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STΩPâEK

Z vedeckej rady
Na zasadnutí konanom 3. mája

schválila VR správu o v˘sledkoch ve-
deckov˘skumnej ãinnosti na SPU v
roku 2006 s pripomienkami. Následne
predloÏil Peter Bielik, dekan FEM, ná-
vrh na udelenie ãestného doktorátu
na‰ej univerzity Dr. Józsefovi Molná-
rovi, rektorovi Univerzity sv. ·tefana 
v Gödöllő za zásluhy o rozvoj vzá-
jomnej spolupráce univerzít v oblasti
vzdelávania, vedeckov˘skumnej a
ìal‰ej tvorivej ãinnosti a za ‰írenie
dobrého mena SPU v zahraniãí. Ná-
vrh bol jednomyseºne schválen˘. Na
základe poÏiadavky M· SR boli na-
vrhnutí noví ãlenovia agentúry KEGA.
Verejn˘m hlasovaním bol pre tematic-
kú oblasÈ II. Nové technológie vo v˘-
uãbe schválen˘ prof. Ladislav Noz-
drovick˘ a pre tematickú oblasÈ IV.
Rozvoj kultúry a umenia doc. Ing.
arch. Roberta ·tûpánková. -r-

Ako chutí pivo z laboratórneho pivovaru na Mechanizaãnej fakulte? âítajte na 
2. strane. Snímka: za
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Program zaãal v Oponiciach prehliad-
kou porastu repky olejnej. „Porasty sú v
dobrom kondiãnom stave, no napriek to-
mu hrozí, Ïe ak nenapr‰í, semeno bude
drobnej‰ie. Trendom budúcnosti, vzhºa-
dom na klimatické zmeny, by malo byÈ ob-
novenie zavlaÏovacej techniky,“ povedal
Ing. Peter Brezovsk˘, PhD., riaditeº VPP.
Hostia si prezreli aj porast cukrovej repy,
maku a pokusné políãka Katedry rastlinnej
v˘roby. Tento rok pestujú v Oponiciach aÏ
‰tyri odrody potravinárskeho maku na v˘-
mere 68 hektárov. Na pokusn˘ch políã-
kach spomínanej katedry sa venujú viace-
r˘m odrodám jaãmeÀa, sóje, k⁄mnej lupiny
bielej, zároveÀ ãasÈ pokusov vyuÏívajú aj
na skúmanie vplyvu fungicídov. Podnik
plánuje zachovaÈ aj produkciu viniãa na 12
hektároch rodiacich viníc. Podºa riaditeºa
sa uÏ dlh‰ie obdobie do nich neinvestova-
lo, preto na ich obnovu vyuÏili zdroje z EÚ.
„V Oponiciach sme rozbehli aj novú v˘-
sadbu viníc na ‰tyroch hektároch, ìal‰í
projekt poãíta s v˘sadbou na 3,5 hektá-
roch.“ Na prehliadke porastov sa zúãastnil
aj starosta Oponíc, ktor˘ plánuje spolupra-
covaÈ s FZKI na projekte zazeleÀovania

obce. ëal‰ou zastávkou bol hospodársky
dvor, kde si úãastníci prezreli farmu doj-
níc. Vedenie farmy prezentovalo vzdu‰n˘
odchov teliat, ktor˘ sa im osvedãil. Teºatá
hneì po narodení presúvajú na ãerstv˘
vzduch, od prvého t˘ÏdÀa ich k⁄mia k⁄m-
nou zmesou s prídavkom cel˘ch z⁄n ovsa
a kukurice, ão zjednodu‰uje ich prechod
na rastlinnú v˘Ïivu a vytvára fyziologické
predpoklady tráviaceho traktu na vysokú
úÏitkovosÈ. Presunom z ma‰tale na vzdu‰-
n˘ odchov klesá aj úhyn zvierat. V súãas-
nosti je na farme 862 kusov dobytka, z to-
ho 530 dojníc. Priemerná denná dojivosÈ
kráv je 21,37 litra. ManaÏment podniku
pripravuje aj komplexnú rekon‰trukciu
ustajnenia, realizuje sa prestavba ‰tvorra-
dov˘ch ma‰talí na päÈradové, v ‰tádiu bu-
dovania je technológia na separáciu ma‰-

taºného hnoja. V budúcnosti plánujú ãias-
toãnú prestavbu dojárne a vybudovanie
skladovacej lagúny na hnojovicu. Rekon-
‰trukciu projektu chcú realizovaÈ prostred-
níctvom projektov z EÚ s cieºom dosiahnuÈ
úÏitkovosÈ 9- aÏ 10-tisíc litrov na dojnicu
za rok. 

Na farme v Îiranoch si úãastníci kon-
trolného dÀa pozreli vzorkovnicu plemien,
chov o‰ípan˘ch a oviec. Chov o‰ípan˘ch
je v poslednom ãase nerentabiln˘, cena
bravãového mäsa na trhu je pomerne níz-
ka, pohybuje sa od 31 do 33 korún za ki-
logram. Vedenie farmy to rie‰ilo zníÏením
stavu o‰ípan˘ch, hlavne prasníc. V ‰ºach-
titeºskom experimentálnom chove oviec sa
zameriavajú na mäsové typy. „JahÀatá
sme tento rok predali najlep‰ie na Sloven-
sku, priemerná hmotnosÈ 21 kilogramov,
po 85 korún, bola to veºmi dobrá cena,“ in-
formoval Milan Margetín z Katedry ‰pe-
ciálnej zootechniky. Na farme v súãasnos-
ti chovajú 450 bahníc, 90 jariek, okolo 30

plemenn˘ch a aukãn˘ch baranov. Realizu-
jú aj intenzívnu reprodukciu oviec formou
mimosezónneho pripú‰Èania. 

K tradiãnému programu kontrolného dÀa
patrila aj prehliadka rybníka, vzorkovnice
hydiny a chovu koní.

Riaditeº Peter Brezovsk˘ na záver infor-
moval hostí o perspektívach rozvoja podni-
ku a kon‰tatoval, Ïe VPP sa postupne do-
stáva na úroveÀ popredn˘ch podnikov na
Slovensku. Racionálne a pozitívne trendy
vo v˘voji hospodárenia vysoko ocenil pro-
rektor Vladimír Rataj i Jozef Bulla, dekan
FBP. Doc. Marko Halo z Katedry ‰peciál-
nej zootechniky dodal, Ïe roãne vo Vzor-
kovnici chovu koní prebieha v˘uãba okolo
450 aÏ 500 ‰tudentov, ktorí majú moÏnosÈ
spoznaÈ rôzne systémy chovu koní a ple-
menné rozdiely. Prorektor Rataj zdôraznil,
Ïe akokoºvek budeme hodnotiÈ prácu VPP,
vÏdy musíme vychádzaÈ z potrieb praxe
pre na‰ich ‰tudentov. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

VPP sa dostáva na úroveÀ popredn˘ch podnikov

Mám doma poklad. Truhlicu plnú zla-
t˘ch, strieborn˘ch, umelohmotn˘ch aj
perleÈov˘ch, okrúhlych i hranat˘ch, no-
v˘ch, star˘ch aj najstar‰ích – gombíkov.
Rada sa v nich preh⁄Àam. Fascinuje ma
ich rôznorodosÈ, vynaliezavosÈ návrhá-
ra aj v˘robcu. Niektoré z nich sú hoto-
v˘m v˘tvarn˘m dielkom, iné ním asi ma-
li byÈ, no veºmi sa nepodarili. Jedny sú
honosné aÏ py‰né, iné sa iba tak
skromne krãia v kúte. Aj tu, kto by to aj
povedal, vládne prísna hierarchia. Veì
star˘ dobr˘ cvernov˘ gombík by na
predvádzacom móle urãite neuspel.
Viete si v‰ak bez neho predstaviÈ svoj
obºúben˘ vankú‰ik?

Niekedy, keì majú gombíky (alebo
ich majiteºka) slabú chvíºku, rozhovoria
sa. Sú to síce filigránske veciãky, ale tie
príbehy! Ten veºk˘, perleÈov˘, zdobil
‰antungov˘ kost˘m mojej mamy. Je na
to právom hrd˘, veì bol jedin˘, bez kon-
kurencie, ale aj tak priÈahoval pozor-
nosÈ mnoh˘ch oãí. Ah, a tieto ãervené
som kúpila na prvé vlastnoruãne u‰ité
nohaviãky pre svojho syna. Tu zas celá
sada bielych gombiãiek, ktoré som uÏ 
v galantérke videla tróniÈ na slávnostnej
blúzke. Vysnívan˘ model sa nekonal,
gombíky ostali na ocot. Ale ktovie, moÏ-
no ich ãas e‰te nepri‰iel. 

Huncútske sú vám tie moje malé po-
klady. P˘‰ia sa síce svojou originálnos-
Èou, ale keì nimi chcem obãerstviÈ uÏ
trochu okukan˘ odev, hrajú sa so mnou
na schovávaãku. Potrebujem ich se-
dem? Podºa zákonov schválnosti sa 
v truhlici nájde urãite iba ‰esÈ. âo na to
povedaÈ? Veì tak˘ch zákonov je v Ïi-
vote habadej, neplatia iba v gombíkovej
rí‰i. NuÏ ão. Budem hºadaÈ iné gombí-
ky, iné rie‰enia. Urãite sa nájdu. A po-
tom? Svet – gombiãka! K. POTOKOVÁ

ka a Mihaia Kor-
ka, zúãastnil aj
biskup Calinic a
iní vzácni hostia
z hospodárskej a
s p o l o ã e n s k e j
sféry. 

Po rokovaní v
troch odborn˘ch
sekciách podpí-
sali predstavite-
lia zúãastnen˘ch
univerzít Memo-
randum porozu-
menia. Podujatie
podporilo Rakús-
ke informaãné

centrum pre vedeckú spoluprácu v rám-
ci projektu The Path of Internationali-
sation and Integration in the Europe of
Regions SK-05/06-BA-010.

Doc. Ing. IVETA UBREÎIOVÁ, CSc.,
Katedra manaÏmentu FEM

Podujatie organizovala Fakulta eko-
nomiky a manaÏmentu v dÀoch 25. aÏ
28. apríla v spolupráci s Univerzitou FH
Joanneum v rakúskom Grazi a Fakultou
medzinárodného podnikania a ekonomi-
ky Univerzity ekonomick˘ch ‰túdií v Bu-
kure‰ti. Úãastníci zo Slovenska, Poºska,
Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Macedó-
nie a Rakúska prezentovali svoje práce
na tému európskej integrácie, regionál-
nej kooperácie medzi európskymi re-
giónmi a ich diverzity, internacionalizá-
cie firiem a poºnohospodárskych trhov v
rámci integrácie. Na slávnostnom otvo-
rení rokovania v Biskupskom paláci v
Curtea de Arges sa okrem dekanov
oboch ekonomick˘ch fakúlt, Petra Bieli-
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Internacionalizácia spolupráce sa stáva kaÏdodennou realitou. Krajiny stred-
nej a v˘chodnej Európy pre‰li politicko–ekonomick˘mi zmenami, ktoré poloÏi-
li základ pre formovanie nového geografického priestoru s ekonomick˘mi ak-
tivitami a podnikateºsk˘mi vzÈahmi v trhovom prostredí EÚ. Aj to bol jeden z
dôvodov na usporiadanie medzinárodného workshopu v Curtea de Arges, ru-
munskom meste s bohatou históriou.

Tradiãn˘ kontroln˘ deÀ k jarnej dezinfekcii, úprave hospodárskych dvorov a
aktuálnym otázkam ìal‰ieho rozvoja a smerovania Vysoko‰kolského poº-
nohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., KolíÀany, sa konal 2. mája. Zúãastnilo
sa na Àom aj vedenie univerzity na ãele s rektorom Mikulá‰om Láteãkom.

� V polovici mája sa v ·D A. Bernoláka
uskutoãnilo rokovanie Klubu dekanov vy-
sok˘ch ‰kôl SR. Pozvanie prijal aj minis-
ter ‰kolstva Ján Mikolaj a vedúci sluÏob-
ného úradu M· SR Franti‰ek Schlosser.
V diskusii rezonovala otázka postavenia
akademick˘ch senátov a ich kompetencií
pri schvaºovaní rozpoãtu, problematika
zabezpeãovania kvality vzdelávania,
otázka financovania ‰kolstva a ãinnosÈ
Akreditaãnej komisie Vlády SR. Na sním-

ke (zºava): Ján Mikolaj, Vladimír Kroãko, predseda a Du‰an Bako‰, podpredseda
Klubu dekanov. K téme bliÏ‰ie v nasledujúcom ãísle Poºnohospodára. -r-

� Po trinásty raz udelilo ko‰ické mestské za-
stupiteºstvo Cenu mesta Ko‰ice trinástim jed-
notlivcom a kolektívom za prínos v rozvoji
mesta. Slávnostn˘ ceremoniál, konan˘ 7. má-
ja, bol vyvrcholením osláv DÀa mesta Ko‰ice.
Jedn˘m z ocenen˘ch bol aj prof. h. c. prof.
Ing. Ondrej Hronec, DrSc., vedúci Katedry en-
vironmentálneho manaÏmentu FE·RR na de-
ta‰ovanom pracovisku v Ko‰iciach (na sním-
ke pri preberaní ceny z rúk primátora Ing. F.
Knapíka). Cena mu bola udelená za zaloÏenie
a rozvoj environmentálneho vzdelávania na
viacer˘ch ko‰ick˘ch univerzitách a za vedec-
k˘ prínos v oblasti tvorby a ochrany Ïivotného prostredia s dôrazom na ko‰ick˘ re-
gión. Srdeãne blahoÏeláme! P. ADAMI·IN

� Vedenie SPU zastúpené rektorom
prof. M. Láteãkom a dekanmi fakúlt a
Univerzitná organizácia OZ P·aV pri
SPU zastúpená predsedom v˘boru Ing.
M. Habánom, PhD., podpísali Kolektívnu
zmluvu na roky 2007– 2009. Prehºad naj-
v˘znamnej‰ích zmien v oblasti záujmov
a potrieb zamestnancov SPU nájdete na
www.polnohospodar.sk -r-

S PIETOU
Slovenská poºnohospodárska 

univerzita v Nitre
s hlbok˘m zármutkom oznamuje aka-
demickej a odbornej verejnosti, Ïe vo
veku nedoÏit˘ch 83 rokov dÀa 17. má-
ja 2007 zomrel 

prof. Ing. Ján Benetin, DrSc., 
ãlen kore‰pondent SAV, ãlen SAPV 
a Saskej akadémie vied v Lipsku.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m sa
konala 25. mája 2007 o 13:00 h v bra-
tislavskom krematóriu.

âesÈ jeho pamiatke! 

Vìaãní Ïiaci
Na slávnostnom podpísaní Memoranda sa zúãastnilo 12 part-
nerov z ôsmich krajín strednej a v˘chodnej Európy.
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O zmenách v agrárnej legislatíve

Ukrajinskí ‰tipendisti na SPU

Aby sa darilo tam, kde sa varí dobré pivo

www.uniag.sk

Stretávame ich najãastej‰ie
v piatok popoludní, roztra-

ten˘ch v skupinkách pod aulou
SPU. Ich sviatoãn˘ odev uÏ neko-
píruje dne‰nú módu, ale objatia
patriace k tomuto koloritu sú aké-
si srdeãnej‰ie, ako b˘va zvykom. 

Sú to stretnutia ºudí, ktorí zdie-
ºali spoloãné ‰túdium na b˘valej
V·P, ãasto pred tridsiatimi, ‰tyrid-
siatimi i viacer˘mi rokmi. Je to
vôbec moÏné, aby ºudia, ktorí pre-
Ïili v míºniku dejín tri rôzne formy
spoloãenského poriadku, na‰li k
sebe cestu, nerozdelil ich ãas, ve-
deli sa porozprávaÈ a vydaÈ aj
skromné svedectvo?

Je to tak, Ïe ten, ktorého rodiãia
slúÏili na veºkostatku, neskor‰ie
‰tátnom majetku a po nadobudnu-
tí vzdelania sa stal jeho riadite-
ºom, pritakáva druhému, ão hºadel
na rozorávanie medzí roliãiek svo-
jich rodiãov do spoloãného chotá-
ra a následne, rovnako vyuÏijúc
to, ão ho nauãila ‰kola, zmenil ne-
vyrovnané hrebene ostredkov na
rovn˘ lán obilného poºa. Neveria-
co sa ohliadajú za minulosÈou, mi-
nulosÈou vlastného tvorivého Ïivota, ktor˘
tak r˘chlo uplynul. 

Dobre vedia, Ïe nebol to len neúprosn˘
ãas, ktor˘ prakticky v‰etko, ão tvorili,
zmietol ako mohutná lavína, hoci to, ão
pomáhali tvoriÈ, nadobúdalo a malo ne-
sporné hodnoty, a nie malé. Netvorili ich
pre seba. Kto z nich za tie roky klopal na
dvere katastrálnych úradov a obracal
zoÏltnuté mapy listov „grundbuchov“ so
ÏiadosÈou „toto je moje, chcem to maÈ za-
písané“, kto z nich sa ukryl za neprenik-
nuteºné múry stavaní, ktoré i pri dne‰nom
videní moÏno predbiehajú na‰u predsta-
vivosÈ? Kto z nich pochyboval o obãian-
skej statoãnosti zaloÏenej na pracovitosti,

morálke a ãestnosti, ktorá bola a zostane
zárukou sociálnych istôt pre kaÏdého, kto
sa nevyh˘ba statoãnej práci? 

Triezvo posudzujú, ão sa deje, vedia, o
ãom hovoria a citlivo vnímajú sústavu, kto-
rá bez zveliãenia stabilizovala Ïivot v po-
volaní, ktoré národu poskytovalo to najcen-

nej‰ie. Hºadajú tú radikálnu zmenu k lep-
‰iemu, ktorá uÏ druhé desaÈroãie mala daÈ
a dáva odpoveì o hospodárení a hospo-
dároch, sociálnych istotách, hodnotov˘ch
prahoch súãasného ãloveka, o vplyve v‰e-
mocného kapitálu, ktor˘ dokázal pribrzdiÈ

koleso dejín a ãi len myslenie ºa-
hostajného ãloveka. 

Keì doznievajú tóny moÏno uÏ
posledného Gaudeamus igitur, vi-
dia pred sebou preÏité roky ‰tú-
dia, mesto, priestory ‰koly a rad
vºúdnych, ale prísnych uãiteºov,
ktorí uãili a vedeli nauãiÈ to, ão Ïia-
dal vtedaj‰í reálny Ïivot. Bez vy-
zvania, nemo, vstávajú zo svojho
miesta pri zozname ºudí, ktorí tu
tieÏ mohli stáÈ, ale nestoja. VÏit˘
pocit úcty k ãloveku a jeho práci
nestratili. Verili a veria naìalej, Ïe
ich Ïivot bol zmyslupln˘, naplnen˘
prácou, za ktorú sa raz doãkajú
toho oãakávaného slova, ktoré
zatiaº nikto nahlas nevyslovil. 

Veºa preÏili, veºa si pamätajú.
Do v˘znamu slov, ktoré sa zrodili
za ich Ïivota, socializácia, privati-
zácia a mnoh˘ch ìal‰ích, vedia
vtesnaÈ ich pôvodn˘ v˘znam, no
dobre vedia zdôvodniÈ aj mnohé
ìal‰ie súvislosti. Vedia, Ïe zem,
ktorá nás Ïiví, mala a bude maÈ tr-
valú hodnotu a ponuky európ-
skych a svetov˘ch ‰truktúr na jej
nevyuÏívanie majú aj svoj skryt˘

v˘znam. Vedia, Ïe zem, ktorá sa z veãe-
ra na ráno stane vlastníctvom niekoho
(koho a za ão?), najmä na na‰om juhu,
zakrátko svojím v˘znamom zatieni zlate-
né prieãelia sídiel arabsk˘ch ‰ejkov a my
sa ocitneme pred nahou skutoãnosÈou,
ktorú dnes nevnímame, alebo nechceme
pochopiÈ. 

Ono piatkové odpoludnie neobvyklého
stretnutia sa moÏno skonãí aÏ pri brieÏ-
dení sobotného rána, av‰ak obsahom
my‰lienok nezostane len nostalgiou na
minulosÈ, kon‰tatovaním reality prítom-
nosti, ale aj motiváciou pre víziu budúc-
nosti. 

Prof. Ing. JOZEF KULICH, PhD.

In‰titút ochrany biodiverzity a biologickej bezpeãnosti pri Fakulte agrobio-
lógie a potravinov˘ch zdrojov sa v ostatn˘ch rokoch, okrem iného, orientuje
aj na rie‰enie problematiky vyuÏívania menej známych a netradiãn˘ch druhov
rastlín, a to vo viacer˘ch v˘skumn˘ch projektoch, podporovan˘ch finanãne zo
‰tátneho programu APVV a M· SR. Rie‰enie danej problematiky zaãlenil ko-
lektív aj do medzinárodnej spolupráce na zmluvnej úrovni s viacer˘mi vedec-
kov˘skumn˘mi in‰titúciami na Ukrajine.

Technike na spracovanie poºnohospodárskych produktov sa na Mechani-
zaãnej fakulte SPU venujú od zaãiatku 90. rokov minulého storoãia. Katedra
mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby, ktorá dostala do vienka túto
odbornosÈ, dnes uÏ garantuje dva ‰tudijné programy zaoberajúce sa potravi-
nárskou technikou na domovskej fakulte a jej pedagógovia vyuãujú aj na ses-
terskej Fakulte biotechnológie a potravinárstva. Spoloãná odborná orientácia
ich prirodzenou cestou priviedla k spolupráci. Je Àou zriadenie Laboratória
nápojovej techniky, vybaveného laboratórnym pivovarom. Viac v rozhovore s
doc. Ing. RUDOLFOM OPÁTHOM, CSc., vedúcim spomínanej katedry.

ZAMYSLENIE

Kde sa pivo varí, tam sa (vraj) dob-
re darí! Viedla vás k my‰lienke zriade-
nia laboratória aj overená ºudová mú-
drosÈ?

- Ani veºmi nie, ale veºmi by sme chce-
li, aby sa darilo, hlavne finanãne, lep‰ie
nielen na‰ej katedre, fakulte a ‰kole, ale
celému slovenskému ‰kolstvu. Labora-
tórny pivovar na na‰ej katedre je, ako bo-
lo povedané, spoloãn˘m pracoviskom
MF a FBP. O jeho zriadenie sme sa za-
ãali zaujímaÈ pred vy‰e ‰tyrmi rokmi.
Problémom boli, samozrejme, financie. Z
pohºadu katedry i‰lo o veºkú investíciu,
ktorú by sme sami finanãne nevedeli
zvládnuÈ. No a tak obe fakulty spojili svo-
je sily a o uÏitoãnosti projektu presvedãi-
li vedenie univerzity, ktoré v roku 2005
vyãlenilo prostriedky na realizáciu spo-
loãného zámeru. 

Potravinárska v˘roba je veºmi rôzno-
rodá, a tak mi v⁄ta v hlave, preão ste sa
rozhodli práve pre pivovar?

- Nie je to náhoda. V technologickom
postupe v˘roby piva je veºa rôznych zá-
kladn˘ch procesov, s ktor˘mi sa dá v pra-
xi stretnúÈ pomerne ãasto, a nielen pri v˘-
robe piva. Ide napríklad o ohrev, chlade-

pojiÈ na v‰etky kºúãové miesta technolo-
gického procesu snímaãe na sledovanie
parametrov prevádzkov˘ch podmienok.
Ide hlavne o tlaky, teploty, koncentráciu
kysliãníka uhliãitého a o spotrebu energie
jednotliv˘ch ãastí zariadenia. ëal‰ie pa-
rametre, ktoré sú z technologického hºa-
diska dôleÏité pre v˘slednú kvalitu pro-
duktu, sa sledujú na samostatn˘ch labo-
ratórnych zariadeniach. VeºkosÈ jednej
várky je 50 litrov piva.

Predpokladám, Ïe neostanete iba pri
„‰kolskom“ vyuÏití laboratória. Aké sú
va‰e ìal‰ie plány?

- Zariadenie nám dáva moÏnosÈ nad-
viazaÈ obojstranne v˘hodnú spoluprácu
s v˘robcami piva a sladu. Laboratórny
pivovar totiÏ pri svojich mal˘ch obje-
moch jednej várky umoÏÀuje napríklad
aj materiálovo a energeticky menej ná-
roãné skú‰anie nov˘ch receptúr piva.
Ale aj modelovaÈ v˘robn˘ proces a hºa-
daÈ príãiny prípadn˘ch problémov s kva-
litou piva, overovaÈ kvalitu sladu a pri-
spôsobovaÈ jej v˘robné postupy. Tu by
sme mohli byÈ uÏitoãní hlavne pre malé a
re‰tauraãné pivovary.

Sú tieto malé prevádzky podºa vás
perspektívne?

- Myslím, Ïe v˘roba piva v nich má aj
na Slovensku budúcnosÈ. V súãasnosti
sa v na‰ej republike varí pivo v ‰iestich
tak˘chto pivovaroch. Je to dané t˘m, Ïe
vedia ponúknuÈ svojim zákazníkom také
‰pecifické chute, ktoré vo veºk˘ch pivo-
varoch dosiahnuÈ nemoÏno. Vo veºkov˘-
robn˘ch podmienkach treba produkovaÈ

nie, tok kvapalín potrubím, ãerpanie, fil-
trovanie, dezintegráciu, v na‰om prípade
sladu, filtráciu, mie‰anie a pod. A tak má-
me na katedre moÏnosÈ pripraviÈ pre ‰tu-
dentov laboratórne cviãenia, ktoré umoÏ-
nia veºmi názorne demon‰trovaÈ tieto
procesy. ÚãasÈ na cviãeniach ‰tudentom
umoÏní lep‰ie pochopiÈ urãit˘ základn˘
proces a vykonaÈ aj merania t˘ch fyzikál-
nych veliãín, ktor˘ch zmeny charakteri-
zujú priebeh daného procesu. Od zaria-
denia laboratórneho pivovaru si veºa sºu-
bujeme aj v oblasti prípravy diplomantov
a doktorandov. Zariadenie laboratórneho
pivovaru nám súãasne dáva aj moÏnosÈ
rie‰iÈ v˘skumné úlohy t˘kajúce sa vplyvu
technick˘ch parametrov zariadení na
kvalitu a bezpeãnosÈ potravinárskych v˘-
robkov. V tejto oblasti sme v súãasnosti
spolurie‰iteºmi projektu VEGA, rie‰eného
na Katedre hygieny a bezpeãnosti potra-
vín. Zameriavame sa na filtráciu nápojov. 

Laboratórny pivovar bol uveden˘ do
ãinnosti zaãiatkom tohto roka. MôÏete
ho na‰im ãitateºom priblíÏiÈ?

- Ide o unikátne zariadenie, jediné na
Slovensku, vyrobené na objednávku, 
podºa na‰ich poÏiadaviek. UmoÏÀuje pri-

pivo s dlhou trvanlivosÈou, pretoÏe jeho
cesta k spotrebiteºovi je dlh‰ia. To sa dá
dosiahnuÈ iba pasterizáciou a veºmi dô-
slednou filtráciou. T˘mito operáciami sa
v‰ak súãasne zachytávajú látky, ktoré
vyrobenému pivu dávajú nielen v˘razné
‰pecifické chuÈové vlastnosti, ale súãas-
ne sú z hºadiska v˘Ïivy dôleÏité pre ºud-
sk˘ organizmus. Odborníci na humánnu
v˘Ïivu dnes nenamietajú proti striedmej
konzumácii piva. TakÏe pivo s plnou pri-
rodzenou chuÈou, prípadne nefiltrované,
naz˘vané aj kvasinkové, môÏu svojim
zákazníkom ponúknuÈ skôr malé a re‰-
tauraãné pivovary. A tu tieÏ vidím priestor
pre nás a na‰e laboratórium, pretoÏe aj v
t˘chto mal˘ch prevádzkach treba dodrÏaÈ
v súãasnosti veºmi prísne hygienické nor-
my a predpisy. Z hºadiska konkurencie
budú malé a re‰tauraãné pivovary per-
manentne experimentovaÈ s receptúrami.
No a ich technické zariadenia taktieÏ mu-
sia spæÀaÈ v‰etky poÏiadavky a predpisy 
s prihliadnutím na racionálnu spotrebu
energie a prevádzkovú bezpeãnosÈ. Tak-
Ïe v tejto oblasti by sme mohli praxi po-
môcÈ. V budúcnosti uvaÏujeme o zriade-
ní laboratórnej sladovne, ktorá by vytvo-
rila tieÏ veºké moÏnosti realizácie na‰ich
dvoch fakúlt nielen v pedagogickej, ale aj
vo vedeckov˘skumnej ãinnosti a v pomo-
ci praxi. OpäÈ to v‰ak celé bude o na‰ich
finanãn˘ch moÏnostiach.

Ako Ïene nedá mi neop˘taÈ sa, ako
chutí „doma“ uvarené pivo?

- Pravdu povediac, to prvé veru veºmi
nechutilo. Pri tejto várke sme e‰te „vy-
chytávali“ rôzne technické chybiãky, tak-

Ïe sa to logicky odrazilo aj na kvalite vy-
robeného piva. Ale keìÏe opakovanie ro-
bí majstra, uÏ je v‰etko v poriadku. Viete,
nechceme sa sami chváliÈ, aj keì sme
uÏ, pravdupovediac, aj v tejto oblasti sku-
toãná ‰piãka. Z hºadiska konkurencie
nám robí mierne vrásky na ãele uÏ iba
Heineken, ale aj to iba z pohºadu kvanti-
ty vyrobeného produktu. 

Kto ho degustuje? Ponúkli ste ho uÏ
aj hosÈom va‰ej fakulty ãi univerzity?

- No, to je veºmi dobrá novinárska
otázka! Samozrejme, vedúci katedry! 
Ale váÏne, zatiaº sme ho aÏ tak veºa ne-
navarili. Doteraz ‰lo skôr o overovanie
moÏností technického zariadenia a spo-
znávanie jeho prevádzkov˘ch paramet-
rov. V˘robná kapacita, priãom slovko „v˘-
robná“ môÏeme pokojne daÈ do úvodzo-
viek, je veºmi malá, pretoÏe 50-litrová
várka musí e‰te asi desaÈ dní kvasiÈ, tak-
Ïe na degustáciu toho veºa nie je.
Vyrobené pivo sa bude spotrebúvaÈ na
následné laboratórne rozbory. Ale hos-
Èom sme ho uÏ ponúkli. Chutnali ho aj
ãlenovia vedeck˘ch rád...

Má uÏ na‰e univerzitné pivo aj svoje
meno?

- UÏ sme veru nad t˘m uvaÏovali, ale
zatiaº sme sa nedohodli. MoÏno ãasom
na nieão originálne prídeme. 

Ako inak zakonãiÈ tento rozhovor, ak
nie práve originálnym, ale zato Ïiãliv˘m
„Na zdravie!“ Nech sa pracovisku darí
nielen variÈ dobré pivo, ale vychovávaÈ
aj naslovovzat˘ch odborníkov! 

KATARÍNA POTOKOVÁ

Spolupráca sa realizuje hlavne v rámci
spoloãne rie‰eného v˘skumno-edukaã-
ného projektu Netradiãné druhy rastlín a
ich produkty v agropotravinárstve a kraji-
notvorbe.

Za Ukrajinu sú do projektu zapojené
kolektívy Národnej botanickej záhrady M.
M. Gri‰ka pri Národnej akadémii vied
Ukrajiny v Kyjeve, Národnej poºnohospo-
dárskej univerzity Ukrajiny v Kyjeve, Ná-
rodnej univerzity v UÏhorode a V˘skum-
nej a ‰ºachtiteºskej stanice v Novej
Kachovke. Rie‰ením problematiky sa vy-
tvoril rozsiahly priestor pre experimentál-
nu ãinnosÈ pri rôznych druhoch rastlín, a
t˘m aj pre v˘skumné pobyty vedeck˘ch
pracovníkov, doktorandov a ‰tudentov.
Pre absolvovanie v˘skumn˘ch pobytov
sa aktívne vyuÏili aj moÏnosti Národného
‰tipendijného programu.

Prv˘mi úãastníkmi ‰tipendijn˘ch v˘-
skumn˘ch pobytov na na‰ej univerzite sa
stali prof. Svetlana V. Klimenko, DrSc.,
(na snímke), Mgr. Oºga Grygorieva a Ing.
Nata‰a DovÏik z Botanickej záhrady v Ky-
jeve. Mesaãn˘ pobyt absolvoval aj doc.
Valerij Kchodak z Národnej univerzity 
v UÏhorode.

Prof. S. Klimenko sa uÏ vy‰e 40 rokov
orientuje na ‰túdium introdukcie menej
známych druhov na Ukrajine. K hlavn˘m
objektom jej v˘skumu patrí drieÀ obyãaj-
n˘ a dula podlhovastá, z ktor˘ch vy‰ºach-
tila aj nové odrody. V rámci spolupráce sa
pripravuje spracovanie klasifikátora pre
drieÀ obyãajn˘ a podkladové práce k prí-
prave monografie o tejto rastline.

Na Ukrajine je 23 botanick˘ch záhrad,
najstar‰ia sa nachádza v Charkove. 
V Botanickej záhrade N. N. Gri‰ka, naj-
väã‰ej na Ukrajine, pestujú okolo jede-
násÈtisíc druhov rastlín. „KeìÏe na‰a bo-
tanická záhrada leÏí na severe krajiny,
jednou z na‰ich priorít je skúmaÈ odolnosÈ
rastlín proti chladu a mrazu. Rôzne odro-
dy potom vyuÏívame v praxi, lebo „prax je
bez teórie m⁄tva a teória bez praxe nepo-
trebná.“ Na Slovensku nás zaujala veºká
populácia voºne rastúceho drieÀa. U nás

sa uÏ okrem Krymu prakticky nevyskytujú
prírodné lokality tejto dreviny, ktorá v sú-
ãasnosti v mnoh˘ch krajinách zaÏíva re-
nesanciu,“ hovorí Svetlana Klimenko.

Mgr. Oºga Grygorieva sa orientuje na
‰túdium variability hospodársky v˘znam-
n˘ch znakov ebenovníkov a moÏnosti ich
vyuÏitia v agropotravinárstve a krajino-
tvorbe. „Tieto druhy sú veºmi perspektív-
ne a vhodné pre praktické vyuÏívanie a
roz‰irovanie aj v podmienkach Sloven-
ska. Dôkazom toho je skutoãnosÈ, Ïe sa
tu na viacer˘ch miestach úspe‰ne adap-
tovali. V rámci spolupráce bude na‰ou
snahou charakterizovaÈ roz‰írené genoty-
py a vybraÈ z nich vhodné genetické zdro-
je pre ‰ºachtiteºské vyuÏitie,“ hovorí Mgr.
Grygorieva. Hlavn˘m objektom dokto-
randského ‰túdia Ing. Nata‰i DovÏik je
ga‰tan jedl˘, ktorému sa v drsnej‰ích
podmienkach v oblasti Kyjeva nedarí prá-
ve najlep‰ie. „V klonovom repozitóriu Prí-
belce je k dispozícií veºmi zaujímavá ko-
lekcia genetick˘ch zdrojov ga‰tana jedlé-
ho, ktorú vytvoril kolektív in‰titútu. Je mi-
moriadne cenn˘m zdrojom ‰túdia k mojej
dizertaãnej práce,“ kon‰tatuje Nata‰a. 

Doc. Valerij Kchodak pomáha pri moni-
toringu, sústreìovaní a uchovaní genoty-
pov z roz‰íren˘ch populácií tokajsk˘ch
odrôd viniãa - Furmintu, Mu‰kátu Ïltého a
Lipoviny, v oblasti západnej Ukrajiny.
„V‰etky tokajské odrody sú roz‰írené vo
vinohradníckych regiónoch Ukrajiny.
Dôsledkom v‰eobecného úpadku vino-
hradníctva a vinárstva, ale i pestovaním
modern˘ch odrôd viniãa, sa ich roz‰irova-
nie v posledn˘ch rokoch pozastavilo,“ ho-
vorí doc. Kchodak. Kon‰tatuje, Ïe pro-
gram uchovania a udrÏateºného vyuÏíva-
nia star˘ch a krajov˘ch odrôd, ktor˘ reali-
zuje kolektív in‰titútu, má svoje plné o-
podstatnenie a zmysel. „Máme záujem do
neho vstúpiÈ a podporiÈ ho svojimi aktivi-
tami v rámci na‰ich moÏností.“ Poãas ‰ti-
pendijného pobytu zabezpeãovali ukrajin-
skí hostia hlavne experimentálne práce
na biologick˘ch vzorkách, vyhodnocova-
nie experimentálnych údajov, prípravu
podkladov pre spoloãné publikácie, ako
aj prípravu referátov na vedecké poduja-
tia. Absolvovali náv‰tevy viacer˘ch in‰ti-
túcií a nadväzovali nové kontakty. V‰etci
‰tipendisti vyuÏili príleÏitosÈ a tlmoãili po-
ìakovanie vedeniu SPU a FAPZ za moÏ-
nosÈ pracovaÈ u nás na svojich projek-
toch, ktoré v˘znamnou mierou prispeli k
ich profesionálnemu rozvoju a upevneniu
spolupráce medzi pracoviskami. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Stretnutia
po rokoch

NOVÉ LABORATÓRIUM NA MECHANIZAâNEJ FAKULTE

V Raãkovej doline sa v dÀoch 26. - 27. apríla konala medzi-
národná vedecká konferencia na tému Podnikanie na poºno-
hospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka. Cieºom bolo
poukázaÈ na aktuálne problémy, prezentovaÈ v˘sledky práce
rie‰iteºov projektu VEGA 1/2570/05 Vplyv vlastníckych a ná-
jomn˘ch vzÈahov na stabilitu podnikania na poºnohospodár-
skej pôde vo vybran˘ch regiónoch SR a projektu Jean Mon-
net Module: EU Agrarian Law 2004-2941/001-001JMO JMO,
file: 04/0160.

Konferenciu usporiadala Katedra práva FE·RR v spolupráci s
Centrom programov EÚ FEM, MP SR, SPPK, Zväzom poºnohos-
podárskych druÏstiev a obchodn˘ch spoloãností SR pre ‰irok˘ o-
kruh záujemcov z poºnohospodárstva, spracovateºsk˘ch podni-
kov, podnikov sluÏieb, podnikateºov, pracovníkov ‰tátnej správy i
akademickú obec. 

Vysokú úroveÀ podujatia garantoval medzinárodn˘ vedeck˘
v˘bor zo zástupcov na‰ej univerzity, MP SR, Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity, âZU v Prahe, Univerzity Pisa v Taliansku a
Univerzity Veszprém GFA Keszthely v Maìarsku.

Ing. P. Matejka z MP SR vo svojom príspevku oboznámil

úãastníkov s pripravovan˘mi zmenami legislatívy v oblasti po-
zemkov˘ch úprav. Ján Slab˘, predseda V˘boru NR SR pre poº-
nohospodárstvo, Ïivotné prostredie a ochranu prírody, apeloval
na prítomn˘ch, aby venovali pozornosÈ legislatívnej úprave vo vi-
nohradníctve a vinárstve ako v˘znamnej súãasti právnej regulá-
cie v poºnohospodárstve. Priestor bol poskytnut˘ aj úãastníkom
zo zahraniãia. Prof. Francesco di Iacovo skúmal nové podnikateº-
ské prístupy v multifunkãnom poºnohospodárstve a JUDr. Viktor
Jansa z âZU v Prahe vystúpil s príspevkom hodnotiacim proble-
matiku vyuÏívania lesnej a poºnohospodárskej pôdy v âR. Pred-
ná‰ka prof. Du‰ana Húsku Poºnohospodárska pôda a problémy
jej vyuÏitia, vystúpenie prof. Jozefa Hudáka (obaja SPU) na tému
Aspekty podnikateºsk˘ch ‰truktúr v poºnohospodárskej prvov˘ro-
be v kontexte s rozvojom vidieka a súvisiaca prezentácia v˘sled-
kov práce rie‰iteºov spomínaného projektu VEGA, ale i ìal‰ie vy-
stúpenia domácich aj hostí dali veºa podnetov na diskusiu.
Zav⁄‰ením úspe‰ného vedeckého dÀa bol spoloãn˘ slávnostn˘
veãer, ktor˘ úãastníci vyuÏili na neformálne diskusie, v˘menu ná-
zorov a skúseností v oblasti podnikania v poºnohospodárstve. 

JUDr. JANA BELICOVÁ, Katedra práva FE·RR



TridsaÈ svieãok na rozhlasovej torte
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OZNAMUJEME
Predseda Vedeckej rady Fakulty

ekonomiky a manaÏmentu SPU v Nit-
re oznamuje, Ïe 14. júna 2007 o
10.00 h v zasadacej miestnosti deka-
nátu FEM (pavilón S, 1. posch.) pred-
nesie Ing. ANNA LÁTEâKOVÁ, PhD.,
odborná asistentka na Katedre infor-
maãn˘ch systémov FEM, habilitaãnú
predná‰ku na tému Informaãná pod-
pora manaÏérskych rozhodnutí na ú-
rovni podniku. Po nej bude obhajovaÈ
habilitaãnú prácu na tému Informaãné
zabezpeãenie podnikového manaÏ-
mentu – imperatív znalostnej ekono-
miky.

V ZRKADLE...
jeden z nás

Prof. Ing. DANIEL BÍRO, PhD., 
dekan Fakulty agro-
biológie a potravino-
v˘ch zdrojov

Miesto narodenia: 
âakajovce

Vek: 56 rokov

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Asi tak, ako je to aj dnes, podºa toho, ão

je momentálne v kurze. Vyrastal som v ob-
dobí verneoviek, mayoviek, poãiatkov tele-
vízie a letu prvej kozmickej druÏice.
� âo ste ‰tudovali a preão ste si vybra-
li práve túto oblasÈ? 

Môj dedo a otec boli mliekari. To roz-
hodlo o stredo‰kolskom ‰túdiu na mliekar-
skej priemyslovke v KromûfiíÏi. Po maturi-
te som absolvoval prijímacie skú‰ky na Che-
micko-technologickej fakulte SV·T v Bratis-
lave a Agronomickej fakulte V·P v Nitre.
Priznám sa, Ïe koneãné rozhodnutie kde
‰tudovaÈ, bolo ovplyvnené najmä dojmom,
ktor˘ na mÀa urobil v roku 1969 nov˘ areál
na‰ej ‰koly. Som absolventom zootech-
nického odboru z roku 1974 a odvtedy aj
pracujem na Katedre v˘Ïivy zvierat.
� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?

Koºko treba, ale je to spravidla viac, ako
by som chcel, zaspávam po polnoci.
� Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

Îivá, sebavedomá, niekedy hluãná, so
zväã‰ujúcim sa deficitom rodinnej v˘cho-
vy, ale jedno príslovie hovorí „nepºuj do
vody, z ktorej si sa napil“. 
� Ako vnímate slová byÈ pedagógom je
poslanie? 

Nech sa na mÀa niektorí mlad‰í kolego-
via nemraãia, ale pedagógom sa ãlovek
nestane t˘m, Ïe je prijat˘ po skonãení ‰tú-
dia na miesto uãiteºa. Dobr˘m a akcepto-
van˘m vysoko‰kolsk˘m pedagógom sa
postupne stáva rokmi oduãen˘mi za ka-
tedrou, prácou vo v˘skume a sústavnou
prácou so ‰tudentmi. 
� Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia? 

SkromnosÈ, ãestnosÈ a úprimnosÈ. V‰eo-
becne nemám rád ohováranie, sebaobdi-
vovanie a vzájomnú neúctu.
� S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali? 

VÏdy sa te‰ím na stretávky po piatich
rokoch so spoluÏiakmi zo strednej a vyso-
kej ‰koly, aj keì sa Ïiaº zaãínajú minútou
ticha. Rovnako som rád v spoloãnosti s
akademikom Plesníkom, imponujú mi jeho
filozofické názory a pohºady na Ïivot. 
� âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? Otvorenie no-
vého SND, dúfam, Ïe sa tam v dohºad-
nej dobe dostanem.
� âo by ste zmenili, keby ste mohli?

Asi to, ão kaÏd˘ v mojom veku, aby sa
Ïivotné hodiny zaãali toãiÈ opaãn˘m sme-
rom.
� âo radi ãítate?

Mám rád akãnú literatúru, naposledy to
bola Porota od Johna Grishama. V zime si
rád zalistujem v encyklopédiách, ktoré som
zbieral, keì e‰te nebol internet. Ale po-
viem, aj to, ão nerád ãítam: poistné zmluvy,
návody, dlhé správy a e-maily s dotazníkmi.
� Ako si dobíjate energiu?

Rád kutím a nieão reparujem okolo do-
mu a obãas sa stretnem s priateºmi na po-
ºovaãke a pri degustácii dobr˘ch sloven-
sk˘ch vín.
� Prezradíte nieão o svojej rodine? 

ManÏelka je spoluÏiaãka z vysokej ‰ko-
ly a pracuje ako zootechniãka na miest-
nom PD. Syn je z prv˘ch absolventov zá-
hradnej architektúry na FZKI, ale Ïiví sa
hlavne t˘m, ão vy‰tudoval na ·UV v Krem-
nici – umeleck˘m kováãstvom. Dcéra je
vlaÀaj‰ou absolventkou FBP. 
� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zba-
viÈ? 

Neobedujem a chodím do chladniãky v
noãn˘ch hodinách, aj to na mne vidieÈ. 
� Aké máte koníãky? 

Poºovníctvo a zbrane, drÏí ma to od
zväzarmovsk˘ch ãias, keì som sa súÈaÏne
venoval ‰portovej streºbe. Pre priateºov
rád pripravím nieão z diviny.
� Aká je dovolenka va‰ich snov? 

V‰ade si odd˘chnem, kde sa stretne
partia slu‰n˘ch ºudí. Ale asi to bude Kuba. 
� Humor je korením Ïivota – máte neja-
k˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok
zo ‰koly? 

V 5. roãníku na cviãení z pôrodníctva
mala kolegyÀa za úlohu napraviÈ polohu
teºaÈa, ktoré vtedy mlad˘ asistent, prof.
·Èastn˘, vo fantóme kravy riadne zamotal.
âakal som na chvíºu, keì kolegyÀa vojde
rukou aÏ po rameno do „kravy“ a z druhej
strany som ju za Àu rafol so ‰teknutím. Po
jej stra‰nom v˘kriku som bol vyhosten˘ 
z cviãenia. Napriek tomuto incidentu som
skú‰ku urobil na v˘bornú. -rch-

V spoloãenskej miestnosti ·D MladosÈ sa 4. mája stretlo niekoºko generácií
Centrálneho, neskôr Internátneho rozhlasového ‰túdia (CR·, resp. IR·), aby oslá-
vili jubileum rádia. Spoloãne si zaspomínali na obdobie svojho pôsobenia a záro-
veÀ sa oboznámili s podmienkami a moÏnosÈami jeho fungovania v súãasnosti.

O zaãiatkoch
CR·-ko zaãalo fungovaÈ pod vedením

Antona Rozboru v roku 1976 ako záujmov˘
krúÏok. Pod vedením ‰éfa technikov Ruda
Tománka sa budovala rozhlasová sieÈ a ar-
chív. Prvé vysielanie zaznelo z éteru v roku
1978, v tom období preberal ‰túdio Jozef
Rogansk˘, dnes generálny manaÏér pro-
dukãného ‰túdia v Poprade a ‰éfom techni-
kov bol ªubo‰ Minárik, v súãasnosti majiteº
nitrianskeho grafického ‰túdia. „Zakúpili
sme mikrofón a kotúãové magnetofóny B
100 Tesla Pardubice, neskôr sme ich dopl-
nili ìal‰ími ‰iestimi znaãky B 73. Prv˘ kvalit-
n˘ a spoºahliv˘ magnetofón Sony PC 377
sme si priviezli aÏ v roku 1983 z Prahy, z ba-
zára,“ spomína Ing. Minárik. ZloÏitej‰ie v‰ak
neÏ vybudovanie technickej siete bolo podºa
pamätníkov vytvorenie programovej ‰truktú-
ry. „Musela sa tvoriÈ dopredu, scenáre boli
predpísané. Improvizácia bola neprípustná
a vysielaÈ sa mohlo aÏ po schválení komisi-
ou,“ hovorí Ing. Jozef Rogansk˘. „Relácie, v
ktor˘ch muselo byÈ okrem ‰portu a kultúry aj
krátke spravodajstvo, sme nahrávali na pás.
Ten sme na druh˘ deÀ posielali aj na ·D
Pribina a Nová doba. Vysielalo sa kaÏd˘
pracovn˘ deÀ od 8. do 22. hodiny.“ Vedúci
CR· dodáva, Ïe zostavy na‰ej a zahraniã-
nej hudby boli v pomere 70:30 a mali aj in-
dex zakázan˘ch spevákov, napríklad Kryla
ãi Kubi‰ovú. CR· malo i vlastnú produkciu,
rozhlasové hry, s ktor˘mi sa zúãastÀovalo aj
na súÈaÏiach. „S hrou o horolezcoch Na vr-
chole sveta sme vyhrali 1. miesto na súÈaÏi
v Bratislave,“ spomína Rogansk˘. 

Podºa pamätníkov má v súãasnosti rádio
oveºa ÈaÏ‰ie postavenie ako kedysi, lebo je
veºká ponuka komerãn˘ch staníc. „My sme v
podstate nemali konkurenciu, lebo existoval
iba Slovensk˘ rozhlas a Rádio Devín. Poãú-
vanosÈ sme si budovali aj pú‰Èaním pesni-
ãiek nahrat˘ch z rakúskych staníc. Zdroje
hudby boli totiÏ obmedzené, a tak sme boli

lep‰í ako ‰tátne rádiá,“ prezrádza metódu
úspechu J. Rogansk˘ a ª. Minárik. Prácu v
rádiu hodnotia ako mimoriadne zaujímavú a
tvrdia, Ïe ºudia, ktorí tam pracovali, boli
medzi ‰tudentmi obºúbení a váÏení. Vyrástlo
z nich veºa odborníkov, mnohí sa uplatnili 
v médiách, vo filmovej tvorbe.

Humor musel byÈ, aj keì...
V rokoch 1982-1984 bol vedúcim CR·

Karol Záborsk˘. „Vysielali sme naÏivo. Obºú-
bená bola hudobná relácia DesaÈ na hojdaã-
ke, próza, poézia, no a najmä Zlatka, v kto-
rej si ‰tudenti kaÏdú stredu mohli daÈ zahraÈ
pesniãku za symbolickú korunu. Poãas relá-
cie sme vyzbierali aj stovku, ão boli vtedy
slu‰né peniaze. Kupovali sme za ne nové
platne, singel stál 12 korún. Práve kvôli tejto
relácii sme v‰ak museli zaãaÈ nahrávaÈ v‰et-
ky programy na pás,“ hovorí Záborsk˘, a
spomína, Ïe na 1. apríla ako typickí ‰tudenti
oslavovali v duchu hesla humor musí byÈ, aj
keì na chleba nebude. „Vyhlásili sme, Ïe
nám zakázali vysielaÈ Zlatku, lebo je v nej ve-

strany. Zrazu niekoºko tisíc ‰tudentov zaãalo
na balkónoch internátov a následne na uli-
ciach pískaÈ. Nedali sa utí‰iÈ. Vyrobili sme si
t˘m problém a museli sme vysielanie vrátiÈ
do star˘ch koºají, ão znamenalo zákaz im-
provizovaÈ,“ hovorí Ing. Karol Záborsk˘. Relá-
ciu moderovala Janka Miku‰áková, dnes
marketingová manaÏérka. Do CR· pri‰la v
roku 1982. „Bolo pre nás ako modlitebÀa,
mali sme k nemu osobitnú úctu,“ hovorí. 
„V tom ãase som nebola v angliãtine príli‰
zdatná, chlapci mi písali správnu v˘slovnosÈ
názvov skladieb a veºakrát sme sa na tom
nasmiali,“ spomína Janka. Dodáva, Ïe pro-
blémy zvládala aj vìaka v˘bornej spolupráci
s hlavn˘m technikom Petrom Matulom. 

Rozhlasové ‰túdio v t˘ch rokoch zabezpe-
ãovalo v‰etky roãníkové akcie, imatrikulácie,
diskotéky, svadby i propagáciu Agrokom-
plexu. „âasto sme boli na akcii aj cez víkend
a nemali sme ãas na ‰túdium. Tolerantní vy-
uãujúci nám prepáãili, Ïe sme sa nezúãast-
Àovali na cviãeniach, skú‰ky sme v‰ak robili
naostro,“ hovorí Ing. Peter Matula. 

CR·-ko sa stalo IR·-kom 
V 90. rokoch CR· pôsobilo pod V-klu-

bom, ktor˘ mal dvoch profesionálnych meto-
dikov a päÈãlenn˘ audiovizuálny tím. „V po-
revoluãnom období bola ãinnosÈ rádia bo-
hat‰ia a mali sme aj viac finanãn˘ch pro-
striedkov na jeho technické vybudovanie,“
hovorí Ing. Miroslav Habán, PhD., z Katedry
udrÏateºného poºnohospodárstva a herboló-
gie. „Do t˘ÏdÀa bolo päÈ aÏ ‰esÈ akcií. Orga-
nizovali sme aj dva roãníky Miss univerzity,
taneãn˘ maratón a pravidelne sme sa zú-
ãastÀovali na súÈaÏiach, kde sme obsadzo-

ºa zahraniãnej hudby a svoj nesúhlas so zá-
kazom môÏe kaÏd˘ daÈ najavo hvizdom. 
A pustili sme kaãací tanec. Zhodou okolnos-
tí prebiehala v Nitre okresná konferencia

Vedúci rozhlasového ‰túdia 
Anton Rozbora (1976 – 1979), Jozef Rogansk˘ (1979 – 1981), Jaro Lako (1981 – 1982),
Karol Záborsk˘ (1982 – 1984), BraÀo Hamoník (1984 – 1986), Tomá‰ Kizek (1986 – 1987),
Jozef Vajda (1988 – 1990), Marek Planãar (1991 – 1992), Ján Polakovsk˘ (1992 – 1993),
Tóno Tkáãik (1993 – 1994), Marek Trubaã (1994 – 1996), Juraj Laurinec (1997 – 1999),
Karol Ki‰‰ (2000 – 2002), Marek Sobola (2002 -2004), Daniel Demko (2004 – 2006),
Martina Macková (2006 - doteraz).

Ako si úspe‰ného podnikateºa predstavujú budúci maturanti, ktorí sú cieºovou
skupinou projektu Európskeho sociálneho fondu ·kola mladého podnikateºa
(·MP), realizovaného na Fakulte ekonomiky a manaÏmentu?

„Mal by poznaÈ svoj cieº a to, ão chce
podnikaním dosiahnuÈ. Mal by byÈ kreatív-
ny, pracovit˘, cieºavedom˘, komunikatívny
a mal by maÈ rád prácu s ºuìmi.“ (Lenka)

„Mal by byÈ sebavedom˘, ísÈ za svojím
cieºom, ovládaÈ zákonitosti fungovania tr-
hovej ekonomiky, svetov˘ jazyk, minimál-
ne angliãtinu a maÈ k dispozícii vÏdy naj-
nov‰ie informácie.“ (Filip)

„Mal by byÈ usilovn˘, ctiÏiadostiv˘, ãest-
n˘, pracovit˘, vytrval˘.“ (Tomá‰)

„Mal by to byÈ ‰tudovan˘ ãlovek, ktor˘
má ‰irok˘ záber vedomostí a v‰eobecn˘
rozhºad. Vie sa suverénne správaÈ, chodí
vÏdy upraven˘, je prirodzenou autoritou a
lídrom kolektívu. Svoju prácu má rád a pri-
stupuje k nej zodpovedne. Pre podnikanie
je veºmi dôleÏité maÈ veºa kontaktov, ktoré
treba udrÏiavaÈ, a preto by mal byÈ aj ãlove-
kom spoloãensk˘m. Je veºmi dôleÏité aj to,
aby konal vÏdy legálne, aby ho negatívne
neovplyvnila sila a moc peÀazí.“ (Martin).

Ako vidno, úãastníci na‰ej ·MP majú
celkom dobrú predstavu o vlastnostiach a
osobnostn˘ch predpokladoch úspe‰ného

podnikateºa, ale aj o urãitom kapitálovom
zabezpeãení, potrebnom na rozbehnutie
podnikania. No aj na „nejak˘ ten Ïivotn˘
‰tandard.“ ZároveÀ treba oceniÈ, Ïe si uve-
domujú dôleÏitosÈ vzdelania, vedomostí,
vãasn˘ch a hodnovern˘ch informácií, ktoré
sú pre podnikateºa na nezaplatenie. No a
práve na takéto aspekty sa orientuje ·kola
mladého podnikateºa. V rámci Okienka do
podnikania získali stredo‰koláci konkrét-
nej‰iu predstavu o tom, ão prakticky zna-
mená podnikaÈ. Îe je to na jednej strane o
dobr˘ch a kreatívnych nápadoch, ale na
druhej strane aj o tom, Ïe treba re‰pekto-
vaÈ prostredie trhu, legislatívne a iné ob-
medzenia, riadiÈ ºudí, rozhodovaÈ a v‰etko
v podnikovej i úãtovnej evidencii zdoku-
mentovaÈ. ·kola mladého podnikateºa uãí
podnikateºsky uvaÏovaÈ, vyhºadávaÈ príle-
Ïitosti, analyzovaÈ trhové moÏnosti a hºa-
daÈ optimálne rie‰enia. Vzdelávanie v nej
nie je zaloÏené len na memorovaní, ale aj
na vzájomnom dialógu vyuãujúceho a
uãiacich sa, na logickom chápaní súvislos-
tí a uãení sa na praktick˘ch príkladoch. 

O tom, Ïe úãastníkom ·MP analytické
schopnosti a tvoriv˘ duch nech˘bajú, sved-
ãia aj odpovede na otázku: „V akej oblasti
by sa dalo v Nitre podnikaÈ? âo by mohli
podnikatelia v Nitre ponúknuÈ obyvate-
ºom?“ Stredo‰koláci sa takmer jednomy-
seºne zhodli na tom, Ïe príleÏitosti skr˘va
tretí sektor a ponuka by sa mohla roz‰íriÈ
napríklad o centrá pre mamiãky s deÈmi a
strediská pre deti a mládeÏ. ZároveÀ si
v‰ak uvedomili, Ïe pre mnoh˘ch podnika-
teºov sú lákavé najmä také oblasti podni-
kania, ktoré priná‰ajú okamÏit˘ zisk. DrÏ-
me na‰im mlad˘m palce, aby im nad‰enie
pre podnikateºské nápady, v ktor˘ch sa
spája perspektíva ziskovosti so spoloãen-
skou prospe‰nosÈou, vydrÏali ão najdlh‰ie!

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

SúÈaÏíme s E – KU
V minulom ãísle Poº-

nohospodára sme sa
vás p˘tali, ako mal za-
reagovaÈ slovensk˘ ‰tu-
dent, keì si barman v
newyorskom bare ne-

ãakane poklopkal po ãele. Správna od-
poveì je c) – Juraj sa nemusel zner-
vózÀovaÈ, pretoÏe ak si niekto v USA 

v komunikácii s vami poklopká po ãele,
povaÏuje va‰e názory za veºmi bystré.
Je to prejav uznania, ãiÏe na rozdiel od
Slovenska sa toto gesto hodnotí pozi-
tívne. Platí to napríklad aj v Holandsku.
Darãekové predmety, ktoré do súÈaÏe
venoval E – KU In‰titút jazykovej a in-
terkultúrnej komunikácie v Nitre, získa-
va Nada Davidoviãová z Nitry.

SKRIPTÁ
J. KóÀa a kol.: MnoÏiteºské technológie v záhradníctve. Prvé vydanie, náklad 200 ks,

cena 121 Sk.
E. Horniaková – M. Pajtá‰: Základy v˘Ïivy. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 89 Sk.
E. Tobia‰ová a kol.: Biológia pôdy. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 108 Sk.
J. âuboÀ a kol: Hodnotenie surovín a potravín Ïivoãí‰neho pôvodu. Druhé prepra-

cované vydanie, náklad 200 ks, cena 179 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA 
Alojz Podolák a kol.: Medzinárodn˘ obchod a formovanie agroobchodnej politi-

ky. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 190 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SÚËAÎ
S AUTO·KOLOU AKADÉMIA

V roku 2006 vy‰lo nariadenie Vlády
SR ã. 554 o povinnom pouÏívaní bezpeã-
nostn˘ch pásov a detsk˘ch zadrÏiava-
cích zariadení vo vozidlách urãit˘ch kate-
górií, ktoré je v tomto období veºmi aktu-
álne. Viete, kedy nadobúda úãinnosÈ? 

a) presne na sviatok detí 
b) prv˘m dÀom letn˘ch prázdnin
c) dÀom nástupu detí do ‰kolsk˘ch lavíc 

(Pomôcka: Zbierka zákonov ã. 554/ 2006,
ãiastka 212)

Svoje odpovede posielajte do 11. 6.
na adresu redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného v˘hercu ãaká kondiãná jaz-
da (dve vyuãovacie hodiny) na vozidle
Auto‰koly AKADÉMIA.

ZAUJALO NÁS
Chystáte sa na ‰tudijn˘ pobyt 

v rámci programu Erasmus a chcete
sa stretnúÈ s ºuìmi, ktorí ho uÏ absol-
vovali? Ste Erasmus ‰tudent a radi by
ste sa podelili s ostatn˘mi o svoje
skúsenosti? Hºadáte kontakty na niek-
daj‰ích Erasmus spoluÏiakov? Eras-
musOne je nov˘ internetov˘ portál na
podporu komunikácie medzi v‰etk˘mi
Erasmus ‰tudentmi. Poskytuje vyhºa-
dávanie priateºov podºa univerzity a
roku, ponúka moÏnosÈ blogovaÈ, cha-
tovaÈ, vytvoriÈ si vlastné fotoalbumy,
organizovaÈ párty, posielaÈ pozvánky,
vytváraÈ vlastné skupiny vo fórach...

Úspe‰n˘ podnikateº 
oãami stredo‰koláka

CR·kári a IR·kári – spoloãné foto pre nich aj pre nás. Veì mnohí sme poznali iba
ich hlas v mikrofóne... Snímka: archív IR·

vali popredné miesta. Aj to bola záruka kva-
lity. V tomto období sa podarilo dobudovaÈ
IR· na ·D Pribina a vznikli prvé projekty pre
rozhlasové ‰túdio na Novej dobe. „Relácie
sme nahrávali na pás, potom sme zaãali
presadzovaÈ my‰lienku Ïivého vysielania.
Nebolo to vtedy beÏné a boli sme medzi pr-
v˘mi, komu sa to podarilo,“ hovorí Ing. Ró-
bert Ta‰kár, ktor˘ pôsobil v rádiu ako tech-
nik. „Vysielalo sa minimálne päÈkrát do t˘Ïd-
Àa, príleÏitostne aj cez víkendy. Prvé profe-
sionálne rádiá, napríklad N-Rádio alebo
Hviezda FM, vznikli aÏ po nás. V roku 1993
sa CR· z technick˘ch príãin zru‰ilo a bol vy-
hlásen˘ celo‰kolsk˘ konkurz na obsadenie
miest do nového IR·. 

IR· MladosÈ dnes
Funguje ako krúÏok v ·D MladosÈ, vedie

ho uÏ druh˘ rok Martina Macková. Momen-
tálne v IR· pôsobí 13 stálych ãlenov. Vysie-
lajú od pondelka do stredy, od 18. do 24.
hodiny a v nedeºu od 20. do 24. hodiny. Vy-
sielacia ‰truktúra je rôznorodá, sú v nej hu-
dobné relácie, rozhovory s osobnosÈami
spoloãenského Ïivota, bulvárny plátok Hu-
dobné v‰elião ãi reklamné bloky.

„SnaÏíme sa ‰íriÈ kultúru medzi ‰tudent-
mi, ozvuãujeme ‰portové akcie najmä po-
ãas NUD, imatrikulaãn˘ sprievod, lámaãky
ãi plesy, tento rok sa nám podarilo zorgani-
zovaÈ aj tri diskotéky,“ informuje hlavn˘
technik a moderátor ·tefan Melkoviã. „Vy-
sielame v‰ak na star˘ch prehrávaãoch, kto-
ré pouÏívali e‰te na‰i predchodcovia pred
20 rokmi. Na‰ou ambíciou je preto obnoviÈ
technológiu, ktorá slúÏi na spracovanie zvu-
kov˘ch záznamov. Jednou z moÏností je
zapojiÈ sa do projektu âSOB, ktorá podpo-
ruje podobné aktivity,“ dodáva vedúca rádia
M. Macková. 

Záujem ‰tudentov zapojiÈ sa do práce
IR· v‰ak podºa nej klesá, preto sa budú
snaÏiÈ presadiÈ nejaké zv˘hodnenie pre
t˘ch, ktorí v Àom pracujú. 

Nedávno sa na‰i IR·-kári zúãastnili na 
3. roãníku súÈaÏe Radiorallye 2007 vo Zvo-
lene. Na prehliadke nápadov, originality a
‰ikovnosti ‰tudentov z rozhlasov˘ch ‰túdií 
z celého Slovenska bola veºká konkurencia,
a tak sa na stupeÀ víÈazov nedostali. 

IR· sídli na 5. poschodí ·D MladosÈ. Vo
vestibule je umiestnená ãierna skrinka, kde
moÏno vhadzovaÈ pripomienky a odkazy.
Takisto moÏno vyuÏiÈ e-mail irs@centrum.sk.
„Okrem skvalitnenia techniky a obnovenia
hudobného archívu by nám najviac pomo-
hol väã‰í záujem ‰tudentov o dianie v rádiu.
MoÏnosti sú aj cez projekty a predpokladá-
me, Ïe ãasÈ finanãn˘ch prostriedkov bude aj
z rozpoãtu univerzity na ãinnosÈ Klubu kul-
túrnej a záujmovej ãinnosti,“ uzatvára Marti-
na Macková. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

VIAC NA

www.ErasmusOne.com.
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� V¯BEROVÉ KONANIE � V¯BEROVÉ KONANIE � V¯BEROVÉ KONANIE �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre
vypisuje v˘berové konanie na obsadenie: 
➤ miest vedúcich zamestnancov na Katedre spoºahlivos-
ti strojov a Katedre fyziky MF.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie

katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor, docent alebo a-

kademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ cer-

tifikátom alebo praktick˘m overením, zamestnanci SPU
preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizova-
nej skú‰ky IKT,

- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a sme-

rovania katedry;

➤ miest vedúcich zamestnancov na Katedre chémie, Ka-
tedre hygieny a bezpeãnosti potravín, Katedre mikrobioló-
gie, Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch pro-
duktov FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie

katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ cer-

tifikátom alebo praktick˘m overením,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka (ade-

kvátne preukázaÈ),
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a sme-

rovania katedry;

➤ miesta vedúceho zamestnanca na pracovnú pozíciu ta-
jomník/tajomníãka Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva.

Podmienky: 
- V· vzdelanie ekonomického zamerania v 2. alebo 3.

stupni ‰túdia,
- organizaãné schopnosti,
- minimálne 5 rokov odbornej praxe v riadení pracovného

kolektívu,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ cer-

tifikátom alebo praktick˘m overením,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – ade-

kvátne preukázaÈ.

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 – odborného asistenta
na Katedre mechaniky a strojníctva MF pre v˘uãbu pred-
metov: tvorba technickej dokumentácie, kon‰trukãné prv-
ky strojov, metodické zásady kon‰truovania.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa - technick˘ smer,
- 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, znalosÈ práce s

CAD systémami – preukázaÈ certifikátom alebo praktic-
k˘m overením,

- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre elektrotechniky a automatizácie MF pre v˘uãbu
predmetov: elektroenergetika, obnoviteºné zdroje energie,
elektrické stroje a zariadenia, elektrotechnika.

Podmienky:
- V· vzdelanie elektrotechnické,
- 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 cer-

tifikátom alebo praktick˘m overením,
- minimálne 5-roãná pedagogická prax v odbore, 
- kurz vysoko‰kolskej pedagogiky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘ro-
by MF.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa technického zamerania,
- 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 cer-

tifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vyda-
n˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;
- k prihlá‰ke treba doloÏiÈ aj prehºad o doteraj‰ej vedecko-

v˘skumnej práci a zoznam publikovan˘ch prác;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre fyziky MF.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa v odbore fyzika,
- 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 cer-

tifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vyda-
n˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- k prihlá‰ke treba doloÏiÈ aj prehºad o doteraj‰ej vedecko-

v˘skumnej práci a zoznam publikovan˘ch prác;

➤ funkãného miesta docenta v 0,3 pracovnom úväzku na
Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov
FBP pre ‰t. odbor Biotechnológie.

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

Uzávierka v˘berov˘ch konaní je 8. 6. 2007. 
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi doklad-

mi o vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielaj-
te na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

●   ●   ●

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

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore anglick˘ jazyk v

kombinácii s rusk˘m alebo ‰panielskym jazykom,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. alebo vo vedeckej prí-

prave – preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrde-
ním,

- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-
tom alebo praktick˘m overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – u-
chádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia odpis z
registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov – odborn˘ch
asistentov na Katedre odborného jazykového vzdelávania
FEM pre v˘uãbu anglického jazyka.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore AJ,
- akademick˘ titul PhD., CSc. alebo vo vedeckej príprave –

preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrdením,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-

tom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – u-

chádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia odpis z
registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

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

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore rusk˘ jazyk,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. alebo vo vedeckej prí-

prave – preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrde-
ním,

- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-
tom alebo praktick˘m overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ - u-
chádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia odpis z
registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre manaÏmentu FEM pre v˘uãbu predmetov ma-
naÏmentu.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia zamerané na ekonomiku a

manaÏment,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. alebo vo vedeckej prí-

prave – preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrde-
ním,

- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-
tom alebo praktick˘m overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – u-
chádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia odpis z
registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre pedagogiky a psychológie FEM pre v˘uãbu
predmetov v‰eobecná psychológia, v˘vinová psychológia,
biológia dieÈaÈa a dorastu, pedagogická psychológia, psy-
chológia práce, psychológia v˘Ïivy.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia pedagogického zamerania,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. alebo vo vedeckej prí-

prave – preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrde-
ním,

- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-
tom alebo praktick˘m overením,

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na V·,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ - u-

chádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia odpis z
registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v
zmysle § 5 zákona ã. 522/2003 Z. z. o v˘kone práce vo
verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie
miest vedúcich katedier a pracovísk FEM:
- Katedra ekonomiky,
- Katedra ‰tatistiky a operaãného v˘skumu,
- Katedra matematiky,
- Katedra informatiky,
- Katedra spoloãensk˘ch vied,
- Katedra odborného jazykového vzdelávania,
- Katedra pedagogiky a psychológie,
- Centrum informaãn˘ch technológií,
- Centrum excelentnosti (na krat‰í pracovn˘ ãas),
- Centrum celoÏivotného vzdelávania (na krat‰í pracovn˘

ãas),
- Centrum programov Európskej únie (na krat‰í pracovn˘

ãas).
Podmienky:

- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc. v odbore vedeckej a
vzdelávacej profilácie pracoviska,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ
certifikátom,

- komunikaãné a projekãné schopnosti,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – preukázaÈ cer-

tifikátom, resp. fotokópiami realizovan˘ch projektov,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom, resp. ‰tudijnom odbore,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifiká-

tom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – ade-

kvátne preukázaÈ,
- písomné vypracovanie návrhu koncepcie ìal‰ieho rozvo-

ja pracoviska (katedry) a jeho prezentácia pred v˘bero-
vou komisiou (v rozsahu max. 7 minút). 

Uzávierka v˘berov˘ch konaní je 10. 6. 2007. 
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi do-

kladmi o vzdelaní zasielajte na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzi-
ty, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra.

●   ●   ●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre
vypisuje v˘berové konanie na obsadenie miest vedúcich
zamestnancov na nasledujúce pracoviská FAPZ:

Katedra pedológie a geológie,
Katedra fyziológie rastlín,
Katedra environmentalistiky a zoológie,
Katedra rastlinnej v˘roby,
Katedra udrÏateºného poºnohospodárstva a herbológie,
Katedra trávnych ekosystémov a k⁄mnych plodín,
Katedra genetiky a plemenárskej biológie,
Katedra ‰peciálnej zootechniky,
Katedra hydinárstva a mal˘ch hosp. zvierat,
Katedra botaniky,
Katedra ochrany rastlín.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie
katedry,

- min. akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná

potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ (odpis z registra trestov),
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a sme-

rovania katedry.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v
súlade so zákonom ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a
o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové
konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre pedológie a
geológie FAPZ pre predmety pedológia a základy geológie,
pedológia a hygiena pôdy, základy pôdoznalectva, pôdna
chémia a chémia pôdnej organickej hmoty.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odboroch poºnohospodárskych alebo prí-

rodn˘ch vied,
- vedecko-akademická hodnosÈ PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- ovládanie poãítaãov˘ch a komunikaãn˘ch technológií,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre v˘Ïivy zvie-
rat FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v ‰tudijnom odbore zootechnika,
- vedecká hodnosÈ PhD. vo vednom odbore v‰eobecná

zootechnika, ‰pecializácia v˘Ïiva zvierat,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax min. 5 rokov, 
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre trávnych
ekosystémov a k⁄mnych plodín FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie (fytotechnick˘ odbor),
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MF Office,
- pedagogické vzdelanie a prax min. 10 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ochrany
rastlín FAPZ pre predmety poºnohospodárska fytopatoló-
gia, integrovaná ochrana poºn˘ch plodín, integrovaná o-
chrana okrasn˘ch rastlín, virológia.

Podmienky:
- V· vzdelanie v príslu‰nom odbore (ochrana rastlín),
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax alebo prax v ochrane rastlín min. 5 ro-

kov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre fyziológie
rastlín FAPZ pre predmety: fyziológia rastlín, produkãná
fyziológia záhradníckych rastlín, fyziológia rastlinn˘ch
explantátov˘ch kultúr.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych alebo prírod-

n˘ch vied,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- prax vo vednom odbore Fyziológia rastlín so zameraním

na in vitro kultúry,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre fyziológie
rastlín FAPZ pre predmet fyziológia rastlín.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore poºnohospodárskych alebo prírod-

n˘ch vied,
- akademick˘ titul PhD., resp. ‰tudujúci v 3. stupni ‰túdia

po dizertaãnej skú‰ke,
- prax vo vednom odbore Fyziológia rastlín,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre environ-
mentalistiky a zoológie FAPZ pre predmet ochrana a tvor-
ba Ïivotného prostredia.

Podmienky:
- V· vzdelanie – agronomická, resp. prírodovedecká fakulta,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-
denie o skú‰ke,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax min. 9 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre environ-
mentalistiky a zoológie FAPZ pre predmet zoológia.

Podmienky:
- V· vzdelanie – prírodovedecká fakulta,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax min. 9 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre agroché-
mie a v˘Ïivy rastlín FAPZ pre predmety: manaÏment Ïivín
v agroekosystéme, agrochémia a v˘Ïiva rastlín a hnojenie
záhradn˘ch plodín.

Podmienky:
- V· vzdelanie FAPZ alebo FZKI,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – doloÏiÈ potvr-

denie o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dolo-

ÏiÈ odpis z registra trestov,
- pedagogická prax min. 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného
inÏinierstva FZKI pre v˘uãbu predmetov: hydromechanika,
meliorácie v podhorsk˘ch oblastiach, rybníky a úãelové
nádrÏe, voda v poºnohospodárskej krajine;
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného
inÏinierstva FZKI pre v˘uãbu predmetov: vodné stavby, vo-
dovody a kanalizácie na vidieku, krajinné inÏinierstvo a
právo, ekologické aspekty vodného hospodárstva.

Podmienky:
- V· vzdelanie v príslu‰nom odbore,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- osvedãenie o absolvovaní V· pedagogiky,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ

pohovorom alebo potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ; 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre biotechni-
ky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI pre zabezpeãenie
v˘uãby predmetov: sadovnícke ‰kôlkarstvo, rozmnoÏova-
nie a semenárstvo drevín.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ

pohovorom alebo potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a
krajinnej architektúry FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby pred-
metov: krajinárska tvorba, ateliéry krajinárskej tvorby.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (AJ) – preuká-

zaÈ pohovorom alebo potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office a v grafick˘ch

programoch – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU
preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizova-
nej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ troch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre teles-
nej v˘chovy a ‰portu FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby pred-
metu telesná v˘chova - 2 miesta so ‰pecializáciou rytmic-
ká gymnastika, kalanetika a aerobik a 1 miesto so ‰pecia-
lizáciou tenis.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor telesná v˘chova a ‰port,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v 3.

stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ

pohovorom alebo potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného
plánovania a pozemkov˘ch úprav pre v˘uãbu predmetov:
geodézia, kataster nehnuteºností, diaºkov˘ prieskum Zeme
a fotogrametria.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore geodézia a kartografia,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tudujúci v

3. stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (AJ) – preuká-

zaÈ pohovorom alebo potvrdením o skú‰ke,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office a v geodetick˘ch

softvéroch (KOKE·, MicroStation),
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ funkãn˘ch miest profesorov na FAPZ.
- 1 miesto na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín pre ‰t.

odbor ‰peciálna rastlinná produkcia,
- 1 miesto na Katedre ‰peciálnej zootechniky pre ‰t. odbor

‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia,
- 1 miesto na Katedre hydinárstva a mal˘ch hosp. zvierat

pre ‰t. odbor ‰peciálna Ïivoãí‰ny produkcia,
- 1 miesto na Katedre genetiky a plemenárskej biológie pre

‰t. odbor produkcia potravinov˘ch zdrojov.
Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzo-

vanie funkãn˘ch miest profesorov a docentov sú uvedené
na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej v˘ve-
ske SPU.

Uzávierka v˘berov˘ch konaní je 15. 6. 2007.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi do-

kladmi o vzdelaní zasielajte na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzi-
ty, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

www.uniag.sk


