloveka s obdivuhodn˘m prístupom k ‰tudentom,
ktorí ani po dlh˘ch rokoch na neho nezabudli. Svojou ãinorodou
prácou sa zaslúÏil o rozvoj mikrobiológie v oblasti poºnohospo-
dárstva na Slovensku.

âesÈ jeho pamiatke! Kolektív Katedry mikrobiológie

Mechanizaãná fakulta SPU s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe
26. mája 2006 tragicky zahynul ‰tudent 5. roãníka denného inÏinier-
skeho ‰túdia  

MAREK SINAY.
âesÈ jeho pamiatke!

Pri príleÏitosti nadchádza-
júceho 50. v˘roãia zaloÏenia
folklórneho súboru Zobor sa
vedenie FS obracia na svo-
jich b˘val˘ch ãlenov, aby sa
prihlásili na webovej stránke
www. uniag.sk/fszobor.

BLAHOÎELÁME
V uplynul˘ch dÀoch oslávila

okrúhle Ïivotné jubileum 
doc. Ing. IVETA ZENTKOVÁ, CSc.

Spolupracovníci z Katedry
ekonomiky jej do ìal‰ích rokov
Ïelajú pevné zdravie, veºa ‰Èas-
tia a úspechov v práci i osobnom
Ïivote.


