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Je mi cÈou, Ïe Vás môÏem v
mene vedenia Slovenskej poº-
nohospodárskej univerzity v Nit-
re, ako aj v mene organizaãné-
ho ‰tábu festivalu privítaÈ na
pôde na‰ej univerzity a v na-
‰om meste!

Zachovávanie tradiãn˘ch kul-
túrnych hodnôt regiónov a ná-
rodov môÏe vychádzaÈ len z
dobrého srdca, ãistej du‰e a
ochoty osobne prispieÈ, aj na
úkor svojho pohodlia a voºného
ãasu. Je pote‰iteºné, Ïe tieto
povahové rysy sú aj v dne‰nej
dobe charakteristické obrovskej
skupine mlad˘ch, akademicky
vzdelan˘ch ºudí a ich priateºov.
RadosÈ a krása, ktorú priná‰a
kaÏdé vystúpenie, splácajú ho-
diny zbierania folklórneho ma-
teriálu, príprav, nácvikov, ale aj
organizaãného úsilia protago-
nistov, ako aj v‰etk˘ch ìal‰ích,
ktorí nestoja v svetle reflekto-
rov na javiskách ãi pred mikro-
fónmi.

Konanie tohto roãníka festi-
valu je svojím spôsobom sym-
bolické. Stretávame sa na pôde
univerzity, ktorá si v tomto roku
pripomína 60. v˘roãie zaloÏenia
samostatnej vysokej ‰koly a na
ktorej pred tridsiatimi piatimi
rokmi vznikla my‰lienka stretá-
vania sa akademick˘ch folklór-
nych súborov. Tradícia, ktorá je
uÏ dnes zapísaná v medziná-
rodn˘ch kalendároch folklór-
nych podujatí a ku ktorej kaÏdo-
roãne smeruje dramaturgia a
príprava mnoh˘ch akademic-
k˘ch domácich i zahraniãn˘ch
súborov.

VáÏení priatelia! Îelám Vám
v‰etk˘m v starobylej Nitre, na
pôde Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity i na doskách,
ktoré znamenajú svet, skvelú
festivalovú atmosféru, búrliv˘
potlesk, mnoÏstvo stretnutí so
star˘mi i nov˘mi kamarátmi a
krásne chvíle v kruhu priateºov
folklóru.

VLADIMÍR RATAJ
prezident festivalu 
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NasadaÈ! Ide sa na prázdniny... Foto: PAVOL OTEPKA
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VáÏené kolegyne, kolegovia,
milí ‰tudenti SPU v Nitre!

VáÏení úãastníci
AN 2006, 
milí priatelia!

Vo ‰tvrtok 15. júna 2006 sa
na Fakulte záhradníctva a kra-
jinného inÏinierstva uskutoãnilo
mimoriadne zasadanie Akade-
mického senátu FZKI, ktoré ma-
lo na programe voºbu dekana.
Zo ‰iestich nominovan˘ch kan-
didátov prijali kandidatúru traja:
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.,
doc. Ing. Karol Kalúz, CSc., a
doc. RNDr. Bernard ·i‰ka, PhD.
âlenovia senátu zvolili väã‰inou
hlasov v prvom kole za dekana
doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.

BlahoÏeláme!

IMRICH OKENKA NA ZÁVER FUNKâNÉHO OBDOBIA REKTORA SPU

PROGRAM

PONDELOK 3. 7. 
16.00 h 

vystúpenie FS Zobor a Ponitran
Svätoplukovo námestie

UTOROK 4. 7.
13.00 h a 16.00 h 

vystúpenie zahraniãn˘ch súborov
Svätoplukovo námestie

STREDA 5. 7.
18.00 h 

prv˘ festivalov˘ veãer
Divadlo A. Bagara

·TVRTOK 6. 7. 
9.00 h

vedecká konferencia Kultúrne 
dediãstvo na ceste Magna Via
Kongresové centrum ·D A. Bernoláka

14.00-16.00 h

festivalov˘ sprievod mestom
pe‰ia zóna, Svätoplukovo námestie

18.00 h

druh˘ festivalov˘ veãer
Divadlo A. Bagara

PIATOK 7. 7.
18.00 h

galaprogram
Divadlo A. Bagara

prislúcha. Prácu zhodnotí história.
Preto len krátke ohliadnutie, ão sa
podarilo, a ão nie. Za úspech roz-
hodne povaÏujem vytvorenie dvoch
nov˘ch, modern˘ch a pokrokov˘ch
fakúlt – biotechnológie a potravinár-
stva a európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja. Katedry FBP mali
svoj vedeck˘ a pedagogick˘ poten-
ciál v katedrách, ktoré pre‰li z Agro-
nomickej fakulty. Vytvorením jasné-
ho vedecko-pedagogického poten-
ciálu vo formálnom rámci fakulty
vznikol veºmi siln˘ subjekt, najmä v
oblasti vedy a v˘skumu. ·tudijné
programy akreditované na tejto fa-
kulte predpokladajú najmä záujem
o vedeckú orientáciu ‰tudujúcich.
FE·RR sa vytvorila síce z hybrid-
n˘ch katedier, ale schopn˘ch ra-

zantného vedecko–pedagogického
rozvoja. Katedry vo zväzku fakulty
sú unikátne v slovensk˘ch akade-
mick˘ch pomeroch. Fakulta, hoci
malá poãtom ãlenom, ukazuje v˘-
znamnú akceleráciu vo vede a naj-
mä v medzinárodnej spolupráci.
Vytvorenie Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva, ktorej du-
chovn˘m otcom bol vtedaj‰í dekan
AF prof. P. ·Èastn˘, bolo v tom ãase
prekvapujúce, vzhºadom na jeho
zooveterinárnu orientáciu, ale dnes
vidíme, Ïe to bol krok prezierav˘,
správny. Prof. ·Èastn˘ dovidel veºmi
ìaleko. FZKI prekonala za uplynulé
obdobie v‰etky detské choroby a
stala sa unikátnou fakultou na Slo-
vensku. Historicky najstar‰ie fakulty
univerzity, FAPZ, FEM a MF pre‰li
taktieÏ viditeºn˘m rozvojom. Hoci

Tak, ako som v roku 1999 sºúbil,
chcel som byÈ dobr˘m rektorom a
rektorom v‰etk˘ch súãastí SPU,
najmä jej fakúlt, ktoré tvoria základ
úspechu a zásadn˘m spôsobom sa
podieºajú na ãinnosti univerzity.
Usiloval som sa vytvoriÈ pre v‰et-
k˘ch zamestnancov a ‰tudentov
dobré a komfortné prostredie, prija-
teºné podmienky na v˘kon práce,
adekvátne odmeÀovanie, jasné a
akceptovateºné pravidlá. VyÏadoval
som akademické správanie sa na
univerzitnej pôde a aj dodrÏiavanie
písan˘ch ãi nepísan˘ch regúl. Od
nikoho som nevyÏadoval to, ão by
som sám neplnil.

Myslím si, Ïe na hodnotenie
dvoch ostatn˘ch funkãn˘ch období
je priskoro. Hodnotenie mi ani ne-

V závere jubilejného
vydavateºského 

roãníka v‰etk˘m mil˘m
dopisovateºom, 

priaznivcom 
a ãitateºom 

za spoluprácu ìakuje
a príjemné 
leto praje 

redakcia Poºnohospodára

Medzi ‰tyrmi rektormi slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl, ktor˘ch 27. júna vyme-
noval prezident republiky Ivan Ga‰paroviã, bol aj  MIKULÁ· LÁTEâKA,
nov˘ rektor na‰ej univerzity. Srdeãne blahoÏeláme! Foto: kpsr

Dekanom FZKI
docent Kalúz

XXXV. MEDZINÁRODN¯ AKADEMICK¯ FESTIVAL FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
XXXV. INTERNATIONAL ACADEMIC FOLK GROUPS FESTIVAL

Organizátori: M· SR, Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre
Spoluorganizátori: UKF v Nitre, mesto Nitra, Západoslovenské folklórne zdruÏenie

Tak, ako v‰etko má svoj zaãiatok, v‰etko má,
na‰Èastie, aj svoj koniec. Prv˘ júlov˘ deÀ je po-
sledn˘m dÀom môjho druhého funkãného ob-
dobia vo funkcii rektora SPU. Túto funkciu som
zastával uplynul˘ch sedem rokov. Chcem vyu-
ÏiÈ príleÏitosÈ a poìakovaÈ sa na stránkach
Poºnohospodára v‰etk˘m zamestnancom, ‰tu-
dentom, extern˘m spolupracovníkom a priate-
ºom univerzity, teda v‰etk˘m t˘m, ktorí mi dob-

re mienen˘mi radami, odborn˘mi stanoviskami, ale aj upozorne-
ním na nedostatky, pomohli nielen v operatívnom riadení uni-
verzity, ale aj v jej koncepãnom rozvoji.

Narodil sa 11. mája 1945 v Bu-
kovci. Po ukonãení ‰túdia na V·P
v Nitre v roku 1968 pôsobil na Ka-
tedre fyziológie rastlín. Poznali
sme ho ako pracovitého, v‰eobec-
ne rozhºadeného ãloveka so zmys-
lom pre tvorivé uplatÀovanie pro-
gresívnych postupov vo vedecko-
v˘skumnej a pedagogickej práci.
Bol pokraãovateºom a realizáto-
rom my‰lienky jazykového vzdelá-
vania ‰tudentov a uãiteºov v rámci
UNESCO a dlhoroãn˘m riaditeºom
postgraduálnych kurzov.

Svojou ãinorodou prácou sa za-
slúÏil o rozvoj fyziológie rastlín.
Hlavnou oblasÈou jeho záujmu bo-
lo ‰túdium fyziologick˘ch procesov
vo vzÈahu k rastu rastlín, streso-
v˘ch faktorov a reakcií rastlín na
stres. Bol organizátorom mnoh˘ch
vedeck˘ch konferencií a kongre-
sov na národnej i medzinárodnej
úrovni. 

Osoba docenta Zimu sa spájala
s obdivuhodn˘m prístupom k ‰tu-
dentom. Bol vÏdy ochotn˘ poradiÈ
a pomôcÈ. Vychoval sedem kandi-
dátov vied a doktorandov a vy‰e
‰esÈdesiat diplomantov. Predná‰-
ky a predná‰kové pobyty na uni-
verzitách vo Veºkej Británii, Talian-
sku, Rusku, ·vajãiarsku, USA, Me-
xiku, Filipínach a ìal‰ích krajinách
mu priniesli medzinárodné uzna-
nie. Ako jedin˘ zástupca zo Slo-
venska vystúpil v roku 1988 na ce-
losvetovej konferencii o V· vzdelá-
vaní v sídle UNESCO v ParíÏi.
·esÈ rokov pôsobil vo vedení Sve-

Za Miroslavom Zimom

tovej aliancie univerzít za demo-
kraciu (AUDEM). Bol prezidentom
Európskej agronomickej spoloã-
nosti a jedno funkãné obdobie
predsedom Slovenskej akadémie
poºnohospodárskych vied.

Ako rektor sa zaslúÏil o rozvoj
vysokej ‰koly, o jej premenovanie
na Slovenskú poºnohospodársku
univerzitu, dokonãenie ‰tudent-
ského domova Antona Bernoláka,
o rozvoj univerzitného systému
vzdelávania a vedy, ako aj vzÈa-
hov s domácimi a zahraniãn˘mi
vedeck˘mi a riadiacimi in‰titúcia-
mi. Mal v˘razn˘ podiel na spolu-
práci SPU s poºnohospodárskou
praxou. 

Za svoju pedagogickú prácu,
ako aj ãinnosÈ na SPU, UKF a
SAPV bol pocten˘ mnoh˘mi vy-
znamenaniami.

Odi‰iel ãlovek so vzácnymi ºud-
sk˘mi vlastnosÈami, ale spomien-
ka zostáva.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m
bola 29. 6. 2006 v Senici.

âesÈ jeho pamiatke!
Akademická obec SPU

POëAKOVANIE
Touto cestou si dovoºujem úprimne

poìakovaÈ v‰etk˘m pracovníkom
SPU, ktorí dÀa 26. mája 2006 na
Národnej transfúznej stanici v Nitre
darovali krv na záchranu Ïivota svoj-
ho dlhoroãného kolegu a zamest-
nanca SPU v Nitre, doc. Ing. Mirosla-
va Zimu, CSc.

Ing. L˘dia Zimová, manÏelka

Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre a Katedra fyzio-
lógie rastlín s hlbok˘m zármutkom oznamujú, Ïe 26. 6. 2006 zom-
rel vo veku 61 rokov b˘val˘ dlhoroãn˘ pedagóg, vedúci Katedry
fyziológie rastlín a v období rokov 1996-1999 rektor SPU v Nitre 

doc. Ing. MIROSLAV ZIMA, CSc.
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(Dokonãenie z 1. str.)

VáÏené kolegyne, kolegovia, milí ‰tudenti SPU!

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77

ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ochrany rastlín FAPZ pre zabez-
peãenie v˘uãby predmetov: Ïivoãí‰ni ‰kodcovia záhradníckych rastlín, poºno-
hospodárska entomológia, integrovaná ochrana poºn˘ch plodín II.

Podmienky:
- V· vzdelanie v príslu‰nom odbore (ochrana rastlín),
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m

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

- aktívna znalosÈ anglického jazyka a ìal‰ieho cudzieho jazyka – preukázaÈ ‰tátnou
jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- pridelen˘ vedeck˘ grant (v súãasnosti alebo v minulosti),
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax alebo prax v ochrane rastlín min. 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ochrany rastlín FAPZ pre zabez-
peãenie v˘uãby predmetov: helmintológia a akarológia, poºnohospodárska ento-
mológia, Ïivoãí‰ni ‰kodcovia záhradníckych rastlín, manaÏment ochrany rastlín.

Podmienky:
- V· vzdelanie v príslu‰nom odbore (ochrana rastlín),

záujem o ‰túdium poºnohospodár-
stva klesá a Ïiaº, musíme oãakávaÈ
e‰te väã‰í pokles, FAPZ sa progra-
movo v˘razne modernizovala a má
najvy‰‰í vedeckov˘skumn˘ poten-
ciál a aj predpoklady seriózneho v˘-
skumu, ão sa aj prakticky prejavilo.
FEM je tradiãne v˘borná fakulta, vy-
chováva dobr˘ch absolventov a
vìaka svojmu renomé sa na Àu hlá-
sia v˘borní maturanti. Rozvojom
nov˘ch ‰tudijn˘ch programov má
fakulta zabezpeãenú dlhodobú pro-
speritu a stabilitu. Vyslovujem pre-
svedãenie, Ïe aj MF bude postupo-
vaÈ v ‰ºapajach ostatn˘ch úspe‰-
n˘ch fakúlt SPU a jej rozvoj bude uÏ
len akcelerovaÈ. Po veºmi úspe‰nej
star‰ej, Ïiaº, pomaly uÏ odchádzajú-
cej generácii uãiteºov a vedcov, sa
fakulta rozvíja doteraz v netradiã-
n˘ch smeroch vìaka mlad˘m peda-
gógom z vlastnej liahne, alebo ab-
solventom in˘ch, najmä technicky
zameran˘ch univerzít. Bude v pro-
spech fakulty, ak vedenie bude ak-
ceptovaÈ tento smer rozvoja, na ão
orientácia slovenského priemyslu
dáva nevídané moÏnosti. Treba sa
len chopiÈ ponúkan˘ch príleÏitostí.

Nakoºko obsah je doplnen˘ aj
formou, veºa ãasu a finanãn˘ch
prostriedkov sme vo vedení uni-
verzity venovali obnove a moder-
nizácii majetku. ·tát verejn˘m vy-
sok˘m ‰kolám zákonom daroval
majetok, ktor˘ bolo treba vysporia-
daÈ a do ktorého sa predt˘m veºa
neinvestovalo. Za sedem rokov
sme do zveºaìovania majetku in-
vestovali cca 750 mil. Sk. I‰lo naj-
mä o investície na rozvoj infra-
‰truktúry vedy a vzdelávania.
Komplexne sa zrekon‰truovali v‰et-
ky v˘znamnej‰ie posluchárne tak,
aby vyhovovali súãasn˘m technic-
k˘m moÏnostiam a estetick˘m po-
Ïiadavkám. Rozrastajúce sa priesto-
rové potreby univerzita rie‰ila kúpou
budovy Quatro z vlastn˘ch zdrojov,
takisto kúpila budovu na Farskej uli-
ci, ktorú aj zrekon‰truovala. V˘hod-
nou kúpou vy‰e 1 ha pôdy v areáli
univerzity sa vytvorili podmienky pre
ìal‰iu investiãnú v˘stavbu. 

V oblasti investiãnej v˘stavby
v‰ak za najväã‰í úspech povaÏu-

jem v˘stavbu nového pavilónu
MF s priºahl˘mi laboratóriami v re-
kordne krátkom ãase. Premiest-
nením katedier z Kalvárie sa skon-
centroval akademick˘ Ïivot do kam-
pusu, do modern˘ch priestorov, ão
uºahãuje v˘uãbu, v˘skum, ale aj ria-
denie fakulty. Nové pavilóny MF sú
dôkazom toho, Ïe ak je koncepcia
správne postavená od zaãiatku,
projekt je úspe‰n˘. Nedá sa to po-
vedaÈ, Ïiaº, o „novej“ budove Slo-
venskej poºnohospodárskej kniÏni-
ce, v objekte mimo areálu univerzi-
ty, v b˘valej pletárni „Luna“. T˘m,
Ïe vedenie univerzity sa v roku
1997 rozhodlo pre tento krok, po-
‰kodilo SPU aspoÀ o 100 mil. Sk.
Objekt SlPK je rozostavan˘ uÏ de-
väÈ rokov, stále nie je skolaudovan˘
a kniÏnica sa praktick˘ prevádzkuje
na stavenisku. Po dokonãení bude
stáÈ vy‰e 200 mil., bude mimo areá-
lu, bez parkovacích moÏností, a to
e‰te ãiastoãne na cudzom pozem-
ku. Prevádzka z dôvodu neefektív-
nych priestorov – b˘val˘ch v˘rob-
n˘ch hál, bude nesmierne drahá. V
areáli SPU sa mohla postaviÈ mo-
derná kniÏnica, za poloviãnú cenu a
do dvoch rokov. MoÏno v‰ak, Ïe
práve tento neperspektívny a dlho-
dobo nerie‰iteºn˘ stav niekomu v
roku 1997 vyhovoval. 

Nemálo prostriedkov sa inves-
tovalo do modernizácie a opráv
systémov a zariadení, ktoré nie
sú beÏne „na oãiach“. Ide najmä o
strechy, vykurovacie systémy, roz-
vody atì. V realizaãnej fáze, so za-
bezpeãením finanãného krytia, je
cel˘ rad ìal‰ích investiãn˘ch akcií,
napr. zateplenie ·D AX, elektrické
rozvody v ·D MladosÈ, rekon‰truk-
cia klimatizaãného systému v „S“
posluchárni, prestavba sociálnych
zariadení v „S“ pavilóne a pod
aulou, modernizácia posluchárne
AS 31, rekon‰trukcia ãasti RI pavi-
lónu (skleník), samostatn˘ prívod
plynu do priestorov ·D MladosÈ pre
neskor‰ie osamostatnenie kúrenia,
dokonãenie komunikácie ku krytej
jazdiarni atì. Veºa sa investovalo aj
do infra‰truktúry ‰tudentsk˘ch do-
movov. Je to v‰ak stále málo, keì-
Ïe sa tridsaÈ rokov predt˘m do ·D
takmer neinvestovalo. Kúpou hotela

Prenos poznatkov z praxe do teórie

Nemecko Ïije futbalom a my Leonardom

viacer˘ch ‰tudijn˘ch programov
formou di‰tanãného vzdelávania.
Pracovisko má o.i. bohaté skúse-
nosti s vypracovaním a realizáciou
projektov zameran˘ch na imple-
mentáciu e-learningu do ìal‰ieho
(univerzitného) vzdelávania. V sú-
ãasnosti je to napr. projekt WiN,
ktor˘ elektronicky prepojil v‰etky
multimediálne kurzy vytvorené na

Rozsiahly modern˘ kampus Uni-
verzity v Brémach, starobylom mes-
te na severe Nemecka, v‰ak futba-
lov˘ o‰iaº nazasiahol. Semester a
v˘uãba e‰te beÏia a s nimi aj ve-
decké a v˘skumné aktivity pedagó-
gov. Ideálne prostredie pre prácu na
na‰om mobilitnom projekte Odbor-
né jazykové vzdelávanie formou on-
line kurzu (SK/05/A/F/PL-5025105),
realizovanom v spolupráci s nemec-
k˘m partnerom - Centrom pre ìal-
‰ie vzdelávanie (CDV) Univerzity
Brémy. Táto in‰titúcia, na ãele kto-
rej stojí Dr. Ernst Raters, má boha-
té skúsenosti v organizovaní a ko-
ordinovaní online kurzov v rámci
ìal‰ieho vzdelávania v súlade s po-
trebami univerzity, ako aj ‰irokej
praxe. K jej základn˘m úlohám pat-
rí realizácia a evaluácia kurzov, ba-
kalárskych a mastersk˘ch ‰tudij-
n˘ch programov ìal‰ieho vzdelá-
vania. V˘znamnou aktivitou CDV
Univerzity Brémy je aj realizácia

severonemeck˘ch univerzitách pre
potreby ìal‰ieho vzdelávania. Z po-
hºadu na‰ej profesie bol mimo-
riadne zaujímav˘ projekt zameran˘
na porozumenie odborn˘m textom
a ich spracovanie (Brückenkurs
Deutsch - Sachtexte verstehen und
bearbeiten). Realizuje sa spolu s
Fernuniversität Hagen, jedinou uni-
verzitou svojho druhu v Nemecku,
ktorá vzdeláva ‰tudentov v˘luãne
di‰tanãnou formou. Nemenej dôle-
Ïité je aj participovanie CDV na
projekte Online perspektívy v ìal-

‰om vzdelávaní (OLIM), ktorého
koordinátorom je Pracovisko pre
ìal‰ie vedecké vzdelávanie Univer-
zity Hamburg na ãele s vedúcou
projektu Dr. Marion Bruhn-Suhr.
Stretnutia a odborné konzultácie s
vedúcimi pracovníkmi a ich kolega-
mi iste prispejú k úspe‰nej príprave
a zostaveniu ukáÏkov˘ch modulov
online-kurzu pre nemeck˘ odborn˘
jazyk. Pripravovan˘ kurz sa tak sta-
ne efektívnym doplnením doteraj-
‰ej formy jazykového vzdelávania
odborníkov a manaÏérov z agropo-
travinárskeho sektoru, ktorí môÏu
venovaÈ viac ãasu a priestoru na
sebarealizáciu a prehæbenie svojej
jazykovej kompetencie. Nemeckí
partneri sa zasa Ïivo zaujímali o vy-
uÏívanie e-learningu na na‰ej uni-
verzite, najmä o prácu v prostredí
MOODLE.

Akí budú Nemci na tohtoroãn˘ch
majstrovstvách sveta vo futbale, to
dnes e‰te nevieme. Îe sú ale ús-
pe‰ní v online univerzitnom vzdelá-
vaní, to uÏ je skutoãnosÈ, o ktorej
sme sa sami presvedãili.

H. BORSUKOVÁ, O. WREDE, 
ª. TRO·OKOVÁ, KOJV FEM

ZO ZASADNUTIA SENÁTU
Akademick˘ senát sa zi‰iel 14.

júna a po kontrole plnenia uzne-
sení prijat˘ch na predchádzajú-
com zasadnutí jednomyseºne
schválil Správu o ãinnosti SPU za
rok 2005, doplnenú o pripomienky
a podnety, doruãené rektorovi I.
Okenkovi po zverejnení správy na
internete. Senát potom jednomy-
seºne schválil návrh na predaj pre-
bytoãného nevyuÏiteºného majet-
ku VPP SPU, s.r.o., KolíÀany. Ide
o stavby v lokalite Baratsko, ktor˘
podnik nevyuÏíva a ani v budúc-
nosti sa nepredpokladá jeho vyu-
Ïitie. Senát prerokoval aj variant-
né návrhy kvestorky SPU Ing. O.
Roháãikovej na rie‰enie nájmu
pôdy o v˘mere 368 m2 pod budo-
vou Slovenskej poºnohospodár-
skej kniÏnice a rozhodol platiÈ
vlastníkovi nájomné uvedené v zna-
leckom posudku, vypracovanom
Ing. Vnukom vo v˘‰ke 360 Sk/m2

roãne. Rektor Imrich Okenka v tej-
to súvislosti informoval AS SPU o
zloÏitej situácii s dokonãením kniÏ-
nice a získaním kolaudaãného
rozhodnutia. Senát vzal na vedo-
mie aj informácie rektora o aktuál-

nych otázkach t˘kajúcich sa pre-
hºadu ãerpania mzdov˘ch pro-
striedkov pracoviskami univerzity,
poãtu miest pre nov˘ch doktoran-
dov na akademick˘ rok 2006/2007,
stanoviska k uzatváraniu pracov-
ného pomeru s vysoko‰kolsk˘-
mi uãiteºmi po dov⁄‰ení 65. roku
veku a i. 

SúãasÈou zasadnutia AS boli
prezentácie investiãn˘ch zámerov
obchodn˘ch spoloãností Casta
Invest Slovakia, s.r.o. a Queen In-
vestment, s.r.o., ktoré pri‰li s po-
nukou v˘stavby ‰tudentského do-
mova, resp. obchodného centra v
areáli univerzity. Návrh odpovede
po diskusii pripraví komisia AS pre
rozvoj v spolupráci s vedením uni-
verzity do 4. júla t.r. 

Na konci svojho funkãného ob-
dobia Imrich Okenka poìakoval
v‰etk˘m ãlenom senátu za spolu-
prácu a poprial im veºa ìal‰ích
úspechov. Predseda akademic-
kého senátu prof. Jaroslav Antal
ocenil prínos rektora k rozvoju
SPU a odporuãil nastupujúcemu
vedeniu udeliÈ mu najvy‰‰ie oce-
nenie SPU. -r-

Futbalovú atmosféru sme pocítili hneì na letisku a potom poãas
celého pobytu. Zástavy na oknách domov a autách, veºkoplo‰né ob-
razovky na voºn˘ch priestranstvách, preplnené re‰taurácie a súãas-
ne ºudoprázdne ulice v ãase, keì hrali domáci.

AX a domáhaním sa moÏnosti vy-
uÏívania majetku SPU na Hospo-
dárskej ulici ubytovanosÈ na‰ich
‰tudentov v˘razne stúpne. Napriek
zlep‰eniu podmienok b˘vania sú
na‰e ceny najniÏ‰ie na Slovensku.
Osobne spokojnosÈ vyjadrujem aj
so zabezpeãením stravy pre ‰tu-
dentov a zamestnancov. Prejavuje
sa to zvy‰ovaním poãtu stravníkov,
ão urãite nie je len v nízkych cenách
podávan˘ch jedál, ale aj komforte
stravovania, kvalite, mnoÏstve a
pestrosti sortimentu.

VyuÏívam príleÏitosÈ, aby som
sa poìakoval v‰etk˘m ãlenom
t˘ch orgánov, s ktor˘mi som
spolupracoval zo zákona. Je to
predov‰etk˘m akademick˘ senát
univerzity. Ako celok rokoval vÏdy
korektne, aj keì tendencie zv˘hod-
nenia vlastnej fakulty od niektor˘ch
jej ãlenov boli badateºné. AS univer-
zity musí obhajovaÈ záujmy univer-
zity ako celku, aj keì v niektor˘ch
prípadoch je to doãasne v nepro-
spech niektor˘ch jej súãastí, hlav-
ne, keì je to aj spravodlivé a v
zmysle jednotn˘ch pravidiel. V tom-
to duchu senát vÏdy viedol jeho
predseda, prof. J. Antal, ktorému za
spoluprácu, pomoc a jeho múdre a
dobre mienené rady ìakujem.
Nemenej pozitívne hodnotím aj
spoluprácu s P OZ P·aV pri SPU v
ãele s doc. V. Paãutom, ktorého
funkãné obdobie sa prakticky pre-
kr˘valo s mojím. Predseda a aj ãle-
novia predsedníctva vÏdy konali v
prospech univerzity ako celku,
odviedli veºk˘ kus práce, a to na-
priek tomu, Ïe ãlenstvo nebolo ho-
norované. Poìakovanie patrí aj mo-
jim najbliÏ‰ím spolupracovníkom -
prorektorom, kvestorke, kancelárovi
za veºké penzum práce na svojich
úsekoch riadenia univerzity. VÏdy
podávali maximálny v˘kon, aj keì
ich práca nebola jednoduchá, naj-
mä z pohºadu ãasto sa meniacich
zákonov a vyhlá‰ok. Pracovníãky
na‰ich ekonomick˘ch útvarov sa
v˘znamnou mierou podieºali na kre-
ovaní finanãného informaãného
systému SOFIA pre slovenské ve-
rejné vysoké ‰koly. Za spoluprácu
ìakujem v‰etk˘m zamestnan-
com univerzity, ktorí svojou prá-

V mene redakcie Poºno-
hospodára ìakujem pánu
rektorovi Okenkovi za ústre-
tovosÈ a dobrú kooperáciu
pri propagovaní dobrého me-
na na‰ej univerzity. Do ìal-
‰ej práce Ïelám veºa zdravia
a úspechov! K. Potoková

Transfer manaÏérskeho know-how a rozvoj kontaktov s praxou pre
skvalitnenie odborného vzdelávania, to bola nosná téma mobilitného pro-
jektu Leonardo da Vinci SK/05/A/F/EX 502 4076, ktor˘ umoÏnil v priebehu
apríla aÏ júna krátkodob˘ zahraniãn˘ odborn˘ pobyt dvanástim uãiteºom
Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. Nav‰tívili v˘robné podniky, podniky
sluÏieb, poradenské centrá i v˘skumné ústavy v Írsku, Fínsku, Nemecku,
Rumunsku a v âesku. Oboznámili sa s ich ãinnosÈou, otázkami, ktoré sú v
dan˘ch krajinách aktuálne a v˘znamne ovplyvÀujú spoloãensk˘ v˘voj 
(napr. príprava na vstup do EÚ v Rumunsku) a vybran˘mi ekonomick˘mi
a manaÏérskymi aspektmi kaÏdodennej v˘robnej, obchodnej, v˘skumnej
ãi poradenskej ãinnosti. Získané skúsenosti prispejú k obohateniu vyuão-
vacieho procesu vybran˘ch disciplín na FEM. Veºk˘m prínosom sú nové
profesionálne i osobné kontakty, znamenajúce pozitívny posun v rámci
medzinárodn˘ch vzÈahov fakulty. 

Vysoko pozitívne hodnotíme návrh rumunského partnera - Regionálne-
ho poradenského centra v Bukure‰ti - na prípravu pilotného projektu za-
meraného na otázky kultúry projektového manaÏmentu, ako aj synergické
efekty zahraniãn˘ch ciest. Patrí k nim podpísaná bilaterálna zmluva
Socrates s Ekonomickou univerzitou v Bukure‰ti, zapojenie tohto partnera
do projektu Cesta internacionalizácie a integrácie v Európe regiónov, kto-
r˘ bol predloÏen˘ v rámci v˘zvy vedecko-technickej spolupráce Rakúsko -
Slovensko k 31. 5. 2006 a reflektoval na vyhlásenú prioritu vytvárania
partnersk˘ch sietí v Európe smerom na juhov˘chod. ëalej moÏno spome-
núÈ úãasÈ na vedeckej konferencii v IAMO v Halle a reciprocitu v rámci
Leonardo da Vinci mobilít, v ktorej v súãasnosti pod gestorstvom VPP v
KolíÀanoch a FEM 13-t˘ÏdÀovú odbornú prax absolvujú traja ‰tudenti z
University College Cork z Írska. Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,

koordinátorka projektu

(Pokraãovanie na 4. str.)

cou prispeli k ‰íreniu jej dobrého
mena, kaÏd˘ svojimi moÏnosÈami
a v pozícii, ktorú zastával. Na vy-
jadrenie svojej vìaky som sa roz-
hodol kaÏdého zamestnanca SPU
odmeniÈ jednotne sumou 1000 Sk.

Funkcie rektora som sa v roku
1999 ujímal s radosÈou, aj keì s
problémami. Funkciu odovzdávam
tieÏ s radosÈou a osobne aj s vnú-
torn˘m pocitom dobre vykonanej
práce. Som rád, Ïe moje funkãné
obdobie sa ukonãilo a dielo sa po-
darilo. Tak, ako v‰etko má svoj za-
ãiatok, v‰etko má aj svoj koniec.
Na‰Èastie. Îivot je zmena, zmena je
‰anca na pokrok. Dúfam, Ïe to platí
aj v prípade uÏ signalizovan˘ch
komplexn˘ch zmien vo vedení
SPU. Vyslovujem presvedãenie, Ïe
nové vedenie univerzity, ktoré na-
stupuje do funkcie v prv˘ch júlov˘ch
dÀoch, bude ìalej rozvíjaÈ v‰etko
pozitívne v Ïivote SPU a nov˘mi ná-
metmi a nápadmi univerzitu posu-
nie medzi jedny z mála slovensk˘ch
v˘skumn˘ch univerzít. 

Sedmiãka sa povaÏuje za ‰Èast-
né ãíslo. Dúfam, Ïe sedem rokov
môjho pôsobenia vo funkcii rektora
bolo ‰Èastn˘ch sedem rokov v Ïivo-
te prevaÏnej väã‰iny zamestnancov
a ‰tudentov SPU, ktorí prácu a ‰tú-
dium u nás povaÏovali za svoje Ïi-
votné krédo. Dúfam, Ïe to boli roky
bohaté, po ktor˘ch nebude nasledo-
vaÈ sedem rokov chudobn˘ch, ale
sedem e‰te bohat‰ích rokov. PriãiÀ-
me sa o to v‰etci. 

Îelám vám, váÏení ‰tudenti a
spolupracovníci, aby sa vám v
ìal‰ích rokoch pôsobenia na
SPU darilo v pracovnom aj osob-
nom Ïivote. Nech vás obchádzajú
nepríjemnosti, nech vás ‰Èastie
neminie. K tomu nám Pán Boh
pomáhaj!

Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.

Po cel˘ Ïivot vern˘ Pomone
IVAN HRIâOVSK¯ âESTN¯M DOKTOROM MZLU V BRNE

Na slávnostnom akte sa okrem
zástupcov ãesk˘ch univerzít zú-
ãastnil aj rektor UKF v Nitre a TU
vo Zvolene, ãlenovia SAPV v Nit-
re a zástupcovia na‰ej univerzity,
prorektori E. Rohaºová a V. Rataj,
predseda AS SPU J. Antal a de-
kan MF V. Kroãko. Za materskú
Fakultu záhradníctva a krajinného
inÏinierstva na slávnosti v zastú-
pení dekana M. Láteãku s prího-
vorom vystúpil K. Kalúz. „S pote-
‰ením a vìakou prijala akademic-
ká obec a vedenie Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inÏinier-
stva oznámenie, Ïe sa Vedecká
rada MZLU rozhodla udeliÈ ãestnú
vedeckú hodnosÈ dr. h. c. prof.
Ivanovi Hriãovskému,“ prihovoril
sa slávnostnému zhromaÏdeniu a
okrem iného kon‰tatoval: „Pova-
Ïujeme to za ocenenie jeho od-
born˘ch kvalít, organizátorskej a
realizaãnej praxe a spolupráce
medzi na‰imi univerzitami, najmä
Záhradníckou fakultou v Lednici a
FZKI v Nitre, ale aj za uznanie
vzácnych charakterov˘ch vlastno-
stí laureáta – vedca, uãiteºa, kole-
gu a priateºa. Chcem sa poìako-
vaÈ aj prof. Hriãovskému za ‰íre-
nie dobrého mena fakulty a uni-
verzity propagáciou ovocinárstva
doma i v zahraniãí, za poznatky,
ktoré ním vytvorená ‰kola odo-

V utorok 13. júna 2006 bola prof. Ing. IVANOVI HRIâOVSKÉMU,
DrSc., poprednému slovenskému ovocinárskemu odborníkovi, 
v aule Mendelovej poºnohospodárskej univerzity v Brne udelená
ãestná vedecká hodnosÈ doctor honoris causa.

vzdáva na‰im ‰tudentom i za roz-
siahle aktivity, ktoré dlhé roky roz-
víja. Vedecká hodnosÈ, udelená
medzinárodne uznávanou vedec-
ko-pedagogickou in‰titúciou, kto-
rou MZLU nepochybne je, zaujme
isto v mnoÏstve ocenení, ktoré
prof. Hriãovsk˘ získal, miesto naj-
vzácnej‰ie.“

Potrdzujú to aj slová I. Hriãov-
ského, prednesené na slávnostnej
promócii, keì podãiarkol, Ïe ãest-
n˘ titul je zároveÀ aj spoloãen-
sk˘m a pracovn˘m uznaním veº-
kej skupiny ºudí z odborn˘ch pra-
covísk, v˘skumu, ‰ºachtenia, ale
aj veºkov˘robnej a záhradkárskej
praxe. „Od prv˘ch dní po prijatí na
brnenskú alma mater a neskôr na
‰pecializovanú záhradnícku v˘uã-
bu do Lednice, som svoj Ïivot za-
svätil Pomone, rímskej bohyni
úrody“, povedal. Jeho vy‰e päÈde-
siatroãné pôsobenie moÏno cha-
rakterizovaÈ t˘mito míºnikmi: v˘ro-
ba, v˘skum, ‰ºachtenie, riadenie,
pedagogická práca. Ako hovorí,
po cel˘ Ïivot sa snaÏil o realizáciu
Komenského slov: „Nikto sa nero-
dí sám pre seba, ale pre spoloã-
nosÈ. Poslaním kaÏdého ãloveka
je, aby pomáhal zdvíhaÈ aj latku
poznania celého národa.“

BlahoÏeláme, pán profesor! -r-
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– 3 –

V diplomovej práci Prieskum
názorov obyvateºov Slovenska
na biotech/GM potraviny a rastli-
ny, rie‰enej na Katedre genetiky
a ‰ºachtenia FAPZ, sa na vzorke
200 op˘tan˘ch, prevaÏne z okre-
sov Bánovce nad Bebravou,
Martin a Nitra dotazníkom zisÈo-
val názor na potravinové zdroje z
biotech/GM rastlín. Skratku GMO
poznalo 68,5 % op˘tan˘ch, pri-
ãom pre polovicu z nich boli zdro-
jom poznania médiá. Polovica
respondentov si myslí, Ïe na ú-
zemí SR sa pestujú GM rastliny.
O tom, Ïe genetick˘ materiál z
GM rastlín sa po spracovaní do-
stáva do v˘sledného produktu, je
presvedãen˘ch aÏ 56 % op˘ta-
n˘ch, iba 9,5 % si to nemyslí.
Necelá polovica op˘tan˘ch sa
domnieva, Ïe najãastej‰ie sa ge-
netické modifikácie a biotechno-
logické metódy vyuÏívajú pri pe-

stovaní obilnín a v˘robe v˘rob-
kov z nich, resp. pri pestovaní
zeleniny a ovocia. Viac ako polo-
vica respondentov zastáva ná-
zor, Ïe najviac v˘hod z GM plo-
dín plynie pre samotn˘ch pesto-
vateºov a iba 4,5 % pre spotrebi-
teºov. Zaujímavé bolo zistenie,
Ïe aÏ tri ‰tvrtiny op˘tan˘ch by sa
rozhodlo pre kúpu potravín z
GMO, ak by obsahovali zloÏky
podporujúce zdravie. Vy‰e 60 %
by si takéto potraviny kúpila s ur-
ãitou rezervou a iba 25,5 % by si
ich urãite nekúpilo, ão hovorí v
prospech budúcnosti vyuÏívania
a pestovania biotech/GM plodín. 

Z v˘sledkov by sa dalo súhrn-
ne skon‰tatovaÈ, Ïe súãasní spo-
trebitelia majú stále neutrálny po-
stoj ku kúpe potravín vyroben˘ch
z GMO, viac-menej sa obávajú
rizika moÏného vzniku alergií po
ich konzumácii. Riziko plynúce z

GMO skôr prirovnávajú k priemy-
selnej ãi poºnohospodárskej ãin-
nosti ãloveka ako k epidémiám ãi
vyuÏívaniu jadrovej energie. 

V súãasnosti sa pestujú hlav-
ne plodiny, kde bola genetická
modifikácia zameraná najmä na
zmenu agronomick˘ch a kvalita-
tívnych vlastností. V budúcnosti
sa predpokladá nárast pestova-
nia GM rastlín, schopn˘ch produ-
kovaÈ protilátky, vakcíny ãi ne-
alergizujúce látky. 

Pre ìal‰í rozvoj vyuÏívania
t˘chto biotechnologick˘ch postu-
pov v‰ak zostáva kºúãov˘m pro-
blémom ich akceptovateºnosÈ
spotrebiteºmi, ktorá sa odvíja i od
ich bezpeãného vyuÏívania a do-
statoãnej informovanosti spotre-
biteºa. Tá závisí najmä od formy,
dostupnosti a objektívnosti faktov
z danej oblasti, ako i od samotné-
ho oznaãovania GM potravín. Tu
by bolo vhodné prejsÈ k oznaão-
vaniu takto vyrában˘ch potravín
a produktov ako biotech potravi-
na, plodina a podobne, ãím by sa
odstránili i vzniknuté predsudky a
„stra‰iak“ z GMO potravín. 

Ing. LENKA JELENâÍKOVÁ 
Ing. SILVIA HROTEKOVÁ

Ústav má dva evidované odbo-
ry, a to poºnohospodárstvo a
ochrana Ïivotného prostredia, do
jeho pôsobnosti patrí 12 odvetví.
·tatút uvádza, Ïe bol zriaden˘ pre
znaleckú, expertíznu, pedagogic-
kú a vedeckú ãinnosÈ v problema-
tike poºnohospodárstva, potravi-
nárstva a ochrany Ïivotného pro-
stredia. Hlavn˘m poslaním je vy-
pracúvanie znaleck˘ch a expertíz-
nych posudkov, vyÏadujúcich ve-
decké posúdenie v mimoriadne
obtiaÏnych prípadoch, najmä pre
potreby ‰tátnych orgánov. Aby
som to konkretizoval, objektívne
posúdenie skutoãnosti, javu alebo
prebiehajúceho procesu, ktoré b˘-
va ãasto ovplyvnené rôznymi fak-
tormi, si Ïiada nielen pomenova-
nie, ale aj zdôvodnenie. Nie je to
inak ani v oblasti znalectva, ktoré
ovplyvÀuje v˘robnú ãinnosÈ v poº-
nohospodárstve. Tu okrem klasic-
k˘ch foriem hospodárenia, kde
prebieha intenzívna zmena vlast-
níckych vzÈahov, sú dominujúce
prvky vnímané najmä cenou za
základn˘ v˘robn˘ prostriedok. S
touto hodnotou sú spojené rezí-
duá ãiahajuce do minulosti. Je
okolo nich ãasto „legislatívne
vzduchoprázdno“, ktoré narobilo a

robí stále veºké problémy. Len v
tejto samotnej oblasti sa hromadí
mnoÏstvo nespoãetn˘ch sporov,
ktoré narastajú do kilogramov
popísaného papiera. Z t˘chto
dôvodov, aj keì znalectvu v ob-
lasti poºnohospodárstva nepri-
náleÏí rie‰iÈ právne
otázky, je tu ‰iroká ob-
lasÈ pre odborné po-
sudzovanie konkrétnej
problematiky. ëal‰ie
rozsiahle spektrum
problémov je v envi-
ronmentálnej oblasti.
Kto in˘, ak nie organi-
zácia bytostne spätá s
t˘mto systémom, mô-
Ïe pravdivo, v˘stiÏne a
presvedãivo vysloviÈ názor na pro-
blémy naru‰enia rovnováhy v na-
‰om Ïivotnom prostredí!

Ak˘ odborn˘ potenciál vkla-
dá univerzita do oblasti znal-
covstva?

Odborné pracoviská, teda ka-
tedry kaÏdej fakulty, ktoré sú v
podstate základom pre súdnoz-
naleckú ãinnosÈ, prispievali a pri-
spievajú do tohto spoloãného
mlyna mnoÏstvom expertíznych
stanovísk, odborn˘ch ‰túdií, v˘-
sledkami v˘skumu, zasahujú

priamo do tvorby legislatívnych
úprav a zákonov.

Kto sa môÏe staÈ znalcom?
Samotné znalectvo má presn˘

a prísny poriadok, dan˘ uÏ spomí-
nan˘m novelizovan˘m zákonom
ã. 382/2004 Z.z. KaÏdému záu-
jemcovi o túto ãinnosÈ odporúãam
do pozornosti piaty paragraf cito-
vaného zákona (zápis fyzick˘ch
osôb do zoznamu znalcov), nech
sa sám ohodnotí, ãi spæÀa pred-
písané predpoklady. Ná‰ ústav

bude v druhej polovici
tohto roka podºa vy-
pracovaného a schvá-
leného ‰tudijného pro-
gramu organizovaÈ kur-
zy odborného minima
pre znalcov, tlmoãní-
kov a prekladateºov,
ktoré sú podmienkou
zápisu do zoznamu
znalcov MS SR.

Ako sa bude ústav venovaÈ
v˘chove ‰tudentov, perspektív-
nych súdnych znalcov?

Aj táto povinnosÈ je zakotvená
v ‰tatúte ústavu a chceme jej, sa-
mozrejme, venovaÈ plnú pozor-
nosÈ. V naj‰ir‰om meradle ju za-
bezpeãujú odborné katedry a
dvojkoºajnosÈ by nebola uÏitoãná.
V rámci voliteºn˘ch predmetov
v‰ak chceme vytvoriÈ ucelen˘ pro-
gram obsahujúci zoznam voliteº-
n˘ch predmetov, v ktor˘ch by bo-
la preukázateºná príprava k zna-

lectvu a po ukonãení ‰túdia, po
splnení povinností dan˘ch záko-
nom, k zápisu absolventa do zoz-
namu znalcov. Treba podotknúÈ,
Ïe práca znalca je zaujímavá, uÏi-
toãná a lukratívna, no predov‰et-
k˘m veºmi zodpovedná. 

Tieto slová sú podloÏené va‰i-
mi dlhoroãn˘mi osobn˘mi skú-
senosÈami v tejto práci, pravda?

Roky ãinnosti na tomto úseku,
keì sa bolo treba vyjadriÈ aj k t˘m
najzloÏitej‰ím otázkam, ma pre-
svedãili o tom, Ïe nadhºad, zrozu-
miteºnosÈ argumentov, formulácia
a nestrann˘ prístup boli vÏdy zá-
kladom toho, aby sa zloÏité prípa-
dy, keì kaÏdá zo strán v spore
chce presadiÈ svoju pravdu, ne-
predlÏovali, ale zauzlenia ão naj-
skôr rozmotali.

âi sú to znalecké posudky pre
súdy, orgány Ïivotného prostre-
dia, alebo pre iné ‰tátne orgány,
vÏdy treba jednaÈ zodpovedne.
Znalec musí vÏdy svoje tvrdenia
podoprieÈ nezvratn˘mi dôkazmi. 

Na záver by som chcel vysloviÈ
vìaku za ústretovosÈ v‰etk˘m
pracovníkom SPU, ktorí prijali
moje poverenie spolupracovaÈ na
vypracovaní ãasto veºmi zloÏit˘ch
posudkov. Rovnako za dôveru
súdom, in‰pektorátom Ïivotného
prostredia a in˘m ‰tátnym a ne-
‰tátnym organizáciám, s ktor˘mi
sme v neustálom kontakte.

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

V zmysle novelizovaného zákona ã. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
tlmoãníkoch a prekladateºoch bol Poºnohospodársky znaleck˘
ústav SPU (PZÚ) zapísan˘ do zoznamu znaleck˘ch ústavov
Slovenskej republiky. Jeho vedením bol poveren˘ prof. Ing.
JOZEF KULICH, PhD., s ktor˘m hovoríme o poslaní tohto pra-
coviska, ale aj pripravovanom vzdelávaní znalcov.

Do fondu SlPK pribudla zau-
jímavá publikácia – Viac-

jazyãn˘ multimediálny slovník
Ïivotného prostredia a ved-
n˘ch disciplín t˘kajúcich sa
Zeme. Tlaãen˘ slovník spolu s
CD ROM verziou a webovou
stránkou je súãasÈou multime-
diálneho produktu, ktor˘ je v˘stu-
pom projektu v rámci programu
EK – Leonardo da Vinci. Slovník
vy‰iel v roku 2005.

Medzinárodn˘ autorsk˘ kolek-
tív pozostávajúci z odborníkov z
12 krajín Európy vytvoril v˘klado-
v˘ a prekladov˘ slovník, obsahu-
júci pribliÏne 3300 termínov. KaÏ-
d˘ má ekvivalenty v 11 európ-
skych jazykoch – anglickom, fín-
skom, francúzskom, gréckom,
maìarskom, nemeckom, portu-
galskom, rumunskom, sloven-
skom, talianskom a ‰panielskom. 

Slovenská poºnohospodárska
kniÏnica pri SPU dostala ako dar
20 exemplárov multimediálneho
slovníka. âasÈ z nich zostane v
kniÏnici a ãasÈ bude k dispozícii
pre ãiastkové kniÏnice na kated-
rách a pracoviskách univerzity.

Mgr. BEÁTA BELLÉROVÁ

Je uÏ tradíciou, Ïe Katedra matematiky Fakulty ekonomiky a ma-
naÏmentu SPU kaÏdoroãne poriada vedecké stretnutie uãiteºov
matematiky a vedeck˘ch pracovníkov vyuÏívajúcich matematiku
vo svojom v˘skume. Tento rok nebol v˘nimkou. Takmer tridsaÈ od-
borníkov sa stretlo a diskutovalo v rámci programu seminára na-
zvaného Matematika a jej aplikácie v inÏinierskom vzdelávaní.

Odporca (Vydavateºstvo PEREX)
je povinn˘ odstrániÈ následky
svojho konania, po‰kodzujúce
dobré meno SPU v Nitre t˘m, Ïe
uvedie na svoje náklady v denní-
ku PRAVDA na rovnakom mies-
te, ako bol uverejnen˘ ãlánok
Podvod na univerzite? Zaplati-
li za dlaÏbu, ktorú nemajú naj-
neskôr do 30 dní od právoplat-
nosti tohto rozsudku text nasle-
dovného znenia:

„Vydavateº denníka Pravda sa
ospravedlÀuje Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzite v Nitre
za nasledujúce nepravdivé infor-
mácie uvedené v tomto denníku
dÀa 19. 12. 2002:

- Vy‰e dvestotisíc korún vypla-
tila Slovenská poºnohospodár-
ska univerzita v Nitre za staveb-
né práce, ktoré sa nikdy nevyko-
nali. 

- Ten (Ing. Hacher) po tom, ão
na celú vec upozornil, dostal od
rektora v˘poveì. 

- Na mieste, kde má leÏaÈ no-
vá dlaÏba, spod kobercov stále
vyãuhuje staré linoleum! Na se-
kretariáte dekanátu Mechanizaã-
nej fakulty, kde miesto novej
podlahy je staré linoleum, pra-
covníci odmietajú hovoriÈ. „Za
ohováranie je tu vyhazov“.

- Dekan fakulty o v˘mene pod-
lahy na svojom sekretariáte tieÏ
nechcel hovoriÈ. „Boli ste tu
osobne, videli ste sám, aká je tu
podlaha“.

- Podobné reakcie boli aj na
sekretariáte rektora, kde je rov-
nako miesto zaplatenej dlaÏby
popraskané linoleum zakryté ko-
bercom.

- Stavebné práce mala vyko-
naÈ firma Inlaja, ão sa v‰ak ne-

stalo. Podlahu PVC vôbec nevy-
menila.

- V prípade, Ïe Jankulova fir-
ma vykonala práce, by v‰ak po-
znaÈ mali, pretoÏe stavebné prá-
ce, ktoré Inlaja vykonala, by mal
preberaÈ práve Hacher.

- Intern˘ dokument univerzity,
likvidaãn˘ list, nevyhnutn˘ na
vyplatenie peÀazí, bol podºa dá-
tumov skôr podpísan˘ ako doru-
ãen˘.

- Podºa súpisu vykonan˘ch
prác dokázala firma Inlaja poloÏiÈ
na 115 ‰tvorcov˘ch metrov pod-
kladu aÏ 186 ‰tvorcov˘ch metrov
dlaÏby.

- O trestnom oznámení na to,
Ïe spreneveril peniaze (rektor
Okenka), vedel.

- Podlahu na chodbe navy‰e
vymieÀala iná firma, ktorej za tú-
to prácu univerzita aj zaplatila.

- Celková suma bola dojedna-
ná v sume 206 926 Sk. Z toho
cena stavebn˘ch prác je vo v˘‰-
ke 1198 115 Sk a DPH tvorí 
18 811 Sk.

- Polícia zaãala trestné stíha-
nie aÏ pred dvomi mesiacmi.

Tieto informácie sú nepravdivé
a odporca, spoloãnosÈ PEREX,
a.s., ich v denníku uviedla bez
predchádzajúceho overenia“. 

Odporca je povinn˘ zaplatiÈ
navrhovateºovi primerané zadosÈ-
uãinenie 100 000 Sk do troch dní
od právoplatnosti tohto rozsud-
ku.

Hoci rozsudok e‰te nenado-
budol právoplatnosÈ, zverejÀuje-
me ho na stránkach Poºnohos-
podára uÏ dnes, keìÏe ìal‰ie
ãíslo vyjde aÏ v novom akade-
mickom roku. -r-

majú na Slovensku dlhú tradíciu.
Pre zhodnotenie potenciálu také-
hoto v˘skumného a ‰koliaceho
centra UNU bola menovaná sku-
pina odborníkov zastupujúcich
ministerstvá pôdohospodárstva,
‰kolstva a Ïivotného prostredia,
poverená spracovaÈ ‰túdiu reali-
zovateºnosti tohto zámeru v pod-
mienkach Slovenska. DÀa 12. jú-
na t.r. sa pri príleÏitosti udelenia
titulu Dr.h.c. prof. Hansovi van
Ginkelovi uskutoãnila aj pracov-
ná porada zástupcov UNU a zá-

Pri prvej náv‰teve rektora
UNU prof. Hansa van Ginkela a
hodnotení v˘sledkov rozvoja rôz-
nych vedn˘ch oblastí na Sloven-
sku, zaãalo sa uvaÏovaÈ o vytvo-
rení prvého centra UNU vo v˘-
chodnej a strednej Európe s jeho
lokalizáciou na Slovensku. Cen-
trum by malo byÈ zamerané na
rozvoj, manaÏment krajiny a eko-
systémov, teda oblasti, ktoré

stupcov pracovnej skupiny zo
Slovenska, na ktorej sa preroko-
vali rámce pre zriadenie tohto v˘-
skumného a ‰koliaceho centra.
Na porade sa zúãastnil prof.
Ginkel, dr. Max Bond, prof. Libor
Jánsky a za USAID dr. Juha
Uitto. Za slovenskú stranu zá-
stupcovia SPU, TU Zvolen, mi-
nisterstva ‰kolstva, pôdohospo-
dárstva, Ïivotného prostredia a
niektor˘ch v˘skumn˘ch ústavov.
Analyzovali sa vedecké, akade-
mické, technické, priestorové
podmienky a nevyhnutné nákla-
dy na zabezpeãenie centra na
Slovensku, ale aj v ‰irokom
priestore Európy a sveta. Model
zriadenia a ãinnosti centra UNU
na Slovensku prítomn˘m pred-
stavil prof. Ing. Du‰an Húska,
PhD., ktor˘ zohráva v˘znamnú
úlohu v tomto projekte. Navrho-
vané centrum by sa malo orien-
tovaÈ najmä na problematiku plá-

novania zdravej krajiny a jej
ekosystémov, s hlavnou orientá-
ciou na poºnohospodárstvo, les-
níctvo, obnoviteºné zdroje, trvalo
udrÏateºn˘ rozvoj a alternatívne
zdroje energií.

Pracovisko RTC/P je nezávis-
lá medzinárodná organizácia za-
meraná na spoluprácu s miest-
nymi v˘skumn˘mi a vzdelávací-
mi in‰titúciami, ktorá na svoju
ãinnosÈ dostáva príspevok od
hosÈujúcej krajiny, v ktorej sídli.
Akademickí pracovníci, prijatí do
práce prostredníctvom UNU,
spolupracujú s miestnymi in‰titú-
ciami a majú pozíciu hosÈujúcich
profesorov alebo v˘skumníkov
bez nárokov na finanãné ohod-
notenie. ÚãasÈ ‰tudentov dokto-
randského ‰túdia na v˘skum-
n˘ch projektoch UNU sa realizu-
je v spolupráci s akreditovan˘mi
univerzitami hostiteºskej krajiny.
(Info: www.unu.edu)
Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.

V ostatn˘ch rokoch je ãastou témou odborn˘ch diskusií a
záujmu verejnosti problematika geneticky modifikovan˘ch
organizmov (GMO). Najmä geneticky modifikované rastliny
uÏ nie sú iba objektom v˘skumu, ale sa vyuÏívajú aj ako po-
traviny a krmivá. Stali sa realitou v mnoh˘ch krajinách sveta
a v súãasnosti predstavujú najrozsiahlej‰ie vyuÏívanie mo-
dern˘ch biotechnologick˘ch postupov v poºnohospodárstve.

Novinka
vo fonde
kniÏnice

O potrebe matematiky
v inÏinierskom vzdelávaní

§
âo bolo ich cieºom? ZískaÈ ak-

tuálne poznatky o nov˘ch tren-
doch vo v˘uãbe a v˘skume ma-
tematiky a v aplikovanej mate-
matike a prezentovaÈ v˘sledky
vedeckov˘skumnej ãinnosti a
nov˘ch poznatkov z matematiky,
didaktiky matematiky a aplikova-
nej matematiky na univerzitách a
fakultách poºnohospodárskeho,
ekonomického, technického a
pedagogického zamerania.

Rokovanie zaãalo plenárnou
predná‰kou prof. RNDr. Jána
âiÏmára, CSc., z Fakulty mate-
matiky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského v Bratisla-
ve pod názvom InÏinierska ma-
tematika a inÏinieri – matematici
v zrkadle dejín. Stretnutie po-
kraãovalo pod taktovkou erudo-

van˘ch odborníkov zo sloven-
sk˘ch a ãesk˘ch univerzít a v˘-
skumn˘ch pracovísk, z mate-
matick˘ch katedier Juhoãeskej
univerzity v âesk˘ch Budûjovi-
ciach, Univerzity Komenského v
Bratislave, Trnavskej univerzity,
Slovenského centra poºnohos-
podárskeho v˘skumu v Nitre,
Katedry fyziky MF, Katedry ma-
tematiky FEM a ìal‰ích praco-
vísk. 

Seminár sa niesol v znamení
zdôraznenia potreby ‰túdia teo-
retickej matematiky pre moÏnos-
ti jej aplikovania v predmetoch
poºnohospodárskeho zamera-
nia, najmä na FEM, FBP, FAPZ
a FZKI. Vytvoril priestor pre vzá-
jomnú v˘menu skúseností a v˘-
sledkov v oblasti uplatnenia in-
formaãn˘ch a komunikaãn˘ch
technológií vo v˘skume a v˘uã-
be matematiky, bol príleÏitosÈou
na získanie vedomostí, poznat-
kov a oboznámenie sa s nov˘mi
trendmi vo v˘uãbe a v˘skume
matematiky a v aplikovanej ma-
tematike. Bol platformou pre roz-
voj odborn˘ch a osobn˘ch kon-
taktov a formovanie medzinárod-
nej spolupráce.

Priateºskú a srdeãnú atmosfé-
ru dÀa umocnil aj spoloãn˘ kul-
túrny program - prehliadka Nitry,
v˘let na hrad Nitrianskym expre-
som a malé spoloãenské pose-
denie.

Mgr. R. GREGÁ≈OVÁ
Katedra matematiky FEM

V denníku PRAVDA bol dÀa 19. 12. 2002 zverejnen˘ ãlánok pod
názvom „Podvod na univerzite? Zaplatili za dlaÏbu, ktorú nemajú“,
v ktorom redaktor P. Kundera zverejnil nepravdivé a nepreverené
údaje o SPU. KeìÏe spomínan˘ denník nebol ochotn˘ zverejniÈ in-
formáciu o nepravdivostiach uveden˘ch v ãlánku, obrátilo sa ve-
denie na súd vo veci ochrany dobrého mena právnickej osoby -
SPU. Súd, ktor˘ trval ‰tyri roky, vyniesol rozsudok 6. 4. 2006 a bol
doruãen˘ písomne 19. 6. 2006. Rozsudok v mene republiky vo svo-
jej v˘rokovej ãasti uvádza:

Rozhodnutím Valného zhromaÏdenia OSN bola 6. decembra
1973 zriadená Univerzita Spojen˘ch národov (UNU). Nemala za
cieº staÈ sa regulárnou univerzitou, ale in‰titúciou, zabezpeãu-
júcou ciele OSN hlavne v oblasti upevÀovania mieru, ochrany
Ïivotného prostredia a udrÏateºného rozvoja. Vyt˘ãené ciele sa
napæÀajú pomocou aktivít realizovan˘ch jednotliv˘mi v˘skum-
n˘mi a ‰koliacimi centrami a programami, ktoré sú zamerané
na rie‰enie aktuálnych problémov sveta. Po vzniku UNU, ktorá
má svoje sídlo v Tokiu, vznikol po celom svete rad centier
RTC/P a dnes ich je uÏ 14.

Dejiny matematiky priblíÏil vo
svojej predná‰ke prof. Ján âiÏ-
már. Snímka: LUCIA RUMANOVÁ
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1. BOTA-nická záhradka
2. ImidÏ je naniã, poãúvaj smäd
3. E‰te traja a dosÈ

OZNAMUJEME PRÁCA
Ponúkame zamestnanie pre

uchádzaãa s úpln˘m stredo‰kol-
sk˘m vzdelaním elektrotechnické-
ho, resp. technického zamerania
na pozíciu technik pre vedu a
v˘skum na Katedre fyziky Mecha-
nizaãnej fakulty (vhodné aj pre
uchádzaãov so ZPS). Podmienky:
úplné stredo‰kolské vzdelanie
elektrotechnického, resp. technic-
kého zamerania. ÎiadosÈ s profesij-
n˘m Ïivotopisom za‰lite na adresu:
Katedra fyziky, Mechanizaãná fa-
kulta SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra. Informácie: sekretariát Ka-
tedry fyziky (pavilón MF, 2. posch.,
ã. d. 13), tel. ã.: 037/641 4650.

Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe 21. septembra
2006 sa v zasadaãke Katedry vo-
zidiel a tepeln˘ch zariadení usku-
toãnia obhajoby doktorandsk˘ch
dizertaãn˘ch prác:
➤ o 9.00 h bude Ing. VIERA KAÎI-
MÍROVÁ, doktorandka na Katedre
mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravi-
nárskej v˘roby, obhajovaÈ prácu na
tému Technické aspekty v˘roby
p‰eniãnej múky;
➤ o 11.00 h bude Ing. VLADIMÍR
HUJO, doktorand na Katedre vozi-
diel a tepeln˘ch zariadení, obhajo-
vaÈ prácu na tému Metódy skú‰ania
hydraulick˘ch systémov traktora.

poºnohospodár
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S PIETOU
Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravi-

nárskej v˘roby Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe nás
vo veku 69 rokov opustil dlhoroãn˘ spolupra-
covník

Ing. LADISLAV CHLEBEC.

Narodil sa 11. júla 1936 v Le-
hote. Stredo‰kolské vzdelanie
získal na Veãernej strednej ‰ko-
le. V rokoch 1974-1979 diaºkovo
absolvoval Mechanizaãnú fakul-
tu.

V roku 1966 nastúpil ako ve-
deckov˘skumn˘ pracovník na
Katedru vnútropodnikovej me-
chanizácie a elektrifikácie MF.
Neskôr pôsobil na Katedre elek-
troniky, Ústave meracej a vy-

hodnocovacej techniky a do r.
2000 na KMÎaPV.

Ing. Chlebec sa za roky pôso-
benia vypracoval na samostatné-
ho pracovníka v oblasti meracej
a vyhodnocovacej techniky. Na
jeho prístupy k rie‰enej proble-
matike sa dalo vÏdy spoºahnúÈ,
dokázal tvorivo aplikovaÈ najmo-
dernej‰ie a najv˘konnej‰ie mera-
cie systémy pre uvedené ãinnos-
ti na pracoviskách fakulty.

Získal autorské osvedãenia
na tri vynálezy, bol autorom 15
zlep‰ovacích návrhov. Atestaã-
ná komisia M· mu na základe
odborného návrhu udelila 2. ve-
decko-technick˘ kvalifikaãn˘
stupeÀ.

Viedol usporiadan˘ rodinn˘
Ïivot a vychoval tri deti. Bol
skromnej a tichej povahy, mal
priateºsk˘ vzÈah ku kolektívu.
Na jeho kladn˘ vzÈah k Ïivotu, k
práci a ochotu vÏdy pomôcÈ ni-
kdy nezabudneme.

Posledná rozlúãka s na‰ím
b˘val˘m kolegom bola 21. 6.
2006 na cintoríne v Lehote.

âesÈ jeho pamiatke!

V¯BEROVÉ KONANIE

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m
overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ anglického jazyka a ìal‰ieho cudzieho jazyka – preukázaÈ ‰tátnou
jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax alebo prax v ochrane rastlín min. 5 rokov;

➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor fyziológia plodín a drevín na
Katedre fyziológie rastlín FAPZ,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ program udrÏateºné poºnohospodár-
stvo a rozvoj vidieka na Katedre genetiky a plemenárskej biológie FAPZ.

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

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 14.
7. 2006 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mzdovej uãtárne Rektorátu Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77
ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch
zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov – odborn˘ch asistentov pre v˘uãbu
nemeckého jazyka na Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore nemeck˘ jazyk s kombináciou in˘ cudzí jazyk (rusk˘, anglick˘),
- akademick˘ titul PhD. resp. ekvivalent alebo vo vedeckej príprave,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu anglické-
ho jazyka na Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore anglick˘ jazyk s kombináciou in˘ cudzí jazyk (rusk˘),
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent alebo vo vedeckej príprave,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre úãtovníctva a financií pre v˘uãbu
predmetu financie a mena.

PoÏiadavky:
- ukonãené V· vzdelanie ekonomického zamerania v 2. alebo 3. stupni ‰túdia,
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ min. jedného svetového jazyka – preukázaÈ certifikátom alebo po-

hovorom,
- aktívna znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- bezúhonnosÈ – preukázaÈ v zmysle zákona 552/2003 Z.z.,
- uzávierka prihlá‰ok je 10. 7. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu pred-
metov ekológia zloÏiek prírody, ochrana ovzdu‰ia vôd, environmentálny manaÏ-
ment a audit, ekonomika Ïivotného prostredia, kvantifikácia moÏn˘ch ‰kôd v re-
giónoch na Katedre environmentálneho manaÏmentu FE·RR v Ko‰iciach.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore alebo v príbuznom odbore,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent v odbore,
- min. 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie kurzu vysoko‰kolskej pedagogiky – preukázaÈ,
- v˘sledky v˘skumnej ãinnosti – preukázaÈ,
- projektové zruãnosti – preukázaÈ,
- aktívna znalosÈ cudzích jazykov,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- kreatívne schopnosti, manaÏérske zruãnosti,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ funkãného miesta profesora v bakalárskom ‰túdiu pre odbor environmentál-
ny manaÏment na Katedre environmentálneho manaÏmentu FE·RR,
➤ funkãného miesta profesora v bakalárskom ‰túdiu pre odbor environmentál-
ny manaÏment na Katedre ekológie FE·RR,
➤ funkãného miesta profesora v inÏinierskom ‰túdiu pre odbor environmentál-
ny manaÏment na Katedre ekológie FE·RR,
➤ dvoch funkãn˘ch miest profesorov v inÏinierskom ‰túdiu pre odbor manaÏ-
ment Ïivotného prostredia a regionálny rozvoj na Katedre trvalo udrÏateºného
rozvoja FE·RR.

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

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte do
7. 7. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 5 zá-
kona ã. 522/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verejnom záujme v˘berové konanie na ob-
sadenie:

➤ miesta vedúceho Katedry ekológie FE·RR,
➤ miesta vedúceho Katedry environmentálneho manaÏmentu FE·RR DP v Ko-
‰iciach,
➤ miesta vedúceho Katedry trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR.

Podmienky:
- profesor alebo docent v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- prax vo vedúcej funkcii minimálne 3 roky,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti – posúdi v˘berová komisia,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – posúdi v˘berová komisia,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Uzávierka prihlá‰ok je 7. 7. 2006.

➤ miesta riaditeºa ·DaJ SPU v Nitre. 
Podmienky:

- V· vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania,
- ovládanie prostriedkov informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií na úrovni MS

Office – úspe‰né absolvovanie formalizovanej skú‰ky IKT na SPU,
- aktívna znalosÈ min. jedného svetového jazyka – preukázaÈ certifikátom, resp. prak-

tick˘m pohovorom poãas v˘berového konania – uprednostnení budú uchádzaãi so
znalosÈou AJ,

- schopnosÈ komunikácie s mlad˘mi ºuìmi, 
- morálna bezúhonnosÈ – doloÏiÈ odpis z registra trestov. 

Uzávierka prihlá‰ok je 10. 7. 2006.

➤ miesta vedúceho Botanickej záhrady SPU.
Podmienky:

- V· vzdelanie, absolvent Záhradníckej fakulty v Lednici, resp. absolvent SPU v Nitre,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m

overením,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou

alebo pohovorom,
- prax v zahraniãí a úãasÈ na vedeck˘ch konferenciách vítaná,
- morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- dobrá pracovná morálka a schopnosÈ viesÈ kolektív.

Uzávierka prihlá‰ok je 10. 7. 2006.

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

SúÈaÏ s N-Rádiom
V minulom ãísle
sme od vás chceli
vedieÈ názov me-

dzinárodného festivalu akade-
mick˘ch folklórnych súborov, kto-
r˘ 3. – 7. júla organizuje na‰a
univerzita. Správna odpoveì:
Akademická Nitra. Triãko s lo-
gom N-Rádia a reklamné pred-
mety získava Ing. BoÏena Vitáz-
ková, KSaVS. -r-

Ak by sme dali vyvolaÈ v‰etky súÈaÏné fotografie, ktoré
ste nám v tomto ‰kolskom roku poslali emailom do redak-
cie, bola by z nich úctyhodná kôpka. Tie najlep‰ie sme u-
verejnili v rubrike ZOOM, koneãné slovo v‰ak mala „od-
borná“ porota. Ak˘ bol jej verdikt? Najviac hlasov udelila
BOTA-nickej záhradke Vladimíra Vietorisa, ktor˘ získava
celoroãné predplatné na odborn˘ ãasopis podºa vlastného
v˘beru z vydavateºstva Ná‰ Chov. Druhá prieãka patrí
smädnej muche Zuzany âiernej a tretia parkovisku pre
bicykle Tomá‰a Beloviãa. Na oboch ãakajú darãeky, kto-
ré venovala redakcia Poºnohospodára. VíÈazom blahoÏe-
láme a uÏ dnes sa te‰íme na va‰e nové fotoúlovky! 

redakcia

1

3

2

Medzinárodn˘ festival Di-
vadelná Nitra oslávi v

tomto roku 15. v˘roãie svojho
vzniku. Tohtoroãnú koncepciu
vystihuje leitmotív „veãne mla-
d˘ – forever young“. Hlavn˘
program, v ktorom sa predsta-
via hviezdne mená európske-
ho divadla, obohatí sprievodn˘
program a odborné podujatia.
Festival sa koná 22. aÏ 27.
septembra 2006. 

Hlavn˘ program tvoria insce-
nácie z Maìarska, Belgicka,
âeska, Nórska, Veºkej Britá-
nie, Ruska, Loty‰ska a Portu-
galska. Okrem zahraniãn˘ch
sa predstaví aj niekoºko slo-
vensk˘ch inscenácií. Na festi-
val okrem in˘ch zavíta mlad˘
britsk˘ charizmatick˘ dramatik
Mark Ravenhill, ktor˘ má za
sebou uÏ niekoºko kontroverz-
n˘ch divadeln˘ch textov. Vo
svojej hre Produkt herecky
stvárÀuje hlavnú postavu filmo-

vého reÏiséra. ZaujímavosÈou
je nórske predstavenie ãi in‰ta-
lácia Krabica s otvormi. Cho-
reograf a performer Heine
Rosdal Avdal poãas predsta-
venia pre jedného diváka v in-
tímnej a anonymnej atmosfére
umoÏní skúmaÈ dotyk. Na Di-
vadelnú Nitru zavíta aj Národ-
né divadlo z Prahy s mimoriad-
ne úspe‰nou inscenáciou Ri-
chard III., veºkov˘pravn˘m a
mimoriadne moderne poÀat˘m
shakespearovsk˘m textom, so
súãasn˘m prekladom v réÏii
Michala Doãekala, v hlavnej ú-
lohe so známym ãesk˘m her-
com a spevákom Richardom
Krajãom, frontmanom hudob-
nej skupiny Kry‰tof. 

Po minuloroãnej úspe‰nej
premiére pokraãuje aj OFF
program, inscenované ãítanie
diel súãasn˘ch autorov. Festi-
val ponúkne aj ‰peciálne akcie.
Napríklad v˘stavu, historick˘
prierez festivalu od jeho poãiat-
kov aÏ po dne‰ok. Tradiãne sa
na festivale organizujú najrôz-
nej‰ie semináre, workshopy,
tréningy a diskusie pre divadel-
n˘ch odborníkov a milovníkov
divadla. Celá Nitra opäÈ oÏije
bohat˘m sprievodn˘m progra-
mom, divadeln˘m jarmokom,
v˘tvarn˘mi a divadeln˘mi diel-
Àami, filmov˘m premietaním a
koncertmi pod hol˘m nebom.

NATÁLIA BOKNÍKOVÁ

Pätnásta

Divadelná
Nitra

V jeden obyãajn˘ aprílov˘ veãer za
mnou pri‰li rozhorãené spoluÏiaãky, Ïe aj
tohtoroãnú súÈaÏ krásy MISS 2006 vyhrala
„tá naj‰kared‰ia spomedzi finalistiek“.
Keì som sa neskôr dozvedela, Ïe o pr-
venstvo pripravila aj úspe‰nú ‰tudentku
SPU, dala som sa do pátrania, aby som
objavila milé ry‰avé stvorenie. Dovoºte mi
predstaviÈ vám VERONIKU DANÁ·OVÚ,
úãastníãku 11. roãníka súÈaÏe o najkraj‰iu
Slovenku.

Na‰a redakcia sa dopoãula, Ïe
si reprezentovala okrem iného aj
na‰u alma mater na nedávnom
zaujímavom podujatí. MôÏe‰ nám
prezradiÈ, ão to bolo?

Va‰a redakcia sa dopoãula
správne, bola to súÈaÏ krásy
MISS 2006.

S ak˘mi oãakávaniami si
i‰la do súÈaÏe? Bol to viac
strach, alebo radosÈ?

Chcela som vyskú‰aÈ ako
to v tejto brandÏi chodí, neo-
ãakávala som niã konkrétne,
v kaÏdom prípade mi táto
súÈaÏ dala osobnostn˘ roz-
voj a mediálny tréning. Po-
vedala by som, Ïe som sa
viac te‰ila na nové kontakty
a záÏitky. Ten strach pri‰iel
aÏ pred samotn˘m finále...

âo ti prvé napadlo po vy-
hlásení v˘sledkov?

âo mi prvé napadlo? Ani
neviem, v hlave som mala
kopu my‰lienok a e‰te som
si úplne neuvedomovala, Ïe
po ‰tyroch mesiacoch driny
je koneãne po v‰etkom.

Veºa mal˘ch dievãat sníva
odmaliãka, Ïe raz budú nosiÈ

krásne ‰aty a topánky na vyso-
k˘ch opätkoch. Veºa z nich uÏ
vtedy túÏi byÈ misskou. Si jed-
nou z nich, alebo, ãí to bol vlast-
ne nápad, aby si sa zúãastnila
súÈaÏe krásy?

Asi ako kaÏdé malé dievãatko
aj ja som vÏdy snívala o tom, Ïe

raz zo mÀa bude modelka, alebo
nieão príbuzné tejto profesii. No
ãasom sa sny zmenili. To, Ïe
som bola jednou z missiek, bola
podºa mÀa náhoda, nahovoril ma
na to môj b˘val˘ priateº a na mo-
je veºké prekvapenie to vy‰lo.

Skúsim sa zahraÈ na moderá-
torku svetovej súÈaÏe krásy: „ão
si myslí‰ o svetovom mieri, o
láske k peniazom a o úspechu
na úkor strateného súkromia?“

Hrá‰ to síce veºmi dobre, ale
tieto otázky sme na‰Èastie nedo-
stali, takÏe odpovede sú dosÈ po-
lemické. O t˘chto témach by sa
dalo diskutovaÈ aj do rána…

No dobre teda, tak trochu inak.
âasto sa mi moji známi sÈaÏujú,

Ïe my, Ïeny, to máme v Ïi-
vote oveºa ºah‰ie. Myslí‰ si,
Ïe krásne Ïeny to majú v
dne‰nom svete jednoduch-
‰ie?

Toto je tieÏ jedna z obºú-
ben˘ch otázok novinárov.
Myslím si, Ïe v urãit˘ch Ïi-
votn˘ch situáciách to majú
pekné Ïeny ºah‰ie, no podºa
mÀa nie je dôleÏitá len krása
fyzická, ale hlavne krása
vnútorná, du‰evná...

Keby si mohla nieão od-
kázaÈ svojim rovesníãkam,
ktoré e‰te stále váhajú, ãi sa
vydaÈ na cestu úãastníãky
prestíÏnej súÈaÏe krásy, ão
by to bolo?

Aby i‰li za svojím snom a
nebáli sa zvládaÈ prekáÏky,
ktoré sa nám cel˘ Ïivot sta-
vajú do cesty...

ëakujem za rozhovor! 
nika

(Dokonãenie z 2. str.)

Misska musí byÈ nielen krásna, ale aj ducha-
plná. Veroniku Daná‰ovú na pódiu vyspove-
dal populárny Janko Króner.


