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milí spolupracovníci a ‰tudenti!
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Gaudeamus igitur... Nech Ïije ‰kola, nech Ïijú profesori, nech Ïijú v‰etci jej ãle-
novia, nech stále prekvitajú! Foto: za
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Ohliadnutie za Akademickou Nitrou 2006
Zaãiatkom júla obsadili uvoºnené priestory ·D

Bernolák a Nová Doba úãastníci 35. roãníka me-
dzinárodného akademického folklórneho festivalu
Akademická Nitra 2006. Viac ako 700 úãastníkov
v dvoch festivalov˘ch súÈaÏn˘ch veãeroch pred
odbornou porotou a poãetn˘m diváctvom pred-
viedlo svoje súÈaÏné ãísla. Festival vyvrcholil zá-
vereãn˘m galakoncertom v pohostinn˘ch priesto-
roch Divadla Andreja Bagara. Konferovanie celé-
ho podujatia bolo v kompetencii riaditeºa DAB
Jána Gre‰‰a a hereãky Evy Pavlíkovej. Nitranov
uÏ tradiãne prilákal sprievod mestom. Zástupcov
zúãastnen˘ch súborov prijal primátor mesta Ferdinand Vítek, ako aj rektori oboch nit-
rianskych univerzít, prof. Mikulá‰ Láteãka a prof. Libor Vozár. Spestrením pobytu sú-
boristov bola aj folklórna olympiáda vo veºmi netradiãn˘ch ‰portov˘ch disciplínach.
Laureátom festivalu sa spomedzi domácich akademick˘ch súborov stal súbor Borievka
z Ko‰íc a zo zahraniãn˘ch súbor Gaudeamus z Prahy, jedin˘ akademick˘ folklórny sú-
bor v âeskej republike.

V mene organizaãného ‰tábu AN2006 by som sa touto cestou chcela poìakovaÈ
v‰etk˘m, ktorí ak˘mkoºvek spôsobom pomohli pri jeho organizovaní: pracovníkom rek-
torátu, kancelárie vzÈahu s verejnosÈou, celému osadenstvu ·D Bernolák a Nová Doba,
ako aj firme Gastromir. DANIELA WOLFOVÁ, 

riaditeºka AN 2006

Zlat˘ kosák pre SPU
Prv˘ deÀ veºtrhu Agrokomplex 2006 bol spojen˘

s udeºovaním ocenení Zlat˘ kosák. Tie na sláv-
nostnom otváracom veãere v ka‰tieli v Dolnej Ma-
lante odovzdal minister pôdohospodárstva SR Mi-
roslav JureÀa a generálny riaditeº AX Ladislav ·vi-
hel. V kategórií vedecko-technick˘ rozvoj prevzal
Zlat˘ kosák kolektív pracovníkov Katedry fyzio-
lógie rastlín pod vedením doc. Ing. Mariána
Brestiãa, CSc. (na snímke) za vytvorenie praco-
viska nesúceho v podmienkach SR znaky exce-
lentnosti a exkluzivity v rozsahu ‰túdia regulaã-

n˘ch mechanizmov primárnych faktorov produkcie rastlín a takzvan˘ch environmentál-
nych stresov rastlín, ako aj ‰pecifickosti pouÏitej metodológie hodnotenia. âestné
uznanie ministra pôdohospodárstva SR za rok 2006 v kategórii vedecko-technick˘
rozvoj získala medzinárodná vedecká kniÏná publikácia kolektívu autorov pod vedením
prof. Ing. Magdalény Lacko-Barto‰ovej, CSc.: UdrÏateºné a ekologické poºno-
hospodárstvo. BlahoÏeláme! -js-

Holandsko podáva pomocnú ruku
Jeho excelencia ROB SWARTBOL, veºvysla-

nec Holandského kráºovstva v Slovenskej republi-
ke (na snímke), nav‰tívil 21. augusta v rámci Dip-
lomatického dÀa na Agrokomplexe aj na‰u univer-
zitu. „Holandsko je krajina s vyspel˘m poºnohos-
podárstvom a mojím cieºom je, aby sa vzÈahy so
Slovenskom zintenzívnili aj v tomto smere,“ zdô-
raznil veºvyslanec a pripomenul, Ïe spolupráca v
oblasti vzdelávania k tomu neodmysliteºne patrí.
Na stretnutí s rektorom Mikulá‰om Láteãkom a
prorektormi Magdalénou Lacko-Barto‰ovou,
Du‰anom Húskom a Jánom Supukom, ktoré sa uskutoãnilo iba dva t˘Ïdne po jeho
nástupe do tejto misie, si so záujmom vypoãul v‰eobecné informácie o na‰ej univerzi-
te, ale aj konkrétne námety na spoluprácu. Okrem moÏností v˘meny ‰tudentov v rám-
ci európskych vzdelávacích programov a projektov boli naãrtnuté niektoré konkrétne
témy aj v sfére v˘skumu a celoÏivotného vzdelávania. Vodohospodárske projekty, mlie-
karstvo, trvalo udrÏateºné hospodárstvo, krajinotvorba, to je iba niekoºko tém, v ktor˘ch
by obe krajiny mohli nájsÈ spoloãnú reã. Veì podºa mienky veºvyslanca Roba Swart-
bola je úlohou hospodársky vyspelej‰ích krajín v rámci Európskej únie aj formou vzá-
jomnej spolupráce pomôcÈ t˘m ãlenom spoloãenstva, ktoré to potrebujú. -r-

BlahoÏeláme
Prezident republiky Ivan Ga‰paroviã odovzdal

31. augusta na Bratislavskom hrade pri príleÏitosti
‰tátneho sviatku - DÀa Ústavy SR - vysoké ‰tátne
vyznamenania osemnástim osobnostiam z oblasti
vedy, ‰kolstva, ‰portu a kultúry.

Nositeºom Radu ªudovíta ·túra II. triedy za mi-
moriadne v˘znamné zásluhy v oblasti rozvoja ve-
dy a ‰kolstva sa stal aj b˘val˘ rektor na‰ej univer-
zity, prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. Srdeãne
blahoÏeláme! Foto: kpsr

âestn˘ doktorát profesorovi Demovi
Na návrh Rady poºnohospodárskej a potravinár-

skej fakulty v Mosonmagyaróvári udelil senát Zá-
padomaìarskej univerzity v Soproni ãestn˘ titul
doctor honoris causa prof. Ing. MILANOVI 
DEMOVI, PhD., ako v˘raz ocenenia jeho úspe‰nej
Ïivotnej dráhy. 

Senát oceÀuje mimoriadne úspe‰nú, niekoºko
desaÈroãí vykonávanú pedagogickú prácu prof.
Dema, jeho vedeckú a publikaãnú ãinnosÈ, úspe‰-
nú participáciu na v˘skumn˘ch projektoch, v˘sled-
ky vedeckej práce, uznávanej aj v zahraniãí,  ‰iro-
kospektrálnu a efektívnu spoloãenskú angaÏovanosÈ a prácu vykonanú v prospech roz-
voja vzÈahov medzi slovensk˘m a maìarsk˘m poºnohospodárskym vysok˘m ‰kol-
stvom, zásluhy pri rozvoji Poºnohospodárskej a potravinárskej fakulty Západomaìar-
skej univerzity v Soproni, ako aj jeho humanitu hodnú nasledovania. -r-

Letné mesiace
plné horúceho sln-
ka, ale aj vyãíÀajú-
cich Ïivlov, oddy-
chu, ale aj „takzva-
ného“ relaxu pri
prácach, ktoré po-
ãas pracovného ro-
ka odkladáme, sú
za nami a opäÈ sa

stretávame na prahu nového akademic-
kého roka. Dovoºte mi, aby som vás pri
tejto príleÏitosti pozdravil a poprial vám
dobré zdravie, veºa úspechov, trpezlivos-
ti do kaÏdodennej práce, ktorá nás ãaká.
Rovnako v‰ak aj radosÈ z dosiahnut˘ch
pracovn˘ch a ‰tudijn˘ch v˘sledkov, priaz-
nivé  prostredie pre prácu, súkromn˘ aj
spoloãensk˘ Ïivot. 

Nov˘ akademick˘ rok 2006/2007, ktor˘
sa nesie v znamení 60. v˘roãia vzniku sa-
mostatného poºnohospodárskeho vyso-

kého ‰kolstva na Slovensku, bude klásÈ
na nás v‰etk˘ch opäÈ veºa úloh a pracov-
n˘ch povinností, ale verím, Ïe aj pekn˘ch
chvíº na na‰ich pracoviskách. Prial by
som si, aby tu vládla Ïiãlivá atmosféra,
prospe‰ná rozvoju na‰ej univerzity. Veì
nielen financie, laboratórna technika ãi
kladné ãísla v rôznych ‰tatistikách, ale aj
kvalita na‰ich medziºudsk˘ch vzÈahov,
ktor˘ch strojcami sme my sami, vytvárajú
obraz univerzity. Îivého organizmu, ktor˘
má veºa tvárí a nezastupiteºn˘ch úloh v
Ïivote spoloãnosti. Veì vzdelávanie, ve-
da a zavádzanie jej v˘sledkov do Ïivota
sú motorom, ktor˘ nás poháÀa vpred. 

Zaãínajúci akademick˘ rok sa nesie v
znamení zmien, a to nielen vo vedení uni-
verzity, ale aj niektor˘ch fakúlt a praco-
vísk. Je to kolobeh Ïivota. T˘m, ktorí kon-
ãia svoje dlhoroãné pôsobenie na rôz-
nych postoch na‰ej alma mater, prajem
v‰etko najlep‰ie v ìal‰om Ïivote, t˘m,

Slovensko sa musí o to usilovaÈ, aby jedna vysoká
‰kola hospodárska a lesnícka bola preloÏená na Sloven-
sko, kde takéto ‰koly boly uÏ i pred prevratom. Takéto vy-
soké ‰koly poÏaduje celá ‰truktúra Slovenska. Väã‰ina o-
byvateºstva je roºníctvo a i najviac lesov máme na Slo-
vensku. Celá na‰a hospodárska politika od prevratu nies-
la sa v tomto smere a priemysel Slovenska bol pre tento
cieº obetovan˘, ale vtedy musíme byÈ konzekventní i v
tom, Ïe Slovensku dáme také vysoké ‰koly, ktoré tomuto
cieºu a jeho zariadeniu najlep‰ie zodpovedajú. Hospo-
dárska a lesnícka vysoká ‰kola i prírode slovenského ãlo-
veka lep‰ie zodpovie, ako iné prírodovedecké a technic-
ké vysoké ‰koly, ão ukazuje i ten fakt, Ïe percento ‰tudu-
júcich Slovákov mocnej‰ie stúpa na hospodárskej a les-
níckej vysokej ‰kole v Brne, ako stúpa percento Slová-
kov-technikov, a najmä tohto roku pri‰lo veºké percento
Slovákov do prvého roãníka.

Jur Hronec: Vysoko‰kolské poÏiadavky Slovenska
(Slovenské pohºady 1935)

Po ãervenom koberci zväã‰a cupitajú
ãrieviãky filmov˘ch hviezd. Alebo dôstojne
kráãajú hlavy ‰tátov pri dôleÏit˘ch svetov˘ch
stretnutiach. Nepísan˘, ale zákon. Ten mi
skrsol v hlave dnes ráno, keì som si poho-
dlne kráãala do práce po novuãiãkom chod-
níku v smere od v˘staviska. Nová asfaltka a
z ãerven˘ch dlaÏdíc utkan˘ koberec pre pe-
‰ích, to je v˘sledok augustovej práce do
bronzova opálen˘ch robotníkov a v tropic-
kom teple sa hemÏiacich ÈaÏk˘ch mechaniz-
mov. Nie, tento „koberec“ nie je urãen˘ ce-
lebritám, ale pre úÏitok (aj radosÈ) nás, beÏ-
n˘ch ºudí. „Mnohí z t˘ch ‚beÏn˘ch‘ by si ob-
ãas zaslúÏili kráãaÈ po ãervenom koberci,“
pohrávali sa my‰lienky v mojej hlave. Mnohí
majú za sebou v˘sledky hodné obdivu, aj
keì nepracujú v Ïiari reflektorov. Ich v˘sled-
ky sú na pohºad neviditeºné, ale o to dôleÏi-
tej‰ie. Nie je ÈaÏké uhádnuÈ, na koho v tom-
to septembrovom dni myslím… 

September… vitajme teda v novom aka-
demickom roku! ·pirála, poãas letn˘ch ho-
rúãav akoby spomalená, sa opäÈ roztáãa na
plné obrátky. Na‰e „odd˘chnuté“ posluchár-
ne a laboratóriá sa uÏ te‰ia na staré známe
zvuky, farby, aktivity. Sú zvedavé na nové
tváre, ktoré ich zaºudnia. Na v‰etko nové,
ão tento ‰kolsk˘ rok prinesie. Tabula rasa,
nepopísan˘ list. V histórii poºnohospodár-
skeho vysokého ‰kolstva na Slovensku to
bude uÏ po ‰esÈdesiaty raz. Vysoká ‰kola
poºnohospodárskeho a lesníckeho inÏinier-
stva v Ko‰iciach, ktorá bola zaloÏená rok po
stra‰nej vojne, bola aj zárodkom vzniku na-
‰ej univerzity. Vzdajme teda hold v‰etk˘m,
ktorí tu boli pred nami a svojimi víziami pre-
durãili, Ïe obhospodarovaÈ zem, to je veda,
ktorú treba pov˘‰iÈ na piedestál. A kráãaÈ
pred Àou po ãervenom koberci.

K. POTOKOVÁ

Prorektori SPU
Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc. – prorektor pre vedeckov˘skum-
nú ãinnosÈ
Prof. Ing. DU·AN HÚSKA, PhD. – prorektor pre rozvoj univerzity
Doc. Ing. JOZEF REPISK¯, PhD. – prorektor pre v˘chovno-vzde-
lávaciu ãinnosÈ
Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTO·OVÁ, PhD. – pro-
rektorka pre zahraniãné vzÈahy
Doc. Ing. VLADIMÍR RATAJ, PhD. – prorektor pre vzÈahy s verej-
nosÈou

Dekanom FAPZ profesor Bíro
Na mimoriadnom zasadnutí akademického senátu Fakulty agro-

biológie a potravinov˘ch zdrojov, konanom 10. júla, informovala prof.
Magdaléna Lacko-Barto‰ová, Ïe z dôvodu poverenia funkciou pro-
rektorky SPU pre zahraniãné vzÈahy konãí v˘kon funkcie dekanky fa-
kulty. ZároveÀ predloÏila návrh na poverenie v˘konom funkcie deka-
na FAPZ prof. Ing. DANIELA BÍRA, PhD. Na základe uznesenia se-
nátu fakulty bude prof. Bíro vykonávaÈ funkciu dekana v období od
10. júla t.r. do 5. januára 2007. -r-

Noví akademickí funkcionári „

“

ktorí prevzali zodpovedné funkcie zas ve-
ºa energie do práce, ktorá nás ãaká. 

Obraciam sa na vás, milí ‰tudenti! Na
t˘ch star‰ích, ktorí sú tu uÏ ako doma, aj
na nováãikov, ktor˘ch indexy sú e‰te ta-
bula rasa. V‰etk˘m vám prajem, aby ste
ãas ‰túdií ão najlep‰ie vyuÏili na získanie
tak potrebn˘ch vedomostí. ·tudentom
prv˘ch roãníkov Ïelám, aby sa pohotovo
zorientovali vo vysoko‰kolskom Ïivote a
dobre sa cítili v na‰ej akademickej „rodi-
ne“. Aby vo svojich pedagógoch na‰li
nielen uãiteºov, ale aj star‰ích kolegov a
priateºov, ktorí ich na‰tartujú správnym
smerom. 

V‰etko dobré prajem zároveÀ v‰etk˘m
priateºom a extern˘m spolupracovníkom
na‰ej univerzity, ktorí sa podieºajú na
prepájaní na‰ich aktivít s dianím v spo-
loãnosti.

Prof. Ing. MIKULÁ· LÁTEâKA, PhD.,
rektor

Foto: O. Habán

Foto: L. Remák

Foto: za
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·esÈdesiat rokov samostatného
poºnohospodárskeho vysokého ‰kolstva

1946 –
2006

MÍªNIKY
HISTÓRIE

1946 – ustanovenie Vyso-
kej ‰koly poºnohos-

podárskeho a lesníckeho inÏinier-
stva v Ko‰iciach s dvoma odbor-
mi (neskôr fakultami): Odborom
poºnohospodárskeho inÏinierstva
a Odborom lesníckeho inÏinier-
stva

1952 – zru‰enie ko‰ickej
V·PLI a vytvorenie

Vysokej ‰koly poºnohospodárskej
v Nitre s tromi fakultami: agrono-
mickou, zootechnickou a veteri-
nárskou

1959 – zru‰enie Zootech-
nickej fakulty a jej

zaãlenenie do Agronomickej fa-
kulty, vznik Prevádzkovo-ekono-
mickej fakulty

1966 – ukonãenie v˘stav-
by nového areálu

V·P a slávnostné odovzdanie do
pouÏívania

1969 – vznik Mechanizaã-
nej fakulty 

1995 – ustanovenie Fa-
kulty záhradníctva 

a krajinného inÏinierstva

1996 – premenovanie Vy-
sokej ‰koly poºno-

hospodárskej na Slovenskú poº-
nohospodársku univerzitu v Nitre
(zákon NR SR ã. 324/1996 Zb.)

2002 – vznik Fakulty bio-
technológie a potra-

vinárstva, zmena názvu Agrono-
mickej fakulty na Fakultu agrobio-
lógie a potravinov˘ch zdrojov 

2004 – vznik Fakulty eu-
rópskych ‰túdií a re-

gionálneho rozvoja

Zaãiatky histórie Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre
sa datujú do roku 1946, keì bola nariadením SNR ã. 48 z 25. apríla
1946 ustanovená Vysoká ‰kola poºnohospodárskeho a lesníckeho in-
Ïinierstva v Ko‰iciach s dvoma odbormi – Odborom poºnohospodár-
skeho inÏinierstva a Odborom lesníckeho inÏinierstva.

Vysoká ‰kola poºnohospodárskeho
a lesníckeho inÏinierstva 

v Ko‰iciach
Prvé mesiace jej existencie sú spojené

s pôsobením profesora Samuela Kri‰ku,
dekana zru‰eného Odboru lesníckeho a
poºnohospodárskeho inÏinierstva SV·T
v Bratislave, ktor˘ bol úradne poveren˘
vedením rektorátu, aj oboch dekanstiev.
K 1. decembru 1946 nastúpil do funkcie
prvého rektora ko‰ickej V·PLI profesor
Ján Martin Novack˘ a prv˘m dekanom
Odboru poºnohospodárskeho inÏinier-
stva sa stal profesor Ján Hovorka.

Hlavnou a neodkladnou úlohou bolo
personálne zabezpeãenie v˘uãby. Nalie-
havá bola najmä potreba nov˘ch profe-
sorov, vysoká ‰kola v Ko‰iciach sa ne-
mohla spoliehaÈ na v˘pomoc Slovenskej
univerzity ãi Slovenskej vysokej ‰koly
technickej tak, ako to bolo v Bratislave.
Preto bolo v prvom roku existencie
V·PLI menovan˘ch viacero riadnych a
mimoriadnych profesorov. 

Organizáciu ‰túdia na V·PLI urãovali
do roku 1950 vykonávacie nariadenia
Zboru povereníkov, ktoré, okrem iného,
vymedzovali funkciu ‰koly, jej podriade-
nosÈ Povereníctvu ‰kolstva a osvety a
zároveÀ urãovali právomoc rektora, de-
kanov a profesorského zboru, rámcové
zásady volieb akademick˘ch funkcioná-
rov, ako aj ich vzájomné vzÈahy. 

V prvom ‰kolskom roku 1946/47 sa na
Odbor poºnohospodárskeho inÏinierstva
zapísalo 206 ‰tudentov. Tento poãet po-
stupne narastal, aÏ dosiahol dvojnáso-
bok. Hoci to - v porovnaní so súãasn˘m

Poãty absolventov
Odboru (Fakulty)

poºnohospodárskeho
inÏinierstva V·PLI

1946 - 15
1947 - 32
1948 -   7
1949 - 24
1950 - 50
1951 - 55
1952 - 53

Poãty ‰tudentov
Odboru (Fakulty)

poºnohospodárskeho
inÏinierstva V·PLI

1946/47 – 206
1947/48 – 227
1948/49 – 311
1949/50 – 348
1950/51 – 275
1951/52 – 455

Medzi prv˘ch absolventov poºnohos-
podárskeho ‰túdia na V·PLI v Ko‰i-
ciach patrilo ‰esÈ poslucháãov SV·T,
ktorí zav⁄‰ili ‰túdium v r. 1946 e‰te v Bra-
tislave a deväÈ poslucháãov, ktorí konãi-
li v tom istom roku v Ko‰iciach. Za ob-
dobie rokov 1946-1952 úspe‰ne absol-
vovalo ‰túdium na Odbore (neskôr Fa-
kulte) poºnohospodárskeho inÏinierstva
V·PLI 236 ‰tudentov.

V ‰kolskom roku 1947/48 pozostával
Odbor poºnohospodárskeho inÏinierstva
z pätnástich ústavov. Na základe nové-
ho vysoko‰kolského zákona v roku
1950 sa z odboru vytvorila Fakulta poº-
nohospodárskeho inÏinierstva a ústavy
sa transformovali na nové organizaãné
jednotky – katedry.

MVDr. Ján Hovorka (anatómia, fyzio-
lógia a patológia domácich zvierat)

Dr. Ing. Gregor Chomkoviã (v‰eobec-
ná zootechnika a biotechnológia), 

Ing. Róbert Binder (lesnícke stavby),
RNDr. Ján Martin Novack˘ (v‰eobec-

ná a ‰peciálna botanika), 
Dr. Ing. Bohuslav Heinitz (agrikultúr-

na chémia a analytika), 
Ing. Jozef Jakubík (v‰eobecná rast-

linná produkcia), 
Ing. Bohumil Du‰ek (mliekárstvo a

syrárstvo),
Ing. ªudovít Minich (geodézia), 

JUDr. Dr. Ing. Franti‰ek Papánek
(lesnícka ekonomika), 

RNDr. Franti‰ek Jurga (matematika
a deskriptíva), 

Dr. Ing. Alexander Knapo (v‰eobec-
né stavby), 

Dr. Ing. Stanislav Zelenka (poºnohos-
podárska technológia).

Dr. Ing. Bohuslav Maláã (pedológia), 
Dr. Ing. Karol KfiíÏ (fytopatológia a

bakteriológia),
Ing. Ladislav Kr˘sl (poºnohospodár-

ska spravoveda),
Dr. Ing. Emil ·paldon.

Prví profesori na V·PLI v Ko‰iciach

poãtom ‰tudentov na SPU v Nitre - bolo
veºmi málo, pri vtedaj‰om nedostatku vy-
soko kvalifikovan˘ch poºnohospodár-
skych odborníkov bol ich v˘znam neoby-
ãajne veºk˘. 

Zaãiatky budovania Vysokej 
‰koly poºnohospodárskej v Nitre

SPU v ãíslach
V akademickom roku 2005/2006

mala Slovenská poºnohospodárska
univerzita v Nitre akreditovan˘ch
96 ‰tudijn˘ch programov bakalár-
skeho, inÏinierskeho a doktorand-
ského ‰túdia. Na jej ‰iestich fakul-
tách ‰tudovalo vo v‰etk˘ch stup-
Àoch a formách ‰túdia 10 127 po-
slucháãov. Pedagogick˘ proces za-
bezpeãovalo 473 vysoko‰kolsk˘ch
uãiteºov, z toho 55 profesorov, 132
docentov, 278 odborn˘ch asisten-
tov a 8 asistentov.

Prof. RNDr. JÁN MARTIN
NOVACK¯
(rektor V·PLI
1946/47–1947/48)

Narodil sa 11. novembra
1899 v Tvrdo‰íne. ·tudoval
na univerzitách v Budape‰ti
a v Prahe (1925). Bol stre-
do‰kolsk˘m profesorom 
v Ko‰iciach, Rimavskej So-

bote, Bfieclavi, Prievidzi, Îiline a v Bratislave. Po
skonãení vojny vstúpil do sluÏieb SV·T v Bratis-
lave. Keì sa r. 1946 z tejto vysokej ‰koly vyãleni-
lo ‰túdium poºnohospodárstva a lesníctva a bola
ustanovená samostatná Vysoká ‰kola poºnohos-
podárskeho a lesníckeho inÏinierstva v Ko‰iciach,
zaãal na nej pôsobiÈ ako univerzitn˘ profesor (do-
centom bol menovan˘ r. 1945). Tu bol aj usta-
noven˘ ako prv˘ rektor ku dÀu 1. decembra 1946
a v tejto funkcii zotrval do r. 1948. Od r. 1947 pô-
sobil aj na Pedagogickej fakulte Slovenskej uni-
verzity v Bratislave. V roku 1950 sa stal riaditeºom
Botanickej záhrady Prírodovedeckej fakulty Slo-
venskej univerzity v Bratislave. Zaujímal sa o fló-
ru územia Slovenska. Podrobne spracoval geo-
botanické pomery Jurského ·úru, okolia ·iah a
ìal‰ích oblastí (·úr pri Sv. Juri 1942; Flóra Slo-
venska 1943). Svoje bohaté floristické a geobota-
nické poznatky pouÏil v príspevku do Slovenskej
vlastivedy.

Univerzitn˘ profesor RNDr. Ján Martin Novac-
k˘ je povaÏovan˘ za priekopníka slovenskej bo-
tanickej terminológie (Slovenská botanická no-
menklatúra, Bratislava 1954). Je autorom i pre-
kladateºom viacer˘ch vysoko‰kolsk˘ch a stredo-
‰kolsk˘ch uãebníc. Zomrel 19. augusta 1956 
v Bratislave.

Prof. Dr. Ing. GREGOR CHOMKOVIâ
(rektor V·PLI 1948/49 - 1949/50 

a 1956/57 – 1957/58)

Prof. Ing. RÓBERT BINDER
(rektor V·PLI 1949/50)

Prof. RNDr. Ing. JUDr. FRANTI·EK
PAPÁNEK

(rektor V·PLI 1950/51 – 1951/52)

Prof. Ing. BOHUMIL DU·EK
(rektor V·P 1952/53 – 1955/56)

Akademik EMIL ·PALDON, Dr.h.c.
(rektor V·P 1958/59 – 1965/66)

Prof. Ing. JÁN TOMOVâÍK, CSc.
(rektor V·P 1966/67 – 1969/70)

Prof. Ing. JOZEF 
KLIMENT, DrSc., Dr.h.c.

(rektor V·P 1970/71 – 1979/80)

Prof. Ing. MICHAL KOVÁâ, DrSc.
(rektor V·P 1980/81 – 1989/90)

Prof. Ing. LADISLAV KABÁT, CSc.
(rektor V·P 1990/91 – 1995/96)

Doc. Ing. MIROSLAV ZIMA, CSc.
(rektor SPU 1996/97 – 1998/99)

Prof. Dr. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.
(rektor SPU 1999/2000 – 2005/2006)

Prof. Ing. MIKULÁ· LÁTEâKA, PhD.
(rektor SPU 2006/2007 – )

ëal‰í prelom prinieslo v roku 1952 uznesenie vlády âSR ã. 30/52 o zru‰ení ko-
‰ickej V·PLI a kon‰tituovaní dvoch samostatn˘ch vysok˘ch ‰kôl: Vysokej ‰koly
poºnohospodárskej, ktorá bola dislokovaná do Nitry a Vysokej ‰koly lesníckej a
drevárskej, umiestnenej vo Zvolene. 

V·P v Nitre ako samostatná vysoká ‰kola zaãala svoju ãinnosÈ s tromi fakulta-
mi – agronomickou, zootechnickou a veterinárskou, ktorá zostala v Ko‰iciach a
bola súãasÈou V·P aÏ do konca roka 1968. V˘uãbu a ostatnú hospodársku ãin-
nosÈ v tom ãase zabezpeãovalo 11 katedier, 56 pedagogick˘ch a 161 ostatn˘ch
pracovníkov. Rozvoj V·P, jej materiálne a personálne budovanie v rokoch 1952-
1958 boli úzko späté s ãinnosÈou dvoch rektorov, profesora Bohumila Du‰eka a
profesora Gregora Chomkoviãa.

Aj keì vedenie kraja, okresu a mesta Nitry malo veºk˘ záujem o umiestnenie
vysokej ‰koly a vychádzalo jej potrebám v ústrety, ch˘bal dostatok vhodn˘ch
priestorov. Veºk˘ rozptyl pracovísk ‰koly bol najväã‰ou prekáÏkou racionálnej v˘-
uãby a vedeckov˘skumnej práce. Uznesením vlády âSR z 30. mája 1956 bolo
preto rozhodnuté o v˘stavbe nov˘ch úãelov˘ch objektov. Podstatná ãasÈ v˘stav-
by bola ukonãená v roku 1964, keì sa väã‰ina pracovísk, prechodne umiestne-
n˘ch v rôznych ãastiach mesta, presÈahovala do priestorov v novom areáli. Ten
bol slávnostne odovzdan˘ do uÏívania koncom roka 1966. S budovaním Vysokej
‰koly poºnohospodárskej v Nitre je neodmysliteºne spojená osobnosÈ profesora
Emila ·paldona, ktor˘ stál na jej ãele práve v rokoch v˘stavby.

Nariadenie Slovenskej národnej rady o zria-
dení Vysokej ‰koly poºnohospodárskeho 
a lesníckeho inÏinierstva v Ko‰iciach.

www.uniag.sk



Prezentáciu v˘sledkov v˘skumu a ponuky vzdelávania na SPU si so záujmom pre-
zrel aj rektor prof. M. Láteãka. Na snímke v sprievode prof. J. Supuku. Foto: za

âeskí a nemeckí krajinári vytvorili 
v pohraniãnom území medzi Chebom
a Marktredwitzom ãarovné zákutia. 

Snímky: autorky

Veda, v˘skum a vzdelávanie

Krajinná v˘stava bez hraníc

Îivotné jubileum profesora Alojza Kúbeka

Letná ‰kola
s
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CHEB-MARKTREDWITZ 2006

V EXPOZÍCII SPU NA VEªTRHU AGROKOMPLEX 2006

Tohtoroãn˘, uÏ 33. medzinárodn˘ poºnohospodársky a potravinársky veºtrh
Agrokomplex (17. – 22. 8. 2006) priniesol komplexnú prehliadku poºnohospodár-
skych strojov a mechanizácie, rastlinnej a Ïivoãí‰nej v˘roby, potravín a potravi-
nárskych v˘robkov a naznaãil smer ìal‰ieho napredovania vedeckov˘skumnej ãin-
nosti v poºnohospodársko-potravinárskom komplexe.

Expozícia Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity sa niesla v znamení 60. v˘-
roãia vzniku poºnohospodárskeho a les-
níckeho ‰kolstva na Slovensku a ‰esÈde-
siatroãného jubilea Slovenskej poºnohos-
podárskej kniÏnice, ktorá sa za obdobie
svojej existencie stala v˘znamn˘m zdrojom
vedeck˘ch poznatkov pre ‰tudentov, ve-
deck˘ch a pedagogick˘ch pracovníkov uni-
verzity a ‰irokú odbornú i laickú verejnosÈ.

Popri informáciách o histórii univerzity
a aktuálnej ponuke akreditovan˘ch ‰tudij-
n˘ch programov tvorili v˘znamnú ãasÈ ex-
pozície prezentácie unikátnych pracovísk
SPU: Katedra fyziológie rastlín, Katedra
genetiky a ‰ºachtenia rastlín – In‰titút
ochrany biodiverzity a biologickej bezpeã-
nosti, Katedra fyziológie Ïivoãíchov, Ka-
tedra spracovania a skladovania rastlin-
n˘ch produktov – Referenãné reologické
laboratórium, Katedra biochémie a bio-
technológie, Katedra v˘Ïivy ºudí, Katedra
hygieny a bezpeãnosti potravín, Katedra
mechaniky a strojníctva, Katedra udrÏa-
teºného poºnohospodárstva a herbológie,
Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov,
Katedra záhradnej a krajinnej architektú-
ry, Katedra biometeorológie a hydrológie.

Botanická záhrada SPU, ktorej kveti-
nová v˘zdoba opäÈ zaujala náv‰tevníkov
pavilónu, sa predstavila i samostatnou zá-
hradkárskou expozíciou spojenou s pre-
dajom dopestovan˘ch okrasn˘ch rastlín. 

Univerzita bola zastúpená aj prostred-
níctvom v˘stavného stánku Prvej Sloven-
skej hºuzovkárskej asociácie. O vyuÏití
hºuzoviek vo v˘Ïive ºudí a ãinnosti asociá-
cie sa dozviete viac na www.hluzovky.sk
alebo z nového periodika Biodiverzita hy-
pogeick˘ch húb. 

V rámci pravideln˘ch sprievodn˘ch ak-
cií, ak˘mi sú Agrofórum a Diskusné fó-
rum (tento rok zamerané na obnoviteºné
zdroje energie) vystúpilo v pavilóne vedy
viacero odborníkov z SPU. 

Na medzinárodnom veºtrhu Agrokom-
plex 2006 sa zúãastnilo 574 vystavova-
teºov z dvanástich krajín. Na‰a expozícia
predstavovala pokrok vo forme prezen-
tovan˘ch v˘sledkov v˘skumu i vzdeláva-
nia, ãím sa naplnili predstavy v‰etk˘ch
spoluorganizátorov, ale aj domácich a
zahraniãn˘ch náv‰tevníkov, ktorí ju po-
ãas veºtrhu nav‰tívili.

JÁN SUPUKA,
prorektor SPU

Názov Floriada nie je väã‰ine odborníkov, ale ani laikov, ktorí sa aspoÀ
sporadicky zaujímajú o záhradné umenie, neznámy. Pod t˘mto názvom sa v
Holandsku kaÏd˘ch desaÈ rokov konajú v˘stavy, ktor˘ch cieºom nie je len
propagácia záhradníckych firiem a ich v˘pestkov, ale aj veºkoplo‰né úpravy
krajiny, ãasto krajiny neob˘vanej a divokej, v ktorej sa pouÏijú rozsiahle
technické a melioraãné opatrenia. V Holandsku ide najãastej‰ie o odvodne-
nie územia a následne sa  krajina upraví na b˘vanie vrátane infra‰truktúry
cel˘ch obytn˘ch ‰tvrtí, administratívnych centier, cestnej siete a v‰etk˘ch
technick˘ch opatrení, samozrejme aj so záhradnou architektúrou, ão trvalo
zhodnotí celé okolie a zaãlení územie do kultúrnej krajiny.

O nieão podobné, na men‰ích plochách
a s prípravou krat‰ou ako desaÈ rokov, sa
pokúsili ãeskí a nemeckí krajinári a zá-
hradníci za prispenia európskych fondov,
urãen˘ch na rozvoj Ïivotného prostredia. 
V dvoch regiónoch, v pohraniãnom území
dvoch ‰tátov, v ãeskom Chebe a nemec-
kom Marktredwitzi, vzdialen˘ch od seba
asi 30 km, pripravili „krajinnú v˘stavu bez
hraníc“. Otvorili ju zaãiatkom júna a bude
trvaÈ do 24. septembra, podºa organizáto-
rov spolu 124 dní. Medzi obidvoma mesta-
mi premáva kyvadlovo vlak s dvoma va-
gónmi a vstupenka na v˘stavu platí tak na
ãeskej, ako aj na nemeckej strane. 

V Chebe zaãína úprava krajiny v histo-
rickom centre mestského jadra pri hrade 
a prepája hradn˘ areál s nábreÏím rieky
Ohfie. Do v˘stavného areálu sú zahrnuté
aj klá‰torné záhrady b˘valého franti‰kán-
skeho, neskôr minoritského klá‰tora, kto-
ré sú zrekon‰truované a sú ukáÏkou ães-
kého záhradného umenia. Úprava pozo-
stáva zo sanácií hradného kopca, kde sú
ukáÏky rôznych technick˘ch sanácií sva-
hov s pouÏitím napríklad jutov˘ch sietí a
zároveÀ v˘sadieb pôdopokryvn˘ch rast-
lín, v ìal‰ích ãastiach sa nachádzajú
ukáÏky rôznych typov kvetinov˘ch záho-
nov, ukáÏky záhradn˘ch ‰t˘lov nazva-
n˘ch „záhrady západu“, ako je talianska,
‰panielska, holandská, anglická a bavor-
ská záhrada, ale tieÏ aj ruská alebo ‰véd-
ska úprava záhrady. SúãasÈou v˘stavy
bolo aj vybudovanie botanického náuãné-
ho chodníka a geologická v˘stava s ukáÏ-

kami kameÀov rôznych hornín. V˘stavu 
z vtáãej perspektívy moÏno zhliadnuÈ z
vyhliadkovej veÏe, vybudovanej na brehu
rieky Ohfie.

V˘stava v Marktredwitzi je situovaná po-
zdæÏ 200 m dlhého jazera a priºahlej rieky.
Vodu tu moÏno pozorovaÈ v rôznych podo-
bách v teãúcej aj v tryskajúcej podobe v
prírodnom prostredí luÏného lesa. Na jaze-
re si môÏete vyskú‰aÈ kompu, ktorú pohá-
Àate bicyklovaním, teda energiou z vlast-
ného pohonu, sú tu vybudované aj hry na
rieãke s pouÏitím vlastnej energie pre deti
aj pre dospel˘ch, ‰tylizované kvetinové zá-
hony letniãiek a trvaliek, úpravy hrobov,

kvetinov˘ch lúk, ovocn˘ch aj zeleninov˘ch
záhrad a lieãiv˘ch bylín. Podobne ako 
v Chebe, aj tu sa nachádza vyhliadková
veÏa a úpravy „záhrad v˘chodu“ ako naprí-
klad thajská, tibetská alebo maurská zá-
hrada. V rámci v˘stavy, ktorá je organizo-
vaná na území b˘valej textilnej továrne, je
aj v˘stava tapisérií s priamou ukáÏkou ich
návrhov a tkania. Vo v˘stavnej hale sa na-
chádza aranÏmán kvetín a na trhovisku
oÏívajú staré aj nové remeslá. 

Krajinná v˘stava bez hraníc je prvá toh-
to druhu v âeskej republike. Na v˘stave sa
podieºali aj ‰tudenti odboru záhradnej a
krajinnej architektúry Záhradníckej fakulty
z Ledníc na Morave, Mendelovej zemûdûl-
skej univerzity v Brne, osobitne tvorbou
kvetinov˘ch záhonov. Pri príleÏitosti v˘sta-
vy bol usporiadan˘ seminár na tému Zá-
hrady pri rodinn˘ch domoch, ktor˘ organi-
zoval Zväz zakladania a údrÏby zelene pri
âeskej spoloãnosti pre záhradnú a krajin-
nú architektúru. 

·tudentov aj pedagógov na odbore zá-
hradnej a krajinnej architektúry FZKI by
mohlo zaujímaÈ napríklad aj to, Ïe v rámci
v˘stavy bola poriadaná súÈaÏ, v ktorej sú-

VIAC NA

www.krajinnavystava.cz

Rok 2006 je nielen jubilejn˘m rokom Slovenskej poºnohospodárskej univerzity 
v Nitre, ale aj rokom osobn˘ch v˘znamn˘ch v˘roãí ºudí, ktorí sa na jej budovaní v˘-
znamne podieºali. Patrí k nim prof. Ing. ALOJZ KÚBEK, PhD., ktor˘ sa v dobrom
zdraví, tvorivej aktivite a neutíchajúcom optimizme doÏíva 65. rokov.

Narodil sa 28. septembra 1941 vo Veº-
k˘ch Levároch. Po maturite na SPT· v
Trnave nastúpil na zootechnick˘ odbor
AF V·P v Nitre, kde úspe‰ne absolvoval
v roku 1964. Po jednoroãnej zootechnic-
kej praxi na ·M Veºké Leváre bol v roku
1965 prijat˘ na internú vedeckú a‰piran-
túru do Laboratória fyziológie a genetiky
Ïivoãíchov âSAV v Libûchovû. Po obha-
jobe tam dva roky pôsobil ako vedeck˘
pracovník. V roku 1971 nastúpil na Ka-
tedru genetiky a plemenárskej biológie
ako odborn˘ asistent, neskôr (1980) sa
habilitoval za docenta v‰eobecnej zoo-
techniky a v roku 1994 bol prezidentom
SR menovan˘ za riadneho profesora.
Okrem pedagogickej a vedeckej ãinnosti
pôsobil aj v riadiacich ‰truktúrach AF a
neskôr FAPZ vo funkcii prodekana (dve
funkãné obdobia) a vedúceho katedry.
V˘znamné sú jeho aktivity ako ãlena ve-
deck˘ch rád, predsedu, podpredsedu a
ãlena komisií pre obhajoby doktorand-
sk˘ch dizertaãn˘ch prác doma a v zahra-
niãí. Je ãlenom SAPV a predsedom sek-
cie genetiky, ‰ºachtenia a chovu tejto in-
‰titúcie. 

Vo vede a v˘skume má prof. Kúbek
bohatú a cielene orientovanú ãinnosÈ v
oblasti imunogenetiky, v‰eobecnej a mo-
lekulárnej genetiky a v ostatnom období
genomiky (135 publikácií rôzneho cha-
rakteru). S jeho menom je okrem iného
spojen˘ objav a prvé presné popísanie
genetického polymorfizmu ceruloplazmí-
nu HD a GPI pri o‰ípan˘ch. Je viac teraz
uÏ známych genetick˘ch markérov, úÏit-
kov˘ch ãi produkãn˘ch vlastností hospo-
dárskych zvierat, ktoré sú spojené s me-
nom ná‰ho jubilanta. Nie je len akade-

mick˘m vedcom, teoretikom a uãiteºom.
Svoje povolanie trvale spája so ‰ºachtiteº-
skou a zootechnickou praxou. Orientuje
sa na slovensk˘ strakat˘ a slovensk˘
pinzgausk˘ dobytok. Pri obidvoch na‰ich
plemenách svoje poznatky a skúsenosti
uplatÀuje ako ãlen správnej rady a pred-
seda ‰ºachtiteºskej rady. Je tieÏ ãlenom
svetovej a európskej spoloãnosti chova-
teºov simentálskeho dobytka. Z hºadiska
medzinárodnej akceptácie vedeckej a
tvorivej osobnosti prof. Kúbeka treba
uviesÈ jeho dlhoroãné ãlenstvo v ISAG
(International Society of Animal Gene-
tics). Za jeho ãinnosÈ a aktivity bol ocene-
n˘ viacer˘mi medailami a uznaniami do-
mácich i zahraniãn˘ch in‰titúcií a riadia-
cich orgánov. Jeho jazyková pripravenosÈ

PREDSTAVUJEME

Rezort pôdohospodárstva vedie Miroslav JureÀa

Ing. Miroslav JureÀa (nar. 1954 v Skalici), absolvent PEF
V·P v Nitre a postgraduálneho ‰túdia na V·E v Bratislave.

Pôsobil ako ekonóm na JRD v Gbeloch, po roku 1990 sa
venoval rôznorod˘m podnikateºsk˘m aktivitám. Pôsobil vo
v˘konn˘ch riadiacich pozíciách, ale aj ako ãlen orgánov ob-
chodn˘ch spoloãností. Neustále sa venuje problematike
pôdohospodárstva a vidieka.

Aká je va‰a filozofia, ktorou sa riadite vo svojom súkromnom i profesijnom Ïi-
vote a ktorú by ste chceli presadzovaÈ aj ako minister pôdohospodárstva?

„Veºmi dôleÏité sú trpezlivosÈ, dôvera, viera a pracovitosÈ. Bez nich nemoÏno
napredovaÈ a úspe‰ne rie‰iÈ vzniknuté problémy.“ (RN 29/2006)

podloÏená odbornosÈou a zmyslom pre
diplomaciu bola príãinou i následkom je-
ho akceptácie v zahraniãí. Vykonal ne-
menovan˘ poãet ‰tudijn˘ch ciest a stáÏí,
ale aj verejnoprospe‰n˘ch misií (Nikara-
gua) ako vedec, pedagóg ãi akademick˘
funkcionár. Ich v˘sledkom bola nielen je-
ho osobná úãasÈ, ale odovzdanie poznat-
kov a ‰tafety budúcej participácie in˘m. V
tom je okrem in˘ch dobr˘ch vlastností aj
altruizmus osobnosti prof. Ing. Alojza
Kúbeka, PhD. Jeho trval˘ a stály optimiz-
mus a racionálny pohºad na beÏn˘ denn˘
Ïivot je nielen závideniahodn˘, ale aj in-
‰pirujúci. Vymenovanie v‰etk˘ch ãinností
a aktivít si vyÏaduje ‰ir‰í rozsah písanej
formy laudácia. Verím, Ïe pri ìal‰om, uÏ
celkom okrúhlom jubileu bude moÏn˘ e‰-
te ‰ir‰í záber.

NuÏ teda, pán profesor, kolega, priateº
Alojz, do ìal‰ích dní a rokov v‰etko naj-
lep‰ie, zdravie, porozumenie a trval˘ opti-
mizmus! Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

Menová únia, hospodárske otázky t˘kajúce sa zavádzania jednot-
nej meny v jednotliv˘ch krajinách Európskej únie. Aktuálna téma, 
o ktorú je záujem. Aj medzi ‰tudentmi z krajín strednej a v˘chodnej
Európy. Na prvej letnej ‰kole, ktorú pod názvom Ekonomika mone-
tárnej únie v dÀoch 21. augusta aÏ 3. septembra organizovala Fakul-
ta ekonomiky a manaÏmentu v spolupráci s národnou kanceláriou
CEEPUS-u, sa ich zi‰lo sedemnásÈ.

Ako nás informoval riaditeº medzinárodnej letnej ‰koly, Ing. PETER
SZOVICS, PhD., ‰tudenti sa v rámci troch predmetov (ekonomika mo-
netárnej únie, medzinárodné financie, finanãné trhy) zaoberali otázkami
súvisiacimi s vytvorením menovej únie v Európe. Okrem domácich pe-
dagógov predná‰ali odborníci z âeska a Maìarska (Ing. Lubor Lacina,
PhD., Ing. Radek Schmied, PhD., z MZLU v Brne; Ing. Tivadar Zakar,
PhD. z Vysokej ‰koly Károlya Róberta v Gyöngyösi a Dr. Miklós Lo-
soncz, PhD., z Univerzity Istvána Séchenyiho v Györi), ale pozvanie or-
ganizátorov prijal aj Mgr. Martin ·uster, PhD., z Národnej banky Sloven-
ska, ktor˘ sa zaoberá zavedením eura na Slovensku. 

Absolventi letnej ‰koly po dvojt˘ÏdÀovej intenzívnej práci dostali cer-
tifikát a kredity za absolvované predmety, ktoré sa im uznajú v rámci
systému ECTS. „Okrem ‰írenia dobrého mena na‰ej fakulty, univerzity
ãi mesta je tento spôsob ‰túdia v zmysle Bolonskej deklarácie aj zna-
kom vzájomnej dôvery medzi vysok˘mi ‰kolami pri uznávaní kreditov,“
povedal Ing. Szovics.

SedemnásÈ úãastníkov letnej ‰koly zo Srbska, Chorvátska, Maìar-
ska, âeska a Bulharska malo moÏnosÈ oboznámiÈ sa aj s históriou a krá-
sami ná‰ho regiónu. Programov˘ manaÏér letnej ‰koly Ing. Marián Tóth
nám prezradil, Ïe si prezreli pamätihodnosti Nitry, za turistikou sa vybrali
na Zobor aj do Bojníc a v Oponiciach ochutnali tamoj‰ie vína. -r-

perili ‰tudenti záhradníckych ‰kôl priamou
realizáciou diela, ktoré mali zadané aj 
s hlavnou my‰lienkou diela, ktoré mali 
v priestore zrealizovaÈ. Podobné praktiky
sú na záhradníckych v˘stavách západo-
európskych krajín beÏné, pretoÏe záhrad-
nícke odbory sú zamerané viac prakticky
ako u nás, ão im umoÏÀuje vyskú‰aÈ si
svoje vedomosti aj pred verejnosÈou. Aj
keì západné âechy sú od Nitry pomerne
vzdialené, prehliadka tohto typu v˘stavy
stojí za námahu z cestovania!

Ing. DANIELA KRAJâOVIâOVÁ, PhD.,
Ing. DAGMAR HILLOVÁ, PhD., 

Katedra biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch
úprav FZKI

www.uniag.sk
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Hlavné aktivity OOZ P·aV pri SPU v Nitre v letnom období

Máte radi kolky,
squash alebo tenis?

OZNAMUJEME

RADI UVEREJ≈UJEME

V¯BEROVÉ KONANIE

POZ¯VAME

âíslo Uzávierka Vyjde
1 7. 9. 2006 22.   9. 
2 28.   9.  6. 10.
3 12. 10. 20. 10.
4 26. 10. 3. 11.
5 9. 11.  16. 11.
6 23. 11. 1. 12.
7 7. 12. 15. 12.
8 4. 1. 2007 12.   1. 
9 18.  1. 26.   1.

10 1.  2. 9.   2.
11 15.  2. 23.   2.
12 1.  3. 9.   3.
13 15.  3. 23.   3.
14 29.  3. 5.   4.
15 12.  4. 20.   4.
16 26.  4. 4.   5.
17 10.  5. 18.   5.
18 24.  5. 1.   6.
19 7.  6. 15.   6.
20 21.  6. 29.   6. (1

40
/2

00
6)

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU oznamuje, Ïe 28. septembra
2006 o 11.00 h v zasadaãke Katedry ma-
naÏmentu a marketingu bude BASSAM
AL-TAZZA obhajovaÈ dizertaãnú prácu na
tému Vplyv privatizaãn˘ch a transformaã-
n˘ch procesov na reprodukciu a ekono-
mickú úãinnosÈ ºudsk˘ch zdrojov v poºno-
hospodársko-potravinárskom komplexe.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov oznamuje, Ïe 28. septem-
bra 2006 o 9.00 h na Katedre v˘Ïivy ºudí
(pavilón A, 2. posch., cviãebÀa AA-22)
bude Ing. KATARÍNA ·RAMKOVÁ, ex-
terná doktorandka KVª, obhajovaÈ dizer-
taãnú prácu na tému Vplyv nutriãn˘ch
faktorov a Ïivotného prostredia na vznik a
rozvoj osteoporózy.  

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva SPU oznamuje, Ïe 13. októbra
2006 o 9.00 h v zasadaãke na Katedre
v˘Ïivy zvierat (pavilón T, 4. posch.) bude
Ing. SO≈A SOLNICOVÁ, denná dok-
torandka na Katedre skladovania a spra-
covania rastlinn˘ch produktov FBP, ob-
hajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Trans-
formácia funkãn˘ch zloÏiek cereálií v po-
travinách nového typu.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 7. novembra 2006 sa
v zasadaãke Dekanátu MF (4. poschodie)
uskutoãnia obhajoby doktorandsk˘ch di-
zertaãn˘ch prác:

� o 9.00 h bude RNDr. VLASTA VO-
ZÁROVÁ, doktorandka na Katedre fyziky,
obhajovaÈ prácu na tému Meranie a mo-
delovanie transportn˘ch javov v biologic-
k˘ch poºnohospodárskych materiáloch;

Z listu profesora Tomasza Borecke-
ho, rektora Var‰avskej poºnohospodár-
skej univerzity, ktor˘ poslal koncom jú-
na rektorovi SPU: 

VáÏen˘ pán rektor,
chcel by som sa Vám poìakovaÈ za
úãasÈ súboru Zobor na DÀoch Var‰av-
skej poºnohospodárskej univerzity. Jeho
vystúpenie na gala koncerte v Poºskom
divadle obdivovali domáci aj zahraniãní
hostia. Súbor prezentoval svoj program
na vysokej umeleckej úrovni a propago-
val tak nielen svoju univerzitu, ale aj rod-
nú krajinu – Slovensko. 

Te‰íme sa, Ïe ná‰ súbor PROMNI bu-
de môcÈ  predstaviÈ svoj program na folk-
lórnom festivale Akademická Nitra 2006. 

E‰te raz Vám chcem poìakovaÈ a zá-
roveÀ poblahoÏelaÈ k úÏasnému súboru,
ktor˘ Va‰a univerzita má. Prajem Zobo-
ru veºa profesionálnych úspechov na do-
mácom i medzinárodnom poli.

S pozdravom prof. Tomasz Borecki

VáÏení ãlenovia i neãlenovia odborov na SPU! 

Dovoºte mi v mene Rady OOZ P·aV pri SPU v Nitre uviesÈ
novú rubriku v dvojt˘Ïdenníku Poºnohospodár. Poãas predsta-
vovania kandidátov na funkciu predsedu rady odborovej organi-
zácie som vám okrem iného prisºúbil zv˘‰iÈ informovanosÈ o na-
‰ich aktivitách. Informácie, ktoré sa k vám dostávajú prostred-
níctvom predsedov fakultn˘ch a dielensk˘ch organizácií, ako 
i písomne doruãované oznamy vedúcim úsekov a informácie
zverejÀované na webovej stránke roz‰irujeme o tok informácií v
na‰om Poºnohospodári. 

Od prvého zasadnutia novozvolenej rady, konaného 28. aprí-
la, uplynuli ‰tyri mesiace. Prvé zasadnutie Rady OOZ v tomto
akademickom roku sa uskutoãnilo 7. septembra. Zápisnice sú
k dispozícií v kancelárii rady, u predsedov fakultn˘ch a dielen-
sk˘ch organizácií a v elektronickej forme na citovanej webovej
stránke. V‰etci vami zvolení odboroví funkcionári sa snaÏia tl-

moãiÈ poÏiadavky a záujmy ãlenov odborov u zamestnávateºa.
Treba zdôrazniÈ aj tú skutoãnosÈ, Ïe na v‰etk˘ch rokovaniach s
vedením univerzity zastupujeme aj neãlenov odborov. Aj mo-
mentálne sa zaoberáme námetmi a pripomienkami, ktoré vyply-
nuli z aktivít, ktoré odbory poriadali v letnom období.

VáÏení zamestnanci SPU, verím, Ïe nová rubrika bude dob-
re plniÈ úlohu sprostredkovateºa. ZároveÀ uvítame aj va‰e pod-
nety, ktoré môÏete doruãiÈ písomne, e-mailom, alebo osobne do
kancelárie rady na 3. poschodí pavilónu AE. Chcem vás ubez-
peãiÈ, Ïe dvere kancelárie sú pre vás poãas stránkov˘ch hodín
vÏdy otvorené. 

Do nastávajúceho akademického roka, v ktorom sa pripravu-
jeme na nové kolektívne vyjednávanie, vám v mene Rady OOZ
prajem veºa osobn˘ch i pracovn˘ch úspechov!

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda Rady OOZ P·aV pri SPU v Nitre

rokovanie predsedu
Rady OOZ s predsedom
OZ P·aV na Slovensku,
Ing. J. Ga‰peranom a
predsedom zdruÏenia V·
a PRO, doc. RNDr. I. Ha-
verlíkom, PhD., o pracov-

no-právnych otázkach a valorizácii platov,
platnej od 1. 7. 2006, 

letná ‰kola v prírode v Raãkovej doline
(1.- 8. júla 2006) pre 40 detí zamestnancov
SPU, ktoré sprevádzalo päÈ v˘chovn˘ch
pracovníkov a lekárka, 

letné pobyty zamestnancov SPU a ich
rodinn˘ch príslu‰níkov (87 osôb) v rôznych
rekreaãn˘ch zariadeniach na Slovensku, v
âechách a v Maìarsku, 

rokovanie s rektorom SPU o pohyblivej

pracovnej dobe v odôvodnen˘ch prípa-
doch (vysoké teploty, zabezpeãenie pre-
vádzky pracovísk a experimentálnych v˘-
skumn˘ch prác), pri dodrÏaní t˘Ïdennej v˘-
mery pracovného ãasu,

kultúrne zájazdy: Praha a okolie (20. –
23. 7. a 27. – 30. 7. 2006, 84 úãastníkov),
Banská ·tiavnica – Ko‰ice – Tokaj (10. –
13. 8 a 17. – 20. 8. 2006, 76 úãastníkov),
medzinárodn˘ záhradnícky veºtrh v rakús-
kom Tullne (25. 8. 2006, 37 úãastníkov),

rokovanie s vedením SPU a zástupca-
mi fi Gastromir o skvalitnení stravova-
nia. Na základe pripomienok zamestnan-
cov sa dohodlo, Ïe sa zv˘‰i hygiena ria-
dov, príborov a podnosov, nápoje v samo-
obsluÏnej ãasti jedálne sa budú podávaÈ v
jednorazov˘ch pohároch, zv˘‰i sa pestrosÈ

stravy o podávanie diétneho jedla v rámci
doplnkovej stravy, bude sa menej soliÈ a u-
stanoví sa spoloãná stravovacia komisia,
ktorá zaãne svoju ãinnosÈ najneskôr do 30.
9. 2006.

obnovenie, príprava a zabezpeãenie
turnaja troch univerzít vo futbale (TU vo
Zvolene, SPU v Nitre a UVL v Ko‰iciach) o
Putovn˘ pohár rektorov, ktor˘ sa uskutoãní
20. septembra 2006 vo Zvolene.  

anal˘za kampane a úlohy OZ P·aV:
Projekt na získavanie nov˘ch ãlenov do
OZ P·aV na Slovensku.

Poz˘vame vás do plnoautomatizovanej
kolkárne s dvojdráhou, ktorá je súãasÈou
novej tenisovej haly v tenisovom komplexe
na Chrenovej. Po viacer˘ch vydaren˘ch
podujatiach je predpoklad, Ïe bude vytvo-
ren˘ kolkársky oddiel, zaraden˘ do pravi-
delnej súÈaÏe. PrihlásiÈ sa môÏu jednotlivci,
pracoviská i fakulty. Kontakt: Peter.Krajnak
@uniag.sk, klapka: 4502.

SúãasÈou komplexu sú aj dva squasho-
vé kurty s príslu‰enstvom a moÏnosÈou ob-
ãerstvenia. Pôsobí tu druÏstvo squashu,
ktoré je zaradené do ligovej súÈaÏe. Záu-
jemcovia získajú informácie priamo v ob-
jekte u p. K. Kargerovej, alebo na tel. ã.
0903 214212. 

Pre fanú‰ikov tenisu sú v zaãínajúcej
zimnej sezóne pripravené dve tenisové ha-
ly so ‰tyrmi kurtami so ‰piãkov˘m povr-
chom Green Set. Kontakt: Tenisov˘ club,
653 3681, 733 6347.

P. KRAJ≈ÁK, Z. BELAJ

ZAZNAMENALI SME
➤ V dÀoch 4. – 6. 9. 2006 sa uskutoã-
nil druh˘ roãník konferencie TRADIâNÉ
AGROEKOSYSTÉMY, zameranej na
problematiku revitalizácie a trvalo udr-
Ïateºného vyuÏívania tradiãn˘ch eko-
systémov a rie‰enie sociálno-ekono-
mického rozvoja vidieka v súlade s pro-
gramom Politika kvality na Slovensku.
Podujatie pripravil In‰titút ochrany bio-
diverzity a biologickej bezpeãnosti,
Katedra genetiky a ‰ºachtenia rastlín
FAPZ a AGROGENOFOND, n.o. Nitra. 

➤ O súãasn˘ch poznatkoch v oblasti
genetiky zvierat a ich praktickom vyuÏi-
tí diskutovali úãastníci 22. roãníka me-
dzinárodnej vedeckej konferencie DNI
GENETIKY, ktorá sa konala 12. – 14. 9.
2006. Organizátorom podujatia bola
Katedra genetiky a plemenárskej bioló-
gie FAPZ v spolupráci s ìal‰ími in‰titú-
ciami.

➤ Pri príleÏitosti pätnásteho v˘roãia
svojho vzniku zorganizovala Katedra
spoloãensk˘ch vied vedeckú konferen-
ciu na tému PROBLÉMY A PERSPEK-
TÍVY HUMANIZÁCIE VZDELÁVANIA

(13. 9. 2006). Jej cieºom bolo priblíÏiÈ
obsahovú rozmanitosÈ a ‰truktúru po-
núkan˘ch predmetov a predstaviÈ sme-
ry pozitívneho rozvoja humanitn˘ch dis-
ciplín. 

➤ PrezentovaÈ najnov‰ie poznatky v ob-
lasti meracích prístrojov pre pedológiu,
hydrológiu, geológiu, vzorkovanie od-
padov, pôdneho vzduchu a sedimentov
bolo cieºom odborného seminára PRÍ-
STROJE PRE DIAGNOSTIKU ÎIVOT-
NÉHO PROSTREDIA, ktor˘ zorganizo-
vala 18. 9. 2006 Katedra krajinného in-
Ïinierstva FZKI.

➤ MANAÎMENT V¯ROBN¯CH SYS-
TÉMOV S PODPOROU INFORMAâ-
N¯CH TECHNOLÓGIÍ A RIADIACEJ
TECHNIKY bol názov tretej medziná-
rodnej vedeckej konferencie, ktorú 19.
– 20. 9. 2006 pripravila Katedra strojov
a v˘robn˘ch systémov v spolupráci s
ìal‰ími vedeck˘mi pracoviskami. Zá-
merom organizátorov bolo poukázaÈ na
súãasn˘ stav vo vyuÏívaní IT ako pod-
porn˘ch nástrojov v spektre v˘robn˘ch
odvetví a na ich moÏnosti pri racionál-
nom a efektívnom riadení v˘robn˘ch
procesov. -r-

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 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 funkcie vedúceho zamestnanca na pozíciu kvestora.

Podmienky:
- ukonãené inÏinierske ‰túdium ekonomického smeru,
- vykonávanie riadiacej práce v oblasti ekonomiky vysokého ‰kolstva minimálne 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-

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

- morálna bezúhonnosÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní, potvrdením o pra-

xi a odpisom z registra trestov zasielajte do 6. októbra 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 obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI
pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov krajinné plánovanie, urbanizmus a územné pláno-
vanie, ‰truktúra sídiel.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra, resp. príbuzn˘ odbor,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-

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

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

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia,
- pedagogická prax min. 2 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- uzávierka prihlá‰ok: 6. 10. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre zeleninárstva FZKI pre zabezpeãenie v˘-
uãby predmetov úãelové stavby v záhradníctve, zeleninárstvo.

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

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

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

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia príslu‰ného
odboru,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- uzávierka prihlá‰ok: 6. 10. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre chémie FBP pre za-
bezpeãenie v˘uãby predmetov organická chémia, anorganická chémia, chémia potravín.

Podmienky:
- V· vzdelanie, absolvent chemicko-technologickej fakulty,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke ale-

bo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m ove-

rením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky,
- nástup od 1. 11. 2006,
- uzávierka prihlá‰ok: 2. 10. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu predmetov eko-
lógia a ekologick˘ monitoring na Katedre ekológie FE·RR (na zastupovanie poãas ma-
terskej dovolenky).

Podmienky:
- V· vzdelanie prírodovedného smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent resp. po vykonaní dizertaãnej skú‰ky v danom

alebo príbuznom odbore,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo poho-

vorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom

vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok: 29. 9. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekonomiky FEM
pre v˘uãbu predmetu podnikateºská anal˘za a kontroling 
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekonomiky FEM
pre v˘uãbu predmetu podnikové hospodárstvo

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent resp. po vykonaní dizertaãnej skú‰ky,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo poho-

vorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom

vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- minimálne 3 roky pedagogickej praxe,
- skúsenosti z pobytov na zahraniãn˘ch univerzitách,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok: 6. 10. 2006;

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte na adre-
su: Rektorát SPU, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Farby a plody jesene
Botanická záhrada a Katedra ovoci-

nárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI
vás poz˘vajú na jesennú v˘stavu ovocia
a zeleniny spojenú s prehliadkou sklení-
kov, parku a vzorkovníc rastlín v sprievo-
de odborn˘ch pracovníkov BZ. SúãasÈou
v˘stavy budú odborné predná‰ky, kon-
zultácie, náv‰teva vivária, predaj ovocia,
zeleniny a v˘pestkov rastlín. Termín: 5. -
8. októbra 2006 od 10.00 do 17.00 h.
Vstupné: 10 Sk (deti do 15 rokov a ‰tu-
denti – vstup voºn˘). Vstupenky sú zloso-
vateºné, na troch v˘hercov ãakajú ceny v
podobe jabæãok, hrozna a papriky.

Pedagóg – pedagogika
V starovek˘ch gréckych Aténach sa

deti z bohat˘ch rodín vzdelávali a uãili do-
br˘m mravom u súkromn˘ch uãiteºov.
KaÏdé dieÈa ochraÀoval, vychovával a do
‰koly vodil otrok, ktorého volali paidagó-
gos (doslova: pais – chlapec, agó – ve-
diem). Paidagógos sa neskôr v Ríme na-
z˘val v˘razom paedagogus. A to je uÏ len
skok k dne‰nému pedagóg, pedagogika. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

� o 11.00 h bude Ing. RÓBERT BELLÉR,
doktorand na Katedre mechaniky a stroj-
níctva, obhajovaÈ prácu na tému Optima-
lizácia uzlov poºnohospodárskych strojov
vo fáze návrhu.

Harmonogram vychádzania
dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár

v ‰k. roku 2006/2007

Súkromná jazyková ‰kola
Nadácie ASPEKT

Akademická 4, NR
(budova Agroin‰titútu)

� 037/73 322 18, www.aspektnd.sk

PONÚKA:

� 1- a 2-SEMESTRÁLNE KURZY AJ, NJ
(2 x 2 hodiny t˘Ïdenne)

� INTERAKTÍVNE KURZY AJ, NJ
(1/3 s pedag., 2/3 samo‰túdium s CD) 

� CALLAN METÓDA (AJ 4x r˘chlej‰ie)
� INDIVIDUÁLNE KURZY AJ, NJ, SJ

(pre manaÏérov a firmy)
� UKÁÎKOVÉ HODINY *ZDARMA*
� 14 rokov pôsobenia na trhu
5 % ZªAVA pre rodinn˘ch príslu‰níkov
5 % ZªAVA pri registrácii do 30. 9. 2006
5 % ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov
ZÁPISY pre NR do 31. 10. 2006
ZÁPISY pre ZM do 15. 10. 2006

Mgr. Alena Stoilová, 0905/313 479
Gymnázium J. Kráºa, SNP 3, Zl. Moravce

OZ

www.uniag.sk


