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STΩPâEK

Jediná otázka

Dáva sa na známosÈ, Ïe 48. ‰tudentské imatrikulácie zaãínajú v piatok 10. no-
vembra o jednej popoludní sprievodom alegorick˘ch vozov mestom aÏ k DAB. Kto
neverí, nech tam beÏí! Snímka: za

Botanická záhrada má slúÏiÈ nielen
‰tudentom a akademickej obci, ale
stane sa aj miestom oddychu a relaxu
Nitranov. Foto: za

Ing. Ivanovi PA·KOVI, 
riaditeºovi ·tudentsk˘ch 

domovov a jedální SPU v Nitre
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Milí novoprijatí ‰tudenti, v t˘chto dÀoch sa zúãastÀujete na slávnostn˘ch imatri-
kuláciách v aule SPU, na ktor˘ch podºa zauÏívan˘ch zvyklostí prevezmete svoje v˘-
kazy o ‰túdiu a zloÏíte akademick˘ sºub. ZloÏením sºubu aj formálne potvrdíte prí-
slu‰nosÈ k akademickej obci SPU. Vedenie univerzity vám k tomuto kroku úprimne
blahoÏelá a zároveÀ ìakuje za prejavenú dôveru. 

Dostali ste sa na jednu z najprestíÏnej‰ích univerzít na Slovensku. Pôsobia na
nej pedagógovia, ktorí sú renomovan˘mi odborníkmi a jej absolventi sú na v˘-
znamn˘ch postoch nielen v rámci na‰ej krajiny. Sú teda v‰etky predpoklady, aby
‰túdium na jednej zo ‰iestich fakúlt univerzity viedlo k naplneniu va‰ich profesij-
n˘ch cieºov. Aj keì sa vám to dnes zdá v nedohºadne, tri ãi päÈ rokov ‰túdia pre-
behne veºmi r˘chlo. My, star‰í, vieme, o ãom hovoríme, preto vyuÏite svoj pobyt v
krásnom, historickom meste plnom mlad˘ch ºudí aj na kultúrno-spoloãenské ãi
‰portové vyÏitie, na vytvorenie nov˘ch celoÏivotn˘ch priateºstiev, ale hlavne na
vzdelávanie. K hodnotn˘m cieºom nevedú krátke a bezproblémové cesty. BlíÏiace
sa skú‰kové obdobie môÏe byÈ popretkávané chvíºami radosti aj smútku. Buìte
v‰ak trpezliví, cieºavedomí, vytrvalí, nedajte sa odradiÈ ãiastkov˘mi neúspechmi. Aj
po zlej Ïatve treba znovu siaÈ s nádejou na dobrú budúcu úrodu. 

Îeláme Vám veºa zdravia, ‰Èastia, úspe‰né vykroãenie do ‰túdia, veºa úspechov
v prvom skú‰kovom období, ale aj v celom ‰túdiu. RadosÈ vedenia univerzity bude
rásÈ s va‰ou percentuálnou úspe‰nosÈou na skú‰kach a postupom do ìal‰ích aka-
demick˘ch rokov. âím viacerí z vás to dotiahnu k vytúÏen˘m promóciám v aule
SPU v Nitre, t˘m väã‰ia bude spokojnosÈ vedenia univerzity. 

Doc. Ing. JOZEF REPISK¯, CSc., prorektor pre vzdelávanie

Pri ubytovaní na ·D je kaÏd˘ ‰tu-
dent povinn˘ zaplatiÈ kauciu vo v˘‰ke
300 Sk. Na ão sa tieto prostriedky vy-
uÏívajú?

– Prostriedky z kaucie sa vyuÏívajú
na odstránenie ‰kôd v spoloãn˘ch
priestoroch jednotliv˘ch ‰tudentsk˘ch
domovov, ktoré sú spôsobené ubyto-
van˘mi ‰tudentmi, príp. ich náv‰teva-
mi, v prípade, ak sa nezistí skutoãn˘
vinník. âerpanie kaucie za akademic-
k˘ rok 2005/2006 bude zverejnené na
internetovej stránke univerzity kon-
com tohto kalendárneho roka. -r-

- Botanická záhrada disponuje zbier-
kov˘m fondom subtropick˘ch a tropic-
k˘ch rastlín, obhospodaruje demon‰traã-
nú záhradu, ktorá slúÏi pre v˘uãbu pred-
metov z ovocinárstva, dendrológie, am-
pelografie, zeleninárstva, ale aj ‰peciál-
nych ãi technick˘ch plodín. V budúcnosti
plánujeme ìalej roz‰irovaÈ zbierkov˘
fond, skvalitniÈ starostlivosÈ oÀ. V parku
chceme zaloÏiÈ plochy, na ktor˘ch bude-
me sústreìovaÈ ná‰ domáci-autochtónny
materiál, hlavne ohrozené a miznúce
druhy. Pre zatraktívnenie priestorov BZ
by sme chceli vybudovaÈ nové voliérové
systémy pre chov menej nároãn˘ch, ale
na druhej strane zaujímav˘ch Ïivoãí‰-
nych druhov, hlavne z triedy vtákov, kto-
ré môÏu byÈ vonku aj cez zimné mesiace.
Boli by sme radi, keby slúÏili edukaãné-
mu procesu a zvy‰ovaniu environmentál-
neho povedomia verejnosti. Chceme pri-
stúpiÈ aj k rekon‰trukcii plochy, kde je mo-
mentálne umiestnená lama, sprístupniÈ
tento priestor náv‰tevníkom, aby mohli
nadviazaÈ priamy kontakt so zvieratami.
Samozrejme, chceme zatraktívniÈ aj
priestory dendrologick˘ch zbierok, takÏe
skutoãne je toho pred nami dosÈ a dosÈ.
Chcel by som podotknúÈ, Ïe jednou z na-
‰ich kºúãov˘ch úloh je zameraÈ pozornosÈ
na skleníkové priestory, ktoré slúÏia uÏ 
viac ako dvadsaÈ rokov. Pôvodné sklo
chceme postupne nahradiÈ polykarboná-
tov˘mi doskami, tzv. lexanom, pretoÏe
sklo uÏ nespæÀa potrebné parametre. 

Zaujala ma va‰a my‰lienka, Ïe by ste
chceli botanickú záhradu dostaÈ viac do
povedomia verejnosti, aby sa stala mie-
stom oddychu a relaxu Nitranov a náv-
‰tevníkov mesta. Máte uÏ aj reálnu
predstavu, ako to uskutoãniÈ?

- Záhrada a park slúÏia samozrejme
predov‰etk˘m ‰tudentom a akademickej
obci, ale chceli by sme vyjsÈ v ústrety aj
verejnosti. Pre zatraktívnenie treba v‰ak
park vybaviÈ drobnou záhradnou archi-
tektúrou, laviãkami, zákutiami pre od-
dych, takisto by mala byÈ moÏnosÈ ob-
ãerstviÈ sa ãi zakúpiÈ si okrasn˘ materiál.
Boli by sme radi, keby sa nám v parku
podarilo postaviÈ nov˘ skleník, nieão na
spôsob fatamorgány, kde by sme radi
prezentovali mediterán, nie tropickú ani
subtropickú flóru, ktorá je energeticky

nároãná. Stredozemná oblasÈ je nám
najbliÏ‰ia a pri dne‰n˘ch klimatick˘ch
zmenách vidno, Ïe sa k nám posúva ão-
raz bliÏ‰ie. TakÏe staãí skutoãne vytvoriÈ
iba podmienky na prezimovanie rastlín 
z tejto ãasti Európy a budeme môcÈ aj 
u nás obdivovaÈ flóru, ktorú beÏne vidí-
me na dovolenkách v Chorvátsku ãi 
v ·panielsku. Máme teda smelé plány,
budeme sa uchádzaÈ o prostriedky zo
‰trukturálnych fondov ãi z in˘ch zdrojov
a grantov na ich realizáciu.

Pri otvorení akademického roka sme
boli nad‰ení v˘zdobou foyera a okolia
univerzity a kvitovali to aj hostia. Bude-
te v tomto trende pokraãovaÈ?

- Myslím si, Ïe je to Ïiaduce a podºa
mojej mienky by to mala byÈ samozrej-

„Botanická záhrada SPU je dôleÏitou súãasÈou univerzity a svojimi aktivi-
tami jej robí dobré meno“, pí‰e sa v zápisnici z kolégia rektora, ktoré hodno-
tilo jej ãinnosÈ za uplynulé obdobie. Po otvorení tradiãnej v˘stavy jesenn˘ch
plodov sme sa nového riaditeºa záhrady Ing. JURAJA KUBU sp˘tali, aké sú
jeho predstavy o ìal‰om smerovaní tohto pracoviska.

Ako rád by som aj po rokoch preÏil
tie krátke, ale nezabudnuteºné stret-
nutia v jeho prítomnosti. âas v‰ak ply-
nie pre v‰etk˘ch rovnako a pre neho
sa naplnil. Zívajúca prázdnota bez je-
ho typickej prítomnosti, jeho slov, (prí-
vetivého) pohºadu je citeºná dodnes.

A keì sa plameÀ svieãky v t˘chto
dÀoch zaãínajúceho novembra, bez
viditeºného závanu vetra, zaãína na-
kláÀaÈ na stranu za zvukov praskajú-
ceho vosku, pripomína uÏ nemoÏné –
typickú prítomnosÈ ºudí, ktor˘ch sme
si váÏili a mali radi - spomínam si aj na
neho. SpoloãnosÈ, v ktorej sme sa
ocitli aj vtedy, bola skôr menej poãet-
ná ako ‰iroká, kaÏd˘ hovoril s kaÏd˘m
a v‰etci so v‰etk˘mi. 

VÏdy zaujal, nebol suverén, skôr
rozpaãit˘. Jeho vyjadrenia boli strohé,
nie rozsiahle, málovravnosÈ mala v‰ak
logick˘ obsah a patriãnosÈ k tomu, 
o ãom sa hovorilo. Nevynucoval si po-
zornosÈ gestikuláciou ani zvy‰ovaním
hlasu. Keì sa v‰ak ozval, to známe,
ale zatiaº nevysvetlené elektrizovalo
okruh prítomn˘ch, ruka so zdvihnut˘m
pohárom sa zastavila, zaãaté vety zo-
stávali nedopovedané a pohºady a
ucho vnímajúce hlas obracali sa k ne-
mu. Tak skonãilo aj toto zvlá‰tne stret-
nutie. Podaním ruky najbliÏ‰ím v okolí
a s vºúdnym pozdravom ostatn˘ch
odi‰iel. 

Postar‰í ãlovek vedºa mÀa – nepo-
znal som ho - skôr pre seba ako pre
ostatn˘ch poznamenal: „Voºaão dobré
a vzácne je v tom ãloveku“. Spoloã-
nosÈ pokraãovala v zábave a rozhovo-
roch ìalej, ale nieão nehmotné a vy-
pæÀajúce priestor a náladu okolo nás
sa stratilo. Práve to, ão pri jeho slo-
vách vypæÀalo na‰e podvedomie a
vzbudzovalo na‰u pozornosÈ, to, ão
moÏno nevedomky rozdával a ãoho je
medzi nami aj dnes tak málo. 

Prof. JOZEF KULICH
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� V priestoroch Agroin‰titútu sa 9. no-
vembra 2006 o 9.30 h zídu úãastníci
dvojdÀového celoslovenského seminára
75 rokov kontroly úÏitkovosti o‰ípa-
n˘ch na Slovensku, ktor˘ organizuje
SPU v spolupráci so ·tátnym plemenár-
skym ústavom SR a ·tátnou veterinár-
nou a potravinovou správou SR. S refe-
rátmi k problematike chovu a produkcie
o‰ípan˘ch vystúpia, okrem domácich od-
borníkov, aj predná‰ajúci z âR, Kanady a
·vajãiarska; súãasÈou seminára bude
tieÏ prezentácia firiem pôsobiacich v tej-
to oblasti. PopoludÀaj‰í program prvého
dÀa bude venovan˘ Ïivotnému jubileu
profesora V. Sidora a Ing. J. ·oltésa, ako
aj oceneniu zaslúÏil˘ch pracovníkov a
partnersk˘ch organizácií. 

� PriblíÏiÈ úlohy ‰tátu pri zaisÈovaní ob-
ãianskej bezpeãnosti, zhodnotiÈ priprave-
nosÈ orgánov krízového riadenia verejnej
správy, hospodárskej mobilizácie a civil-
nej ochrany obyvateºstva a zváÏiÈ moÏ-
nosti vyuÏitia ekonomickej podpory EÚ pri
posilÀovaní bezpeãnosti obãana a úze-

mia je zámerom organizátorov vedeckej
konferencie s medzinárodnou úãasÈou na
tému Rie‰enie krízov˘ch situácií v ‰pe-
cifickom prostredí. Podujatie urãené
pracovníkom krízového riadenia na v‰et-
k˘ch stupÀoch ‰tátnej správy a samos-
právy, manaÏmentom podnikateºsk˘ch
subjektov, záchrann˘ch a bezpeãnost-
n˘ch zborov, ako aj vedeck˘m a pedago-
gick˘m pracovníkom pripravuje 9. – 10.
novembra 2006 v luãeneckom hoteli Re-
duta Katedra európskych ‰túdií FE·SR 
v spolupráci s Úradom vlády SR a SAPV.

� Fakulta biotechnológie a potravinárstva
je organizátorom druhej vedeckej konfe-
rencie s medzinárodnou úãasÈou Bezpeã-
nosÈ a kvalita surovín a potravín, ktorá
sa uskutoãní 9. novembra 2006 od 9.00 h
v Kongresovom centre SPU. Podujatie
má predstaviÈ najnov‰ie poznatky z ob-
lasti kvality, bezpeãnosti a hygieny suro-
vín a potravín, genetick˘ch zdrojov, mo-
lekulárnych markérov hospodársky v˘-
znamn˘ch vlastností a z oblasti perspek-
tívy ‰ºachtenia na kvalitu produkcie. -r-

NEPREHLIADNITE

AVIZUJEME

Plénum Slovenskej rektorskej kon-
ferencie na svojom 36. riadnom za-
sadnutí v Trnave prijalo Etick˘ kódex
zamestnancov vysok˘ch ‰kôl. Náj-
dete ho na www.srk.sk/autoupload/
ETICKY_VS.doc

Správna rada SPU pod vedením jej
predsedu Ing. Petra Vendelína vzala
na vedomie V˘roãnú správu o hospo-
dárení vysokej ‰koly za rok 2005 bez
pripomienok. Univerzita dosiahla cel-
kov˘ hospodársky v˘sledok v sume 
6 640 tis. Sk. V diskusii boli vyjadrené
pozitívne stanoviská k hodnoteniu do-
siahnutého v˘sledku. V rámci ìal‰ie-
ho správna rada súhlasila s rozdele-
ním dotaãn˘ch prostriedkov na rok
2006, ktor˘ bol schválen˘ Akademic-
k˘m senátom SPU dÀa 10. mája t.r. a
vyjadrila súhlas s nadobudnutím
vlastníctva nehnuteºnosti Hotel Agro-
komplex (pozemky a stavby) v sume
13 mil. 200 tis. Sk a pozemku Quatro
s v˘merou 11 567 m2 za kúpnu cenu
13 186 380 Sk. V zmysle svojho ‰ta-
tútu správna rada súhlasila s odkúpe-
ním majoritnej ãasti podielu v obchod-
nej spoloãnosti Volejbal Nitra, s.r.o., 
v sume 107 100 Sk. Vzala na vedo-
mie ÏiadosÈ Ing. Sergeja Kozlíka o
uvoºnenie z ãlenstva v SR SPU z dô-
vodu dlhodobého pobytu v zahraniãí,
súvisiaceho s poslaneck˘m mandá-
tom v Európskom parlamente a uloÏi-
la rektorovi SPU predloÏiÈ ministrovi
‰kolstva SR návrh na vymenovanie
nového ãlena rady. Zástupcom ‰tu-
dentskej ãasti akademického senátu
v správnej rade sa stal Pavel Hala‰-
ka. Rokovanie SR SPU sa konalo 13.
septembra 2006. -r-



(Dokonãenie z 1. str.)

Na nedeºnú prechádzku 
(aj) do botanickej záhrady

Profesor Viktor Sidor osemdesiatroãn˘

K Ïivotnému jubileu Ing. Jozefa ·oltésa

Okná do podnikania otvorené

Poºnohospodárska 
technika v Trenãíne

V t˘chto dÀoch sa v˘znamného Ïivotného jubilea
doÏíva osobnosÈ, patriaca ku generácii, ktorá sa
veºkou mierou zaslúÏila o rozvoj vysokého poºno-
hospodárskeho ‰kolstva a Ïivoãí‰nej v˘roby nielen
na Slovensku, ale aj v b˘val˘ch ‰tátno-politick˘ch
formáciách.

skumu a pod jeho vedením bolo vypraco-
van˘ch 21 závereãn˘ch správ v˘skum-
n˘ch úloh.

K dosiahnut˘m v˘sledkom v˘razne
prispeli aj jeho ‰tudijné pobyty, predná‰-
kové turné a úãasÈ na odborn˘ch poduja-
tiach vo väã‰ine ‰tátov Európy. V˘sled-
kom jeho pedagogického pôsobenia na
V·P je niekoºko tisíc absolventov, stovky
diplomantov a 20 kandidátov vied. Bol
ãlenom i predsedom komisií pre obhajoby
kandidátskych aj doktorsk˘ch dizertaã-
n˘ch prác z vedného odboru ‰peciálna
zootechnika, ãlenom vedeck˘ch rád vyso-
k˘ch ‰kôl, fakúlt a v˘skumn˘ch ústavov.
Dlhé roky sa podieºal na ãinnosti Vedec-
kého kolégia SAV pre poºnohospodárske,
lesnícke a veterinárske vedy Odboru Ïivo-
ãí‰nej v˘roby âSAZ. V súãasnosti je ãest-
n˘m ãlenom SAPV.

Z celospoloãenského hºadiska dôleÏitou
úlohou bolo pôsobenie prof. Sidora vo
Federálnom zhromaÏdení b˘valej âSSR.
Za svoju ãinnosÈ bol ocenen˘ viacer˘mi
‰tátnymi vyznamenaniami. DôleÏité je, Ïe
v‰etky aktivity venoval nielen rozvoju
vlastnej osobnosti, ale hlavne rozvoju
vzdelávania, poznania, kultúrneho a spo-
loãenského povznesenia slovenského poº-
nohospodárstva v ‰irokom kontexte ná-
rodn˘ch i medzinárodn˘ch súvislostí. Vo
vzÈahu k ãasu i dobe aktívneho pôsobenia
jubilanta nebola táto cesta jednoduchá.
Dokumentuje to aj skutoãnosÈ, Ïe v rovna-
kom ãase si pripomíname aj ‰esÈdesiat-
roãné jubileum K·Z a b˘valej Agronomic-
kej fakulty SPU, ão bola organická súãasÈ
jeho tvorivého Ïivota.

Do ìal‰ích rokov Ïivota Vám, váÏen˘
pán profesor, prajeme pevné zdravie, opti-
mizmus, radosÈ z Va‰ich blízkych a spo-
kojnosÈ s vykonanou prácou.

Prof. Ing. ONDREJ DEBRECÉNI, PhD.
a kolektív Katedry ‰peciálnej zootechniky

k zdokonaºovaniu ‰ºachtiteºskej práce. Vo
svojom smerovaní nadviazal na mnohé
my‰lienkové odkazy svojho predchodcu,
prof. Dr. Ing. Vojtecha Kováãa. 

Ako dekan Agronomickej fakulty a pro-
rektor pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ riadil
rozvoj pedagogickej a hlavne v˘skumnej
ãinnosti s geniálnou prezieravosÈou tak˘mi
smermi, z ktor˘ch mnohé sú aktuálne do-
dnes. Medzi prv˘mi pochopil praktick˘ v˘-
znam a dôleÏitosÈ vzÈahov medzi genoty-
pom a chovateºsk˘m prostredím v pod-
mienkach veºkov˘roby. Preto orientoval
vedeckov˘skumnú kapacitu K·Z i zoo-
technickej ãasti AF na etológiu hospodár-
skych zvierat. Na úãel exaktného v˘skumu
správania sa zvierat, pôsobenia rôznych
stresov a adaptácie zvierat bolo pod jeho
vedením vybudované etologické laborató-
rium, ktoré sa stalo materiálnou i duchov-
nou základÀou rozvoja ‰pecifickej etolo-
gickej ‰koly. Vyrástli z nej viacerí popred-
ní odborníci, ktorí pokraãujú v jeho diele.

Za originálne v˘sledky a poznatky v ob-
lasti stresu a adaptácie HZ v Ïivoãí‰nej
veºkov˘robe bola kolektívu autorov pod
vedením prof. Sidora v roku 1981 udelená
Národná cena SSR.

Publikaãná aktivita jubilanta predstavu-
je viac ako 400 pôvodn˘ch vedeck˘ch a
odborn˘ch prác, mnoÏstvo popularizaã-
n˘ch ãlánkov, stanovísk a odborn˘ch po-
sudkov. Je autorom alebo spoluautorom
26 kniÏn˘ch publikácií, vysoko‰kolsk˘ch
uãebníc a skrípt. Bol koordinátorom hlav-
n˘ch úloh ‰tátneho plánu základného v˘-

75 ROKOV KONTROLY ÚÎITKOVOSTI O·ÍPAN¯CH NA SLOVENSKU

mosÈ, aby vstupn˘ priestor univerzity
oslovil ‰tudentov, zamestnancov, ale aj
náv‰tevníkov nieãím zaujímav˘m a es-
tetick˘m. Chceme urobiÈ aj trvalé expo-
zície a tieto priestory vyuÏívaÈ pri v˘-
znamn˘ch príleÏitostiach v Ïivote uni-
verzity.

Botanická záhrada zaviedla peknú
tradíciu pravideln˘ch krátkodob˘ch v˘-
stav pod aulou. Napríklad kosatcov, rast-
lín tropického pralesa a podobne. Bu-
dete v nej pokraãovaÈ? 

- âinnosÈ BZ je skutoãne bohatá, veì
sa zúãastÀujeme na mnoÏstve v˘stav aj
mimo Nitry. V‰etko je to práca navy‰e,
pretoÏe na‰ím poslaním je predov‰et-
k˘m staraÈ sa o zbierkov˘ fond. No t˘mi-
to ãinnosÈami sa prezentujeme aj pred
laickou verejnosÈou, ak ju tak moÏno na-
zvaÈ, pretoÏe „laici“ sú ãastokrát po od-
bornej stránke veºmi vyspelí. Obohacuje
to aj nás, pretoÏe si overujeme na‰e v˘-

sledky priamo v praxi, pestovatelia nám
vedia poskytnúÈ informácie, ako sa ma-
teriál správa v rôznych klimatick˘ch pod-
mienkach. Dnes sa nijaké pracovisko
nemôÏe uzatváraÈ do seba, komunikácia
je veºmi potrebná.

Pán riaditeº, prajeme vám, aby sa vám
to darilo pre radosÈ a úÏitok nás v‰et-
k˘ch! 

- V‰etko, ão robíme, robíme pre seba.
No myslím si, Ïe skutoãne treba poz-
dvihnúÈ povedomie t˘kajúce sa vecí oko-
lo nás. Aby bol kaÏd˘ zainteresovan˘
svojím dielom. âloveka tro‰ka trápi, keì
sa v jeden deÀ areál univerzity uprace a
na druh˘ nájdete opäÈ rozhádzané od-
padky. Îije tu budúca inteligencia a keì
vidíte ‰tudenta dopiÈ limonádu a zahodiÈ
fºa‰ku k plotu, tak vás to zabolí. Ale to je
uÏ o o kultúre ná‰ho kaÏdodenného Ïi-
vota…

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

Curriculum vitae
Ing. Juraj Kuba (1960), ‰tudoval na Katedre záhradníc-

tva v Lednici na Morave. Od r. 1983 pracoval vo VÚ ovoc-
n˘ch a okrasn˘ch drevín v Bojniciach ako vedúci prevádz-
ky, v r. 1992-1995 ako záhradn˘ inÏinier v nemeckej firme
GalaBau. V rokoch 1995-1998 bol v˘konn˘m riaditeºom fi
Tvorba a údrÏba zelene, s.r.o., spravujúcej mestskú zeleÀ
v Îiline. V r. 1998 nastúpil na miesto správcu ka‰tieºa a

parku v Dolnej Krupej a v r. 2001 zaãal pracovaÈ na odbore Ïivotného pro-
stredia KÚ v Îiline ako samostatn˘ radca. Od r. 2002 riaditeº Arboréta MlyÀa-
ny, od r. 2005 vo funkcii vedeckého asistenta. Prezident Slovenského roza-
klubu vo Zvolene, ktor˘ je ãlenom Svetovej ruÏiarskej federácie.

Ochrana biodiverzity

Celosvetov˘ summit o trvalo udrÏateº-
nom rozvoji v Johannesburgu v r. 2002
Ïiadal spomaliÈ proces poklesu biodiver-
zity na planéte do roku 2010. Európska
únia sa zaviazala celkom zastaviÈ tento
pokles. T˘mito otázkami, ale najmä, ako
to dosiahnuÈ, sa zaoberal prv˘ európsky
kongres konzervaãnej biológie v Egeri,
ktor˘ zorganizovala spoloãnosÈ rovnaké-
ho mena. Kongres, ktor˘ sa konal od 22.
do 26. augusta tohto roku, tvorili plenár-
ne predná‰ky, tematické sympóziá a
workshopy. Zaujali najmä predná‰ky o
biodiverzite sveta a jej ohrození z pohºa-
du Európy a o sieti chránen˘ch území

NATURA 2000, druhú predniesol Dr. La-
dislav Miko, riaditeº sekcie ochrany prí-
rodn˘ch zdrojov EK v Bruseli. 

Eger, historické mesto severov˘chod-
ného Maìarska, prijalo úãastníkov kon-
gresu s otvorenou náruãou. Zámer sú-
strediÈ takmer tisíc úãastníkov sa síce
celkom nepodaril, ale stovky úãastníkov,
vedcov a vysoko‰kolsk˘ch úãiteºov, dok-
torantov a postdoktorandov, zástupcov
mimovládnych a záujmov˘ch organizá-
cií, aj riadiacich pracovníkov a politikov
európskeho formátu, tvorilo fórum mimo-
riadneho v˘znamu.

Pre nás to bola príleÏitosÈ prezentovaÈ
náuku o ochrane biodiverzity – biosozo-
lógiu – ako odbor, ktor˘ má v Európe,
prinajmen‰om strednej a v˘chodnej, dlh-
‰iu tradíciu ako konzervaãná biológia 
v severnej Amerike. Na Slovensku vy-
chádza vedeck˘ ãasopis Biosozológia.
Diskusia s protagonistami disciplíny a
autormi americk˘ch uãebníc bola veºmi
zaujímavá. V˘sledky kongresu sa pre-
mietnu do v˘uãby predmetov a ‰tudij-
n˘ch programov na na‰ej univerzite.
Chceli by sme veriÈ, Ïe sa stanú aj sú-
ãasÈou národnej stratégie ochrany biodi-
verzity a koncepcie ochrany prírody u
nás. PAVOL ELIÁ·, Katedra ekológie 

Narodil sa 20. októbra 1926 v Porosto-
ve, okr. Michalovce. V roku 1952 ukonãil
Vysokú ‰kolu poºnohospodárskeho a les-
níckeho inÏinierstva v Ko‰iciach a stal sa
vedeck˘m a‰pirantom, neskôr asistentom,
docentom a napokon profesorom na
Katedre ‰peciálnej zootechniky (K·Z). 

Prof. Ing. Viktor Sidor, DrSc., emeritn˘
profesor, b˘val˘ vedúci K·Z, viacnásobn˘
dekan Agronomickej fakulty a prorektor
V·P v Nitre, je stále uznávanou pedago-
gickou a vedeckou osobnosÈou doma aj v
zahraniãí. Pod jeho odborn˘m vedením
vyrástol na katedre tím vedecko-pedago-
gick˘ch pracovníkov, ktor˘ sa v˘znamne
podieºal na rozvoji vedeckého poznania v
oblasti Ïivoãí‰nej v˘roby, vzdelávania vy-
soko‰kolsk˘ch odborníkov, ale hlavne pri
uplatÀovaní systémov˘ch prístupov zveºa-
ìovania Ïivoãí‰nej v˘roby na Slovensku.
Bol a je osobnosÈou, ktorá získané po-
znatky dokázala efektívne realizovaÈ v pe-
dagogickej a v˘robnej praxi. 

Prioritou jeho ãinnosti na poli rozvoja Ïi-
voãí‰nej v˘roby bol najmä chov o‰ípa-
n˘ch. V praktickej oblasti predov‰etk˘m
‰ºachtenie, organizácia a technologické
systémy rie‰enia veºkov˘robn˘ch foriem
vertikály chovu o‰ípan˘ch. V˘znamne
prispel k vy‰ºachteniu slovenskej ãierno-
strakatej a bielej mäsovej o‰ípanej i viace-
r˘ch úÏitkov˘ch typov hybridov. Pod jeho
metodick˘m vedením bola pri katedre vy-
budovaná prvá Slovenská experimentálna
stanica v˘krmovosti a jatoãnej hodnoty,
ktorej v˘sledky prispeli a stále prispievajú

a hybridizaãného programu vyÏadovali vy-
sokú odbornosÈ, citliv˘ prístup k chovate-
ºom a mnoÏstvo namáhavej práce. Aj jeho
zásluhou sa v rokoch 1970–1980 roz‰írila
kontrola úÏitkovosti zo 400 na 26 tisíc
prasníc.

Spolu s prof. Sidorom a ìal‰ími odbor-
níkmi z SPU a VÚÎV sa zaslúÏil o vybu-
dovanie prv˘ch testovacích staníc v˘krm-
nosti a jatoãnej hodnoty o‰ípan˘ch a za-
vedenie testácie o‰ípan˘ch na vlastnú ú-
ÏitkovosÈ, ako aj inseminácie o‰ípan˘ch
do praxe. Uvedené metódy metodicky roz-
pracovával a riadil. V˘znamn˘ je aj jeho
podiel na tvorbe a uznávaní plemien biela
mäsová a slovenská mäsová o‰ípaná. Bol

zakladateºom Zväzu chovateºov o‰ípa-
n˘ch na Slovensku, kde vykonával funkciu
tajomníka. 

Z osobn˘ch vlastností jubilanta treba vy-
zdvihnúÈ pracovitosÈ a rozváÏnosÈ. Presne
a zrozumiteºne vedel formulovaÈ svoje zá-
mery a poÏiadavky. VáÏil si ºudí a dokázal
podriaden˘ch a chovateºov vÏdy správne
odborne usmerniÈ. Ing. ·oltés sa natrvalo
zapísal do histórie slovenského plemenár-
stva a bude slúÏiÈ ako vzor pre budúce ge-
nerácie z odborného aj ºudského hºadiska.

V mene v‰etk˘ch jeho spolupracovní-
kov z radov Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity mu chceme pri príleÏitosti
Ïivotného jubilea poìakovaÈ za vykonané
dielo a popriaÈ veºa zdravia a úspechov do
ìal‰ieho Ïivota! 

Prof. Ing. O. DEBRECÉNI, PhD., 
a kolektív Katedry ‰peciálnej zootechniky

Jozef ·oltés sa narodil v roku 1931 v
Rokycanoch pri Pre‰ove. Absolvoval
Strednú poºnohospodársku ‰kolu v Pfiero-
ve a v Olomouci a v roku 1957 ukonãil ‰tú-
dium na Zootechnickej fakulte Vysokej
‰koly zemûdûlskej v Brne. Od roku 1959
aÏ do odchodu na zaslúÏen˘ odpoãinok v
roku 1991 pôsobil v plemenárskej organi-
zácii, pôvodne na ·tátnej plemenárskej
správe v Bratislave, na úseku kontroly ú-
Ïitkovosti a plemenárskej práce v chove o-
‰ípan˘ch. Poãas zamestnania úspe‰ne
obhájil externú vedeckú a‰pirantúru na
K·Z pod vedením prof. Viktora Sidora.

Rozsah kontroly úÏitkovosti, tvorba kon-
cepcií a plo‰ná realizácia ‰ºachtiteºského

Nová uãebÀa s troma radmi na mod-
ro blikajúcich obrazoviek poãítaãov pri-
vítala v piatok 13. októbra pätnásÈ stre-
do‰kolákov z Gymnázia na Golianovej
ulici v Nitre v ·kole mladého podnika-
teºa, ktorá bola slávnostne otvorená na
Fakulte ekonomiky a manaÏmentu. Ako
informoval dekan fakulty Peter Bielik,
ide o vzdelávací projekt zameran˘ na
ºudské zdroje, podporen˘ Európskym
sociálnym fondom, ktorého cieºovou
skupinou sú ‰tudenti stredn˘ch ‰kôl ne-
ekonomického zamerania. „Radi by
sme im poskytli poznatky potrebné pre
dobré uplatnenie na trhu práce, aby po-
chopili filozofiu podnikania, ale aj v˘-

V dÀoch 25. aÏ 27. októbra mala na
V˘stavisku TMM, a.s., v Trenãíne pre-
miéru nová odborná v˘stava poºno-
hospodárskej techniky pod názvom
AGRO – TECH. Na v˘stavnej ploche 
4 450 m2 sa verejnosti predstavilo 46
vystavovateºov zo Slovenska, âeskej
republiky a Rakúska. V˘stava sa reali-
zovala v spolupráci s AGRIONom,
ZdruÏením v˘robcov a predajcov poº-
nohospodárskej techniky v SR. Od-
born˘m garantom sprievodného pro-
gramu, v rámci ktorého sa konali se-
mináre pre odbornú verejnosÈ na tému
vyuÏitia biomasy na energetické úãe-
ly, súãasn˘ch trendov technick˘ch a
technologick˘ch systémov v rastlinnej,
resp. Ïivoãí‰nej v˘robe, lisovania olej-
nat˘ch semien z repky a slneãnice,
poskytovania dotácií v agrosektore a
programu rozvoja vidieka SR v období
rokov 2007 – 2013 bola Mechanizaã-
ná fakulta SPU v Nitre.

(Z tlaãovej správy AGRO-TECH)

Úbytok biologickej rôznorodosti, jeden z celosvetov˘ch problémov ºudstva,
ohrozuje fungovanie ekosystémov na na‰ej planéte, a t˘m aj ich schopnosÈ pos-
kytovaÈ úÏitky, ktoré od nich oãakáva ºudská spoloãnosÈ, aby mohla existovaÈ as-
poÀ na súãasnej úrovni. Zánik mnoh˘ch miestnych populácií rastlín a Ïivoãíchov
zvy‰uje poãet ohrozen˘ch druhov a vymieranie druhov pokraãuje ìalej zvy‰ujú-
cou sa r˘chlosÈou. Dôrazne na to upozornila nedávno uverejnená správa o milé-
niovom posúdení stavu ekosystémov sveta (Millenium Ecosystem Assessment).

www.uniag.sk

V rámci T˘ÏdÀa európskej vedy sa 20. októbra na v˘skumnej báze Katedry trvalo
udrÏateºného rozvoja a Katedry ekológie v Seliciach uskutoãnil DeÀ poºa na tému
r˘chlorastúcich drevín a energetick˘ch rastlín. Zúãastnili sa na Àom rie‰itelia v˘-
skumn˘ch projektov zameran˘ch na alternatívne zdroje energie, zástupcovia spolu-
pracujúcich organizácií zo Slovenska a ·védska, predstavitelia mestsk˘ch a obec-
n˘ch samospráv a poºnohospodárskej v˘roby. Na snímke riaditeº VPP, s.r.o., Ing.
Brezovsk˘ (vpravo) so zástupcom ‰védskej firmy LANTMÄNNEN, Ing. Forgáãom,
pri obhliadke porastu r˘chlorastúcej ‰védskej v⁄by (Salix viminalis). KTUR

SpoloãnosÈ konzervaãnej biológie
(SCB - Society for Conservation Biolo-
gy) – biológie ochrany prírody, bola za-
loÏená v r. 1985 v USA. Prvú uãebnicu
napísal R. B. Primack v r. 1993, v r.
2001 vy‰la v ãeskom preklade pod ná-
zvom Biologické princípy ochrany príro-
dy. Táto medzinárodná profesionálna
spoloãnosÈ má dnes viac ako 12 tisíc
ãlenov po celom svete, zdruÏen˘ch v
siedmich regionálnych sekciách. Kon-
gres v Maìarsku zorganizovala európ-
ska sekcia, ktorá vznikla v roku 2005.

Je to zvlá‰tna zhoda okolností, Ïe sedemdesiatpäÈka Ing. Jozefa ·oltésa, CSc.,
sa zhoduje so 75. v˘roãím kontroly úÏitkovosti o‰ípan˘ch na Slovensku. Svojím dl-
horoãn˘m pôsobením na úseku chovu a plemenitby o‰ípan˘ch navÏdy zanechal
svoju stopu v praxi.

znam dobrého vzdelania v Ïivote. Táto
‰kola má zároveÀ slúÏiÈ aj ako prípra-
va na vysoko‰kolské ‰túdium a roz‰i-
rovanie obzoru mlad˘ch ºudí“, pripo-
menul dekan. 

Obsahovou náplÀou vzdelávacieho
projektu je iniciovaÈ kreatívne podnika-
teºské myslenie, objasÀovaÈ súvislosti
a zákonitosti fungovania trhovej ekono-
miky a podnikateºského subjektu. Té-
my sú zhrnuté do niekoºk˘ch vzdeláva-
cích modulov, tzv. okienok, zamera-
n˘ch na podnikanie, matematiku, cudzí
jazyk v obchodnom styku a informaãné
a komunikaãné technológie. 

K. POTOKOVÁ

Na zasadaní Rady vysok˘ch ‰kôl
SR 5. októbra 2006 v Bratislave sa
uskutoãnili voºby najvy‰‰ích predsta-
viteºov RVS. Do funkcie predsedu bol
zvolen˘ prof. Ing. Viktor Smie‰ko,
CSc., z FEI STU v Bratislave a pod-
predsedom sa stal doc. RNDr. Martin
Putala (UK v Bratislave). -ja-

Noví predstavitelia RVS



Aj netopiere chceli b˘vaÈ na Mladosti

ParíÏ-Marseille za tri hodiny a iné dobrodruÏstvá ‰tudentov záhradnej architektúry vo Francúzsku

PONDELOK 6. novembra
14.00 h Old Boys Match o po-

hár rektora – futbalové
zápasy medzi pracov-
níkmi nitrianskych uni-
verzít 
‰portová hala SPU

UTOROK 7. novembra 
13.00 h Festival klobás 

Milkfest
·D MladosÈ

19.00 h Beerfest
Disco party
·D MladosÈ

PIATOK 10. novembra
10.00 h V˘zdoba 

alegorick˘ch vozov
13.00 h Imatrikulaãn˘ sprievod

mestom 
areál univerzity – Svätoplukovo
námestie

14.00 h Slávnostná 
imatrikulácia prvákov
Svätoplukovo námestie pred
DAB

19.00 h 48. imatrikulaãn˘ ples
(‰tudentská inaugurácia
rektora SPU, taneãná zá-
bava, vyhodnotenie ‰tu-
dentskej ankety o najuz-
návanej‰ieho pedagó-
ga, veºká ohÀová show,
zábavn˘ program, tom-
bola)
Agrokomplex, pavilón B

PONDELOK 13. novembra
Volejbalov˘ turnaj muÏov, Ïien a
zmie‰an˘ch druÏstiev SPU a UKF

UTOROK 14. novembra
7.30 - 12.00 h ·tudentská kvapka

krvi
kongresové centrum ·D A. Ber-
noláka

20.00 h Hokejov˘ zápas 
SPU-UKF
zimn˘ ‰tadión

Basketbalov˘ turnaj SPU-UKF
Stolnotenisov˘ turnaj SPU-UKF
Aerobic maratón

STREDA 15. NOVEMBRA
Tenisov˘ turnaj SPU-UKF
Floorbalov˘ turnaj
V˘stup na Zobor

Raniak hrdzav˘ je naj-
ãastej‰ím druhom ne-
topiera Ïijúceho v Nit-
re. âasto ho nájdeme
na sídliskách, kde nám
jeho v˘skyt hlásia oby-
vatelia, ale aj v mest-
skom parku na Sihoti.
KaÏdá informácia o v˘-
skyte netopierov, ná-
lez ich úkrytu, alebo u-
hynutého jedinca, mô-
Ïe pomôcÈ pri ochrane
t˘chto ohrozen˘ch a
vzácnych tvorov. 

FOTO: M. ·EVâÍK

Aj tento rok sa uskutoãnilo stretnutie
‰tudentov záhradnej architektúry zdru-
Ïen˘ch v organizácii ELASA (24.8.-6.9.).
Konalo sa vo Francúzsku, vo Versailles,
v Potager du Roi, teda tam, kde sa po-
jem záhradná architektúra vníma v in˘ch
dimenziách. V ideálnom prostredí pripra-
vil francúzsky organizaãn˘ tím ideálne
podmienky na stretnutie 84 ‰tudentov
záhradnej architektúry z celej Európy a,
samozrejme, aj pre nás
zo Slovenska, menovite
Lenku Hlohinovú, Janku
Hlavovú, Ivanu Kuãír-
kovú, Katku Urbanskú a
Ladislava Bakaya.

Téma meetingu: Slow-
Fast Landscape so zaují-
mav˘m podtitulom: „âo
znamená r˘chlosÈ pri vní-
maní krajiny“. Prvé dni
sme sa aklimatizovali v
kráºovskej zeleninovej zá-
hrade Potager du Roi,
kde bolo na‰e stanové
mesteãko. Mali sme k
dispozícii kompostovacie
záchody, solárne sprchy,
mal˘ parter preroben˘ len
pre na‰e potreby (párty,
tanec, predná‰ky a pre-
zentácie). Ako povedal
nemeck˘ kamarát Félix
Ludicke z TU Mníchov,
museli sme si zvyknúÈ na
krátke noci a dlhé bagety,
horúce párty a studené
sprchy, veºa workshopov
a málo oddychu, veºa
predná‰ok a e‰te viac
na‰ich otázok.

UÏ v prvú noc sme ma-
li medzinárodn˘ veãierok,
kde sme spolu s ãesk˘mi
‰tudentmi z Prahy a z
Lednice pohostili na‰ich
európskych kolegov do-
mácou klobáskou, domá-
cou parenicou a hlavne
„domácou“...a potom oni nás tradiãn˘mi
dobrôtkami z ich domova. 

V ParíÏi sa hneì na tretí deÀ konal
miniworkshop, kde sme analyzovali

priestory rôznych kategórií, od komerã-
n˘ch miest aÏ po alternatívne priestory.
Nasledujúci workshop bol ‰okujúco
r˘chly, pretoÏe sme ráno dostali po ang-
licky správu s francúzskym akcentom:
„Pobaºte sa na dva dni! Ideme do 
„PARI“!“ 

Po dvoch hodinách presúvania a
predná‰kach v ParíÏi sme sa ocitli na
vlakovej stanici Gare du Lyon, kde nás

na na‰om prvom projekte, ako vnímaÈ
krajinu z plechovej ‰katule, pohybujúcej
sa r˘chlosÈou 300 km/h. Viacer˘m z nás
bolo otrasne, niektorí ozeleneli ako oko-
litá krajina. Keì sme sa v‰ak dostali do
Marseille a po ‰tyroch dÀoch uvideli aj
slnko + mediteránnu krajinu, dostali sme
znova ºudskú farbu. Aj keì nám bolo na
vlaku v‰elijako, kreslili sme, v‰ímali sme
si, chodili do baru a robili v‰etko, ão sa

vo vlaku obyãajne nero-
bí. DeväÈsto km za tri ho-
diny. R˘chle! 

V Marseille sme po-
budli tri dni, pracovali
sme na na‰ich projek-
toch a potom sme ich
cestou späÈ prezentovali
v tom istom vlaku, svojim
kolegom i cestujúcim. Po
vyhlásení informácie, Ïe
„európski ‰tudenti zá-
hradnej architektúry vám
‚poradia‘, ako vnímaÈ
krajinu v tejto ‰ialenej
r˘chlosti“, ma prekvapil
veºk˘ záujem pasaÏierov.
Bol to záÏitok diskutovaÈ,
vnímaÈ, prezentovaÈ a
sledovaÈ reakcie v ‰iale-
nej r˘chlosti. Zdanliv˘
pokoj po tomto „tripe“ na-
hradil e‰te ÈaÏ‰í projekt v
ãasti ParíÏa Issy-les-
Moulineaux, kde sa plá-
nuje obrovsk˘ projekt,
ktor˘ chce veºkokapacit-
nou lanovkou spojiÈ ná-
mestie s opevnením Issy-
les-Moulineaux Fort.

Okrem projektov sme,
samozrejme, vychutná-
vali atmosféru letného
stretnutia 84 mlad˘ch ºu-
dí v prekrásnom prostre-
dí. V posledn˘ deÀ e‰te
„fire show“, predstavenie
rôznych umelcov a párty
do rána, ako sa na zá-

hradn˘ch architektov patrí. Nasledovalo
uÏ len vyobjímaÈ v‰etk˘ch a povedaÈ
Bisous! ëal‰ie stretnutie bude v Poºsku.
Nastal ãas „spomaliÈ“. ARASCHID

alebo

napchali do r˘chlovlaku TGV a strãili do
rúk lístok ParíÏ - Marseille. Znelo to ne-
pravdepodobne a hlavne „r˘chlo“. Keì-
Ïe téma bola daná, mohli sme pracovaÈ

V súãasnosti je vysoko‰kolské vzde-
lávanie trojstupÀové. Absolvent prvého
stupÀa je bakalár - je to slovo zloÏené 
z latinského baca laureatus, ão zname-
ná ozdoben˘ vetviãkou na znak dosiah-
nutej hodnosti. Druh˘ stupeÀ konãí di-
plomom magistra. Toto slovo má tieÏ
základ v latine a má veºa v˘znamov, na-
príklad predstaven˘, radca, vodca, uãi-
teº. V˘raz doktor, ktor˘m sa oznaãuje
absolvent tretieho stupÀa ‰túdia, v sta-
rovekej latinãine znamenalo uãiteº, v stre-
dovekej uãenec. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

SúÈaÏ s N-Rádiom
Muzikálová roz-
právka pre dos-
pel˘ch o jednej
dedine, jej mil˘ch
ãi nemil˘ch spo-
luobãanoch; mier-

ne blázniv˘ch a svojsky temperament-
n˘ch. O vrtochoch mocn˘ch, o chamti-
vosti a p˘che. O arogancii a nadrade-
nosti, ale aj o súdrÏnosti bezbrann˘ch,
o slobode nepredpojat˘ch. O men‰i-
nách a prisÈahovalcoch. O obyãajnej ra-
dosti zo Ïivota, ktorá prekonáva aj ºud-
skú obmedzenosÈ a malosÈ! O maliã-
kostiach, na ktor˘ch stojí tento svet.
A samozrejme, o hrnci, ktor˘ plodí zla-
to! Viete, ako sa volá svetoznámy mu-
zikál, ktorého premiéru v réÏii Jozefa

Bednárika uviedlo koncom októbra Di-
vadlo Andreja Bagara? 

a/ Kabaret
b/ Divotvorn˘ hrniec
c/ Grék Zorba
Va‰e odpovede ãakáme do 13. no-

vembra na adrese: 
redakcia@polnohospodar.sk. 

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali na
názov medzinárodnej organizácie, ktorá
si vyslúÏila svetové uznanie akciami na
záchranu svetového a kultúrneho de-
diãstva. Správna odpoveì: UNESCO.
Knihu, ktorú do súÈaÏe venovala rozhla-
sová stanica N-Rádio, získava ‰tudent-
ka 3. roãníka Monika Uhrová. Cena na
Àu ãaká v redakcii. -r-

www.uniag.sk

Stanové mesteãko v kráºovskej ovocnej a zeleninovej záhrade
Potager du Roi. Snímka: autor

POZ¯VAME
Plesajte 
s nami!

Organizaãn˘
tím srdeãne
poz˘va ‰tu-
dentov a pe-

dagógov na 48. imatrikulaãn˘
ples, ktor˘ sa bude konaÈ 
v piatok 10. novembra od
19.00 h na v˘stavisku Agro-
komplex (pavilón B). Predaj
vstupeniek: utorok aÏ ‰tvrtok
v ·D MladosÈ. Cena: 580 Sk.
Kontakt: Anna IvaÀová (tel.:
0905 442 621). �

·
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·tudentsk˘ internát MladosÈ poskytuje bezpeãné útoãisko stovkám ‰tudentov na-
‰ej univerzity. VeÏiak sa zapáãil aj skupinke raniakov hrdzav˘ch (Nyctalus noctula),
ktoré si vybrali ‰trbinu za opadávajúcim obloÏením budovy. Pri oprave si pozorní
majstri na‰Èastie v‰imli ãiernych podnájomníkov a prostredníctvom Ing. Zubatého
nahlásili nález na Katedru environmentalistiky a zoológie. Skupinka ‰tyroch samíc 
a ‰tyroch samcov bola zachránená, netopiere boli zmerané, oznaãené na Katedre
ekológie a vypustené opäÈ na slobodu. Znaãenie umoÏní sledovaÈ ich budúci osud 
v rámci prieskumu v Nitre, ktor˘ robí Katedra ekológie v spolupráci s mestom Nitra 
a Skupinou pre ochranu netopierov.

MARTIN CEªUCH & VLADIMÍR ELIÁ· 
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Z PROGRAMU

Tak, ako kaÏd˘ rok, aj túto jeseÀ sa roz‰írili rady ‰tudentov na‰ej
alma mater o nov˘ch prvákov. Ich plnohodnotné zaãlenenie spre-
vádzajú tradiãné rituály – pochod „prváckych u‰í zelen˘ch“ v sprie-
vode piatakov, slávnostná imatrikulácia a vyvrcholením v‰etkého
bude 48. imatrikulaãn˘ ples, na ktorom sa páni v oblekoch a dámy
v róbach budú zabávaÈ aÏ do rána bieleho. V programe akcií no-
vembrov˘ch ‰tudentsk˘ch dní samozrejme nebudú ch˘baÈ ani
‰portové a kultúrne podujatia. Veríme, Ïe oceníte snahu usporia-
dateºov a oslávite svoj sviatok! Ing. V. ZATRÁKOVÁ

„Kráºovsk˘ zelovoc“,
bagety a r˘chlovlak

Slovensk˘ zväz chovateºov vás po-
z˘va 10. – 12. novembra 2006 na v˘-
stavisko Agrokomplex, kde sa bude
konaÈ desiata celo‰tátna v˘stava zvie-
rat – Chovateºské dni – Ornita a Me-
dzinárodná v˘stava maãiek (11. a 12.
11.). Náv‰tevníci môÏu obdivovaÈ rôz-
ne druhy a plemená holubov, králikov,
hydiny, koÏu‰inov˘ch zvierat, exotic-
kého vtáctva, u‰ºachtil˘ch maãiek, za-
kúpiÈ si chovateºské potreby, odbornú

literatúru a pod. Jedn˘m z cieºov
SZCH je vytváraÈ pozitívny vzÈah mlá-
deÏe k zvieratám a prírode, preto us-
poriadatelia vyhradili ‰tvrtok 9. novem-
bra (deÀ pred otvorením v˘stavy pre
verejnosÈ) hromadn˘m náv‰tevám ‰tu-
dentov a Ïiakov. -r-

CHOVATEªSKÉ V¯STAVY

VIAC NA

www.szch.sk



SKRIPTÁ
ª. MiÏíãková – I. UbreÏiová: ManaÏment pre FAPZ, FBP a FZKI. Prvé vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 95 Sk.
D. Országhová a kol.: Matematika a jej aplikácie v obchodnej ãinnosti. Prvé vyda-

nie, náklad 500 ks, cena 79 Sk.
M. BeÏo a kol.: V‰eobecná genetika. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 147 Sk.
P. Serenãé‰: Financie a mena. Prvé vydanie, náklad 700 ks, cena 90 Sk.
A. Trenãianska a kol.: Základy vy‰‰ej matematiky. Druhé nezmenené vydanie, ná-

klad 600 ks, cena 70 Sk.
V. Kulí‰ek a kol.: Cytológia, histológia a embryológia. Prvé vydanie, náklad 500 ks,

cena 134 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
·. Poláãek a kol.: Chemické názvoslovie, rovnice a v˘poãty. Tretie nezmenené vy-

danie, náklad 300 ks, cena 284 Sk.
·. Poláãek a kol.: Anorganická chémia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 300 ks,

cena 283 Sk.
I. M. Zoborsk˘: Ekonomika poºnohospodárstva. Prvé upravené vydanie, náklad

1100 ks, cena 170 Sk. -d‰-

pri príleÏitosti pracov-
ného jubilea (20, 25, 30 a
40 rokov na univerzite) sa
16. októbra 2006 usku-
toãnilo stretnutie zamest-
nancov na sekretariáte
Rady OOZ; 

témou rokovania s kvestorkou SPU
Ing. A. Janãu‰kovou (17. 10.) bolo stra-
vovanie v ·J A. Bernoláka a ·J MladosÈ a
kreovanie spoloãnej stravovacej komisie;

novou ãlenkou Rady OOZ sa stala Ing.
Danica Vraniaková, ktorá nastúpila do
funkcie predsedníãky Komisie pre obãian-
ske záleÏitosti;

dÀa 20. 10. 2006 sa zamestnanci SPU
zúãastnili na vystúpení indického folk-
lórneho súboru Chhau Dance Group,
organizovanom indick˘m veºvyslanectvom
v Bratislave;

na základe návrhu a uznesenia prijaté-
ho na svojom zasadaní (18. 10. 2006) sa
Rada OOZ 23. októbra dohodla s prof. Ing.
M. Láteãkom, PhD., rektorom SPU, na roz-
pustení ãasti rezervy sociálneho fondu v
objeme 1 200 tis. korún, priãom ãiastka ti-

poºnohospodár
Dvojt˘Ïdenník zamestnancov a ‰tudentov SPU. Vydáva Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre. Vedúca redaktorka: Mgr. Katarína POTOKOVÁ,
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Noc netopierov
sa vydarila

Nenechajte si ujsÈ!

OZNAMUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE

Z volejbalovej extraligy

CASTA SPU na víÈaznej vlne

ZO ·PORTU

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

PRÁVE VY·LI ...

·OCH, CSc., pedagogick˘ pracovník na
Katedre anatómie a fyziológie hospodár-
skych zvierat ZF JU v âesk˘ch
Budûjoviciach verejnú inauguraãnú pred-
ná‰ku na tému Vliv stresov˘ch podmínek
na pohodu a zdravotní stav skotu. 

� 24. novembra 2006 o 10.00 h v zasa-
daãke Katedry fyziológie rastlín (pavilón Z,
5. poschodie) bude Ing. MAREK ÎIVâÁK,
doktorand na KFR, obhajovaÈ dizertaãnú
prácu na tému VyuÏitie diverzity fyziologic-
k˘ch reakcií pre skríning genotypov p‰eni-
ce tolerantn˘ch na sucho.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva oznamuje, Ïe 16. novembra 2006
o 9.00 h v posluchárni A-03 prednesie
MVDr. MILAN VASIª, CSc., vedúci Ústavu
chovu zvierat KVDCHZ na Univerzite vete-
rinárneho lekárstva v Ko‰iciach, verejnú
habilitaãnú predná‰ku na tému Mlieãna
Ïºaza ako bioreaktor a o 11.00 v bude v za-
sadaãke dekanátu FBP obhajovaÈ habili-
taãnú prácu na tému Biotechnologické as-
pekty mastitíd dojníc.

Dekan Fakulty európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja oznamuje, Ïe 15. no-
vembra 2006 o 9.00 h v zasadacej miest-
nosti Katedry odborného jazykového vzde-
lávania (pavilón E, 4. posch., ã. dv. 403)
bude Ing. EVA BALÁÎOVÁ, externá dokto-
randka na Katedre regionálneho rozvoja,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
EfektívnosÈ v˘konu verejn˘ch sluÏieb za-
bezpeãovan˘ch obcami.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov oznamuje, Ïe 
� 15. novembra 2006 o 9.00 h v zasadaã-
ke Katedry ‰peciálnej zootechniky (pavilón
Z, 1. poschodie) bude Ing. PETER ¤E-
HÁâEK, extern˘ doktorand na K·Z, obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému VyuÏitie
metódy Animal modelu pre urãenie ple-
mennej hodnoty o‰ípan˘ch;

� 16. novembra 2006 o 9.00 h v poslu-
chárni Z-2 prednesie doc. Ing. MILOSLAV

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 záko-
nov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre udrÏateºného poºnohospodárstva 
a herbológie FAPZ pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov: náuka o burinách, ochrana
rastlín proti burinám, regulaãné systémy v záhradníctve.

Podmienky:
- V· vzdelanie, odbor fytotechnick˘,
- akademick˘ titul PhD. v odbore ochrana rastlín,
- ukonãená vysoko‰kolská pedagogika,
- pedagogická prax min. 7 rokov,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka, preukázaÈ pohovorom alebo potvrdením 

o skú‰ke,
- aktívna znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – dokladovaÈ,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ funkãného miesta docenta na Katedre matematiky FEM na I. stupni ‰túdia pre ‰tu-
dijn˘ program kvantitatívne metódy v ekonómii v ‰tudijnom odbore kvantitatívne me-
tódy v ekonómii,
➤ funkãného miesta docenta na Katedre spoloãensk˘ch vied FEM na I. stupni ‰túdia
pre ‰tudijn˘ odbor majster odbornej v˘chovy v ‰tudijnom odbore uãiteºstvo profesij-
n˘ch predmetov a praktickej prípravy.

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

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v zmysle zákona 
ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách v˘berové konanie na obsadenie
➤ miest vedúcich pracovníkov katedier Mechanizaãnej fakulty:

Katedra mechaniky a strojníctva,
Katedra vozidiel a tepeln˘ch zariadení,
Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby,
Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov,
Katedra spoºahlivosti strojov,
Katedra stavieb,
Katedra elektrotechniky a automatizácie,
Katedra fyziky.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry, 
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor alebo docent,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke

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

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

- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

➤ pracovnej pozície vedúci Fakultného v˘poãtového strediska Mechanizaãnej fakulty.
Podmienky:

- V· vzdelanie technického smeru,
- ovládanie softvéru a siete typu NT (správca servera),
- ovládanie produktov Microsoft Office (Word, Excel) a Corel Draw,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke

alebo pohovorom,
- organizaãné predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ pracovnej pozície vedúci Oddelenia dopravnej v˘chovy a sluÏieb Mechanizaãnej
fakulty.
Podmienky:
- minimálne úplné stredo‰kolské vzdelanie s maturitou,
- uãiteºské oprávnenie pre vedenie motorov˘ch vozidiel v skupine A aÏ C v plnom roz-

sahu,
- odborná riadiaca prax minimálne 10 rokov,
- 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,

- morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s preukázaním splnenia jednotliv˘ch podmienok prijatia, profesijn˘m Ïivo-
topisom (uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnancami SPU aj s overen˘mi dokladmi o ‰túdiu
a potvrdením o praxi) zasielajte do 16. 11. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU Rek-
torátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

VK Ekonóm SPU Nitra – VKM Îilina
3:0 (21,24,22) Hrali: Chudík, Toman, Pa‰-
ka, Zentko, Valent, Czápa (libero: Kost-
ka, Hukel J., Krajãík)

Hráãi SPU mali od zaãiatku stretnutia
v˘voj zápasu vo svojich rukách, ão po-
tvrdili aj v˘sledkom v prvom sete. Prie-
beh druhého setu bol vyrovnanej‰í, hos-
tia dokonca viedli 24:20, napokon v‰ak
preváÏila skúsenosÈ na‰ich hráãov a ich
chuÈ víÈaziÈ. Získali set vo svoj prospech,
dominovali aj v treÈom sete a zaslúÏene
vyhrali.

TJ Strojár Malacky - VK Ekonóm SPU
Nitra 1:3 (23, -20, -21, -15) Hrali: Chudík,
Toman, Pa‰ka, Zentko, Valent, Czápa (li-
bero: Kostka, Vavro, Hukel J., Hukel M.)

V boji o prvú ‰tvorku bol tento zápas
nesmierne dôleÏit˘. Tím SPU cestoval
do Malaciek so zámerom vyhraÈ nad ÈaÏ-
k˘m a skúsen˘m súperom, ktor˘ má na-
vy‰e v˘hodu domáceho prostredia. V pr-
vom sete sa súperi Èahali bod po bode,
ale v koncovke boli úspe‰nej‰í domáci.
Na‰i hráãi zistili, Ïe súper je poraziteºn˘
aj na domácej pôde, a tak podriadili v‰et-
ko taktike, ktorá pri sústredenom v˘kone
zaruãovala úspech. Získali vo svoj pro-
spech ostatné tri sety, priãom v posled-
nom jasne dominovali.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Cityfarma
N. Mesto nad Váhom 0:3 (-19, -26, -15)

Na na‰ej palubovke sme privítali ak-
tuálneho lídra tabuºky, ktor˘ hneì od ú-
vodu potvrdzoval svoje postavenie a
hernú kvalitu. Najväã‰í odpor kládli hráãi
SPU v druhom sete, keì dobrou obra-

nou na sieti a riskantn˘m servisom pri-
nútili súpera chybovaÈ. Hostia s viacer˘-
mi reprezentantmi v kádri sa uÏ nene-
chali vyviesÈ z rytmu a doviedli zápas do
víÈazného konca. 

Po siedmom kole je Nitra zatiaº na
‰tvrtom mieste za Zvolenom, Pre‰ovom
a prv˘m Nov˘m Mestom. 

ªUBOMÍR PA·KA

NajbliÏ‰í program:
4. 11. Nitra – Zvolen o 15.00 h v ·H SPU

V ‰iestom a siedmom kole extraligy si
basketbalisti Casta SPU poradili doma v
zápase so Spi‰skou Novou Vsou 72:67
(17:15, 21:21, 21:15, 13:16) a vo Svite
porazili tím Chemosvitu 68:82 (23:20,
15:25, 13:19, 17:18). ·núra víÈazstiev po-
kraãovala v dueli s Levicami. Zatiaº, ão
domáci sa so streºbou trápili, ná‰ tím sa
úspe‰ne presadzoval v ofenzíve a ãasto
bodoval z r˘chlych brejkov. BK Levice –
BK Casta SPU Nitra 58:85 (6:24, 18:20,
13:23, 21:18). Najlep‰ie strieºajúcimi
hráãmi v dresoch Casty boli âervenka
(27) a Pohánka (21). V˘born˘ v˘kon po-
dali na‰i hráãi aj proti majstrovi z Lu-
ãenca. Po prvom polãase viedli uÏ 41:19
(!), po zranení Ivanoviãa v‰ak pri‰li pro-
blémy a Luãencu svitla nádej. Domácim
legionárom sa podarilo odraziÈ súperov
nápor a ten napokon odi‰iel s jasnou
prehrou 75:56 (19:10, 22:9, 16:17, 18:20).
Streleck˘m ÈahúÀom zápasu bol Hill
s 30 bodmi. 

Po deviatich kolách je Casta SPU na
treÈom mieste v tabuºke. (podºa NN)

„Zrkadielko, zrkadielko, po-
vedzÏe mi...“ 

Foto: PAVEL HRUBÍK

Podarilo sa vám zachytiÈ ne-
jakú humornú ãi kurióznu si-
tuáciu? Podeºte sa o svoje
fotoúlovky s ãitateºmi Poºno-
hospodára a po‰lite ich spo-
lu s vtipn˘m textom na na‰u
mailovú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk. Auto-
rov najlep‰ích snímok od-
meníme.

Jedenásty októ-
ber 2006, se-
dem hodín veãer
a do nitrianske-
ho mestského
parku uÏ potme

prichádzajú záujemcovia - ‰tudenti,
ale aj star‰ie, skúsenej‰ie generácie
a dokonca aj mamiãky s deÈmi. Láka
ich príjemná hudba preru‰ovaná
hlasmi netopierov i oãakávanie nepo-
znaného - Noc netopierov SihoÈ 2006.
Napriek pokroãilej jeseni a r˘chle kle-
sajúcej teplote sa podujatie stretlo s
neãakan˘m záujmom. Pri‰lo takmer
sto úãastníkov a aj trinásÈ netopierov
dvoch druhov, ktoré sa podarilo od-
chytiÈ v parku. Po predná‰ke o Ïivote
netopierov, v˘sledkoch prieskumu v
parku, nov˘ch zaujímav˘ch druhoch i
praktickej ochrane si úãastníci mohli
zblízka pozrieÈ, prípadne pohladiÈ ra-
niaky hrdzavé a veãernicu pozdnú.
Pomocou ultrazvukového detektora
napojeného na reproduktory sa neu-
stále sledovali aj okolo prelietajúce
netopiere. O tom, Ïe netopiere zauja-
li a diváci dávali pozor, svedãí aj ma-
l˘ Mi‰ko, ktor˘ uhádol nároãnú otáz-
ku po predná‰ke a získal pekn˘ neto-
pierí plagát. -ce-

Lektorka z Nového Zélandu
Poãas októbra 2006 pôsobila na FEM Dr. Sarena Saunders, hosÈujúca lektorka 

z Nového Zélandu, ktorá zabezpeãovala v˘uãbu predmetu Medzinárodn˘ marketing 
v anglickom jazyku. Jej domovskou univerzitou je University of Wellington, School of
International Business, kde vyuãuje marketing a medzinárodn˘ marketing. So Sare-
nou sme sa stretli na medzinárodnej konferencii BICABR 2005 v Pekingu a poãas
priateºsk˘ch rozhovorov v kruhu nov˘ch austrálskych a novozélandsk˘ch úãastníkov
konferencie sme ich pozvali na Slovensko. Sarena sa na cestu do Európy naozaj vy-
dala, aj so svojím manÏelom. Poãas pobytu v Európe momentálne spája príjemné 
s uÏitoãn˘m a my veríme, Ïe pre skupinu 30 ‰tudentov bude v˘uãba v anglickom ja-
zyku cennou devízou do budúcnosti. Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 

prodekanka FEM
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V rámci cyklu besied so súãasn˘mi
slovensk˘mi spisovateºmi 4-3-2-1... sa
bude v utorok 7. novembra 2006 o
17.00 h v Nitrianskej galérii konaÈ bese-
da s renomovan˘mi autormi - Danielou
KapitáÀovou (Samko Tále) a Du‰anom
Du‰ekom. Moderuje: Dado Nagy.

·TUDENTSKÁ KVAPKA 
KRVI

Spolok MládeÏe Slovenského âer-
veného kríÏa pri SPU poz˘va ‰tu-
dentov – dobrovoºn˘ch darcov krvi 
v utorok 14. novembra do kongre-
sového centra v ·D A. Bernoláka,
kde bude od 7.30 do 12.00 h prebie-
haÈ hromadn˘ odber. Národná trans-
fúzna stanica v Nitre zároveÀ ozna-
muje, Ïe akcia ·tudentská kvapka
potrvá aÏ do 17. novembra. Poãas
nej môÏu ‰tudenti darovaÈ krv v ob-
jekte Fakultnej nemocnice kaÏd˘
pracovn˘ deÀ od 7.00 do 12.00 h 
(v utorok do 17.00 h). -r-

síc korún pre kaÏdého zamestnanca bude
jednorazovo poukázaná v riadnom v˘plat-
nom termíne;

na základe písomn˘ch sÈaÏností ãlenov
OZ na poskytované rekreaãné sluÏby v
letnom období sa 23. 10. 2006 uskutoãni-
lo rokovanie s prenajímateºom UVZ Raã-
kova dolina (hotel Akademik), na ktorom
boli dohodnuté kroky smerujúce k zlep‰e-
niu poskytovan˘ch sluÏieb. Súãasne bolo
vyslovené ospravedlnenie zamestnancom
za vzniknuté problémy poãas dovolenko-
vého obdobia;

Rada OOZ pripravuje v spolupráci s
Vysoko‰kolsk˘m poºnohospodárskym pod-
nikom SPU, s.r.o., KolíÀany predaj maku a
tekvicov˘ch jadierok pre ãlenov OZ, zá-
jazd do Poºska (18. novembra), regene-
raãné plávanie v termálnom kúpalisku v
Podhájskej (november – december) a ìal-
‰ie aktivity.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.


