
·trukturálne fondy nevyrie‰ia problémy fakúlt

STΩPâEK

Na pozvanie Vladimíra Kroãka, deka-
na Mechanizaãnej fakulty, nav‰tívili v
dÀoch 29. a 30. mája na‰u univerzitu
predstavitelia firmy PROFACTOR Pro-
duktionsforschungs GmbH Steyr-Gleink
z Rakúska: generálny manaÏér Fried-
rich Mader a vedúci Oddelenia inovatív-
nych energetick˘ch systémov Werner
Ahrer. Fakulta uÏ viac ako osem rokov
spolupracuje s firmou na rie‰ení spoloã-
n˘ch projektov dotovan˘ch EK, konkrét-
ne v˘skumn˘ch projektov 5. a 6. rámco-
vého programu, v ktor˘ch ako zodpo-
vedn˘ rie‰iteº za MF figuruje doc. Ing.
Ján Gadu‰, PhD. SúãasÈou náv‰tevy a
prijatia na rektoráte SPU bolo aj podpí-
sanie zmluvy o spolupráci vo vedecko-
v˘skumnej a vzdelávacej oblasti, ktorá
vytvorí rámec na ìal‰iu, e‰te intenzív-
nej‰iu spoluprácu v dvoch nosn˘ch ob-
lastiach: obnoviteºné zdroje energie a
automobilov˘ priemysel. -r-

V kuchynskom ‰túdiu sa „varí“ relácia o varení. âítajte na 3. strane. Snímka: archív CETV

Nevrav vÏdy, 

ão vie‰, 

ale vÏdy sa snaÏ

vedieÈ, ão vraví‰. 

A. Claudius
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Prof. Dr. JÓZSEF
MOLNÁR (nar. 1947
v Miskolci) je uznáva-
n˘m odborníkom v ob-
lasti poºnohospodár-
skej ekonomiky, resp.
vysokého ‰kolstva na
národnej, ako aj me-
dzinárodnej úrovni.
Poãas pôsobenia vo

funkcii vedúceho Katedry ekonomiky Poº-
nohospodárskej univerzity v Gödöllő sa
zaslúÏil o implementáciu v˘uãby ekono-
mick˘ch disciplín zameran˘ch na moder-
né trhové hospodárstvo. Pod jeho vede-
ním sa na katedre venovala veºká pozor-
nosÈ príprave ‰tudijn˘ch materiálov, kto-
r˘ch obsahová aj principiálna stránka boli
základom pre vznik nov˘ch ‰tudijn˘ch
programov. Vo funkcii dekana Fakulty
ekonomick˘ch a spoloãensk˘ch vied a od
roku 2004 na poste rektora Univerzity sv.
·tefana v Gödöllő sa prof. Molnárovi dari-
lo rozvíjaÈ ‰truktúru vzdelávania v súlade
s poÏiadavkami trhu, a to kreovaním a za-
vádzaním nov˘ch akreditovan˘ch ‰tudij-
n˘ch programov, ako aj zabezpeãením
materiálnych a technick˘ch predpokladov
pre postgraduálne a iné formy externého
vzdelávania. ZaslúÏil sa aj o zavedenie
v˘uãby ekonomick˘ch disciplín v cudzích
jazykoch. 

Vedeckov˘skumná ãinnosÈ dr. Molnára
poãas celej jeho kariéry má dva rozmery.
Na jednej strane sú to teoretické a meto-
dické otázky vzdelávacieho procesu, na
strane druhej anal˘za tendencií transfor-
mácie poºnohospodárstva a hºadanie eko-
nomick˘ch súvislostí tohto procesu. Ve-
nuje sa v˘voju poºnohospodárskeho druÏ-
stevníctva, ‰pecifikám maìarského mo-
delu, procesom reformy vlastníckych
vzÈahov a kapitálu. Od polovice 90-tych
rokov sa jeho v˘skumné aktivity orientujú
na adaptaãné problémy Maìarska po
vstupe do EÚ, na makro- a mikroekono-
mické, ako aj hospodársko-spoloãenské
súvislosti konkurencieschopnosti v medzi-
národnom kontexte. Vzhºadom na ‰irok˘
prierez aktivít je profesor Molnár ãlenom
mnoh˘ch domácich a zahraniãn˘ch orga-
nizácií a záujmov˘ch zdruÏení, o.i. Agrár-
noekonomickej komisie Maìarskej aka-

démie vied, Národnej rady pre odborné
vzdelávanie a vzdelávanie dospel˘ch,
hospodárskych zdruÏení, nadácií, ãlenom
vedeck˘ch rád a redakãn˘ch, ako aj ag-
rárnoekonomick˘ch a pedagogick˘ch pro-
fesijn˘ch organizácií. Je nositeºom poãet-
n˘ch akademick˘ch, rezortn˘ch a ‰tát-
nych vyznamenaní.

Prof. Dr. József Molnár je uÏ niekoºko
desaÈroãí aktívnym staviteºom vzájom-
n˘ch vzÈahov medzi na‰ou univerzitou a
Univerzitou sv. ·tefana v Gödöllő . Mimo-
riadnou mierou sa zaslúÏil najmä o budo-
vanie spolupráce s Fakultou ekonomiky a
manaÏmentu a prispel k dynamickému
rozvoju kooperácie v pedagogickej a ve-
deckov˘skumnej oblasti, pri rie‰ení spo-
loãn˘ch európskych projektov, ako aj rea-
lizácii mobilít uãiteºov a ‰tudentov v duchu
Bolonskej deklarácie. 

Prof. Ing. KAREL
POKORN¯, CSc.,
(nar. 1945 v Prahe)
patrí k v˘znamn˘m
osobnostiam v oblas-
ti vyuÏívania raciona-
lizaãn˘ch metód zvy-
‰ovania ekonomickej
efektívnosti v˘roby a
hospodárnosti v spo-

trebe elektrickej energie z podnikov˘ch 
i celospoloãensk˘ch hºadísk. 

Pôsobí ako vysoko‰kolsk˘ pedagóg a
vedúci Katedry elektrotechniky a automa-
tizácie na Technickej fakulte âeskej ze-
mûdûlskej univerzity v Prahe. Dve funkã-
né obdobia zastával post dekana a ne-
skôr prodekana TF. Pracoval ako porad-
ca rektora pre rozvoj univerzity, v súãas-
nosti je predsedom komisie rozvoja a v˘-
stavby âZU. 

Jeho vedeckov˘skumná ãinnosÈ je za-
meraná na oblasÈ aplikovanej elektroener-
getiky, aplikovanej silnoprúdovej elektro-
techniky, automatizaãnej a riadiacej tech-
niky. V˘znamné sú najmä jeho práce
orientované na realizáciu racionalizaã-
n˘ch metód zniÏovania spotreby elektric-
kej energie. 

Ako vysoko‰kolsk˘ pedagóg vychoval
tisícky inÏinierov mechanizátorov a odbor-
níkov pre agropotravinársky priemysel.
Aktívne pracoval na tvorbe nov˘ch ‰tudij-

n˘ch odborov, ‰pecializácií a predmetov.
Jeho vynikajúce pedagogické schopnosti 
a úspe‰né v˘sledky vo vedeckov˘skum-
nej a poradenskej ãinnosti, známe doma i
v zahraniãí, boli ocenené mnoÏstvom vy-
znamenaní a ãestn˘ch uznaní.

Dlhoroãná spolupráca prof. Ing. Karla
Pokorného, CSc., s Mechanizaãnou fakul-
tou SPU zaãala v roku 1981 pri príprave
uãebn˘ch plánov profilov˘ch predmetov
elektrotechnického zamerania. Neskôr,
ako vedúci novozaloÏenej Katedry elek-
trotechniky a automatizácie, sa podieºal
na rozvoji vedn˘ch disciplín sestersk˘ch
katedier. Osobitne v˘znamné je obdobie
od roku 1997, keì vo funkcii dekana a
prodekana TF aktívne spolupracoval na
plnení dohody o spolupráci medzi oboma
fakultami. V súãasnosti pôsobí ako ãlen
Vedeckej rady MF a svojimi námetmi a
pripomienkami pozitívne ovplyvÀuje ìal‰í
rozvoj fakulty vo v‰etk˘ch oblastiach jej
ãinnosti. Je predsedom, resp. ãlenom
‰tátnicov˘ch skú‰obn˘ch komisií, opo-
nentom doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch a
habilitaãn˘ch prác, recenzentom v˘skum-
n˘ch správ a uãebn˘ch textov, ãlenom re-
dakãnej rady vedeckého ãasopisu Acta
technologica agriculturae. Ako oponent
mnoh˘ch vedeck˘ch projektov podan˘ch
na MF zároveÀ presadzuje my‰lienku
vzájomnej vedeckov˘skumnej spolupráce
oboch fakúlt v rámci Európskej únie. 

Nové portréty v galérii ãestn˘ch doktorov

Akademick˘ rok má svoje vlastné roã-
né obdobia. Dovoºte, aby som vám to
vysvetlila. Tak trochu po svojom, veì
ich preÏívam s na‰ou alma mater uÏ ne-
jeden rôãik. Ako to vidím cez prizmu
zvedavého pozorovateºa? Prv˘m obdo-
bím roka akademického je ãas imatriku-
lácie nov˘ch ‰tudentov, to akoby jar.
Ako v prírode, aj tu sa iba po ãase uvidí,
ako sa ujmú. Obdobím akademického
leta a zimy sú hodiny a hodiny v uãeb-
niach, pri skriptách, v labákoch ãi niekde
na praxi. A príde obdobie zberu úrody,
akademická jeseÀ. Nedajte sa pom˘liÈ
horúcim letom za oknami, toto obdobie
na univerzitách práve vrcholí. Zv˘‰en˘
ruch na chodbách, tmavé obleky a vzru-
‰ené hlasy prezrádzajú, Ïe je tu ãas
‰tátnic. Treba sa pekelne sústrediÈ,
kompjúter v hlave zapnúÈ na plné obrát-
ky, aby skú‰obná komisia bez rozpakov
mohla vyriecÈ kladn˘ verdikt. PretoÏe do
miestnosti vchádza ‰tudent, ale vychá-
dza z nej inÏinier. Hotov˘ ãlovek, ako sa
dakedy vravievalo. âi je to tvrdenie na
mieste, ukáÏe aÏ skutoãn˘ Ïivot. V Àom
si kaÏd˘ z absolventov musí hºadaÈ svo-
je miesto pod slnkom. Diplom je iba prv˘
krok. Vstupenka. Ale veºmi dôleÏitá.
Veì uÏ v starovekom Grécku „diplóma“
oznaãovala dôleÏitú listinu zloÏenú vo
dvoje. PretoÏe tie obyãajné sa neskla-
dali. No ostaÀme e‰te chvíºu v zajatí kla-
siky, aby sme sa dozvedeli, Ïe z latiny
pochádzajúce slovo promovaÈ znamená
prosto posunúÈ niekoho vpred. Treba k
tomu e‰te nieão dodaÈ? Iba úprimné Ïe-
lanie, aby ste sa, milí na‰i tohtoroãní ab-
solventi, posúvali vÏdy t˘m správnym
smerom! 

To je prianie od va‰ej alma mater. Aj
namiesto kvetov, v ktor˘ch vôni sa dnes
topíte. Nadlho si uchovajte ich nádhernú
vôÀu, aby naveky rezonovala vo vás tá
neopakovateºná chvíºa... aby trochu po-
stála. K. POTOKOVÁ

nick˘m zameraním, kde úroveÀ v˘uãby
permanentne klesá. „Fakulty prijímajú veº-
ké mnoÏstvo prvákov, z nich uÏ v 1. roãní-
ku odíde 30 a v technick˘ch odboroch aÏ
60 percent. Sú to zbytoãne vynaloÏené fi-
nancie, roãne okolo 380 miliónov korún.
Jedn˘m z rie‰ení by mali byÈ kvalitné prijí-
macie pohovory,“ povedal Ján Mikolaj.
Podºa názoru dekanov v‰ak ch˘ba rezort-
ná i ‰tátna stratégia rozvoja vzdelávania
smerujúceho k znalostnej ekonomike.
Treba zohºadÀovaÈ aj skutoãnosÈ, Ïe z hºa-
diska zamestnanosti tvoria stredo‰koláci
väã‰ie percento nezamestnan˘ch ako vy-
soko‰koláci a vysoké ‰koly sú najväã‰ími
zamestnávateºmi mlad˘ch ºudí. 

V súvislosti s vyuÏívaním ‰trukturálnych
fondov sa dekani vyjadrili, Ïe to nemôÏe
byÈ jedin˘ spôsob rie‰enia problémov na
fakultách, pretoÏe prostriedky z európ-
skych grantov sú úãelovo viazané. Potreb-
né sú v‰ak investície do technickej infra-
‰truktúry a do opráv budov, z ktor˘ch sú
mnohé uÏ historické a znaãne schátrané.

Nedotaãné peniaze z kurzov a ‰kolení
predstavujú len skromnú ãasÈ príjmov,
podstatnú ãasÈ na preÏitie musia fakulty
získaÈ z vedeckov˘skumn˘ch grantov 
a zo spolupráce s priemyslom a in‰titú-
ciami. Aj tieto prostriedky sú v‰ak limito-
vané a dajú sa vyuÏiÈ iba na úãel, na kto-
r˘ boli pridelené. Mnohé fakulty nestaãia
z in˘ch zdrojov vykryÈ deficit dotaãného
financovania. VyÏaduje si to preto zmeny
v metodike prideºovania dotaãn˘ch pro-
striedkov z M· SR.

V súvislosti s prácou Akreditaãnej ko-
misie vlády SR vzniesli dekani kritiku na
zdæhavé schvaºovanie ‰tudijn˘ch progra-
mov v procese akreditácie. Otázkou zo-
stáva aj schopnosÈ AK vykonaÈ vãas
komplexnú akreditáciu tak, aby sa v˘-
sledky hodnotenia dali vyuÏiÈ pri rozdeºo-
vaní dotaãn˘ch zdrojov a propagácii fa-
kúlt. Ministerstvo plánuje v dohºadnej do-
be pripraviÈ kritériá hodnotenia pre akre-
ditaãnú komisiu, na ich príprave budú
participovaÈ i dekani. -rch-

V polovici mája sa uskutoãnilo rokova-
nie Klubu dekanov V· SR, na ktoré prijal
pozvanie aj Ján Mikolaj, minister ‰kolstva
SR a vedúci sluÏobného úradu M·, prof.
Franti‰ek Schlosser. V diskusii rezonova-
la najmä problematika financovania vy-
sok˘ch ‰kôl a zabezpeãovania ich kvali-
ty. Namiesto proklamovaného nárastu
percenta z DPH do ‰kolstva je zazname-
nan˘ jeho dlhodob˘ pokles. Pri prideºo-
vaní finanãn˘ch prostriedkov treba zo-
hºadÀovaÈ kvalitu vedeckov˘skumnej ãin-
nosti, ‰pecifiká jednotliv˘ch fakúlt a cha-
rakter v˘uãby. Koeficienty ekonomickej
nároãnosti sú podºa názoru dekanov sta-
novené nepresne, prihliadajú skôr na ná-
zov ‰tudijného programu ako na jeho ob-
sah, definovan˘ v akreditaãnom spise.
Klub dekanov podporil my‰lienku prefe-
rovania ‰tátnych dotácií podºa miery
uplatnenia absolventov, ão by nútilo ‰ko-
ly prejsÈ na spoloãensky najpotrebnej‰ie
‰tudijné programy. Problémy majú pre-
dov‰etk˘m ‰koly s prírodovedn˘m a tech-
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Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre dekoruje titulom doctor hono-
ris causa dve osobnosti pedagogického a vedeckého Ïivota, ktorí sa svojou prá-
cou zaslúÏili o rozvoj poznania, ale aj medzinárodnej spolupráce. Na návrh
Fakulty ekonomiky a manaÏmentu si symboly ãestného doktorátu na slávnost-
nom zhromaÏdení, ktoré sa bude konaÈ 20. júna, prevezme prof. Dr. JÓZSEF
MOLNÁR z Univerzity sv. ·tefana v Gödöllő a prof. Ing. KAREL POKORN¯, CSc.,
z âeskej poºnohospodárskej univerzity v Prahe, ktorého na vyznamenanie na-
vrhla Mechanizaãná fakulta SPU.

Z valného 
zhromaÏdenia SAPV
Na pôde Slovenského centra poºno-

hospodárskeho v˘skumu v Nitre sa 5.
júna uskutoãnilo 30. zasadnutie valné-
ho zhromaÏdenia Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied (SAPV). Ve-
decká rozprava bola tento raz venova-
ná funkcii uhlíka v pôde pri jej ochrane
a produkcii biomasy. Tému prezento-
vali ãlenovia Odboru pôdoznalectva a
ochrany pôdy SAPV. S koreferátom vy-
stúpil aj doc. Anton Zaujec z Katedry
pedológie a geológie FAPZ.

Pri príleÏitosti Ïivotného jubilea si
medailu SAPV za rozvoj vedy v oblasti
ovocinárstva prevzal prof. Ivan Hri-
ãovsk˘. Okrem toho bol z radov za-
mestnancov SPU ocenen˘ doc. Kamil
Hudec, ktor˘ sa v rámci súÈaÏe mla-
d˘ch vedeck˘ch pracovníkov o ceny
SAPV umiestnil v kategórii o najlep‰iu
prácu s vedeck˘m prínosom na dru-
hom mieste a popri tradiãnom diplome
predsedu SAPV, vecnom dare predse-
du Odboru RV SAPV získal aj finanãnú
odmenu 8000 Sk, ktorou v˘hercov pod-
poril minister pôdohospodárstva SR
Miroslav JureÀa. 

Ing. JÁN MORAVSK¯, SAPV

Spolupráca MF 
s rakúskym partnerom

(Curriculum vitae kandidátov na ãestn˘ dok-
torát nájdete na www.polnohospodar.sk)



O regionálnej politike Slovenska

Profesor Kabina – uãiteº, vedec, vynálezca

Vydarená exkurzia

S Leonardom v Ammerlande

www.uniag.sk

ZAUJALO NÁS
Slovenské vysoké ‰koly mali minul˘

rok rekordn˘ poãet ‰tudentov. Vypl˘va
to zo správy o stave V· za rok 2006,
ktorú vláde predloÏil minister Ján Miko-
laj. Vlani u nás ‰tudovalo 209 517 vyso-
ko‰kolákov, ão je o vy‰e 10 percent viac
ako v predchádzajúcom roku. Prispel k
tomu aj vznik troch súkromn˘ch ‰kôl. 
V súãasnosti je v SR 20 verejn˘ch, 10
súkromn˘ch a 3 ‰tátne vysoké ‰koly.
Priemern˘ plat V· uãiteºa bol vlani 27-ti-
síc korún, ão je nárast o 7,8 percenta.
Zlep‰ilo sa aj hospodárenie ‰kôl. Zatiaº,
ão v roku 2005 dosiahli spolu stratu vy-
‰e 46 miliónov korún, vlani boli v pluse
213 miliónov. (SME 6. 6. 2007)

Po ceste do Prahy sme sa zastavili v a-
reáli moderného obchodného centra, na-
zvaného The technology park. Nachádza
sa medzi Roztylskou ulicou a diaºnicou D1
v Prahe Chodov a vidno ju uÏ z diaºnice.
Technológia veºkého tabuºového skla,
montovaného na vyºahãené kon‰trukcie
antikorov˘ch nosn˘ch stæpov, pôsobí impo-
zantne uÏ z diaºky. OblasÈ, donedávna iba
obytná, je tak obohatená o rekreaãnú zó-
nu moderného dizajnu s pouÏitím najnov-
‰ích stavebn˘ch technológií. K projektu
bol prizvan˘ projektov˘ ateliér pre zeleÀ
Terra Floridus. V rámci ‰túdií bola navrh-
nutá základná koncepcia, vychádzajúca z
územného plánu Prahy vrátane koefi-
cientu zelene, ktor˘ je na danom území
0,37. To bol dôvod, preão sa v projekte ve-
novala zeleni a úzkemu prepojeniu vnútor-
n˘ch a vonkaj‰ích priestorov taká veºká
pozornosÈ. ZeleÀ sa stala organickou sú-
ãasÈou komplexu a slúÏi najmä ºuìom, kto-
rí v areáli pracujú. 

ëal‰ou zastávkou bola Dendrologická
záhrada vo V˘skumnom ústave Silvu Ta-
roucu pre krajinu a okrasné záhradníctvo v
PrÛhoniciach. Zaujali nás ãasti zbierok za-
merané na podrastové trvalky, situované
do krajinného prostredia a obohacujúce
krajinu o kompoziãne krásne scenérie. 

Druh˘ deÀ exkurzie bol venovan˘ Plzni,
predov‰etk˘m mestskej zeleni na pe‰ej
zóne historickej ãasti mesta. Odtiaº viedla
na‰a cesta do Karlov˘ch Varov, kde nás
po kúpeºn˘ch parkoch sprevádzala Ing.
Mace‰ková, riaditeºka správy kúpeºnej ze-
lene. Romantickú prehliadku tro‰ku kazil

obãasn˘ dáÏì, ale to je v tomto meste
beÏné. 

Tretí deÀ sme v obci Ostrá zakotvili vo
firme Botanicus, zaoberajúcej sa pestova-
ním lieãiv˘ch rastlín, z ktor˘ch vyrába rôz-
ne kozmetické prípravky aj produkty pre
kuchyÀu. Predáva ich vo vlastnej obchod-
nej sieti v âechách, ale aj v zahraniãí. V a-
reáli firmy, hospodáriacej na 30 ha, sme
obdivovali krásne bylinné záhrady, ale aj
novopostavenú „historickú dedinu“, kde
podºa dobov˘ch zvykov predvádzajú staré
remeslá ako hrnãiarstvo, pradiarstvo, v˘-
robu povrazov, kováãstvo a pod. Treba o-
ceniÈ hlavne vynikajúci nápad, ktor˘ maji-

V polovici júna oslávi v˘znamné Ïivotné jubileum - 75 ro-
kov - pedagóg, vedec a vynálezca, zakladateº ‰tudijného od-
boru poºnohospodárske meliorácie na V·P, prof. Ing. PAVOL
KABINA, CSc. 

Narodil sa v roku 1932 v Nitre. Po absolvovaní ‰túdia na
V·PL v Brne pôsobil v ·tátnom poºnohospodárskom projekto-
vom ústave a na vtedaj‰ej V·P v Nitre ako vedúci Oddelenia
meliorácií, neskôr Katedry poºnohospodárskych meliorácií. V ro-
ku 1989 bol menovan˘ do funkcie prorektora V·P pre medziná-
rodnú spoluprácu. Pod jeho vedením sa roz‰írila spolupráca so
zahraniãn˘mi univerzitami a najmä ‰tudentské mobility. Po vzni-
ku Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva vykonával
funkciu prodekana pre medzinárodnú spoluprácu. Jeho rozsiah-
le kontakty vytvorili ‰tudentom priestor na úãasÈ v mobilitách za-
meran˘ch na vzdelávanie a odbornú prax.

V oblasti medzinárodného vedeckého v˘skumu spolupraco-
val s univerzitami a v˘skumn˘mi ústavmi v Poºsku, Nemecku,
Taliansku, Rakúsku, Belgicku a ìal‰ími.

Poãas 40-roãnej pedagogickej práce vychoval profesor Kabina
stovky diplomantov, bol ‰koliteºom desiatok a‰pirantov a dokto-
randov. Som nesmierne rád, Ïe k jeho diplomantom som patril i ja. 

Bol autorom koncepcie nového ‰tudijného odboru poºnohos-
podárske meliorácie, na ktorej spolupracoval s poºnohospodár-
skymi vysok˘mi ‰kolami v Prahe, Brne, Halle (Saale) a Ros-
tocku. K rozvoju poºnohospodárskych meliorácií ako nového
‰tudijného a vedného odboru veºkou mierou prispeli v˘sledky
jeho v˘skumnej a realizaãnej ãinnosti. Mnohé získali ochranu aj
formou autorsk˘ch osvedãení (patentové rie‰enia). 

Patenty profesora Kabinu, chránené know-how a v˘robky sa
vyuÏívali pri budovaní väã‰iny hydromelioraãn˘ch stavieb na
Slovensku, v âechách, Nemecku a v Maìarsku. Práca na vy-
nálezoch a patentoch z oblasti hydromeliorácií a ìal‰ích tech-
nick˘ch odborov bola zároveÀ jeho koníãkom. Nesmierne zau-
jímav˘ bol napríklad patent na hasiaci tank, zariadenia na de-
kontamináciu podzemn˘ch vôd od olejov a ropn˘ch látok a po-
dobne. 

Je krásne, keì súãasn˘ vedúci katedry môÏe zablahoÏelaÈ 
k takému v˘znamnému Ïivotnému jubileu jej zakladateºovi.
Spoloãne s kolektívom Katedry krajinného inÏinierstva nás te‰í,
Ïe sa ho profesor Kabina doÏíva v dobrom zdraví a do ìal‰ích
rokov mu prajeme e‰te veºa elánu a tvoriv˘ch síl. 

Za pracovníkov KKI: Ing. ªUBO· JURÍK, PhD.

V období od 29. apríla do 12. mája sa zrealizoval v˘menn˘ projekt
(SK/06/A/F/EX – 6014038) grantového programu EÚ Leonardo da Vinci. Cieºom
bola modernizácia vzdelávania kvetinárskych disciplín, vyuãovan˘ch na Fakul-
te záhradnícva a krajinného inÏinierstva.

K naplneniu cieºa prispela prijímajúca
záhradnícka asociácia Die Europäer so
sídlom v severonemeckom meste Aurich.
Je zameraná na organizáciu odborn˘ch
praxí pre ‰tudentov záhradníckych ‰kôl
v‰etk˘ch stupÀov, uskutoãÀovanie v˘meny
pedagógov, organizáciu floristick˘ch a sa-
dovníckych súÈaÏí a realizáciu sadovníc-
kych úprav. Jej poslaním je pripraviÈ zá-

Westerstede. ËaÏiskom boli exkurzie v
produkãn˘ch záhradníckych firmách (napr.
Bruns, Gebrüder Barth Baumschulen,
Schachtschneider, Wolf), náv‰teva v˘-
skumného ústavu záhradníckeho (LVG
Bad Zwischenahn) a prehliadka viacer˘ch
parkov˘ch úprav. K najzaujímavej‰ím pat-
ril Park der Gärten v Bad Zwischenahne
(BUGA 2002), kúpeºn˘ park v Bad Zwi-
schenahne, Bürgerpark v Brémach, mest-
sk˘ park vo Westerstede a najväã‰í parko-
v˘ cintorín sveta Ohlsdorf v Hamburgu.
SúãasÈou v˘meny bola aj dvojdÀová úãasÈ
na záhradníckom sympóziu, organizova-
nom asociáciou Die Europäer, na ktorom
sa zúãastnili zástupcovia záhradníckych
‰kôl a organizácií zo ‰estnástich európ-
skych krajín. 

Po absolvovaní tohto projektu v jednej z
najznámej‰ích a najkvalitnej‰ích záhrad-
níckych oblastí Európy môÏeme kon‰tato-
vaÈ, Ïe okrem nov˘ch kontaktov bol veºmi
dobrou príleÏitosÈou na naãerpanie odbor-
n˘ch informácií a skúseností, ktoré bude-
me môcÈ zahrnúÈ nielen do vyuãovacieho
procesu na na‰ej fakulte, ale sprostredko-
vaÈ ich aj záhradníckej komunite na
Slovensku. 

Úãastníkmi v˘menného pobytu boli
zamestnanci troch katedier FZKI: Ing.
Jana âerná (KBPKU), Ing. Denisa Hala-
jová, PhD. (KZKA), a autori tohto prís-
pevku, Ing. Dagmar Hillová, PhD. (KBP-
KU), a Ing. Jozef Matyo (KKI).

hradníkov v˘chodnej, strednej a západnej
Európy na budúcu spoloãnú Európu. SnaÏí
sa o to uÏ viac ako desaÈ rokov, a to nielen
spoloãnou prácou, v˘menou skúseností,
ale aj vznikajúcimi priateºstvami a odbúra-
vaním star˘ch predsudkov.

V˘menn˘ projekt sa uskutoãnil vo veºkej
miere v oblasti Ammerland (ãasÈ Dolného
Saska), v mestách Bad Zwischenahn a

Keì som v júni 1956 nastúpila na
Katedru rastlinnej v˘roby, mala pre v˘-
uãbu záhradníctva jedného interného
pedagóga. Pri mojom odchode do dô-
chodku sme uÏ boli ‰tyria docenti a ka-
tedra bola omladená perspektívnymi
pracovníkmi. Mojím vedúcim na novo-
zriadenej Katedre záhradníctva bol
doc. Hojãu‰. Pri‰iel z Katedry fyzioló-
gie a bol zanieten˘m záhradkárom.
Príjemne ma prekvapil ºudsk˘m prístu-
pom a bezprostrednosÈou. Dobre sa s
ním spolupracovalo, a preto som v
dobrej pohode preÏila posledné obdo-
bie svojho profesionálneho Ïivota.
Vtedy sa uÏ rysovalo, Ïe jeho nástup-
com bude prof. Hriãovsk˘, ão v˘znam-
ne prispelo k rozvoju záhradníckych
disciplín. 

Tak som uÏ od roku 1988 v starob-
nom dôchodku. Prívlastok starobn˘ nie
je príli‰ povzbudzujúci, ale netreba sa
ho báÈ. Je to najpokojnej‰ie obdobie
môjho Ïivota, nehrozia mi nijaké termí-
ny, previerky. Obãas sa ma niekto sp˘-
ta, ãi sa nenudím. Nemám na to ãas.
Naopak, zdá sa mi, Ïe veºmi r˘chlo u-
bieha. Venujem sa rôznym aktivitám,
rada skú‰am nové recepty zelenino-
v˘ch jedál, spolupracujem na príprave
slovníka lubinského náreãia, zostavila
som rodokmeÀ na‰ej rodiny a podob-
ne. Te‰ím sa z vnúãat a pravnúãat.
Mám e‰te plno plánov... A aby som ne-
zabudla, stále odoberám a ãítam Poº-
nohospodára, ktor˘ sa mi v novej úpra-
ve veºmi páãi.

Doc. Ing. VLASTIMILA PEVNÁ, CSc.

Na Fakulte európskych ‰túdií a regio-
nálneho rozvoja sa 2. a 3. mája konal
ìal‰í zo série seminárov organizova-
n˘ch Centrom doktorandov FE·RR. Na
podujatí s názvom Regionálna politika
SR sa okrem domácich doktorandov
zúãastnili aj hostia - ‰tudenti a pedagó-
govia z in˘ch fakúlt. Pozvanie vystúpiÈ s
predná‰kou prijala Ing. A. Kuruczová z
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
prof. M. Buãek z EU v Bratislave, Ing.
D. Ács, ‰tátny tajomník MVRR, Ing. M.
BoÏík z VÚEPP a Ing. I. Zemko z Úradu
vlády SR. Poslucháãom priblíÏili pred-
vstupov˘ fond SAPARD a moÏnosti je-

ho vyuÏitia v SR, Sektorov˘ operaãn˘
program Poºnohospodárstvo a rozvoj
vidieka, zoznámili ich s anal˘zou podni-
kateºského prostredia a bariér v rozvoji
regiónov, s Národn˘m strategick˘m re-
ferenãn˘m rámcom na roky 2007-2013,
ktor˘ je základn˘m dokumentom pre
vyuÏitie fondov EÚ na nové plánovacie
obdobie, predstavili im poºnohospodár-
ske politiky nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EÚ
a in‰titucionálne a finanãné zabezpeãe-
nie regionálnej politiky SR. 

Viac o ãinnosti Centra doktorandov
FE·RR nájdete na cendo.uniag.sk 

Ing. JOZEF PORUBSK¯

Z MOJICH SPOMIENOK VII. 

UÏitoãn˘ darãek 
k narodeninám

Katedra environmentálneho manaÏ-
mentu FE·RR na Deta‰ovanom praco-
visku v Ko‰iciach sprístupnila novú we-
bovú stránku: http://afnet.uniag.sk/
FESRR/kem/. Pre viac ako 350 ‰tuden-
tov v jednotliv˘ch formách ‰túdia priná-
‰a moÏnosti interaktívnej komunikácie s
pedagógmi, pre záujemcov o ‰túdium
informácie o pracovisku, ale aj jeho his-
tórii. Vizuálne príjemné prostredie a ºah-
ká orientácia na stránke vyvoláva pozi-
tívnu odozvu. Technicky aj graficky ju
vytvoril Ing. Patrik ·kultéty, intern˘ dok-
torand katedry. Aj toto je jedna z aktivít,
ktorou si pracovisko pripomína 30. v˘ro-
ãie vzniku komplexného konzultaãného
strediska univerzity v Ko‰iciach. -pa-

Pre súdnych 
znalcov

V dÀoch 9. - 11. mája 2007 zabez-
peãoval Poºnohospodársky znaleck˘
ústav na základe poverenia Minister-
stva spravodlivosti SR odbornú skú‰-
ku znalcov. Po písomn˘ch testoch
preukázali znalci svoju spôsobilosÈ
pred trojãlennou komisiou v odboroch
poºnohospodárstvo, ochrana Ïivotné-
ho prostredia a vodohospodárstvo. V
tejto súvislosti oznamujeme pedagó-
gom a doktorandom SPU, Ïe svoj zá-
ujem o súdno-znaleckú ãinnosÈ môÏu
orientovaÈ v dan˘ch odboroch podºa
platného zákona ã. 382/2004 Z.z. o
znalcoch, tlmoãníkoch a prekladate-
ºoch a vyhlá‰ky 490 MS SR z 23. 8.
2004 a znenia § 4,5,6,7.

Prof. Ing. JOZEF KULICH, PhD.

V˘mena skúseností 
v environmentálnom 

manaÏmente
Katedra environmentálneho manaÏ-

mentu (KEM) FE·RR v Ko‰iciach us-
poriadala 22. mája medzinárodn˘ ve-
deck˘ seminár s názvom Staré envi-
ronmentálne záÈaÏe a prístupy manaÏ-
mentu k ich rie‰eniu. Podujatie sa te‰i-
lo znaãnej odbornej pozornosti úãastní-
kov z domácej aj zahraniãnej akade-
mickej oblasti i praxe. Na plenárnom
rokovaní vystúpili zástupcovia viace-
r˘ch v˘skumn˘ch ústavov i univerzít,
ako aj vedúci predstavitelia Úradov Ïi-
votného prostredia. Diskusia priniesla
nové námety na rie‰enie úloh poÏado-
van˘ch praxou, na ktor˘ch chce KEM
participovaÈ aj v budúcnosti. 

Podujatie sa uskutoãnilo s podporou
Agentúry pre podporu v˘skumu a v˘vo-
ja, ktorá financuje aj realizáciu vedecké-
ho projektu Identifikácia zmien zloÏiek
prostredia problémov˘ch oblastí v˘-
chodného Slovenska, rie‰eného KEM.

PETER ADAMI·IN, KEM FE·RR

·tudenti Mechanizaãnej fakulty bodovali v zahraniãí
Vysoká ‰kola banská - Technická univerzita Ostrava hostila 26. apríla 2007

úãastníkov medzinárodnej ·tudentskej tvorivej a odbornej ãinnosti. Nech˘bali na
nej ani reprezentanti Mechanizaãnej fakulty SPU. V nároãnej konkurencii kole-
gov z âeskej republiky, Poºska a Slovenska zabojovali veºmi úspe‰ne.

Tomá‰ Rodn˘, ‰tudent 5. roãníka, získal 1. miesto v sekcii Informaãné systé-
my a manaÏment so svojou prácou Prístup k dátov˘m zdrojom v prostredí
WEBu. ZároveÀ získal Cenu prorektora za prezentáciu v anglickom jazyku. (Ve-
dúca pedagogiãka: Ing. Zuzana Palková, PhD., KEA).

Vladimír Cvikloviã, ‰tudent 5. roãníka, obsadil 3. miesto v sekcii Aplikácia
meracích a diagnostick˘ch systémov. Uspel s prácou Hardvér a softvér pre dl-
hodobé meranie fyzikálnych veliãín. (Vedúci pedagóg: Ing. Pavol Bystriansky,
CSc., KEA).

Na‰i úspe‰ní ‰tudenti si okrem diplomov, finanãn˘ch a vecn˘ch ocenení pri-
niesli aj neoceniteºné skúsenosti z prezentácie svojich v˘sledkov v nároãnom
prostredí medzinárodnej súÈaÏe. Veríme, Ïe ich vyuÏijú nielen pri obhajobách
svojich diplomov˘ch prác, ale aj v praxi po ukonãení ‰túdia na na‰ej univerzite.
BlahoÏeláme! -MF-

V dÀoch 16. - 19. mája sa uskutoãnila exkurzia ‰tudentov odboru záhradná
a krajinná architektúra do âeskej republiky. Bola zameraná na botanické zá-
hrady, kúpeºné parky, vyuÏitie lieãiv˘ch rastlín, moderné architektonické
úpravy aj historické záhrady. Organizovala ju Katedra biotechniky parkov˘ch
a krajinn˘ch úprav.

Renesanãn˘ zámok Buãovice neìaleko Vy‰kova na Morave patrí medzi najkraj‰ie
v strednej Európe. Foto: autorka

Park záhrad v Bad Zwischenahne. Foto: JOZEF MATYO

telia firmy dokázali dokonale sfunkãniÈ.
Popoludní sme mali ãas e‰te na Botanickú
záhradu v Prahe. V Troji sme si prezreli
vonkaj‰ie plochy, osobitne zamerané na
bylinné záhony, niektorí si ‰li pozrieÈ novú
tzv. mexickú ãasÈ expozícií a skleníkov˘
komplex Fatamorgana. 

Na ceste domov sme sa e‰te zastavili v
renesanãnom zámku Buãovice neìaleko
Vy‰kova na Morave. Je to jeden z najkraj-
‰ích renesanãn˘ch zámkov v strednej
Európe v ‰t˘le ãistej talianskej renesan-
cie. Obdivovali sme aj zachovanú vnútor-
nú architektonickú a maliarsku v˘zdobu
ka‰tieºa. 

Krásne dojmy a odborné záÏitky oboha-
tili v‰etk˘ch, ktorí sa na zájazde zúãastni-
li. ëakujeme organizátorom aj VPP, s.r.o.,
za poskytnut˘ autobus a pánu ‰oférovi
Emilovi Bále‰ovi za bezpeãnú jazdu.

Ing. DANIELA KRAJâOVIâOVÁ, PhD.
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V ZRKADLE...
jedna z nás

âÍTALI SME
Hollywoodska hviezda univerzite

Osemdesiatdvaroãn˘ herec Paul
Newman daroval v prepoãte asi 250
miliónov slovensk˘ch korún ‰tipendij-
nému fondu univerzity, ktorú absolvo-
val v roku 1949. Je to Kenyon College,
na ktorej ‰tudoval divadlo a ekonómiu.
Z daru sa bude financovaÈ ‰tipendium
pre 20 ‰tudentov roãne.

(SME 6. júna 2007)

Ing. JANA LENDELOVÁ, PhD.,
vedúca 
Katedry stavieb
Mechanizaãnej 
fakulty 

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: 45

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Páãilo sa mi veºa povolaní, ale dnes si

myslím, Ïe obdiv bol zväã‰a spôsoben˘
konkrétnymi osobnosÈami. Je v‰ak pravda,
Ïe jeden z najsilnej‰ích vnemov u mÀa vy-
volali pedagógovia.

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vybra-
li práve túto oblasÈ?

Za mojich ãias som si „ja“ mohla podaÈ
prihlá‰ku iba na ‰kolu technického smeru.
Povedala som si, Ïe to nie je zlá cesta,
ako sa dostaÈ k pedagogike. Veì aj tech-
nické disciplíny musí niekto vyuãovaÈ. Îe
si na to budem musieÈ pár rokov poãkaÈ,
bolo jasné. 

� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
KeìÏe práca je mojím koníãkom, nikdy

neustráÏim nejak˘ limit. 

� Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

Dávam si pozor, aby som ju neporovná-
vala s na‰ou generáciou. Adekvátne s moÏ-
nosÈami a generaãn˘m rozvojom techno-
lógií je cítiÈ aj generaãn˘ posun v schop-
nostiach mlad˘ch ºudí. Myslím v‰ak, Ïe v
‰kolskom systéme znaãná ãasÈ mládeÏe
podlieha trestu tzv. „boja ‰kôl o ‰tudenta“.
A ‰tudenti, nie sú tí praví vinníci za klesa-
júcu populaãnú krivku na Slovensku.

� Ako vnímate slová byÈ pedagógom je
poslanie? 

KeìÏe verím na osud, tak pre mÀa je to
fakt, ktor˘ akceptujem. 

� Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia?

Imponuje mi nápaditosÈ, dôslednosÈ,
bystrosÈ a schopnosÈ humorom sa preniesÈ
ponad plytké problémy. Nepáãia sa mi kri-
tici, ão niã nerobia. 

� S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali? 

Asi by som prevzala vyjadrenie mojej
kamarátky a odpovedala jej formuláciou,
Ïe s k˘mkoºvek a o ãomkoºvek, ão ma po-
sunie vpred.

� âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

V‰eobecne registrujem vzmáhanie sa
spoloãensk˘ch aktivít, stretnutí, plesov,
spoloãensk˘ch akcií smerujúcich k svor-
nosti ºudí a priateºstvu, na mnoh˘ch z nich
som sa zúãastnila. Pekn˘ bol aj tohtoroãn˘
ples FBP a MF.

� âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Systém financovania v ‰kolstve, mnoÏ-

stvo nevhodn˘ch programov v televízii, do-
pravu v Nitre, ãistotu Ïivotného prostredia.

� âo radi ãítate? 
Okrem prehnane fantastick˘ch alebo

sadistick˘ch príbehov skoro v‰etko – len,
Ïiaº, nie v Ïelanom mnoÏstve. 

� Ako si dobíjate energiu? 
Tancom, záhradkou a varením.

� Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Mám dvoch synov – maturanta na sta-

vebnej priemyslovke a terciána na gymná-
ziu. ManÏel pracuje v automobilovom prie-
mysle a je skvel˘. Sestra Ïije v Prahe a
dvadsaÈ rokov sa s t˘m neviem zmieriÈ.

� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zba-
viÈ? 

Telefonovanie poãas ‰oférovania, ve-
ãerné prikrmovanie sa.

� Aké máte koníãky? 
Hudbu, spoloãensk˘ a modern˘ tanec,

ruãné práce, ãítanie, varenie, záhradkárãe-
nie... uÏ aby som bola na dôchodku!

� Aká je dovolenka va‰ich snov?
Som narodená v znamení ryby a jedno-

znaãne si myslím, Ïe morskej. TakÏe, ak by
som mala ísÈ na vysnívanú dovolenku, tak
potom najlep‰ie byÈ niekde so svojimi blíz-
kymi, plávaÈ v ãistej morskej vode, poãúvaÈ
morské vlny a d˘chaÈ morsk˘ vzduch. 

� Humor je korením Ïivota – máte neja-
k˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok
zo ‰koly? 

To korenie Ïivota milujem! Spomínam si
na jeden piatok, keì som vo veãernej róbe
nastupovala ako porotkyÀa na majstrov-
stvách Slovenska v spoloãenskom tanci.
Keì nám rozdali porotcovské hárky a perá,
zistila som, Ïe s tak˘m ist˘m perom som
cel˘ deÀ medzi kravami zapisovala v˘sled-
ky v ma‰tali. Pre istotu som k nemu privo-
Àala a potom vystrúhala asi najkraj‰í po-
rotcovsk˘ úsmev. Nesmrdelo! -rch-

Priznám sa, Tomá‰, veºmi tomu nero-
zumiem: nádejn˘ ekonóm a budúci in-
formatik versus hrnce a panvice?

- Je to jednoduché. Obaja sme ukonãili
hotelovú akadémiu, ku ktorej logicky patri-
lo varenie a technika obsluhy, ale aj eko-
nomika a základy cestovného ruchu. V
rámci praxe sme pracovali vo ·vajãiarsku,
no a odvtedy kaÏdé leto brigádujeme v za-
hraniãí ako profesionálni kuchári. V po-
sledn˘ch rokoch chodíme do Írska, kde v
prímorskej re‰taurácii pripravujeme najmä
jedlá z r˘b a rôznych morsk˘ch potvor. 

Odtiaº ste si akoby odskoãili do tele-
vízie?

- Zdenko pracoval ako kameraman a
strihaã v regionálnej TV a jedného dÀa do-
stal ponuku pripravovaÈ reláciu o varení.
Dal si podmienku, Ïe ju bude robiÈ, ale iba
spolu so mnou. Slovo dalo slovo a o t˘Ï-
deÀ sme uÏ toãili. A názov relácie? Vznikol
spontánne, z hry so slovíãkami, v prísloví
„S˘ty hladnému neverí.“ KeìÏe ja som ten
chud˘, prischla mi „funkcia“ Hladného.

Ako to, Ïe viete variÈ, to sme si uÏ vy-
svetlili, ale ão moderovanie? To je pred-
sa len iná káva. 

- Aj keì sme obaja svojím spôsobom
„ukecaní“, pred obrazovkou je to nieão iné.
Uãíme sa za pochodu. Hostí sme si sprvu
vyberali spomedzi svojich kamarátov a
známych, dnes je uÏ relácia v povedomí
divákov a niektorí záujemcovia sa nám hlá-
sia sami. Prv˘m hosÈom bol Martin Nahál-
ka, herec Divadla Andreja Bagara, mimo-
chodom, vyuãen˘ kuchár. Priznám sa, rad-
‰ej natáãame s mlad‰ími ºuìmi, pred star-
‰ími máme väã‰í re‰pekt, no od t˘ch sa
zas viac nauãíme. Poãas varenia improvi-
zujeme, otázky prichádzajú samy od seba,
keì sa s hosÈami rozhovoríme o ich Ïivote,
práci, o tom, ão majú radi. Divákov sa sna-
Ïíme zaujaÈ nieãím vtipn˘m na zaãiatku re-
lácie. Napríklad minule sme zahlásili, Ïe
máme nové triãká, zástery, hostí a, samo-
zrejme, recepty! Verím, Ïe sa kaÏd˘m no-

vovyroben˘m dielom relácie zdokonaºuje-
me v moderátorskom remesle. Usudzujem
tak podºa reakcií a ohlasov divákov. 

Ako zostavujete menu, ktoré budete s
hosÈom v kuchynskom ‰túdiu variÈ?

- SnaÏíme sa, aby to bolo zaujímavé,
originálne, ale zároveÀ vyuÏívame aj vedo-
mosti zo ‰koly, teda, aby to kuchárãenie
malo profesionálne prvky. HosÈ obyãajne
navrhne dva chody, povedzme hlavné jed-
lo a múãnik, my vymyslíme predjedlo, po-
radíme, aké nápoje sa k obedu ãi veãeri
hodia a tak. V lete plánujeme zaradiÈ aj
mie‰ané nápoje, rád by som vyuÏil svoje
barmanské vedomosti a certifikát... verím,
Ïe to divákov zaujme. 

toÏe máme k dispozícii najmodernej‰iu
techniku a rôzne druhy náãinia.

âo najrad‰ej jedáva pán Hladn˘? Va-
rieva aj doma?

- Mám najrad‰ej tradiãnú slovenskú, ale-
bo, povedzme, ãesko-slovenskú kuchyÀu,
napríklad svieãkovú na smotane, halu‰ky,
vynikajúce sú aj bryndzové pirohy, ale v
podstate som dobr˘ jedák, niã neodmiet-
nem. Na‰e tradiãné recepty, rôzne gulá‰e,
sme uÏ varili aj kolegom v zahraniãí. A ãi
varím doma? Iba keì mama nestíha...ale
ona aj tak varí najlep‰ie!

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

TakÏe, je navarené, perfektne naserví-
rované, sadáte si s hosÈom k prestreté-
mu stolu. Kamera zhasne a v hrncoch sú
e‰te nejaké dobroty. Kto si na nich po-
chutí? 

- Cel˘ ‰táb, ktor˘ sa podieºa na v˘robe
relácie, kamaráti kameramani, ale obãas
sa pridá aj majiteºka kuchynského ‰túdia.
Je to príjemná a chutná bodka za hotovou
reláciou. Musím povedaÈ, Ïe variÈ v ku-
chynskom ‰túdiu EZOP je veºmi fajn, pre-

Na zaãiatku letného semestra mnohí
spomínali na posledného novembrového
Záhradného trpaslíka... Marec plynul a otá-
zoãky ohºadne ìal‰ieho príjemne poletova-
li takmer letn˘m ovzdu‰ím v areáli „man-
darínky“. Na prelome marca a apríla zaãa-
li uÏ predãasne a poãas semestra zada-
niami vyhecovaní „architekti“ zo zeme zbie-
raÈ opraty spla‰eného roka a individuálne
iniciatívy sa prebúdzali. Tieto indivíduá, na
ãele ku kreativite ‰armantne burcujúcou
Milotou (Rado ·., Katka ë., ja aj iní), si po-
tom dali prvé a kºúãové stretnutie. Akcia
dostala my‰lienku, pridelili sa úlohy, spra-
covali nápady a rozbehli vybavovaãky.
Miestom konania sa stal Klub Tatra, ktor˘
svojimi útuln˘mi priestormi dotvoril jednu 
z my‰lienok akcie „closer to each other“. 

A je to tu. Ruch vrcholí, Záhradn˘ trpas-
lík je 30. apríla. 

Akciu otvára kapela Maria Antoinetta, na
stenách v˘stava prác fotokrúÏku a na
miestach s vy‰‰ou koncentráciou ºudí po-
stery, na ktor˘ch mohli zúãastnení vyjadriÈ,
aké sú podºa nich atribúty vysnívanej kraji-
ny. Ako program prezentácie krajín zo 4
svetov˘ch strán: v˘chod = Ukrajina, sever
= ·kandinávia, západ = Holandsko, svoju
domovinu predstavili turecké ‰tudentky o-
sobne. Vystúpila aj Miriam so svojím maºo-
van˘m hodvábom a k Starému divadlu pat-

riaci poet ·aÀo Kováã. Nové zvuky starého
pºúcneho z Vrábºov roztancovali a rozprú-
dili zábavu a zbliÏujúca atmosféra sa pre-
niesla aj do diskotéky, ktorá trvala do sko-
rého rána.

Záhradn˘ trpaslík vyvrcholil pri tombole,
ktorej hlavnou cenou bol, ako ináã, sadro-
v˘ a putovn˘ trpaslík. 

SÚËAÎ
S AUTO·KOLOU AKADÉMIA

V minulom ãísle sme od vás chceli
vedieÈ, kedy nadobúda úãinnosÈ naria-
denie Vlády SR ã. 554 o povinnom
pouÏívaní bezpeãnostn˘ch pásov a
detsk˘ch zadrÏiavacích zariadení vo
vozidlách. Správna odpoveì je: a/
presne na sviatok detí, teda 1. júna
2007. Cenu, ktorou je kondiãná jazda
na vozidle Auto‰koly AKADÉMIA, zís-
kava Michal Levick˘, 2. FEM.

S TOMÁ·OM KUKUâKOM NIELEN O VARENÍ

Tomá‰ (vºavo) a Zdenko so ‰armantnou moderátorkou SoÀou Valá‰ikovou, hos-
Èom relácie, pri stole plnom dobrôt. Foto: archív CETV

Klub Tatra ako stvoren˘ pre my‰lienku „closer to each other“. Foto: autorka

Alebo, aby som bola presnej‰ia – 
európske. Nie je to reklamn˘ slo-

gan, ale asi najv˘stiÏnej‰ie hodnotenie
projektu, ktor˘ tento semester beÏí v
rámci Jean Monnet Modulu na na‰ej
FEM-ke. Európsky spotrebiteº a spotre-
biteºské správanie je predmet, ktorého
cieºom je prezentovaÈ danú problemati-
ku v kontexte európskeho obãianstva,
resp. ako v˘sledok rozdielneho histo-
rického, politického a ekonomického
v˘voja v rôznych krajinách EÚ. 

KaÏd˘ t˘ÏdeÀ sa za katedrou strie-
dajú odborníci z rôznych kútov Európy
(âeská republika, Holandsko, Rakúsko,
Nemecko, Veºká Británia, Rumunsko,
Poºsko, Turecko, ale aj Slovensko), ão
priná‰a nielen rôznorodosÈ pohºadov na
problematiku európskeho spotrebiteº-

ského správania, ale aj moÏnosÈ sledo-
vaÈ ‰pecifické znaky spotrebiteºskej kul-
túry jednotliv˘ch regiónov EÚ. Veì ako
budúci ekonómovia musíme poãítaÈ s
jednotn˘m trhom EÚ, ale aj regionálny-
mi ‰pecifikami správania sa eurospotre-
biteºa. 

Na na‰ich utorkov˘ch seminároch sa
schádzajú ‰tudenti z rôznych ‰peciali-
zácií, dokonca aj zo zahraniãia, z Poº-
ska, Litvy ãi Bulharska, moÏno práve
preto, Ïe vyuãovacím jazykom je v pre-
vaÏnej miere angliãtina. ·tudenti majú
tak moÏnosÈ porovnávaÈ aj rôzne ‰t˘ly
vedenia seminárov a taktieÏ absolvovaÈ
exkurzie, prípadové ‰túdie ãi v˘skum v
teréne. Nav‰tíviÈ obchodné reÈazce ãi
diskontné predajne a realizovaÈ odbor-
né hodnotenie pod vedením skúsen˘ch
pedagógov.

SúãasÈou niektor˘ch hodín sú aj (veº-
mi obºúbené) ochutnávky. Aj t˘mto spô-
sobom sa nám v priateºskej atmosfére
so Ïiv˘mi diskusiami odkr˘va nevyspyta-
teºná osobnosÈ európskeho spotrebiteºa. 

Za v‰etk˘ch, ktorí sa zúãastÀujú na
tomto projekte, chcem touto cestou po-
ìakovaÈ gestorkám, doc. Elene Horskej
a prof. ªudmile Nagyovej, ako aj pred-
ná‰ajúcim za jedineãnú moÏnosÈ získaÈ
pohºady na problematiku z viacer˘ch
stránok a z prvej ruky. misty

UTORKY SÚ
SVETOVÉ...

V poradí piata párty záhradn˘ch archi-
tektov sa konala v nov˘ch priestoroch, 
s nov˘mi my‰lienkami a programom. Za jej
organizáciou stáli aktívni ‰tudenti, ktorí
zrealizovali svoje nápady. PridaÈ sa k nim
môÏe kaÏd˘, kto má chuÈ. Pripravujeme ju
pre seba, no a akú si ju navaríme, takú si
ju aj zjeme. ÎOFIA HAKO·OVÁ

Gurmáni by urãite s nad‰ením prijali, keby televízia sprostredkúvala okrem
obrazu a zvuku aj – vôÀu. PretoÏe ako ladím, tak ladím, ãi je ráno alebo veãer,
v‰ade beÏia relácie o varení. Ani neviem, ktor˘ z plejády receptov vyskú‰aÈ.
KaÏdá rada dobrá, najmä ak je od odborníka. Povedzme od pána Hladného!
Kde ho nájdeme? Sú dve moÏnosti: na predná‰ke na Fakulte ekonomiky a
manaÏmentu, alebo priamo na obrazovke nitrianskej regionálnej televízie. Ak
som vás doplietla, dlhujem vysvetlenie. „Hladn˘“ je v civile ‰tvrták TOMÁ·
KUKUâKA, s ktor˘m sme si v redakcii sadli na kus reãi. Nie o ‰kole, i keì je
skú‰kové v plnom prúde, ale o jeho televíznej kariére. V relácii S˘ty Hladné-
mu navarí, ktorú pripravuje a moderuje spoloãne s kamarátom Zdenkom Ry-
‰av˘m, ‰tudentom aplikovanej informatiky na UKF.
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Konãíte ‰kolu?
Hºadáte zamestnanie?

Záhrada má slúÏiÈ
v‰etk˘m pre radosÈ

Bronz pre ‰tudentov FZKI

OZNAMUJEME

INZERCIA

www.uniag.sk

Pri rozhodovaní vám pomôÏe spo-
loãnosÈ Hays Slovakia, poboãka po-
prednej medzinárodnej spoloãnosti
v oblasti získavania kvalifikovan˘ch
zamestnancov a sluÏieb ºudsk˘ch
zdrojov. 

Hays Slovakia poskytuje profesio-
nálne sluÏby v oblasti vyhºadávania a
v˘beru zamestnancov na slovenskom
trhu. Tím konzultantov so znalosÈou
lokálneho trhu, know-how poprednej
medzinárodnej spoloãnosti, ‰peciali-
záciou na jednotlivé sektory trhu, me-
dzinárodnou spoluprácou, starostli-
vosÈou o klientov, profesionálnymi
sluÏbami a vytváraním dlhodob˘ch
vzÈahov sú zárukou spokojnosti klien-
tov aj kandidátov. 

Na Slovensku pre vás nájdeme
vhodnú pozíciu v nasledujúcich
oblastiach: 

- financie & úãtovníctvo, 
bankovníctvo

- inÏiniering 
- predaj & marketing 
- farmácia 
- stavebníctvo & reality 

Ak hºadáte zamestnanie, obráÈte sa
na nás. Kvalifikovaní konzultanti vám
poradia, ako uspieÈ na prijímacom po-
hovore, a t˘m zv˘‰ia va‰e ‰ance zís-
kaÈ dobré zamestnanie. S na‰ou spo-
loãnosÈou budete maÈ prístup k veºké-
mu poãtu atraktívnych ponúk práce
vo v˘znamn˘ch medzinárodn˘ch spo-
loãnostiach. 

V súãasnosti obsadzujeme tieto
pozície, vhodné pre absolventov:
inÏinier v˘robnej techniky, inÏinier
kvality, procesn˘ inÏinier (techno-
lóg), junior úãtovník, konzultant
znaãkovej predajne a telesales re-
presentative. 

Kontakt: 
Hays Slovakia, s.r.o., ·túrova 3,

811 02 Bratislava, tel: +421 2 35 035
020, fax: +421 2 52 490 516, email:
bratislava@hays.sk www.hays.sk

Podarilo sa vám zachytiÈ nejakú veselú ãi kurióznu situáciu? Podeºte sa o
svoje fotoúlovky s ãitateºmi Poºnohospodára a po‰lite ich spolu s vtipn˘m
textom na na‰u mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk Autorov
najlep‰ích snímok odmeníme.

MURO A INFORMAâNÉ TECHNOLÓGIE: „Bez my‰i to nemá ‰Èavu...“ Foto: Jifií Heczko
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Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 22.
júna 2007 o 9.00 h v zasadacej miest-
nosti Katedry v˘Ïivy zvierat (pavilón T, 4.
poschodie) bude Ing. BRANISLAV GÁ-
LIK, extern˘ doktorand na KVZ, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Nutriãná
hodnota biologicky a chemicky konzer-
vovaného vlhkého zrna kukurice.

● Prenajmem 3-izbov˘ zariaden˘ byt
na Klokoãine pre 4-5 osôb (‰tudentov
alebo doktorandov). Tel.: 037/741 5443. 

(144/2007)

V ‰portovej hale SPU sa koncom má-
ja konalo finále turnaja vysoko‰kolskej li-
gy vo volejbale muÏov a Ïien. Na stret-
nutí najlep‰ích fakultn˘ch druÏstiev jed-
notliv˘ch regiónov nám urobil radosÈ naj-
mä v˘kon ‰tudentov FZKI SPU (ª. Gál,
M. Kaveck˘, ª. Laník, O. Novák, M. Nagy,
S. Nagy, A. Valach, M. Papan), ktorí v ka-
tegórii muÏov obsadili pekné 3. miesto.
ZároveÀ chceme poìakovaÈ pracovní-
kom Katedry telesnej v˘chovy a ‰portu
SPU, ktorí sa najväã‰ou mierou podieºali
na organizácii turnaja. -pk-

âo si predstavujú ºudia, ktorí vlastnia
záhradku? Máme kde relaxovaÈ, oddy-
chovaÈ, tráviÈ svoj voºn˘ ãas, zároveÀ si
nieão vypestovaÈ a maÈ radosÈ zo svojej
ãinnosti. Na jeseÀ si pripravujeme pôdu,
sadíme priesady i semená, aby sme sa
na jar mohli te‰iÈ z prv˘ch jarn˘ch kve-
tov. Najmä dôchodcom, pri starostlivos-
ti o záhradku a vzájomnej v˘mene skú-
seností z pestovania ubehnú príjemné
dni veºmi r˘chlo. Tak˘ch nás je dosÈ. 

Na‰u radosÈ a snahu v‰ak kazia takí
susedia, ktorí sa správajú arogantne.
Niãia na‰u prácu t˘m, Ïe sa o svoju zá-
hradku vôbec nestarajú. Chodia do nej
iba jeden ãi dvakrát do roka, nechávajú
ju zarásÈ burinou, nekosia ju, a tak sa
semená burín dostávajú aj do ostatn˘ch
záhrad.

Majiteºmi tak˘chto záhradiek sú za-
mestnanci Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity. Myslím si, Ïe by sa mali
nad sebou zamyslieÈ a najmä pedagó-
govia by si mali poloÏiÈ otázku, ãi chcú
tak˘mto príkladom vychovávaÈ svojich
‰tudentov, budúcich inÏinierov ãi dokto-
randov.

(Z listu na‰ej ãitateºky p. Grenãíkovej)

� V¯BEROVÉ KONANIE � V¯BEROVÉ KONANIE � V¯BEROVÉ KONANIE �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhla-
suje 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 ko-
nanie na obsadenie: 
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produk-
tov FBP.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa (poºnohospodárskeho, potravinárske-

ho charakteru) pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov katedry,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvr-

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

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

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu od 1. 9. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP
pre zabezpeãenie v˘skumu, v˘voja a v˘uãby predmetov: hod-
notenie surovín a potravín rastlinného pôvodu, biologicky ak-
tívne zloÏky potravín, hodnotenie poºnohospodárskych pro-
duktov.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa príslu‰ného zamerania, 
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvr-

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

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

- pedagogická prax min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre biochémie a biotechnológie FBP.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa v oblasti biochémie, biológie a chémie,

biotechnológie,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvr-

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

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

- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

Uzávierka v˘berov˘ch konaní je 16. 6. 2007.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o

vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi zasielajte na adre-
su: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar per-
sonalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

●   ●   ●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhla-
suje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2007 Z. z. o vysok˘ch
‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové ko-
nanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre pedagogiky a psychológie FEM pre v˘uãbu predmetov:
didaktika odborn˘ch predmetov, metodika odborného v˘cviku,
bezpeãnosÈ a ochrana zdravia pri práci.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia,
- akademick˘ titul PhD., resp. vo vedeckej príprave s absolvo-

vanou dizertaãnou skú‰kou – preukázaÈ diplomom alebo ade-
kvátnym potvrdením,

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

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

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na V·,
- prax v oblasti metodiky pre odborné poºnohospodárske ‰koly,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi,

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre ‰tatistiky a operaãného v˘skumu FEM pre v˘uãbu pred-
metov: optimálne programovanie, teória rozhodovania, finanã-
ná a poistná matematika.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. – preukázaÈ diplomom ale-

bo adekvátnym potvrdením,
- aktívna znalosÈ jedného neslovanského svetového jazyka –

preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom

alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi,

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre matematiky FEM pre v˘uãbu predmetov matematika
(FBP), matematika I a II (FEM).

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore matematika, 

- akademick˘ titul PhD. v odbore matematika, resp. vo vedeckej
príprave – preukázaÈ diplomom alebo adekvátnym potvrde-
ním,

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

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

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

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre marketingu FEM pre v˘uãbu predmetov: agrárny mar-
keting a marketingová komunikácia.
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre marketingu FEM pre v˘uãbu predmetov: strategick˘
marketing a marketing.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. – preukázaÈ diplomom ale-

bo adekvátnym potvrdením,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou

jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom

alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax vítaná,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi,

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre informaãn˘ch systémov FEM pre v˘uãbu predmetov:
úãtovníctvo podnikateºov a daÀová sústava.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. – preukázaÈ diplomom ale-

bo adekvátnym potvrdením,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou

jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom

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

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na
Katedre informaãn˘ch systémov FEM pre v˘uãbu predmetov:
podnikové informaãné systémy a úãtovníctvo podnikateºov.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia príslu‰ného zamerania,

- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. – preukázaÈ diplomom ale-
bo adekvátnym potvrdením,

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

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

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

Uzávierka v˘berov˘ch konaní je 22. 6. 2007.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o

vzdelaní zasielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra. 

●   ●   ●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v sú-
lade so zákonom ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na
obsadenie:
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor Krajinná a zá-
hradná architektúra na Katedre záhradnej a krajinnej architektú-
ry FZKI,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor UdrÏateºné
poºnohospodárstvo a rozvoj vidieka na Katedre environmenta-
listiky a zoológie FAPZ.

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

Prihlá‰ky zasielajte do 22. 6. 2007 na adresu: Rektorát Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky,
EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

●   ●   ●

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypi-
suje v˘berové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamest-
nanca Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ Malanta.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie – absolvent CHTF,
- znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o

‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- riadiaca prax min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ (odpis registra trestov),
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerova-

nia katedry.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o

‰túdiu zasielajte do 22. 6. 2007 na adresu: Rektorát Slovenskej
poºnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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