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Na‰a univerzita bola poctená viace-
r˘mi oceneniami za spoluprácu. Jubi-
lejnou medailou Technickej univerzi-
ty vo Zvolene pri príleÏitosti 200. v˘-
roãia vzniku lesníckeho vysoko‰kol-
ského ‰túdia na Slovensku a 55. v˘ro-
ãia vzniku V·LD, pamätnou medailou
Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave, vydanou pri príleÏitosti 70.
v˘roãia jej zaloÏenia, ako aj pamätnou
medailou Univerzity sv. Cyrila a Me-
toda v Trnave pri príleÏitosti 10. v˘ro-
ãia jej vzniku. Na‰a univerzita si váÏi
tieto uznania a jubilujúcim univerzitám
srdeãne blahoÏelá. -r-

Rektor Stavropoºskej ‰tátnej poºno-
hospodárskej univerzity prof. Vladimír
Trukaãev zaslal list rektorovi SPU prof.
Mikulá‰ovi Láteãkovi, v ktorom vyjad-
ril vìaku za priateºstvo a spoluprácu
medzi univerzitami v uplynulom období.

Poìakovanie za prácu pri zriaìovaní a
fungovaní Konzorcia spolupracujúcich
európskych univerzít vyjadril dekanovi
FE·RR, prof. Vladimírovi Gozorovi
a JUDr. Eleonóre Mari‰ovej. -r-

Na 37. kongrese Poºskej pôdozna-
leckej spoloãnosti (Polish Society of
Soil Science), ktor˘ sa konal 3. aÏ 8.
septembra vo Var‰ave, bol Zlatou me-
dailou spoloãnosti ocenen˘ doc. Ing.
Anton Zaujec, CSc., z Katedry pedoló-
gie a geológie FAPZ za v˘znamn˘ prí-
nos k rozvoju problematiky obsahu a
transformácie organick˘ch látok v pô-
dach. Vyznamenanie je poìakovaním
za dlhoroãnú spoluprácu SPU a Fakulty
agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov 
s poºsk˘mi univerzitami, najmä s ATR 
v Bydgoszczi, AR vo Wroclawe a UMK
v Toruni.

Srdeãne blahoÏeláme! -r-

„Mimoriadne ma te‰í, Ïe sa podarilo
obnoviÈ tradíciu futbalového turnaja
troch univerzít, ktoré úzko spolupracujú
nielen v odbornej ãinnosti, ale aj v
‰porte, ktor˘ ºudí zbliÏuje.“ T˘mito slo-
vami sa trom futbalov˘m muÏstvám,
nastúpen˘m 20. septembra na jagavo
zelenom trávniku ãermánskeho ‰tadió-
na, prihovoril rektor na‰ej univerzity,
MIKULÁ· LÁTEâKA. Hráãov z radov
zamestnancov Univerzity veterinárne-
ho lekárstva v Ko‰iciach, Technickej
univerzity vo Zvolene a domácej Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity
pozdravil aj primátor JOZEF DVONâ. 
S nostalgiou si zaspomínal na ãasy,
keì sa sám zúãastÀoval na vysoko-
‰kolsk˘ch zápoleniach a zaÏelal hos-
Èujúcim hráãom pekn˘ ‰portov˘ záÏitok
v na‰om meste. Na turnaj sa pri‰iel po-
zrieÈ aj IVAN HAVERLÍK, predseda
ZdruÏenia V· a PRO OZ P·aV na
Slovensku a prorektori zúãastnen˘ch
‰kôl, PETER KORIM (UVL Ko‰ice) a
JOZEF DRÁBEK (TU Zvolen). No a sa-
mozrejme, fanú‰ikovia, veì ak˘ by to
bol zápas bez nad‰eného povzbudzo-
vania? 

Slávnostn˘ v˘kop a turnaj sa môÏe
zaãaÈ. Ako je známe, „futbal, to je hra,“

a tak sa hráãske ‰Èastie toãilo raz sem,
inokedy tam. Kto si napokon odnesie
putovn˘ pohár rektora? Domáci, hos-
tia? UÏ to vieme! Na základe v˘sledkov
vzájomn˘ch zápasov tohtoroãn˘ turnaj
vyhralo muÏstvo na‰ej univerzity.

Rokovanie odborárov
DÀa 19. septembra sa konalo zasadnutie

V˘boru vysok˘ch ‰kôl a priamo riaden˘ch
organizácií OZ P·aV na Slovensku. Rektor
MIKULÁ· LÁTEâKA prijal pri tejto príleÏitosti
IVANA HAVERLÍKA (na snímke v strede),
podpredsedu OZ P·aV a predsedu V˘boru V·
a PRO. Témou rokovania boli otázky súvisiace
s novelizovan˘m zákonom o V·, Zákonníkom
práce a kolektívnym vyjednávaním najvy‰‰ie-
ho stupÀa na rok 2008. I. Haverlík pozitívne
zhodnotil ãinnosÈ OZ pri SPU, a vyslovil rekto-
rovi poìakovanie za podporu jej ãinnosti. -r-

·tudenti a zamestnanci SPU sa zapojili do verejnej
zbierky, ktorá sa konala 26. septembra. Pred aulou
SPU ponúkali biele pastelky Dominika Hritzová a Maj-
ka Pintérová, dobrovoºníãky z Gymnázia na Golianovej
ulici. UÏ v priebehu prvej hodiny vyzbierali 2-tisíc ko-
rún. V˘nos zo zbierky je urãen˘ na poradenstvo, reali-
záciu ‰peciálnych programov, ‰kolení a kurzov, poãas
ktor˘ch slabozrakí a nevidiaci ºudia získavajú zruãnos-
ti nevyhnutné pre kaÏdodenn˘ Ïivot. Bielu pastelku
môÏete podporiÈ do 31. decembra 2007. -rch- 

(Celé znenie ãlánku nájdete na www.polnohospodar.sk)
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Na Slovensku bude ‰piãkové pracovisko OSN

Biela pastelka pomôÏe nevidiacim

Rozhodla o tom Vláda SR na svojom zasad-
nutí koncom júna. Slovensko zaãalo s intenzív-
nou prípravou zámeru vytvoriÈ Centrum vzdelá-
vania a aplikovaného v˘skumu pre zdravú
krajinu a ekosystémy v rámci Univerzity OSN
(UNU) uÏ v roku 2004, po predbeÏn˘ch rozho-
voroch s vtedaj‰ím rektorom UNU, prof. Han-
som van Ginkelom. Od 1. septembra tohto roku
vykonáva túto funkciu prof. Konrad Osterwalder
a do funkcie prorektora pre Európu bol menova-
n˘ prof. JANOS J. BOGARDI (na snímke), kto-
r˘ koncom septembra so svojou spolupracov-
níãkou dr. Katharine Thywissenovou nav‰tívil Slovensko aj na‰u univerzitu. V súãas-
nosti pripravuje podklady pre rokovanie exekutívy UNU o konkrétnom návrhu dohody
na zriadenie vzdelávacieho a v˘skumného centra na Slovensku. Témou rokovania 
s predstaviteºmi na‰ej univerzity bol obsah a osnova pripravovanej dohody. -rch-
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KniÏniãné sluÏby osvieÏila v˘stava

Putovn˘ pohár ostáva teda na rok do-
ma. VíÈazi si ho popoludní prevzali v
rámci spoloãenského posedenia v
Dome Matice slovenskej za úãasti pro-
rektora JOZEFA REPISKÉHO, predse-
du odborovej organizácie MIROSLAVA

HABÁNA a hostí zo zúãastnen˘ch uni-
verzít. 

„Návrat“ futbalového turnaja troch
univerzít sa teda vydaril. Celodenné po-
dujatie v znamení radosti z hry, vzájom-
n˘ch priateºsk˘ch stretnutí a dobrej ná-
lady bolo víÈazstvom v‰etk˘ch, ktorí sa 
o tento pekn˘ ‰portov˘ deÀ zaslúÏili. Do
videnia a do hrania na budúci rok 
v Ko‰iciach!

MILAN POLÁâEK, predseda ‰portovej
komisie UO OZ P·aV pri SPU 

V˘sledky zápasov:
SPU NR – TU ZV 2 : 1
TU ZV – UVL KE 0 : 2
SPU NR – UVL KE 4 : 0

Za SPU skórovali: Massányi (3),
Galo, Ducsay, Candrák po jednom góle.

Futbalové muÏstvo na‰ej univerzi-
ty tvorili: M. Poláãek – vedúci, D.
Danko, J. Berãík, B. Bobãek, P. Bokor,
J. Candrák, M. Dobia‰, L. Ducsay, ª.
Galo, J. Hrubec, J. Homola, J. Chlpík,
V. Kroãko, P. Massanyi, J. Repisk˘, R.
Récky, V. Sollár, V. Svíba, R. Stanoviã,
A. Urbanoviã, J. Îarnovsk˘, M. Prístav-
ka. Hlavn˘m rozhodcom bol M. Kis˘.

Futbalové ‰Èastie prialo na‰im!

Skutoãní profesionáli
Top Agro za rok 2006/2007 má uÏ svo-

jich víÈazov. Absolútnym je Gabriela Krá-
liková, ‰éfmanaÏérka spoloãnosti POª-
NOFARMY MOGBI v Hrachove, ktorá zís-
kala Cenu ministra pôdohospodárstva.
Najlep‰ím manaÏérom druÏstiev hospo-
dáriacich v lep‰ích prírodn˘ch podmien-
kach je Peter Lelkes, predseda PD So-
kolce, v hor‰ích podmienkach predseda
RD Vrátno, Hradi‰te pod Vrátnom, Jifií
Dobrozemsk˘. Spomedzi samostatne
hospodáriacich roºníkov vyniká ·tefan
Bertók z Kamenína. Obchodné spoloã-
nosti v lep‰ích prírodn˘ch podmienkach
najlep‰ie riadil Franti‰ek Szikura, mana-
Ïér Agrostaru Kráºov Brod. Top manaÏé-
rom potravinárskych firiem je Ivan Kar-
do‰, generálny riaditeº PovaÏského cukru
v Trenãianskej Teplej. SúÈaÏ o najkraj‰í
chotár vyhralo PPD Tepliãka, ktoré vedie
Anna Glejdárová. Za Podnikateºsk˘ ãin ro-
ka bol 5. októbra v rámci slávnostného ga-
laveãera ocenen˘ Zdenek âernay, far-
már zo Senca. (MP SR)

STΩPâEK
Sediac pri rannej káve, upútal ma za

oknom nezvyãajne veºk˘, pohybliv˘ ãier-
ny mrak. Nie búrkov˘, Ïiv˘! Nie z milió-
nov kvapiek vody, ale, ãuduj sa svete, z
miliónov vtákov! To ‰korce sa po zobu-
dení v obrovskom k⁄dli vybrali za „bobu-
ºovou“ potravou, aby nabrali energiu pre
svoj dlh˘ let na juh. Len sa sp˘tajte vi-
nohradníkov, tí o tom vedia svoje! Za
niekoºko minút napáchajú tieto potvory
ukrutné ‰kody a boj proti nim je márny,
pretoÏe sú veºmi prispôsobivé a hocija-
kého pla‰enia sa veru nezºaknú! KamÏe
teraz na jeseÀ poletia? ËaÏko povedaÈ,
na Balkán, ãi aÏ do Afriky? Sadnú tam,
kde budú maÈ dostatok hmyzej potravy.
Tú potrebujú v ãase hniezdenia, keì sa
chovajú úplne inak ako teraz. Îijú v pá-
roch a vyvedú naraz 4 aÏ 6 mláìat.
Niekedy aj dvakrát do roka. Prilietajú k
nám skoro na jar. Radi hniezdia v duti-
nách stromov a ãasto sa s nimi stretáva-
me aj v mestsk˘ch aglomeráciách, par-
koch, kde nájdu dostatok vysok˘ch stro-
mov na prenocovanie. Sú to tvory veºmi
pohyblivé, ha‰terivé, dÏavotavé, mali by
ste ich poãuÈ, keì si hºadajú miesto na
spanie, alebo bezhlavo bojujú o bobule
hrozna (majú radi najmä tie tmavé!), ale
aj bazy, ríbezle, o ãere‰Àu, vi‰Àu. Svo-
jím veºk˘m zobákom ich bez problémov
prehltnú, no ‰kodu narobia aj t˘m, Ïe
ovocie jednoducho naìobnú. âo proti
nim platí? Samozrejme, dravé vtáky,
jastraby. No t˘ch je málo. Na ‰korce sa
aj strieºa, i keì nie sú vedené ako po-
ºovná zver, ale, pravdu povediac, vy-
strieºané jedince veru z toho veºkého
mnoÏstva nech˘bajú. 

Tak. Toºko na dnes zo Ïivota ‰korca
lesklého. Nie z vlastn˘ch ‰kolsk˘ch ve-
domostí, ba ani z knihy. Priamo od po-
volaného odborníka, ornitológa Vladimí-
ra Eliá‰a z Katedry environmentalistiky
a zoológie. Staãilo mi len zatelefonovaÈ.
Povedzte, nie je to príma, keì ãlovek
pracuje v takej ustanovizni, kde sa za
menami v telefónnom zozname skr˘vajú
nekoneãné stránky encyklopédie o na-
‰ej prírode? K. POTOKOVÁ
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V uplynul˘ch dÀoch kraºovala v ‰tudovni
pod aulou azbuka. Bolo tu prezentovan˘ch
240 kníh, ktoré na‰a kniÏnica získala v rámci
deblokácie ruského dlhu voãi Slovensku:
pôvodné diela, ako aj preklady do ru‰tiny z
oblasti kultúry, ekonomiky, práva, vedy, tech-
niky, medicíny a filozofie. Náv‰tevníci najãas-
tej‰ie siahali po encyklopédiách, unikátnej
knihe Pravoslávne chrámy ukrytej v zaujíma-
vej kovovej väzbe, slovníku receptúr ruskej
kuchyne a kurze ruského jazyka s CD. O v˘-
stavu prejavovali záujem hlavne pedagógovia
univerzity a zahraniãní lektori, ktorí majú k tomuto jazyku blízko. Po komplexnom
spracovaní budú knihy sprístupnené pouÏívateºom. 

Ing. NADEÎDA HALÁSOVÁ, SlPK
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Modern˘ fóliovník skvalitní 
prácu botanickej záhrady

O riadení pracovn˘ch procesov a techniky

DruÏstevné doÏinky v Abraháme

Ako zniÏovaÈ emisie amoniaku?

Vy‰e osemdesiat úãastníkov z 19 krajín Európy a Blízkeho v˘chodu sa v dÀoch
17. aÏ 19. septembra zúãastnilo v Kongresovom centre SPU na 32. roãníku medzi-
národnej vedeckej konferencie s názvom Pokroky v manaÏmente práce a techni-
ky pre ziskové poºnohospodárstvo a lesníctvo.

Organizátorom bola Katedra strojov a
v˘robn˘ch systémov Mechanizaãnej fa-
kulty v spolupráci s medzinárodnou orga-
nizáciou CIOSTA (Commission Interna-
tionale de l`Organisation Scientifique du
Travail en Agriculture), ktorá pôsobí v
rámci 5. sekcie celosvetovej organizácie
CIGR (Commission Internationale du
Génie Rural) a je zameraná na vedeckú
organizáciu práce v poºnohospodárstve.
Na organizácii podujatia sa podieºala aj
medzinárodná spoloãnosÈ poºnohospo-
dárskych inÏinierov EurAgEng (Euro-
pean Society of Agricultural Engineers) a
Slovenské centrum poºnohospodárskeho
v˘skumu (SCPV) so sídlom v Nitre. 

Konferencia bola zameraná na ‰irok˘
okruh problémov súvisiacich s vedeckou
organizáciou v pôdohospodárskych v˘-
robn˘ch systémoch s dôrazom na metó-
dy a modelovanie, procesné inÏinierstvo
a riadenie, kalkulácie a plánovanie, ma-
naÏment podnikov, projektovanie, bez-
peãnosÈ práce, prevenciu a anal˘zu rizík.
S úvodn˘m referátom vystúpil prof. ·.
Mihina, generálny riaditeº SCPV, prof. R.
Godwin z Cranfield University at Silsoe
vo Veºkej Británii a dipl. Ing. Agr. M.
Schick z V˘skumného ústavu Agroscope
Reckenholz vo ·vajãiarsku.

„Konferencia svojím priebehom a ob-
sahom potvrdila, Ïe v súãasnej dobe na-
rastá v˘znam efektívne a dômyselne or-

ganizovan˘ch pracovn˘ch procesov v
poºnohospodárstve a príbuzn˘ch odvet-
viach. Moderná v˘konná technika, ktorá je
v˘sledkom veºkej akcelerácie technického
rozvoja, nepriná‰a automaticky zisk.
Práve preto je veºmi dôleÏité, aby pokro-
ky v technike boli sprevádzané pokrokmi
v riadení a v organizácii, ako aj bezpeã-
nosti práce. V opaãnom prípade technic-
k˘ pokrok nebude priná‰aÈ ekonomickú

efektívnosÈ a zisk pre svojich uÏívateºov,“
povedal prof. LADISLAV NOZDRO-
VICK¯, predseda organizácie CIOSTA
(2006-2007) a garant konferencie.

Pod vedením prof. P. Piccarolla z Ta-
lianska sa poãas konferencie konalo aj
zasadanie 8-ãlenného v˘boru 5. sekcie
CIGR a schôdza delegátov organizácie
CIOSTA. Za miesto konania 33. roãníka
konferencie organizácie CIOSTA bola
vybratá Poºnohospodárska fakulta juho-
talianskej univerzity v meste Reggio
Calabria.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

POZ¯VAME
Fakulta európskych ‰túdií a regionál-

neho rozvoja v spolupráci s Úradom vlá-
dy SR, SAPV a Vysokou ‰kolou ekonó-
mie a manaÏmentu verejnej správy v
Bratislave organizuje v rámci T˘ÏdÀa
vedy EÚ vedeckú konferenciu s medzi-
národnou úãasÈou s názvom Rie‰enie
regionálnych disparít a nerovnováÏ-
nych stavov v prírodnom a hospodár-
skom prostredí. Bude sa konaÈ 17. aÏ
19. októbra 2007 v hoteli Agro vo Veºkej
Lomnici. Podujatie je urãené najmä pra-
covníkom útvarov krízového riadenia na
v‰etk˘ch stupÀoch riadenia ‰tátnej sprá-
vy, zástupcom samospráv a manaÏ-
mentom podnikateºsk˘ch subjektov a
ìal‰ím zainteresovan˘m. -r-

Majstrovstvá Slovenskej republiky v
orbe skonãili bez väã‰ích prekvapení.
Dokonca zaãínajú pripomínaÈ anketu
popularity âesk˘ slávik, ktorá má uÏ ro-
ky rovnakého víÈaza. Národné majstrov-
stvá v‰ak nie sú o popularite. Tu rozho-
duje predov‰etk˘m skúsenosÈ a fortieº
súÈaÏiacich. Tie uÏ po siedmykrát pred-
viedol DANIEL NE·TICK¯. Aj tento rok
sa mu podarilo spomedzi dvanástich
oráãov vyoraÈ najrovnej‰iu a najkraj‰iu
brázdu. ZaujímavosÈou je, Ïe aj napriek
svojmu vzÈahu k pôde a citu pri narába-
ní s poºnohospodárskou technikou uÏ
nepracuje v chlebovom odvetví. A tak aj
orby z viacer˘ch pohºadov nastavili zr-
kadlo situácii v poºnohospodárstve.

JURAJ HUBA, 2. FEM

·TEFAN KOVÁâ z KMZPV. Dodáva, Ïe
biotechnologické prípravky upevÀujú
väzbu emisií amoniaku v exkrementoch,
ãím bránia uvoºÀovaniu amoniakálneho
dusíka do okolitého prostredia. „Z úst
mnoh˘ch chovateºov zaznievajú argu-
menty, Ïe tieto prípravky sú príli‰ drahé
v porovnaní s in˘mi opatreniami na zni-
Ïovanie emisií amoniaku, ako sú napr.
niektoré druhy ustajnenia, skladovanie
hnojovice, zaorávanie hnoja a podobne.
Majú v‰ak ìal‰ie pozitívne vplyvy, napr.
na zníÏenie mortality zvierat, spotreby
veterinárnych lieãiv a podobne. DôleÏité
je preto vedieÈ vyhodnotiÈ ekonomické
náklady a v˘daje na príslu‰n˘ prípra-
vok,“ hovorí prof. Kováã.

Pracovníci katedry sa dlhodobo za-
oberajú problematikou emisií. V˘sledky

dokazujú, Ïe biotechnologické prípravky
sú ekonomicky efektívne najmä pri veº-
kom chove. V spolupráci s VÚZT Praha
uskutoãnili merania emisií amoniaku a 
oxidu uhliãitého na farmách v SR a âR.
„V rámci rie‰enia projektu VEGA uskutoã-
nila na‰a katedra merania v o‰ipárÀach
PVOD Koãín, PD Soblahovce – Opatov-
ce, PD âachtice a RD Vrbová nad Vá-
hom, na farmách pre chov hydiny Novo-
gal Dvory nad Îitavou a PD Vlára Nem-
‰ová, na farme pre chov dojníc Agrocon-
tract Mikulá‰ a spoloãne s Katedrou sta-
vieb aj na farme dojníc v Oponiciach.“
Slovenská legislatíva vyuÏíva ekonomic-
ké nástroje na obmedzovanie zneãisÈova-
nia ovzdu‰ia. Podºa zákona 401/1998
Z.z. o poplatkoch za zneãisÈovanie
ovzdu‰ia je sadzba za vypustenie tony
amoniaku 2-tisíc korún. „V budúcnosti
chceme meraÈ pra‰nosÈ, hluk a zápach z
chovov HZ. Katedra disponuje modernou
meracou aparatúrou a snímaãmi, na po-
Ïiadanie chovateºov sme schopní spomí-
nané merania uskutoãniÈ,“ uzatvára prof.
Kováã. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

dern˘ fóliovník, ktor˘ má rozmery 8 x 24
metrov, budú vyuÏívaÈ aj ‰tudenti univerzi-
ty na vedecké a praktické úãely. 

âasÈ rastlín chce BZ aranÏovaÈ aj v pries-
toroch univerzity, kde budú poãas zimy pre-
zimovávané vo vykurovan˘ch priestoroch,
najmä v spojovacích chodbách. -rch-

Boli roky, keì sa nad doÏinkov˘mi slávnosÈami oh⁄Àalo nosom. Poniektorí
ich naz˘vali preÏitkom. „Podºa mÀa má tento sviatok novej úrody svoje pevné
miesto v kalendári poºnohospodára, “ hovorí doc. KON·TANTÍN âERNU·KO,
b˘val˘ pedagóg Katedry rastlinnej v˘roby.

Vie preão. Poºnohospodársku abe-
cedu má v malíãku. Na zaãiatku svojej
pracovnej dráhy, koncom 60. rokov,
pôsobil na druÏstve v Abraháme v
okrese Galanta, desaÈ rokov ako jeho
predseda. Nezabúda na toto obdobie a
naopak, obec nezabúda naÀho. Na-
priek prekáÏkam, ktoré pred neho kla-
die prekonaná nemoc, vyuÏije kaÏdú
príleÏitosÈ, aby bol v kontakte so „svoji-
mi“. Nevynechal ani tohtoroãné doÏin-
ky, ktoré Poºnohospodársko-obchodné
druÏstvo v Abraháme zorganizovalo v
polovici augusta. Bolo tam v‰etko, ão k
oslave nového chleba kaÏdodenného
patrí. Posvätenie Ïatev-
ného venca, ìakovné slo-
vá, folklór, bohaté stoly.
„Sú to v poradí druhé doÏinky, ktor˘ch
tradíciu sme obnovili v minulom roku.
Chceli sme si uctiÈ prácu na‰ich ºudí,“
hovorí Ing. LADISLAV GÁSPÁR, pred-
seda druÏstva, absolvent na‰ej univer-
zity. „Vlani sme si povedali, Ïe hospo-
dár sa má chváliÈ vtedy, keì má úrodu
pod strechou. Veru, tú tohtoroãnú sme
mali pod Àou veºmi skoro. Bolo to po-
ãasie, ktoré vyrylo vrásky na na‰ich ãe-
lách, veì úroda sa zaãala zváÏaÈ uÏ o
dva t˘Ïdne skôr ako inokedy. Na‰e zlé
predtuchy sa potvrdili, keì sa na po-
rastoch ukazovalo, Ïe úrody budú niÏ-
‰ie, ako sme oãakávali. Tvrdé p‰eni-
ce, ktoré mali vlani obsah lepku 32 aÏ 

33 %, v tomto roku dosiahli iba úroveÀ
22 aÏ 24 %. Javí sa nám aj nedostatok
k⁄mneho obilia,“ vysvetºuje predseda. 

Na celkovej v˘mere 510 ha pozbera-
li 2360 ton p‰enice ozimnej, dopesto-
vali 1624 ton jarného jaãmeÀa na 545
ha a 527 ton repky ozimnej na ploche
213 ha. Ladislav Gáspár je opatrn˘ aj
pri odhadoch úrody kukurice, cukrovej
repy a slneãnice. KaÏdé slovo váÏi
dvakrát. Nechce zveliãovaÈ ani niã za-
kr˘vaÈ. Predpokladá 3,5 tony kukurice,
40 ton cukrovej repy a asi 2,5 tony sl-
neãnice z hektára. Tieto ãísla budú v
nasledujúcich mesiacoch negatívne

odzrkadºovaÈ finanãnú si-
tuáciu druÏstva. Nedá mu
v‰ak nepovedaÈ aj po-

chvalné slovo. Îe teraj‰ia situácia
druÏstva je uspokojivá. Vykazujú v ob-
jeme o 13 miliónov korún vy‰‰ie pohºa-
dávky, ako sú záväzky a ich aktívne
saldo podnikateºského úãtu je dosta-
toãné. 

A e‰te jedna zaujímavosÈ. K˘m v
Abraháme zaznamenali jednu z najniÏ-
‰ích úrod, ich druÏobné druÏstvo z
Újezda u Uniãova dosiahlo aÏ 7,8 tony
p‰enice z hektára. NuÏ ão, treba mu
len zablahoÏelaÈ. Príroda je uÏ raz ta-
ká. Raz doÏiãí, inokedy je skúpa. Preto
treba dobrého hospodára, ktor˘ v dobe
hojnosti myslí aj na zadné dvierka.

K. POTOKOVÁ

„Poºnohospodárstvo je jedn˘m z naj-
väã‰ích plo‰n˘ch zneãisÈovateºov Ïivot-
ného prostredia, produkuje viac ako 
97 % amoniaku. Najmä Ïivoãí‰na v˘roba
prispieva k produkcii skleníkov˘ch ply-
nov, hlavne metánu, oxidu dusného, v
men‰ej miere oxidu uhliãitého a halogé-
nov˘ch uhºovodíkov. 0dborníci z praxe,
v˘skumn˘ch ústavov i na‰ej univerzity u-
silujú o obmedzenie nepriazniv˘ch vply-
vov chovu HZ na Ïivotné prostredie apli-
káciou nízkoemisn˘ch technológií.
Jedn˘m z rie‰ení je pridávanie biotech-
nologick˘ch prípravkov do krmiva, napá-
jacej vody, aplikácia do podro‰tov˘ch
priestorov alebo na podstielku, ãím moÏ-
no dosiahnuÈ v priemere aÏ 40 %-né zní-
Ïenie emisií amoniaku v porovnaní s re-
ferenãnou technológiou,“ hovorí prof.

V súãasnosti sú v Àom umiestnené
presadené mladé zakorenené rezky dre-
vín. „Kon‰trukciu fóliovníka pokr˘va troj-
vrstvová izolaãná agrofólia hrúbky 240
mikrónov, ktorá má izolaãné vlastnosti a
schopnosÈ v lete priestor ochladzovaÈ a 
v zime zase otepºovaÈ. Rozdiel medzi von-
kaj‰ou a vnútornou teplotou je okolo ‰esÈ
stupÀov, ão je pomerne veºa, najmä pre
rastliny,“ informuje Ing. JURAJ KUBA, ria-
diteº BZ. „Hovoríme o tzv. termickom
efekte, keì noãná teplota vo fóliovníku na
jar a na jeseÀ je aÏ o 6 °C vy‰‰ia ako pod
‰tandardnou UV stabilizovanou fóliou,
naopak, pri vonkaj‰ej teplote vy‰e 25°C
je vnútorná teplota vo fóliovníku o 6° aÏ
10°C niÏ‰ia v porovnaní so ‰tandardnou
fóliou,“ vysvetºuje. „ëal‰ou prednosÈou je
protikvapkov˘ efekt, tzv. antidrop efekt,
keì je minimalizované odkvapkávanie na
fólii zvnútra a efekt rozptylu svetla. Rast-
lina prijíma rozpt˘lené – difúzne svetlo zo
v‰etk˘ch strán, nielen z tej, z ktorej práve
svieti slnko, ãiÏe dostáva tzv. sveteln˘ kú-
peº. Stre‰n˘ plá‰È je pokryt˘ dvojitou fó-
liou, medzi ktorú sa automaticky vháÀa
vzduch a udrÏiava kon‰tantn˘ tlak.“ Mo-

PraÏské vydavateºstvá Argo a Dokofián
sa rozhodli pre dotlaã knihy o víziách tren-
dov vedy v prvej polovici 21. storoãia s ná-
zvom Budúcich päÈdesiat rokov. Nejde o
nijaké ºahké ãítanie, ale o otázky, ktoré
pohnú, alebo by mali pohnúÈ, svetom.
Zborník zostavil John Brockman, ktor˘ sa
uÏ viac ako 15 rokov snaÏí vybudovaÈ nie-
ão, ão naz˘va treÈou kultúrou. Jej predsta-
viteºmi sú vedci a myslitelia, ktorí bádateº-
skou a publikaãnou ãinnosÈou „nahrádza-

jú tradiãn˘ch intelektuálov, ukazujú hlb‰í
v˘znam na‰ich Ïivotov a ponúkajú tak no-
v˘ pohºad na to, k˘m a ãím vlastne sme.“
ZdruÏuje ich nadácia Edge Foundation,
ktorej cieºom je prekraãovaÈ hranice nepo-
chopenia medzi prírodn˘mi a spoloãen-
sk˘mi vedami. Je to zaujímavé ãítanie,
ako si s neºahkou futurologickou úlohou
poradili skúsení popularizátori vedy, me-
dzi ktor˘mi nech˘bajú vyhranené typy op-
timistov aj pesimistov. SME 27. 9. 2007

DO KNIÎNICE

Botanická záhrada SPU vybudovala nov˘ fóliovník, ktor˘ zodpovedá v‰etk˘m
parametrom modernej stavby. Bude slúÏiÈ na mnoÏenie rastlín a prezimovanie
niektor˘ch druhov rastlín zo Stredomoria a Ázie.

SKRIPTÁ
V. Popelka a kol.: Informaãné a komunikaãné technológie. Prvé vydanie, náklad

300 kusov, cena 117 Sk.
J. Franãák a kol.: Technika v agrokomplexe. Prvé vydanie, náklad 300 kusov, ce-

na 165 Sk.
P. Eliá‰: Ekológia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 400 kusov, cena 124 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
M. Árendá‰: Makroekonómia. Prvé vydanie, cena 236 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

âÍTALI SME
Z PRAXE

Orby sú zrkadlom
odvetvia

Aká bude veda v 21. storoãí?

Botanická záhrada SPU ako ãlen Me-
dzinárodného zdruÏenia BGCI (Botanic
Gardens Conservation International) je
zapojená aj do medzinárodnej v˘meny
semien – Index seminum. Jej zamestnan-
ci nedávno prijali pozvanie na 2. kongres
botanick˘ch záhrad a arborét strednej a
v˘chodnej Európy, ktor˘ sa uskutoãnil na
podnet Poºskej akadémie vied vo Var‰a-
ve. Témou bola problematika záchrany o-
hrozen˘ch druhov a prezentácia genofon-
du. Na stretnutí kaÏdá in‰titúcia prezento-
vala svoj vedeck˘ program. „Zástupcovia
na‰ej botanickej záhrady vystúpili s tema-
tikou záchrany ohrozen˘ch a miznúcich
druhov domácej flóry, na ktorej v súãas-
nosti pracujeme. Ide najmä o flóru juho-
západného Slovenska, k ãomu momen-
tálne prispôsobujeme aj na‰e biotopy -
vodné a moãiarne rastliny a rastliny sla-
nísk,“ informoval Ing. JURAJ KUBA, ria-
diteº botanickej záhrady. Dodal, Ïe úãast-
níkov kongresu oboznámili aj s legislatí-
vou, ktorá u nás funguje v rámci Natura
2000, ale aj so stavom, v akom sa spo-
mínané biotopy nachádzajú. „Dnes sme
na zaãiatku práce, sú vykonané modelá-

cie terénu a pripravujú sa do nich jednot-
livé prvky. Na vytvorenie záloÏn˘ch popu-
lácií vykonávame priamo v prírode zbery,
na ktor˘ch sa zúãastÀujú aj pracovníci
CHKO Ponitrie a ·tátnej ochrany prírody. 

V rámci v˘meny a získania materiálu sa
botanická záhrada zameriava predov‰et-
k˘m na ohrozené taxóny slovenskej flóry.
„Sústreìujeme väã‰iu pozornosÈ na
ochranu domácej ohrozenej flóry a pri roz-
mnoÏovaní rastlín na reakcie na vplyv
stresov˘ch faktorov, ão je napríklad aj tep-
lota - ãi uÏ vysoká alebo nízka, oxidy síry,
dusíka a pod.,“ hovorí J. Kuba, zdôrazÀu-
júc úlohu botanickej záhrady ako v˘znam-
ného zdroja genetického materiálu. 

Druh˘ kongres botanick˘ch záhrad a
arborét strednej a v˘chodnej Európy
umoÏnil nadviazaÈ nové kontakty a ìal‰ie
moÏnosti participácie na projektoch EÚ.
„Lep‰ie raz vidieÈ, ako stokrát poãuÈ - ho-
vorí známe príslovie. Aj preto sa kongres
konal v krásnom prostredí lesníckeho ar-
boréta, kde je sústreden˘ bohat˘ geno-
fond najmä ázijskej dendroflóry, ktorá je
momentálne veºmi aktuálna,“ povedal na
záver riaditeº botanickej záhrady. -rch-

Na kongrese v Poºsku
alebo lep‰ie jedenkrát vidieÈ...

Mladé zakorenené odrezky ihliãnanov
a listnat˘ch drevín. Snímka: rch

Nemeck˘ ãasopis ForschungsReport, vydávan˘ Senátom nemeck˘ch spolkov˘ch
v˘skumn˘ch ústavov zameran˘ch na v˘Ïivu, poºnohospodárstvo a ochranu spotrebite-
ºov, venoval svoje druhé tohtoroãné ãíslo závaÏnej problematike súãasnosti: moÏnos-
tiam zníÏenia rizika v˘skytu alergií. Ako v úvodníku poznamenáva prof. T. C. Mettenleit-
ner, prezident senátu VÚ, „skoro kaÏd˘ tretí Nemec je urãit˘m spôsobom konfrontova-
n˘ s alergiou a tendencie v˘skytu neustále stúpajú.“ Autori z vedeck˘ch pracovísk vy-
slovujú svoje poznatky z rôznych hºadísk: poãnúc roz‰irovaním inváznej rastliny am-
brózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) a jej zdravotn˘mi rizikami pre obyvateºstvo ãi
alergénmi obsiahnut˘mi v rôznych druhoch zeleniny a ovocia, ale aj vo farbivách. âa-
sopis priná‰a rozhovor s H. Seehoferom, ministrom pre ochranu spotrebiteºov. V marci
t.r. totiÏ predostrel na verejnú diskusiu akãn˘ plán, ktorého cieºom je zníÏiÈ riziko alergií
v dennom Ïivote a zlep‰iÈ kvalitu Ïivota alergikov. V spolupráci s vedcami, spotrebiteº-
sk˘mi organizáciami, lekármi, zdravotn˘mi poisÈovÀami, ale aj ekonómami sa má dis-
kutovaÈ o konkrétnych moÏnostiach prevencie rôznych druhov t˘chto ochorení. Zaují-
mav˘ je v‰ak aj príspevok o enz˘moch z obiln˘ch klíãkov, ktor˘ by mohol pomôcÈ cho-
r˘m na celiakiu, o nebezpeãenstve prenosu ‰kodcov prostredníctvom dreven˘ch paliet,
urãen˘ch na prepravu tovarov a in˘ch aktuálnych témach nemeckého v˘skumu. 

ForschungsReport 2/2007 nájdete v ãitárni pod aulou. KP

Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby (KMZPV) MF zorgani-
zovala 11. septembra medzinárodnú konferenciu s názvom V˘skum modern˘ch
chovateºsk˘ch technológií vo vzÈahu k ochrane Ïivotného prostredia. Cieºom bola
prezentácia poznatkov z oblasti vyuÏívania biotechnologick˘ch prípravkov na zní-
Ïenie amoniaku a skleníkov˘ch plynov v chovoch hospodárskych zvierat, v bio-
plynov˘ch staniciach a ãistiarÀach odpadov˘ch vôd, ako aj poznatkov z vyuÏitia
v˘kalov po ich spracovaní na plastickú podstielku.
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Francúzsko – krajina tradícií, 
moderny a in‰pirácie

V rámci mobilitného projektu Trendy v tvorbe a vyuÏívaní kultúrnej
krajiny – aplikácia v podmienkach SR, sme absolvovali dvojt˘ÏdÀov˘
pracovn˘ pobyt vo Francúzsku.

a prvky malej architektúry, sme mali moÏ-
nosÈ naplniÈ vrchovatou mierou. Starobylé
mesto La Rochelle bolo zaloÏené v 10.
storoãí ako mesto rybárov. Od 12. storo-
ãia bolo v˘znamn˘m prístavom, v trinás-
tom obchodnou kriÏovatkou, v 16. storoãí
aj politick˘m centrom, kde pôsobil generál
Richelieu. Jeho dne‰n˘ vzhºad je symbió-
zou stredovekej kamennej architektúry 
s chodníkmi pod arkádami v historickom
jadre, starého prístavu, z ktorého vyÏarujú
spomienky na objavné zámorské cesty 
a modernej architektúry, ão si vyÏiadal pri-
rodzen˘ demografick˘ rozvoj v 20. storo-
ãí. Ten do mesta priviedol svetoznámu

V˘ber zahraniãného partnera bol orien-
tovan˘ na problematiku úprav vinohrad-
níckej krajiny a oboznámenie sa s nov˘mi
modern˘mi trendmi v záhradno-architek-
tonickej tvorbe. T˘ÏdeÀ sme strávili v
meste La Rochelle na pobreÏí Atlantické-
ho oceána. Jean Jacques Godet, majiteº
rodinnej firmy zaloÏenej v roku 1782, nám
vytvoril podmienky na dokonalé spozna-
nie kraja, odkiaº ich znaãka Cognac Godet
putuje do sveta. Nav‰tívili sme príkladne
obhospodarovanú vinohradnícku krajinu
na ostrove Ile de Ré a v regióne Cognac.
Na‰e zameranie, orientované na tvorbu
priestorov, v ktor˘ch viac dominuje zeleÀ

francúzsku r˘chlodráhu TGV, multidiscip-
linárnu univerzitu, nové obytné ‰tvrte a
prístav, hotely, obchodno-spoloãenské
centrá, oceánske akváriá a komplex re-
kreaãn˘ch zariadení s celoroãn˘m vyuÏi-
tím. V zastavanom území je pre asi 80-ti-
síc obyvateºov k dispozícii 350 ha parkov
a plôch zelene, ktoré poskytujú priestor na
kaÏdodennú rekreáciu pre v‰etky vekové
kategórie. Vìaka prímorskej klíme sú
rastliny a trávniky nádherné. Plochy zele-
ne sú zavlaÏované, permanentne udrÏia-
vané a intenzívne vyuÏívané. 

Druh˘ t˘ÏdeÀ sme venovali modernej
záhradnej architektúre ParíÏa. Realizácie
„vertikálnych záhrad“ (Patrick Blanc) –
Museé du Branly, La Défense, modern˘ch
mestsk˘ch parkov - André Citroen, La Vil-
lette, de Bercy, rekon‰trukcia starého Ïe-
lezniãného telesa na 7-kilometrovú, väã‰i-
nou nadúrovÀovú Promenade Plantée,
prechádzajúcu ‰ir‰ím centrom mesta,
stre‰né komplexy záhrad v La Défense a
na stanici Montparnasse – Jardin d`Atlan-
tique, sa radia medzi najlep‰ie stavby sú-
ãasného záhradného a parkového umenia. 

OpäÈ sme sa presvedãili, Ïe Francúzsko
patrí v tejto oblasti medzi svetovú ‰piãku.
Bohat˘ fotodokumentaãn˘ materiál a na‰e
dojmy budú in‰piraãn˘m a motivaãn˘m
zdrojom v ateliérovej tvorbe na‰ich ‰tu-
dentov.

Na‰e úprimné poìakovanie za kvalitné
administratívne zabezpeãenie pracovného
pobytu patrí Kancelárii zahraniãn˘ch vzÈa-
hov a medzinárodn˘ch projektov, konkrét-
ne Ing. Eve Heãkovej. Zapojte sa aj vy, vá-
Ïení kolegovia, do v˘menn˘ch mobilít! Aj
takéto aktivity nás profesionalizujú a zvy-
‰ujú kredit na‰ej univerzity v kultúrnom
svete.

Doc. ªUBICA FERIANCOVÁ, 
doc. ROBERTA ·TùPÁNKOVÁ, 

ING. MÁRIA BIHU≈OVÁ, 
KZaKA, úãastníãky projektu 
ã. SK/06/A/F/EX – 6024116)

Neváhaj a staÀ sa MISS!

SPU Nitra a UKF Nitra uvádzajú
MISS UNIVERSITATIS 2007. SúÈaÏ 
o atraktívne ceny. Viac info na
www.promo-akcie.sk/miss

Privítanie bolo vskutku anglické - v cie-
li na‰ej cesty pr‰alo. Ako sme neskôr
zistili, o lete sme mohli len snívaÈ pri
teplotnom rekorde 23 °C. Ale nepri‰li
sme sa predsa kúpaÈ! Prv˘ deÀ v prá-
ci... ÈaÏko to dnes hodnotiÈ. Pamätám si
len na ten zvlá‰tny pocit, keì sa zdá, Ïe
v‰etko plynie akosi pomimo vás. A veº-
mi veºa informácií naraz. Prvé dva t˘Ïd-
ne boli zaÈaÏkávacou skú‰kou. Deviati
Slováci, v‰etci cez program Leonardo
da Vinci, 8 hodín denne v kancelárii. 
Pri mojom ‰Èastí som sa uÏ na druh˘
deÀ dostala k zákazníckemu servisu, 
ão znamenalo dvíhaÈ neprestajne vy-
zváÀajúce telefóny. Dovtedy som Ïila v
naivnej predstave, Ïe viem po anglicky.
Ale s pomocou kolegov a urãitej dávky
duchaprítomnosti sa dnes nad t˘m mô-
Ïem uÏ pousmiaÈ.

Poãas troch mesiacov mi pre‰lo ruka-

mi vy‰e tisíc Ïivotopisov, denne som v
priemere odpovedala na 50 telefonátov
od uchádzaãov o prácu ãi zamestnan-
cov úradov práce, mala som moÏnosÈ

podieºaÈ sa na fungovaní niekoºk˘ch
pracovn˘ch portálov a v neposlednom
rade spoznaÈ nov˘ch ºudí, ich mentalitu,
spôsoby a podobne.

âomu sa dnes veºmi te‰ím, bola
moÏnosÈ cestovaÈ po Anglicku, ktorú
som v rámci ‰tudentsk˘ch moÏností vy-
uÏila na sto percent. Aj vìaka náv‰teve
Lond˘na, Oxfordu ãi Edinburghu som 
k pracovn˘m skúsenostiam a zlep‰enej
angliãtine pridala aj krásne spomienky 
a fotografie.

Ak si náhodou spomeniem na niekoº-
ko negatív, povedzme na ‰ialene klima-
tizovanú kanceláriu alebo prv˘ t˘ÏdeÀ 
v apartmáne bez teplej vody a kúrenia
pri 15 °C (v júli!), vzápätí si uvedomím,
ão v‰etko mi tento pobyt dal a poviem
si: niet ão ºutovaÈ!

misty

Posledná júnová sobota bola tro‰ku hektická. E‰te drobnosti do kufrov a obed
do oãakávaním napnutého Ïalúdka. Veãer sa letelo, aj keì nie práve na dovolen-
ku. Cieº bol vy‰‰í – Birmingham, Anglicko. Pracovná stáÏ v personálnej agentúre
znela ako skvel˘ nápad na posledné letné prázdniny. OdkukaÈ zopár trikov, k˘m si
o rok sadneme na opaãnú stranu stola ako ãerství absolventi.

Redakcia dvojt˘Ïdenníka
Poºnohospodár

hºadá

spolupracovníkov
a dopisovateºov
z radov ‰tudentov SPU.

Nav‰tívte nás na rektoráte
(pavilón E, 3. poschodie, ã. dv. 307)

alebo nám napí‰te na adresu: 
redakcia@polnohospodar.sk

Uverejnené príspevky sú honorované.

Mesto Nitra a Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Nitre poz˘vajú zá-
ujemcov na Nitrianske kariérne dni. 

Burza povolaní (prezentácia ‰tudij-
n˘ch a uãebn˘ch odborov stredn˘ch
‰kôl) bude 17. októbra od 8.30 do
15.00 h v Spojenej ‰kole, Slanãíkova
2, Nitra.

Burza práce (prezentácia firiem,
vysok˘ch ‰kôl a ÚPSVaR) sa koná
18. októbra od 9.00 do 15.00 h v ·tu-
dentskom domove UKF, Slanãíkova 1,
Nitra.

NEPREHLIADNITE

·esÈdesiatroãn˘ nitriansky amatérsky
v˘tvarník ROBERT PUPÁK pracuje na
SPU ako informátor. Takmer kaÏdodenne
komunikuje s mnoÏstvom ºudí, málokto
v‰ak vie, Ïe sa v Àom skr˘va du‰a umelca. 

„Rezbárãili uÏ moji dedovia. Obaja boli
roºníci. Orali, siali a súãasÈou ich práce bo-
la aj oprava vozov, kolies i saní. Pamätám
si na starého otca s hoblíkom v rukách.
Poãas dlh˘ch zimn˘ch veãerov bol schop-
n˘ vyrobiÈ kuchynsk˘ nábytok. Ako mal˘
chlapec som sa motal okolo neho, a tak mi
práca s drevom pri-
rástla k srdcu,“ spo-
mína pán Pupák.
Detstvo preÏil v Ra-
do‰ine. Spolu s os-
tatn˘mi rovesníkmi
strúhal pí‰Èalky, loì-
ky a rôzne predmety
z kôry i dreva. V 3.
triede Z· sa in‰piro-
val rozprávkov˘mi
motívmi a vyrezal
drevené figúrky. To
bol podnet pre vznik bábkového divadla.
„Na‰tudovali sme viacero hier. V pamäti
mi v‰ak zostala hra Ga‰parko, pre ktorú
sme si dokonca vyrobili aj oponu.“ 

Do tajomstiev umeleckého rezbárstva
zasvätil pána Pupáka akademick˘ sochár
Alojz Draho‰ zo Záhoria. V lete 1978 bol
pod vedením akademického maliara Vi-
liama ·irokého zaloÏen˘ v Nitre v˘tvarn˘
krúÏok pri PKO. „Bolo to prelomové ob-
dobie v mojom Ïivote, pretoÏe som utrpel
ÈaÏk˘ úraz na Ïeleznici. Predt˘m som pra-
coval ako strojn˘ kon‰truktér a zrazu som
musel zostaÈ doma. Pri rezbárstve, ale aj
maºovaní a vy‰ívaní, som ãerpal Ïivotnú

energiu. Spolu s ìal‰ími nad‰encami pre
umenie, Jozefom Olahom, MUDr. Joze-
fom Bausom, Júliusom Valom a in˘mi
som zaãal nav‰tevovaÈ spomínan˘ v˘-
tvarn˘ krúÏok. Medzi na‰imi lektormi boli
dnes uÏ známi umelci, sochár Milan Mar-
ciÀa a akademick˘ maliar Marián Îilík.
Venoval som sa akvarelu a olejomaºbe,
ale najviac ma priÈahovalo rezbárstvo,“
hovorí R. Pupák. Na jeho umelecké cíte-
nie mali vplyv v˘znamní umelci, ako bol
Ludwik Korko‰, sochár z moravsk˘ch

Korko‰oviec, ktor˘
tvoril na Slovensku,
maìarská umelky-
Àa Klára Pataki a
maliar Mikulá‰ Ga-
landa, ktor˘ je pod-
ºa pána Pupáka na-
‰ím slovensk˘m Pi-
cassom. 

V súvislosti s mo-
tívmi svojich diel
hovorí, Ïe jeho ob-
ºúbenou témou je

rodina, matka a deti. Spolu s Julom Va-
lom, ktor˘ dnes uÏ nie je medzi nami, ma-
li viacero spoloãn˘ch v˘stav v Nitre, Ga-
lante i v Pie‰Èanoch.

Rezbár Robert Pupák vytvoril viac ako
tristo men‰ích i väã‰ích diel z dreva. Väã-
‰iu ãasÈ z nich podaroval blízkym a zná-
mym. V súãasnosti má rozrobené men‰ie
diela, viac sa v‰ak venuje úprave bytu, ão
je podºa neho tieÏ tvorba. „V lete vyrezá-
vam menej. Mám doma zásoby lipy, ma-
hagónu i topoºa a na jeseÀ ma uÏ chytá aj
múza.“ Mrzí ho len jedno, a síce, Ïe ‰tafe-
tu práce s dlátom nemá komu odovzdaÈ. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

JEDINÁ OTÁZKA
na‰im prvákom: 

Preão ste si zvolili ‰túdium na SPU a ão od neho oãakávate?
Sylvia Kováãová z RoÏÀavy (FEM):

Od svojich kamarátok som sa dozvedela,
Ïe SPU má veºmi dobrú úroveÀ. Mojím
odborom je úãtovníctvo a chcela by som
byÈ audítorkou. Zaujímam sa v‰ak aj o
cudzie jazyky a oãakávam, Ïe poãas ‰tú-
dia sa v nich zdokonalím. 

Lucia Havranová z Fiºakova (FEM):
Zaujíma ma manaÏment a chcela by som
sa uplatniÈ aj v anglickom jazyku. 

ªubomír Hundák z Prievidze (FAPZ):
Maturoval som z elektrotechniky a som aj
vyuãen˘ zubn˘ technik. Preto som si vy-
bral dve vysoké ‰koly - SPU a Vysokú
‰kolu zdravotnícku v Bratislave, na obe
som bol prijat˘. Od ‰túdia na SPU oãa-
kávam roz‰írenie svojich vedomostí a
uvítal by som nejak˘ zaujímav˘ nov˘ ‰tu-
dijn˘ odbor. V Nitre je fajn, aÏ na b˘va-
nie, nemám totiÏ internát a zatiaº b˘vam
v hoteli. 

Zuzana z Trenãína (FE·RR): Inklinu-
jem k prírodn˘m vedám, zatiaº neviem, ão
ma konkrétne ãaká, aké odbory, nechám
sa prekvapiÈ. 

Monika z Rudinskej pri Kysuckom No-
vom Meste (FE·RR): ·tudovala som na

ParíÏ je centrom modernej záhradnej architektúry. Foto: autorky

strednej poºnohospodárskej ‰kole, takÏe
chcem v tomto smere pokraãovaÈ. Zatiaº
mám trochu obavy z kombinácie ekono-
miky s prírodn˘mi vedami. Nitra sa mi
v‰ak veºmi páãi. Dúfam, Ïe získam v‰e-
obecné vedomosti, chcela by som sa
uplatniÈ vo verejnej správe. 

Maja z okresu Snina (FE·RR): TúÏila
som ‰tudovaÈ na SPU v Nitre, na inú ‰ko-
lu som sa nehlásila. Vy‰lo to a mojím pr-
vorad˘m plánom je ‰túdium úspe‰ne do-
konãiÈ. Potom sa rozhodnem, ão ìalej. 

Lenka z Nitry (FE·RR): Maturovala
som na obchodnej akadémii a chcela
som nadviazaÈ na toto ‰túdium, ão sa mi
aj podarilo. Teraz ho iba úspe‰ne absol-
vovaÈ! 

Janka z okresu Trnava (FE·RR): Za-
ujalo ma, Ïe ‰túdium ponúka aj moÏnosÈ
zdokonaliÈ sa v cudzích jazykoch. Toto
plánujem vyuÏiÈ a zúãastniÈ sa aj na me-
dzinárodn˘ch projektoch. 

Marcela z Klasova (FE·RR): Po matu-
rite som zvaÏovala ‰tudovaÈ uãiteºstvo,
oslovilo ma v‰ak ‰túdium na FE·RR.
Poãas neho sa túÏim zdokonaliÈ v cu-
dzích jazykoch. -rch-

Foto: rch

Snímka: rch

m.n.
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Basketbalisti
v novej sezóneOZNAMUJEME

Podarilo sa vám zachytiÈ
nejakú veselú ãi kurióznu
situáciu? Podeºte sa o
svoje fotoúlovky s ãitateº-
mi Poºnohospodára a
po‰lite ich spolu s vtip-
n˘m textom na na‰u ma-
ilovú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk. Auto-
rov najlep‰ích snímok od-
meníme. OpäÈ sú v móde baretky? Foto: ERIKA KUTI·OVÁ

www.uniag.sk
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V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 77 ods. 1 zákona 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 – odborného asistenta na Katedre skladovania a spracovania
rastlinn˘ch produktov FBP v 0,45 pracovnom úväzku.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného 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 certifikátom alebo praktick˘m overením, zamest-

nanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi doku-
mentmi zasielajte do 19. 10. 2007 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre,
Útvar personalistiky, EPaMU, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, Ïe 

� 31. októbra 2007 v zasadacej miestnos-
ti MF (hala M, 4. posch.) sa bude konaÈ habi-
litaãná predná‰ka a obhajoba habilitaãnej
práce: 

- o 9.00 doc. Ing. JÁNA GADU·A, PhD.,
pedagóga na Katedre mechaniky a strojníc-
tva, na tému Energetické vyuÏitie poºnohos-
podárskej biomasy; 

- o 11.00 h Ing. ROMANA GÁLIKA, PhD.,
pedagóga na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰-
nej a potravinárskej v˘roby, na tému Technic-
ká a technologická anal˘za linky na produkciu
jednodÀov˘ch kurãiat;

� 6. novembra 2007 sa v zasadaãke D-MF
(4. poschodie KMaS) uskutoãnia obhajoby
doktorandsk˘ch dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 h bude Ing. RACHED BEN ABDUL
HALIM KICHI, MSc., extern˘ doktorand na
Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov, obha-
jovaÈ prácu na tému Hodnotenie technologic-
k˘ch a kon‰trukãn˘ch parametrov mechaniz-
mov strojov pre pozberovú úpravu zrnín;

o 11.00 h bude Ing. MARIÁN AMRICH, ex-
tern˘ doktorand na Katedre elektrotechniky a
automatizácie, obhajovaÈ prácu na tému Ná-
vrh automatiky s fuzzy riadiacim algoritmom. 

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU v Nitre oznamuje, Ïe 

� 18. októbra 2007 o 9.00 h na Katedre
genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T,
1. posch., kniÏnica ã. 35) bude Ing. IGOR
DETKO, extern˘ doktorand na Katedre v˘Ïi-

Súkromná jazyková ‰kola 
Nadácie ASPEKT
Akademická 4, NR

(budova Agroin‰titútu)

www.aspektnd.sk

� 037/73 322 18, 0905/ 636 106

s 15-roãnou skúsenosÈou v oblasti
vzdelávania

PONÚKA

CALLAN METHOD
✔ angliãtina 4 x r˘chlej‰ie

✔ ukáÏkové hodiny ZDARMA

1- , 2-SEMESTRÁLNE KURZY 
✔ 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ

INDIVIDUÁLNE KURZY
SLOVENâINA PRE CUDZINCOV

ZÁPISY

denne do 31.10.2007
prízemie, ãíslo dv.18, od 8,00-18,00 hod.

Akreditované zariadenie M· SR
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Basketbalov˘ klub Casta
SPU Nitra sa v zaãínajú-
com roãníku extraligy pred-
stavil s omladen˘m muÏ-
stvom. „Klub nastolil novú

filozofiu, buduje druÏstvo s perspektívou
dvoch-troch rokov. Táto sezóna bude sta-
bilizaãná, ãaká nás veºa tvrdej práce, ovo-
cie sa bude zbieraÈ neskôr,“ povedal pre
MY NN tréner ªubomír Urban. Veºkú úlo-
hu zohráva aj univerzita. „Mladí hráãi po-
chopili, Ïe sa dá skæbiÈ vrcholov˘ basket-
bal so ‰túdiom. Pri‰li do Nitry ‰tudovaÈ,
takÏe je záruka, Ïe tu zostanú niekoºko ro-
kov a na‰a práca s nimi bude maÈ dlhodo-
b˘ charakter,“ prezradil v rozhovore kor-
midelník nitrianskych basketbalistov. 

K ãinnosti klubu sa vyjadril aj rektor
SPU Mikulá‰ Láteãka: „Basketbal je na
celom svete univerzitn˘m ‰portov˘m fe-
noménom. Sme radi, Ïe sa postupne udo-
mácnil aj na na‰ej akademickej pôde.
SPU v duchu dlhoroãnej tradície a v rám-
ci svojich moÏností podporuje celú ‰kálu
univerzitn˘ch ‰portov, medzi ktor˘mi sa-
mozrejme nech˘ba ani basketbal. Je v‰ak
známe, Ïe legislatíva a finanãné moÏnos-
ti na‰ich univerzít sú len ÈaÏko porovnateº-
né so zahraniãn˘mi. Preto z pohºadu ma-
teriálneho zabezpeãenia klubov vieme
svojim ‰portovcom poskytnúÈ len minimál-
nu podporu. Napriek tomu sme presved-
ãení, Ïe sa opäÈ nájde dostatok zaniete-
n˘ch podporovateºov, ktorí tomuto ‰piãko-
vému basketbalovému muÏstvu vytvoria
dobré zázemie na ceste za ‰portov˘mi ús-
pechmi. Mimoriadne nás te‰í skutoãnosÈ,
Ïe v novom súÈaÏnom roãníku sa v drese
BK Casta SPU predstavia aj siedmi ‰tu-
denti SPU a naplní sa tak litera definície
univerzitného ‰portu...“ (MY NN)

Z v˘sledkov
Po úvodnej prehre 92:68 (30:16, 24:14,

17:18, 21:20) na pôde ambiciózneho no-
váãika Pezinku, zdolala Casta SPU v pr-
vom domácom zápase sezóny tím
Spi‰skej Novej Vsi 69:65 (20:23, 12:8,
21:18, 16:16) a podºahla Ko‰iciam 80:67
(19:14, 21:20, 15:13, 25:20).

vy ºudí, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
PouÏitie enzymatického premixu proteázy, 
α-amylázy a xylanázy v k⁄mnych zmesiach
pre v˘krmové kurãatá;

� 18. októbra 2007 o 11.00 h na Katedre
genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T,
1. posch., kniÏnica ã. 35) bude Mgr. VILIAM
HARASNÍK, doktorand na Katedre v˘Ïivy ºu-
dí, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Stra-
vovacie zvyklosti vo vybran˘ch skupinách
obyvateºov a odraz úrovne Ïivotného ‰t˘lu na
ich zdraví;

� 25. októbra 2007 o 9.00 h v posluchárni
Z-02 prednesie RNDr. JUDITA KINKOROVÁ,
CSc., pracovníãka Technologického centra
AV âR, verejnú habilitaãnú predná‰ku na té-
mu Biologická regulace plevelÛ a o 11.00 h v
zasadaãke R-SPU (pavilón E, 1. posch.) bude
obhajovaÈ habilitaãnú prácu na tému âeleì
vrtulovití (Diptera: Tephritidae) a jejich posta-
vení v biologické ochranû proti plevelÛm;

� 26. októbra 2007 o 9.00 h na Katedre
rastlinnej v˘roby (pavilón A, 2. poschodie,
kniÏnica) bude Ing. JANA OR·ULOVÁ, dok-
torandka na KRV, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému Formovanie kvantity a kvality úrody
cukrovej repy vo vzÈahu k vybran˘m antropo-
génnym faktorom;

� 26. októbra 2007 o 11.00 h na Katedre
rastlinnej v˘roby (pavilón A, 2. poschodie,
kniÏnica) bude Ing. HENRIETTA JAKUBEC,
externá doktorandka na KRV, obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému Produkcia a kvalita
jaãmeÀa siateho jarného pri rôznych systé-
moch hospodárenia na pôde.

V úvodnom zápase extraligovej súÈaÏe
podºahli volejbalisti VK Ekonóm SPU Nitra
hosÈujúcemu VK PU Pre‰ov 2:3 (-20, 18, 
-23, 19, -22). Zaãiatok stretnutia lep‰ie
zvládli hostia, ktorí kvalitnej‰ie podávali,
lep‰ie prihrávali a boli úspe‰nej‰í v útoku. 
V druhom sete sa karta obrátila, ná‰ tím
zlep‰il servis aj prihrávky a v˘sledok sa do-
stavil v podobe hladkého víÈazstva. Tretí set
bol veºmi vyrovnan˘, v koncovke v‰ak mali
viac ‰Èastia Pre‰ovãania. ·tvrt˘ set, veºmi
podobn˘ druhému, získali opäÈ hráãi Nitry,
takÏe rozhodujúci bol aÏ posledn˘. V Àom
lep‰ie zaãali domáci, keì menili strany za
priaznivého stavu 8:5. Hostia vyrovnali na
8:8 a zaãala sa dráma. DruÏstvá sa strieda-
li vo vedení bod po bode, aÏ do chvíle, keì
po ‰tyroch nepremenen˘ch meãbaloch na
na‰ej strane hostia svoj meãbal vyuÏili. 

Hrali: Valent (14), J. Hukel (13), Czápa,
Vavro, Krajãík, Száraz (libero: Kostka, M.
Hukel, Kostoláni, Ëapu‰ík). -ºp-


