
Minister ‰kolstva Ján Mikolaj v sprievode rektora Mikulá‰a Láteãku a prorektora
Jána Supuku v expozícii na‰ej univerzity na veºtrhu vedy, techniky a vzdelávania. 

Snímka: za

(Pokraãovanie na 2. str.)

Vladimír Rataj, prorektor pre vzÈahy s
verejnosÈou a dekan Mechanizaãnej
fakulty, prof. Vladimír Kroãko (na sním-
ke s ocenenou J. Havránkovou).

·tudentská osobnosÈ Slovenska ‰kol-
ského roka 2006/2007 je národná sú-
ÈaÏ mlad˘ch talentovan˘ch ºudí v‰et-
k˘ch stupÀov vysoko‰kolského ‰túdia.
Jej cieºom je vyzdvihnúÈ osobnosti na
vysok˘ch ‰kolách v SR, ich talent, cie-
ºavedomosÈ a úspe‰nosÈ, predstaviÈ ich

‰irokej verejnosti a
daÈ im moÏnosÈ pre-
sadiÈ sa doma aj v
zahraniãí. Organi-
zuje ju Svetová fe-
derácia mlad˘ch líd-
rov (Junior Cham-
ber International – Slo-
vakia). Tohtoroãnú
cenu prezidenta re-
publiky získala MUDr.
Barbara Ukropcová
za v˘skum t˘kajúci
sa obezity. Ocene-
ná bola aj sluchovo
postihnutá ‰portov-
kyÀa, olympioniãka
Veronika Holubová. 
BlahoÏeláme! -r-
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V dÀoch 14. a 15. novembra sa usku-
toãnila medzinárodná vedecká konfe-
rencia VEDA - VZDELÁVANIE – PRAX.
Ambíciou bolo prezentovaÈ slovenskú
vedu a ‰kolstvo ako integrálnu súãasÈ
‰ir‰ieho európskeho kontextu. ZároveÀ
venovala pozornosÈ vplyvu vedy a tech-
niky na formovanie a rozvoj znalostnej
spoloãnosti. Priestor na konfrontáciu
rôznych názorov a prezentáciu v˘sled-
kov v˘skumu mali úãastníci konferencie
vytvoren˘ v rámci jedenástich sekcií. 

Na slávnostnom otvorení vystúpil 
s príhovorom aj Mikulá‰ Láteãka, rektor
SPU. „âasto sa deklaruje, Ïe veda a v˘-
skum majú nezastupiteºné miesto v roz-
voji spoloãnosti. Na‰a realita je v‰ak
iná. ÚroveÀ financovania zo ‰tátneho
rozpoãtu na Slovensku dlhodobo za-
ostáva za situáciou vo vyspel˘ch kraji-
nách sveta. Politici sºubujú, Ïe pripravo-
van˘ Národn˘ program popularizácie
vedy a techniky by mal priniesÈ v˘raz-
nej‰í posun v tejto otázke. Domnievam
sa v‰ak, Ïe v˘sledky vedeckého báda-
nia nezávisia iba od finanãn˘ch zdrojov
od ‰tátu, ale aj od na‰ej schopnosti zís-
kaÈ prostriedky z in˘ch zdrojov, alebo
efektívne spolupracovaÈ na rie‰ení pro-
blematiky v kooperácii s in˘mi domácimi
a zahraniãn˘mi in‰titúciami,“ povedal
rektor. Zdôraznil, Ïe vedeckov˘skumná
práca na na‰ej univerzite je organickou
súãasÈou vedeckov˘skumnej bázy re-
zortu poºnohospodárstva a potravinár-
stva, ktoré v súãasnom kontexte treba
ponímaÈ ako multifunkãné, pretoÏe za-
sahujú do ‰irokej sféry odvetví tvoria-
cich základ existencie Ïivota ãloveka.
Rektor zároveÀ informoval o aktivitách
univerzity a rámcov˘ch plánoch do bu-

dúcnosti. „V súãasnej dobe máme na
univerzite 12 excelentn˘ch pracovísk, a
to z hºadiska ich vedeckov˘skumnej vy-
bavenosti, ale aj produktivity. V blízkej
budúcnosti chceme ich poãet zv˘‰iÈ.
Oãakávame iniciatívu z katedier i fakúlt,
a to práve vyuÏitím ponúkan˘ch zdrojov
z operaãn˘ch programov a in˘ch foriem
medzinárodn˘ch projektov. T˘m by sa
vytvorila nielen lep‰ia základÀa pre v˘-
chovu doktorandov, ale zv˘‰ila sa aj ve-
decká a publikaãná produktivita a od-
born˘ rast uãiteºov SPU,“ povedal. 

SúãasÈou podujatia bola aj medzi-
národná vedecká konferencia doktoran-
dov a mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov
VEDA MLAD¯CH, ktorá sa konala na
príslu‰n˘ch fakultách SPU. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Slávnostné vyhlásenie víÈazov v de-
siatich kategóriách sa za úãasti osob-
ností verejného Ïivota, s podporou Slo-
venskej rektorskej konferencie, pod
odbornou garanciou SAV konalo 14.
novembra v historickej sále Grassalko-
viãovho ka‰tieºa v Ivanke pri Dunaji.
Zá‰titu nad podujatím prevzal prezi-
dent Ivan Ga‰paroviã. Podporu mladej
vedeckej generácii na na‰ej univerzite
svojou úãasÈou na akte odovzdávania
prestíÏneho ocenenia podporil doc.

Ako inak ako symbolick˘m moÏno
nazvaÈ akt odovzdania Ceny primátora
mesta Nitry pedagógovi a vedcovi prof.
Ing. IVANOVI HRIâOVSKÉMU, DrSc.,
za jeho vedeckov˘skumnú a publikaãnú
ãinnosÈ. Symbolick˘m preto, lebo sa ko-
nal pri príleÏitosti 50. v˘roãia zrodu Slo-
venského záhradkárskeho zväzu. Veì
cel˘ bohat˘ profesionálny Ïivot tohto uãi-
teºa a propagátora najnov‰ích metód
ovocinárstva a vinohradníctva je spoje-
ním prenosu v˘sledkov v˘robnej a ‰ºach-
titeºskej práce do vzdelávacieho proce-
su. Na pôde univerzity, ale aj vo veºko- a
malov˘robnej praxi. V uãebni, záhrade,
ale aj na televíznej
obrazovke ãi na vl-
nách rozhlasu.

âo pre vás, pán
profesor, znamená
toto ocenenie? „Veº-
mi si ho váÏim, o to
viac, Ïe Nitra mi veº-
mi prirástla k srdcu.
Je to moje ‰tvrté za-
mestnanie, ale mu-
sím povedaÈ, Ïe naj-
kraj‰ie. Aj keì kaÏdé
z t˘ch predchádzajú-
cich malo svoje ãa-
ro! Som hrd˘ na to,
Ïe sa mi podarilo do-

budovaÈ katedru záhradníctva a podie-
ºaÈ sa na vzniku Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva. Cenu si váÏim o
to viac, Ïe mi ju odovzdal primátor Jozef
Dvonã, sám b˘val˘ pedagóg, ktor˘ vie
oceniÈ aj obrovsk˘ objem mojej osveto-
vej práce pre prax. ëakujem mestu za
toto v˘znamné ocenenie a prajem mu,
aby naìalej rozkvitalo, aby nezabúdalo
na environmentálne aspekty svojho roz-
voja. Aby nebolo len centrom priemysel-
n˘ch podnikov a obchodn˘ch sietí, ale
malo aj dostatok zelene, ktorá je zákla-
dom Ïivota na‰ej generácie, ale aj t˘ch,
ktorí prídu po nás.“ K. POTOKOVÁ

Slovenská veda a v˘skum
sa vo svete nestratia

Srdeãne blahoÏeláme!

PAVIPA pre rozvoj politiky zamestnanosti

Veda – prítomnosÈ 
a budúcnosÈ Slovenska

Kto r˘chlo dáva, dvakrát dáva

STΩPâEK
Urãite mi dáte za pravdu, Ïe papier je

materiál, s ktor˘m ãlovek poãas svojho
Ïivota najviac narába. V mojich Ïiackych
a ‰tudentsk˘ch ãasoch, ako aj v nedáv-
nej minulosti, sme s ním narábali ‰etr-
nej‰ie. Anton Kocian, legendárny profe-
sor trstenského gymnázia, veºk˘ milov-
ník prírody a jej znalec, rozdával päÈky
jedna radosÈ, keì zbadal, Ïe vyhadzuje-
me papier e‰te celkom nepopísan˘. Ak
sa tak stalo, postavil nás do pozoru a vy-
Ïadujúc r˘chlu a vyãerpávajúcu odpo-
veì, sa p˘tal: „âo je papier?“ Odpoveì:
„Papier je drevo.“ A ìalej: âo je drevo?
Drevo je strom. âo je strom? Strom je
les. âo je les? Les je na‰e zelené zlato.
Pohotová odpoveì bola zárukou, Ïe ne-
hrozila zlá známka.

P˘tate sa, preão to tu pí‰em? NuÏ
preto, Ïe na v‰etk˘ch ‰kolsk˘ch praco-
viskách sa spotrebuje papiera neúre-
kom. Na na‰ej katedre má kaÏd˘ vrece,
do ktorého dáva pouÏit˘ papier. Ale ão s
t˘m potom, keì sa vrece naplní? To je
otázka! Malé zberne akosi nie sú... 

MoÏno by bolo dobré, keby sa na na-
‰ej univerzite zriadil centrálny zber pa-
piera, prípadne by sme mali oddelené
nádoby naÀ. Takto by sme sa – moÏno,
ale verím tomu - vrátane ‰tudentov na-
uãili myslieÈ a správaÈ ekologicky. A moÏ-
no by sme boli s touto my‰lienkou prví na
Slovensku. DANIELA WOLFOVÁ 
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To bolo motto medzinárodného podujatia Veda - Technika – Vzde-
lávanie, ktoré sa konalo minul˘ t˘ÏdeÀ na v˘stavisku Agrokomplex.
Cieºom bola nielen prezentácia v˘znamn˘ch pracovísk a popredn˘ch
v˘sledkov slovenskej vedy, techniky a vzdelávania, ale aj podpora
spolupráce a komunikácie na‰ich vzdelávacích a vedeck˘ch in‰titú-
cií. SúãasÈou podujatia bola v˘stava uãebn˘ch pomôcok a didaktickej
techniky Medacta 2007, ktorá poskytla uãiteºom moÏnosÈ získaÈ pre-
hºad o situácii na trhu so zariadeniami pre ‰koly. Predstavilo sa na nej
44 vystavovateºov. Spoluorganizátorom veºtrhu bola aj Slovenská
poºnohospodárska univerzita. Expozícia SPU priblíÏila in‰titúciu ako
celok, jednotlivé fakulty i vybrané pracoviská.

VáÏení kolegovia!
Pred niekoºk˘mi dÀami náhle dotæklo

srdce ná‰ho kolegu, pána Franti‰ka Ko-
váãa z Katedry pedológie a geológie. Na
chodbách univerzity som ho stretával len
sporadicky. Bol veºmi skromn˘, úctiv˘,
av‰ak v jeho oãiach som vÏdy zazrel
smútok. Iba po smrti sa dozvedáme o je-
ho neºahkom Ïivote ako jediného Ïiviteºa
ÈaÏko skú‰anej ‰tvorãlennej rodiny, pri-
ãom jedno z detí ‰tuduje na na‰ej uni-
verzite. âasto musel rozm˘‰ºaÈ, ãi z níz-
keho platu daÈ skôr na lieky, alebo na za-
bezpeãenie potrieb pre rodinu.

Sme v predvianoãnom ãase, keì nás
mnohé médiá vyz˘vajú pomáhaÈ, preja-
viÈ dobrú vôºu. Smutná udalosÈ v rodine
jedného z nás je príleÏitosÈou, aby sme
otvorili svoje srdcia a pomohli tomu, kto
nám to uÏ nemôÏe vrátiÈ. Bude to prejav
na‰ej nezi‰tnosti. Nehºadajme v˘hovor-
ky v legislatíve, v ÈaÏkostiach realizácie
dobrého skutku, ale ur˘chlene konajme.
Jeho milovaná dcéra musí maÈ prostried-
ky na do‰tudovanie! Nekonajme tak pre-
to, aby sa o tomto skutku hovorilo vo ve-
rejnosti. Buìme hoci prvou lastoviãkou v
na‰om prostredí, ktorá prispeje k tomu,
aby sa z ná‰ho národa nikdy nestratila
láska k blíÏnemu. Dajme si darãek srdca
pod stromãek. Jeden z nás

Post scriptum
Vedenie univerzity súhlasí s iniciatí-

vou na podporu rodiny zosnulého za-
mestnanca KPaG s odporuãením, aby
v˘zva k spolupracovníkom bola zaloÏe-
ná na princípe dobrovoºnosti príspevku.
âíslo úãtu: 6691233002/1111

Aj takéto hodnotenie odznelo na odovzdávaní cien celoslovenskej
súÈaÏe ·tudentská osobnosÈ Slovenska ‰kolského roka 2006/2007. Ab-
solútne prvenstvo v kategórii Poºnohospodárstvo, lesníctvo, drevár-
stvo získala Ing. JANA HAVRÁNKOVÁ z Katedry strojov a v˘robn˘ch
systémov Mechanizaãnej fakulty SPU.

Katedra regionálneho rozvoja Fakulty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja realizovala od júla 2006 do októbra 2007 bezplatn˘ vzde-
lávací kurz PAVIPA.

Bol zameran˘ na komplexnú prí-
pravu nezamestnan˘ch absolventov
vysok˘ch ‰kôl na prácu v existujúcich
a vznikajúcich implementaãn˘ch a pla-
tobn˘ch agentúrach, ktoré administrujú
európske ‰trukturálne fondy na Sloven-
sku. Tieto in‰titúcie potrebujú kvalifiko-
van˘ch a kompetentn˘ch ºudí s adekvát-
nymi znalosÈami o regionálnej politike
únie, jej nástrojoch, procesoch a metó-
dach. Cieºom kurzu bolo preto roz‰íriÈ
existujúci vzdelanostn˘ a osobnostn˘
potenciál nezamestnan˘ch mlad˘ch ºudí

bez praxe v danej oblasti a vytvoriÈ tak
predpoklady pre zv˘‰enie ich zamestna-
nosti nielen v regióne, ale v ‰ir‰om kon-
texte európskeho trhu práce. 

Projekt bol vypracovan˘ v súlade s v˘-
zvou Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (MPSVaR) v rámci progra-
mového dokumentu SOP ªudské zdroje,
priority Rozvoj aktívnej politiky na trhu
práce, opatrenia Rozvoj vzdelávania a

prípravy uchádzaãov o zamestnanie, 
s cieºom zlep‰iÈ ich moÏnosti na trhu prá-
ce. Podporil ho Európsky sociálny fond.

Vzdelávací kurz, realizovan˘ v Nit-
re, Ko‰iciach a Luãenci, trval tri me-
siace. Ku kaÏdému z piatich modulov
boli vydané obsiahle ‰tudijné materiá-

ly. Frekventanti získali základné informá-
cie o EÚ, o odbornej terminológii a legis-
latíve, ktoré sú základn˘m predpokla-
dom pre prácu s projektmi. Mali moÏnosÈ
roz‰íriÈ si ‰pecifické poãítaãové zruãnos-
ti. ëal‰ím okruhom bol manaÏment im-
plementaãn˘ch útvarov v operaãn˘ch
sektorov˘ch programoch základnej in-
fra‰truktúry, priemyslu a sluÏieb, poºno-

Snímka: ANDREJ JANâOVIâ
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Rie‰enie regionálnych disparít a nerovnováÏnych 
stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí

(Dokonãenie z 1. str.)

To bola téma vedeckej konferencie Fakulty európskych ‰túdií a regionálne-
ho rozvoja, organizovanej v spolupráci s Odborom krízového manaÏmentu
Úradu vlády SR, Ministerstvom vnútra SR, Slovenskou akadémiou pôdohos-
podárskych vied a Vysokou ‰kolou ekonómie a manaÏmentu verejnej správy v
Bratislave. Konala sa pri príleÏitosti T˘ÏdÀa vedy EÚ 18. a 19. novembra v ho-
teli Agro vo Veºkej Lomnici.

Po otváracom prejave prof. Vladimíra
Gozoru, dekana fakulty, ãakal na vy‰e
stovky domácich a zahraniãn˘ch úãast-
níkov zaujímav˘ odborn˘ program. Ing.
Peter Baco, poslanec Európskeho par-
lamentu, hovoril o budúcnosti SPP EÚ v
kontexte slovensk˘ch záujmov. Predse-
da Nitrianskeho samosprávneho kraja,
doc. Milan Belica, podrobil kon‰truktív-
nej kritike systém rozdeºovania finanã-
n˘ch prostriedkov v rámci rezortného
rozvojového programu verejn˘ch prác
na roky 2007 aÏ 2013. S mimoriadnym
záujmom sa stretla predná‰ka Ing. Vik-
tora NiÏÀanského, prezidenta Centra
pre ekonomické a sociálne anal˘zy
M.E.S.A. 10, v ktorej pozitívne hodnotil
vytvorenie podmienok pre lep‰ie vyuÏí-
vanie endogénneho potenciálu na so-
ciálny a ekonomick˘ rozvoj regiónov Slo-
venska. Prínosom bolo vystúpenie prof.
Janusza Îmiju, rektora Roºníckej aka-
démie v Krakove, kriticky hodnotiaceho
súãasnosÈ a perspektívy poºského poº-
nohospodárstva. Doc. Viera Cibáková,
Rektorka Vysokej ‰koly ekonómie a ma-
naÏmentu verejnej správy v Bratislave
sa zamerala na úlohy ‰koly pri príprave
‰tudentov na rie‰enie nerovnováÏnych
stavov vo verejnom sektore. Ing. Pavol
Turek z Odboru krízového manaÏmentu
a bezpeãnosti ‰tátu Úradu vlády SR
predstavil ‰truktúru a úlohy nového prv-
ku v organizaãnej ‰truktúre bezpeãnost-
ného systému SR. 

âiastkové v˘sledky v˘skumn˘ch a ve-
deck˘ch prác FE·RR boli potom prezen-
tované v sekciách Regionálne disparity a
rozvoj vidieka, Rie‰enie krízov˘ch situá-

cií v ‰pecifickom prostredí, Prírodné, hos-
podárske a ekologické nerovnováhy 
v európskom bezpeãnostnom priestore 
a Mladá veda.

Ocenenia za spoluprácu
Prof. Vladimír Gozora v spoloãenskej

ãasti konferencie odovzdal pamätné me-
daily FE·RR t˘mto osobnostiam: prof.
Ondrejovi Hroncovi, emeritnému vedú-
cemu Katedry environmentálneho ma-
naÏmentu, Ing. Jozef Va‰kebovi, ãest-
nému predsedovi Agrárnej strany vidie-
ka a predsedovi Zväzu agropodnikateºov

a rodinn˘ch fariem a Ing. Pavlovi Kon-
co‰ovi, exministrovi pôdohospodárstva
SR. Vladimír Gozora, predseda Odboru
ekonomiky a manaÏmentu SAPV, ocenil
pamätn˘mi medailami akadémie doc.
Milana Belicu, Ing. Viktora NiÏÀanské-
ho a doc. Máriu Fázikovú za ich osob-
n˘ prínos do rozvoja pôdohospodár-
skych vied. Cenu dekana získala vedúca
Katedry európskych ‰túdií, Ing. Monika
Hudáková.

V˘sledky rokovania a pozitívne reak-
cie úãastníkov potvrdili opodstatnenosÈ
konferencií tohto zamerania. Konfrontá-
cia v˘sledkov vedy a v˘skumu s praktic-
k˘mi skúsenosÈami pracovníkov verejnej
správy je hybnou silou rie‰enia aktuál-
nych problémov krajiny. 
Ing. STANISLAV FILIP, PhD., prodekan FE·RR 

Ing. MONIKA HUDÁKOVÁ, PhD., vedúca KE·

Zasadením lipy sa úãastníci konferencie pridali k iniciatíve sadenia stromov priateº-
stva. Docent Jozef Húska (na snímke vºavo) im priblíÏil jej ideu. Foto: autori

v Ko‰iciach sedemnásÈ a v Luãenci osem-
násÈ. Vzdelávací kurz v priebehu realizá-
cie vyvolal nielen záujem ‰tudentov, ale
získal odozvu aj u ich potenciálnych za-
mestnávateºov, predov‰etk˘m VÚC, PPA
a príslu‰n˘ch ministerstiev.

Riadiaci orgán MPSVaR uskutoãnil
16. októbra 2007 monitorovaciu ná-
v‰tevu a kontrolu projektu PAVIPA.
Jeho ãlenovia po zhodnotení v˘sled-
kov odporuãili, aby projekt PAVIPA –
Príprava absolventov vysok˘ch ‰kôl
pre implementaãné a platobné agentú-
ry, bol zaraden˘ do Príkladov dobrej
praxe Európskeho sociálneho fondu.

PhDr. DANICA ILIEVOVÁ,
manaÏérka projektu

Doc. Ing. PAVOL BAJâI, CSc., sa
narodil 13. 11. 1927 vo Veliãnej na Ora-
ve. Vyrastal v poãetnej rodine, medzi
‰iestimi súrodencami. SkromnosÈ, po-
kora a zodpovedn˘ prístup k povinnos-
tiam, to boli vlastnosti, ktoré získal uÏ v
rodinnom zázemí. V roku 1947 úspe‰-
ne absolvoval reálne gymnázium v Dol-
nom Kubíne a pokraãoval v ‰túdiu na
Vysokej ‰kole poºnohospodárskeho a
lesníckeho inÏinierstva v Ko‰iciach. Do
pedagogického procesu sa zapojil uÏ
poãas ‰túdia, keì si jeho schopnosti,
v˘borné ‰tudijné v˘sledky a pracovitosÈ
v‰imol prof. Dr. Ing. Stanislav Zelenka,
v˘znamn˘ odborník z problematiky tzv.
poºnohospodárskeho priemyslu. Nada-
n˘ ‰tudent zabezpeãoval niektoré cvi-
ãenia na Ústave poºnohospodárskej
technológie a Katedre chemicko-tech-
nologickej, kde bol prof. Zelenka vedú-
cim a po absolvovaní ‰túdia sa stal je-
ho asistentom. 

Po presÈahovaní vysokej ‰koly do
Nitry zabezpeãoval Pavol Bajãi v˘uãbu
predmetov zaoberajúcich sa kvalitou a
technológiou poºnohospodárskych pro-
duktov, viedol praktické cviãenia z fyzi-
kálnej chémie, biochémie a analytickej
chémie. Neskôr pôsobil ako vedúci od-
delenia skladovania a technológie rast-
linn˘ch produktov, ktoré vzniklo pri ka-
tedre agrochémie. Na tomto pracovisku
získal vedeckú hodnosÈ kandidáta vied
a pedagogick˘ titul docent. 

Doma i v zahraniãí bol uznávan˘m
odborníkom na problematiku kvality sla-
dovníckeho jaãmeÀa a sladu, su‰iaren-
stva, konzervovania vlhkého obilia, pro-
jekcie pivniãného hospodárstva a ìal-
‰ích oblastí formovania kvality a spra-
covania rastlinnej produkcie. Bol ãle-

nom ãesk˘ch a slovensk˘ch odborn˘ch
komisií pre oblasÈ potravinárstva, pivo-
varníctva, sladárstva, rastlinn˘ch produk-
tov a i. V roku 1969 ho zvolili do funkcie
prorektora, o rok neskôr bol v‰ak odvola-
n˘. Za svoje postoje v rokoch 1968/69
bol v r. 1974 prinúten˘ zo ‰koly odísÈ. Ne-
príjemnou skutoãnosÈou bol aj 10-roãn˘
zákaz publikovania ak˘chkoºvek, i vedec-
k˘ch, prác. Nastúpil do podniku Slovosi-
vo Buãany, kde sa ako v˘skumn˘ pra-

covník venoval kvalite a spracovaniu
cukrovej repy. 

Docent Bajãi po rehabilitácii v roku
1990 bez zatrpknutosti a pomsty voãi
ºuìom, ktorí jemu i celej rodine zneprí-
jemnili Ïivot, pokraãoval v práci na úse-
ku pozberov˘ch a spracovateºsk˘ch
technológií surovín rastlinného pôvodu.
ZároveÀ oÏivil my‰lienku vybudovania
technologického odboru na na‰ej uni-
verzite, o ão sa usiloval uÏ poãas svoj-
ho pôsobenia v 70-tych rokoch. V r.
1991–1993 pôsobil ako vedúci Katedry
mliekarstva a technológie poºnohospo-
dárskych produktov, neskôr, po jej roz-
delení, ako vedúci Katedry skladovania
a spracovania rastlinn˘ch produktov. 

V r. 1993 odi‰iel do dôchodku, kon-
takty s univerzitou v‰ak nepreru‰il. E‰te
niekoºko semestrov pracoval na zníÏe-
n˘ úväzok v pedagogickom i vedecko-
v˘skumnom procese. ZároveÀ sa an-
gaÏoval aj v oblasti poradenstva zame-
raného na pestovanie, hodnotenie kva-
lity a spracovanie cukrovej repy na Slo-
vensku. V súãasnosti je na‰ím cenn˘m
poradcom, hodnotiteºom, oponentom
vedeck˘ch prác, predsedom ‰tátnico-
v˘ch komisií. 

Zo struãného Ïivotného príbehu ná‰-
ho jubilanta vidieÈ, Ïe jeho Ïivot bol a
stále je zmyslupln˘ a v mnohom príklad-
n˘. Je nám cÈou spolupracovaÈ s t˘mto
vzácnym ãlovekom. ëakujeme Ti, mil˘
Paºko, za v‰etko, ão si nás nauãil, v ãom
si nám poradil a prajeme Ti do ìal‰ích
rokov veºa zdravia, húÏevnatosti, tvori-
vosti, a najmä pokoja, spokojnosti a ‰Èas-
tia v kruhu dobr˘ch detí a vnúãat.

S úctou 
kolektív Katedry skladovania 

a spracovania rastlinn˘ch produktov

hospodárstva a rozvoja vidieka, ão si
mohli overiÈ aj v praxi, formou ‰tudij-
n˘ch ciest na miesta úspe‰ne realizo-
van˘ch projektov. 

Teória bola doplnená praktickou prí-
pravou, priãom sa úãastníci mohli obo-
známiÈ s fungovaním implementaãnej
agentúry a nadobudnúÈ praktické zruã-
nosti v riadení projektov. V závere prak-
tickej ãasti ‰tudenti sami vypracovali
projekty a v rámci konzultácií s expert-
mi/predná‰ateºmi si ich vzájomne vy-
hodnocovali.

Záver kurzu bol realizovan˘ formou
skú‰ok, keì frekventanti predkladali 
a obhajovali vlastné projekty. Úspe‰ní
absolventi získali certifikát o absolvova-
ní kurzu. V Nitre ich bolo jedenásÈ, 

AVIZUJEME

Katedra udrÏateºného poºnohospo-
dárstva a herbológie FAPZ v spoluprá-
ci so Slovenskou spoloãnosÈou pre ve-
dy poºnohospodárske, lesnícke, potra-
vinárske a veterinárne pri SAV v Bratis-
lave organizuje v dÀoch 5. - 6. decem-
bra 2007 v kongresovom centre SPU
prvú medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu o lieãiv˘ch, aromatick˘ch a koreni-
nov˘ch rastlinách, na ktorej budú pre-
zentované najnov‰ie poznatky a v˘-
sledky vedeckého v˘skumu. ÚãasÈ na
rokovaní potvrdilo 80 odborníkov z de-
viatich európskych krajín. 

V kongresovom centre SPU sa 7. de-
cembra uskutoãní XIII. odborn˘ semi-
nár s medzinárodnou úãasÈou Aktuálne
aspekty pestovania, spracovania a vy-
uÏitia LAKR. Hlavnou témou bude pre-
zentácia vzdelávacích a poradensk˘ch
aktivít na Slovensku, v âeskej republi-
ke a v Nemecku. V druhej ãasti semi-

nára odznejú príspevky z oblasti gemo-
terapie, genofodu lieãiv˘ch rastlín, pe-
stovania alternatívnych rastlín i antioxi-
daãnej aktivity prírodn˘ch lieãiv. Jed-
n˘m zo sprievodn˘ch podujatí bude
stretnutie úãastníkov medzinárodného
projektu pro-Health, na ktorom partici-
puje aj FAPZ. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

Z rozhovoru vyru‰ím prof. Stanislava
Kráãmára z Technologickej fakulty Uni-
verzity Tomá‰a BaÈu v Zlíne. Hrdo sa
hlási k tomu, Ïe je „na‰ím“ profesorom,
a tak ho tu na univerzite v úlohe ãlena
rôznych odborn˘ch komisií ãi oponenta
stretávame ãastej‰ie. Rozpráva mi o
svojej domovskej univerzite, na ktorej
dnes ‰tuduje okolo 8-tisíc ‰tudentov,
ale podºa stratégie rozvoja by ich v roku
2012 malo byÈ 12- aÏ 15-tisíc! Pote‰ilo
ma, Ïe pán profesor pozná a ãíta na‰e
noviny, v ktor˘ch svoje meno po prv˘-
krát objavil v súvislosti s inauguraãn˘m
konaním. S ãím pri‰iel na dne‰nú kon-
ferenciu? Spolu s kolegami prezentoval
príspevok o akumulácii zinku a mangá-
nu v rajãinách a na posteroch proble-
matiku vyuÏitia rias vo v˘Ïive ãloveka. 

Aj dr. Robert Stawarz z Biologického
ústavu Krakovskej pedagogickej uni-
verzity sa tu cíti ako doma. Na konfe-
rencii je uÏ po ‰iestykrát. Hovorí, Ïe
obe pracoviská, medzi ktor˘mi je dnes
uÏ aj oficiálna dohoda o spolupráci,
spája záujem o rovnaké problémy.
Vplyv ÈaÏk˘ch kovov na bunkové ‰truk-
túry, ‰túdium fyziologick˘ch a bioche-
mick˘ch procesov v Ïiv˘ch bunkách a
histologické zmeny podmienené ÈaÏk˘-
mi kovmi v bunkách zvierat, ktoré ãlo-
vek chová pre svoj úÏitok. „V˘skum má
svoje opodstatnenie z hºadiska zdravia
ºudí, ale aj pokroku v teoretickej sfére,“
dodáva.

V babylone jazykov zaznieva aj ma-
ìarãina. Dr. Zoltán Somosy (V˘skumn˘
ústav radiaãnej biológie v Budape‰ti) a
dr. Zsolt Forgács (Národn˘ ústav che-
mickej bezpeãnosti v Budape‰ti) sú tieÏ
pravideln˘mi úãastníkmi konferencií o
fyziológii. Aj keì s úsmevom hovoria,
Ïe predná‰ky v slovenãine nie sú pre
nich ºahk˘m orie‰kom, pomôÏu si ná-
zorn˘mi tabuºkami a grafmi, vedeck˘m
esperantom. „Mnohé odborné slová 
v slovenãine sme sa uÏ v priebehu ro-

kov nauãili, vieme, ão je bunka, bielko-
vina ãi aminokyselina,“ vravia. Napriek
jazykovej bariére sa cítia príjemne,
spoluprácu povaÏujú za plodnú a uÏi-
toãnú. „KaÏdé z na‰ich pracovísk sa
zaoberá problémom z inej stránky, a
tak sa vzájomne dopæÀame ako v mo-
zaike,“ zhodujú sa v názore obaja hos-
tia. „Spoloãn˘m menovateºom ná‰ho
v˘skumu sú ÈaÏké kovy. Zatiaº, ão v Nit-
re sa zameriavajú najmä na ich vplyv
na morfologické procesy, v tom sú pro-
fíci, my sa viac zaoberáme procesmi
funkãn˘mi, najmä reprodukciou, pro-
dukciou hormónov,“ vysvetºuje prof.
Forgács. 

A keìÏe je po prestávke a rokovanie
pokraãuje, potichuãky zatváram dvere
posluchárne a pre úplnosÈ pripájam nie-
koºko informácií od organizátorov: kon-
ferenciu, konanú 11. októbra, gestoro-
vala Katedra fyziológie Ïivoãíchov a
Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín
FBP v spolupráci s Pedagogickou uni-
verzitou v Krakove, ·tátnou veterinár-
nou a potravinovou správou SR a Slo-
venskou spoloãnosÈou pre poºnohospo-
dárske, lesnícke, potravinárske a vete-
rinárne vedy pri SAV. Okrem domácich
tu boli hostia z Maìarska, Poºska, âes-
ka a Egypta. Cieºom bolo informovaÈ
verejnosÈ o faktoroch potravového re-
Èazca, ovplyvÀujúcich zdravie Ïivoãí-
chov. Vystúpenia a postery boli zame-
rané na zabezpeãenie kvality potravín
rastlinného a Ïivoãí‰neho pôvodu, pro-
blematiku kontroly rezíduí a na ìal‰ie
súvisiace témy. SpomeÀme problemati-
ku xenobiotík a ich vstup do rastlín a
vodn˘ch systémov, mikrobiologick˘ch
rizík, ako aj vyuÏitia morsk˘ch rias vo
v˘Ïive zvierat, kontamináciu potravín
organick˘mi látkami a kumarínom, ako
aj prejavov toxick˘ch látok v experi-
mente a v prirodzen˘ch koncentráciách
na zdravie zvierat a následne i ãloveka.

K. POTOKOVÁ

PAVIPA pre rozvoj politiky zamestnanosti

O lieãiv˘ch rastlinách medzinárodne

Herci hovorievajú, Ïe niet mal˘ch rolí. Platí to aj mimo divad-
la. Vezmime si len takú zdanlivo nenápadnú vec, ako je pre-
stávka v programe vedeckej konferencie. Krátka, no intenzívna
epizóda dÀa, s pridanou hodnotou úsmevu. Stretnú sa starí zná-
mi, zoznámia noví. Pri káve sa vynikajúco debatuje o veciach
váÏnych, i t˘ch, ktoré zah⁄Àame pod plá‰tik dobr˘ch medziºud-

sk˘ch vzÈahov. Dosvedãí to aj pozvanie medzi úãastníkov medzinárodnej konfe-
rencie Rizikové faktory potravového reÈazca.

RIZIKOVÉ FAKTORY POTRAVOVÉHO REËAZCA 2007

Nechtík lekársky. Foto: autor

Katedra skladovania a spracovania rastlinn˘ch produk-
tov a Katedra hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych pro-
duktov FBP organizovali 18. a 19. októbra vedeck˘ semi-
nár o problematike potravinárskeho v˘skumu a v˘uãby na
poºnohospodárskych univerzitách v SR a âR. 

Podujatie sa konalo pri príleÏitosti Ïivotného jubilea doc.
Ing. Pavla Bajãiho, CSc., v˘znamnej vedeckej a pedagogic-
kej osobnosti a zakladateºa ‰tudijného odboru Technológia
skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov na V·P (SPU)
v Nitre. Okrem hostí z Ústavu technológie potravín MZLU 
v Brne boli prítomní aj zástupcovia poºnohospodárskych pod-
nikov, Zväzu pestovateºov cukrovej repy, V˘skumného ‰ºachti-
teºského ústavu Selekt Buãany, SAPV a Fakulty chemick˘ch 
a potravinárskych technológií STU v Bratislave. 

Poãas pracovného stretnutia boli prezentované informácie
t˘kajúce sa ‰túdia na uveden˘ch fakultách a v˘sledky vedec-
kov˘skumnej práce hostiteºsk˘ch katedier, resp. ÚTP MZLU
v Brne. SúãasÈou programu bola prehliadka ‰pecializova-
n˘ch pracovísk FBP a spracovateºsk˘ch podnikov v okolí
Nitry. 

Seminár sa stretol s veºmi dobr˘m ohlasom zúãastnen˘ch
hostí a jeho ciele boli v plnej miere splnené. Veríme, Ïe kon-
takty pracovísk podobného vedeckého a pedagogického za-
merania budú pokraãovaÈ aj v budúcnosti a prinesú pre v‰et-
k˘ch nové informácie, poznatky a moÏnosti na roz‰irovanie
spolupráce.

Za organizaãn˘ v˘bor 
doc. Ing. TATIANA BOJ≈ANSKÁ, CSc.

Doc. Pavol Bajãi bol ocenen˘ Zlatou
medailou SPU za pedagogickú, vedec-
kú a organizátorskú ãinnosÈ v prospech
rozvoja a autority univerzity. Spolu s
ìakovn˘m listom FBP mu ju odovzdal
prof. Jozef Bulla, dekan fakulty. Medai-
lu za rozvoj vedy, ‰kolstva a pôdohos-
podárstva jubilantovi udelila SAPV a
diplom za rozvoj vedy a vzdelania zas
Vedecká rada MZLU v Brne. Slovenská
spoloãnosÈ pre poºnohospodárske, les-
nícke a veterinárske vedy pri SAV ho
menovala ãestn˘m ãlenom. 

V koneãnom dôsledku 
ide o zdravie ãloveka
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MoÏno si uÏ o nás poãul, 
alebo si nás poãul

·tudentské dni 2007

Napriek tomu, Ïe plesová sezóna sa e‰te ani zìaleka nezaãala, na‰a univerzita má
uÏ túto milú povinnosÈ za sebou. Imatrikulaãn˘ ples dokonca na budúci rok oslávi svo-
je päÈdesiate narodeniny. O tom, Ïe to bude svieÏi jubilant, nás presvedãil uÏ tento
roãník. ZískaÈ lístky bolo umenie hodné majstra a doslovne platilo, Ïe kto zaváha.... 
A vlastne ìalej to poznáte. Tí, ão sa v‰ak na ples dostali, bez jedla neostali. Na kaÏ-
dého ãakali dve veãere, aj keì sa stalo, Ïe horliví ãa‰níci mnohokrát odniesli nedoje-
dené jedlo skôr, ako si to nad‰en˘ taneãník v‰imol. Jednoducho, aj to vypovedá 
o tom, Ïe ‰tudenti na‰ej ‰koly mali v ten veãer rozdielne priority. Jedni videli cieº náv-
‰tevy plesu v jedle, iní v tancovaní a ìal‰í v úplne odli‰n˘ch radostiach Ïivota.
Najlep‰ie bolo, keì sa tieto ingrediencie spojili. Do dokonalého ochutenia plesu v‰ak
nemohla ch˘baÈ ani Ïivá hudba, tohto roku doplnená aj o taneãnú skupinu. Atmosféra
zaãala vrieÈ, keì na pódiu vystúpila známa rómska kapela. AÏ vtedy dostal ples tú pra-
vú, oãakávanú chuÈ. Ten, kto bol labuÏník, si ju vedel vychutnaÈ. Pomaly si z plesovej
atmosféry usrkával, pretoÏe vedel, Ïe imatrikulaãn˘ ples je ako vianoãná kapustnica.
Aj ona najlep‰ie chutí len raz do roka a práve atmosféra sviatoãného veãera jej do-
dáva tú neopakovateºnú chuÈ. JURAJ HUBA

te nedospeli. Demokracia nie je len vláda
ºudu, ale aj jeho kultúra, je to predov‰et-
k˘m disciplína a sebadisciplína. Niektorí
‰tudenti svojím správaním nedokázali do-
drÏaÈ váÏnosÈ oficiálnej ãasti plesu a skrytí
za anonymitu davu nere‰pektovali ani zá-
kladné pravidlá ºudskej slu‰nosti a úcty...

Peknú v˘stavu farebn˘ch a ãiernobie-
lych fotografií pomocou jednoduchej,
av‰ak pôsobivej in‰talácie vo vestibule
·D MladosÈ pripravil fotokrúÏok SPU pod
vedením Îofie Hako‰ovej. 

Nasledujúci deÀ, 13. novembra, sa v
·portovej hale SPU uskutoãnil druh˘ roã-
ník maratónu v aerobiku. Zúãastnilo sa na
Àom 40 ‰tudentiek v‰etk˘ch fakúlt SPU,
ktoré súÈaÏili v troch 50-minútov˘ch ko-
lách. Rezká, rytmická hudba a skvelé ta-
neãné v˘kony dievãat podãiarkli úspech
akcie, za ktorú patrí uznanie v‰etk˘m,
osobitne organizátorkám Mgr. Dane Fe-
benovej a Mgr. Monike Orlíkovej.

Zah⁄Àali mnoÏstvo kultúrnych, spolo-
ãensk˘ch a ‰portov˘ch podujatí, väã‰ina z
nich bola v ãase písania tohto príspevku
úspe‰ne realizovaná. 

Prvou akciou väã‰ieho rozsahu na SPU
bola Megapárty internátneho televízneho
‰túdia (IT·) MladosÈ v stredu 6. novem-
bra. Úsilie a snaha organizátorov – vedú-
ceho IT· Ing. Tomá‰a Vavru, Jozefa So-
bolu, Mira ·rámeka, ale aj Daniely Lazo-
vej, BraÀa ·páleka a Ivety Pratákovej, ne-
vy‰lo nazmar. Dobre pripravená a zorga-
nizovaná prvá megaakcia, kvalitná zvuko-
vá a osvetºovacia súprava, profesionálne
ãapovan˘ zlat˘ mok – to v‰etko prilákalo
mnoÏstvo ‰tudentov z SPU aj UKF. Je len
na ‰kodu veci, Ïe ‰tudenti reagujú na úsi-
lie organizátorov aÏ po 22. hodine...

Imatrikulaãn˘ sprievod, avizovan˘ na 9.
novembra, sa z objektívnych dôvodov ne-
konal. Krajsk˘ dopravn˘ in‰pektorát a Ob-
vodn˘ úrad pre cestnú dopravu a pozem-
né komunikácie ho - údajne pre nebez-
peãnú premávku na Triede A. Hlinku a ne-
priaznivé poãasie - nepovolil.

Na exhibiãn˘ hokejov˘ zápas medzi
druÏstvami SPU a UKF sa priaznivci z
oboch univerzít te‰ili po cel˘ rok. Usku-
toãnil sa 13. novembra na nitrianskom
hokejovom ‰tadióne v ru‰nej a radostnej
atmosfére. Obidve hokejové muÏstvá a
ich brankári predviedli nielen dobré ‰por-
tové zápolenie a neskr˘vanú radosÈ z
hry, ale aj skutoãnú exhibíciu doplnenú
prvkami humoru. Vydarené ‰portové po-
dujatie, ktoré urãite prispelo k vzájomné-
mu zblíÏeniu a prehæbeniu pocitu spolu-
patriãnosti oboch nitrianskych univerzít.
Nie je dôleÏité, kto po predæÏení napokon
zvíÈazil, pretoÏe tentokrát urãite zvíÈazila
v˘borná nálada, odu‰evnenie, nespúta-
ná hravosÈ a radosÈ z hry. 

Futbalov˘ zápas druÏstiev zamestnan-
cov SPU a UKF v ·portovej hale SPU o
deÀ neskôr sa niesol v pokojnej a vyrov-
nanej ‰portovej atmosfére, Ïiaº, s mini-
málnym záujmom publika...

Súãasne prebiehal v ·D MladosÈ „trip-
tych“ spoloãensko-zábavn˘ch akcií pod
názvom Milkfest, Festival krajov˘ch klo-
bás a do tretice Bierfest s diskotékou. Or-
ganizátorom celej akcie bolo Internátne
rozhlasové ‰túdio – Martina Macková a
Lucia ·ajbidorová so svojím „man‰af-
tom“ a Vladimír ·ak s tímom spoluorga-
nizátorov. Klobásov˘ festival sa stretol
so znaãnou odozvou ‰tudentov a bol
spojen˘ s vyhodnotením kvalitn˘ch a
chutn˘ch klobásov˘ch v˘robkov. 

IR·-kárky Martina Macková a Lucia
·ajbidorová dokázali svojím prejavom a
profesionálnym prístupom vytvoriÈ peknú
atmosféru v‰etk˘ch spoloãensko-zábav-
n˘ch akcií.

Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,
vedúci KKZâ

Zato veãern˘ imatrikulaãn˘ ples SPU 
v areáli Agrokomplexu sa vydaril nad oãa-
kávanie. Ohlasy ‰tudentov hovoria dokon-
ca o najlep‰om plese za posledn˘ch päÈ
rokov. O program sa starali hudobné sku-
piny Brilax a Szendreiovci a taneãná sku-
pina Texasky. Práve Szendreiovci svojím
vystúpením dostali ‰tudentov do varu.
MnoÏstvo hodnotn˘ch cien v tombole len
zv˘‰ilo prestíÏ a atraktívnosÈ tohto poduja-
tia. Moderátorská dvojica Ing. Milan Fila a
Lucia ·ajbidorová z IR· zvládli svoju úlo-
hu brilantne a s prehºadom. Poìakovanie
a uznanie za dôkladnú technickú prípra-
vu, dobre odvedenú prácu a zabezpeãe-

nie ãasti sponzorov patrí spoluorganizáto-
rom plesu, piatakom – Michalovi Kroãkovi,
Vladimírovi Bekényimu a Jozefovi Souku-
povi.

Uznanie a poìakovanie za nev‰edné
úsilie a technickú spoluprácu patrí Ing. Mi-
lanovi Filovi, ktor˘ nielen úspe‰ne mode-
roval ples, ale zabezpeãil aj mnoÏstvo
hodnotn˘ch sponzorsk˘ch darov do tom-
boly a spoloãne s Ing. Ladislavom Bú‰tom
vytvorili prezentaãn˘ softvér, ktorého prí-
prava predstavovala mnoÏstvo hodín usi-
lovnej odbornej práce. S pote‰ením moÏ-
no kon‰tatovaÈ, Ïe pri príprave a organi-
zácii Imatrikulaãného plesu SPU sa vytvo-
ril dobre zohrat˘ tím ‰tudentov a absol-
ventov, ktorí svojou prácou a úsilím dô-
stojne reprezentovali univerzitu. Vedenie
SPU na nich môÏe byÈ právom hrdé. 

Îiaº, niektorí úãastníci plesu zrejme e‰-

Viete, ão je akademická debata?
Formálna v˘mena názorov, v ktorej je-
den tím danú tézu obhajuje a druh˘ sa
ju snaÏí vyvrátiÈ. Aké typy debát exis-
tujú? O ak˘ch tézach debatujú sloven-
skí debatéri a aké úspechy dosahujú
na medzinárodnej scéne? Odpovede
nielen na tieto otázky nájdete na we-
bovej stránke Slovenskej debatnej
asociácie: www.sda.sk -r-

KLIKNITE SI

na schodoch internátu, popíjajúc kofolu
hraÈ na gitare a spievaÈ, alebo na obede v
jedálni za posledn˘m radom stolov pod ok-
nom. Sme tvoji spoluÏiaci, kolegovia.
KresÈania. To, v ão veríme, to chceme daÈ
najavo aj svojím Ïivotom. Zastre‰uje nás
Vysoko‰kolské biblické hnutie (VBH),
obãianske zdruÏenie, ktoré funguje na Slo-
vensku od roku 1991. Îeláme si, aby pod-
statou ná‰ho pôsobenia bol skutoãn˘ du-

chovn˘ základ, a nielen predvádzané v˘-
sledky alebo veºká reklama. Stretávame
sa v skupinke, otvorenej pre kaÏdého,
vÏdy v stredu o 19:00 h v zasadaãke na 
6. poschodí internátu Nová doba. 

KaÏd˘ semester hovoríme na inú tému
z Biblie, konfrontujeme ju so svojím Ïivo-
tom. VÏdy je ãas aj na osobné rozhovory. 

Vyjadrenia niekoºk˘ch z nás:
- Dlho som váhala, ãi prísÈ, no na VBH-

ãku dostanem vÏdy trefné napomenutie
pre svoj Ïivot, ão ma posúva ìalej. Je tu
fajn kolektív, na‰la som tu Ïivú a Ïitú vie-
ru. Objavila radosÈ, tvorivosÈ, záujem,
úprimnosÈ a ochotu pomôcÈ.

- Páãi sa mi, Ïe ºudia sa neboja nahlas
zapájaÈ a spontánne vyjadriÈ svoj názor.

- VBH vrelo odporúãam v‰etk˘m, ktorí
hºadajú zmysel Ïivota. Sú tu váÏne i vese-
lé chvíle, keì sa cítim v pohode. 

Viac sa dozvie‰, ak príde‰ medzi nás,
alebo nakukne‰ sem: www.spu.sk/vbh

-gubi-

Vypredan˘ hokejov˘ ‰tadión pri exhibiãnom zápase medzi SPU a UKF. 
Foto: R. KOLLÁR

Pri vystúpení Szendreiovcov to na taneãnom parkete vrelo.
Snímka: V. PROTOPOPOV

Trojhodinov˘ maratón preveril kondí-
ciu vyznavaãiek aerobiku. Foto: za

Basketbal bol iba jednou z mnoh˘ch
‰portov˘ch disciplín, v ktor˘ch poãas
‰tudentsk˘ch dní súperili univerzitné
tímy aj jednotlivci. Foto: R. KOLLÁR

Ubránime sa?
Foto: V. PROTOPOPOV

V ZRKADLE...
jeden z nás

Doc. Ing. NORBERT LUKÁâ, PhD.,
odborn˘ asistent na
Katedre fyziológie Ïi-
voãíchov FBP

Miesto narodenia:
Îeliezovce.

Vek: 38.

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Veterinár.
âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-

brali práve túto oblasÈ? 
Vy‰tudoval som Strednú poºnohospo-

dársku ‰kolu v Leviciach a pokraãoval
som v ‰túdiu na V·P v Nitre.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

Cool, akãná. MoÏno práve taká, akú
si dne‰ná doba vyÏaduje.

Ako vnímate slová byÈ pedagógom
je poslanie?

Je to pravda.
Aké vlastnosti na kolegoch vám

imponujú a aké sa vám nepáãia?
PriateºskosÈ a otvorenosÈ. Nepáãi sa

mi hlavne cynizmus. Ostatné negatívne
vlastnosti sa snaÏím nev‰ímaÈ.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
Osem v práci a X hodín po veãeroch.
S k˘m by ste sa radi stretli a po-

rozprávali? 
UÏ nie sú medzi Ïiv˘mi.
âo vás naposledy zaujalo v oblasti

spoloãenského Ïivota? 
Niã.
âo by ste zmenili, keby ste mohli?
DæÏku dÀa, no keìÏe je to nereálne,

tak sa nad t˘m nezam˘‰ºam.
âo radi ãítate? 
Antickú a odbornú literatúru.
Ako si dobíjate energiu? 
Pobytom v prírode s rodinou, náv‰te-

vou rodiãov na vidieku.
Prezradíte nieão o svojej rodine?
Mám osemmesaãnú dcérku Emu a

osemroãného syna Adama, obom spolu
s manÏelkou venujeme väã‰inu voºného
ãasu.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

Ale áno, urãite mám, tak ako kaÏd˘ z
nás. No keìÏe ich moje okolie toleruje,
dá sa s nimi existovaÈ.

Aké máte koníãky?
âasu je málo, preto sa ho snaÏím ão

najviac venovaÈ svojim dvom deÈom.
Aká je dovolenka va‰ich snov?
S rodinou a s ºuìmi, ktor˘ch mám rád.
Humor je korením Ïivota – máte ne-

jak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏi-
tok zo ‰koly? 

To je nepublikovateºné. -rch-

Aká je realita? 
V˘uãba v anglickom jazyku je kaÏ-

dodenn˘m chlebíkom pre jeden krúÏok
‰tudentov v 1. aj 2. roãníku bakalár-
skeho ‰tudijného programu Medziná-
rodné podnikanie v agrárnych komodi-
tách. Lektorské rady posilnil aj Dr. Ri-
chard Bieker z USA, pôsobiaci na Ka-
tedre ekonomiky. Poãiatoãné obavy
‰tudentov sa pomaly strácajú, pretoÏe
ich snahou je, aby tento akademick˘
rok bol rokom nov˘ch skúseností a ús-
pechov. 

âo na to ‰tudenti?
- Na zaãiatku som mal trochu strach,

ale potom som si povedal, Ïe to skú-
sim. Hodiny sú zaujímavé, nauãím sa
hlavne veºa odborn˘ch termínov z ob-
lasti ekonomiky. Verím, Ïe to zvlád-
nem.

- âím ìalej, t˘m viac si na angliãtinu
zvykáme. KeìÏe je dnes potrebná tak-
mer v‰ade, je to pre nás veºké plus. 

- Predná‰ky a cviãenia v anglickom
jazyku chápem len v pozitívnom zmys-
le. Obávam sa skú‰ok, ale uvidím...

- My‰lienka ‰tudovaÈ v anglickom ja-
zyku na slovenskej univerzite nie je
zlá, páãi sa mi. Na mnoh˘ch predme-
toch vidíme veºkú snahu uãiteºa dobre
sa pripraviÈ na vyuãovanie, ão naozaj
oceÀujeme. 

Ako ìalej?
Podºa slov dekana bude vedenie fa-

kulty podporovaÈ v˘uãbu v anglickom
jazyku aj inovovanou formou jazykové-
ho vzdelávania uãiteºov. VytváraÈ pod-
mienky pre zahraniãné pobyty pedagó-
gov a perspektívne budovaÈ fakultnú
kniÏnicu s anglickou ‰tudijnou literatú-
rou.

Namiesto záveru
Vyuãovací jazyk anglick˘ treba chá-

paÈ ako pridanú hodnotu pre budúc-
nosÈ. Absolventi budú vedieÈ profesio-
nálne vystupovaÈ v rámci neformálnej,
ale aj odbornej diskusie, ãím sa im 
otvoria dvere do sveta biznisu. A e‰te
postreh pedagóga: „V˘uãba v angliãti-
ne je nároãná na prípravu. No snaÏím
sa, aby ‰tudenti mali na webe k dispo-
zícii obsah predná‰ky minimálne deÀ-
dva pred jej konaním. Aj napriek zv˘-
‰enej nároãnosti je pre mÀa v˘uãba 
v anglickom jazyku veºkou v˘zvou.“

Doc. ELENA HORSKÁ, prodekanka FEM

Imatrikulaãn˘ ples je ako vianoãná kapustnica

YSOKO·KOLSKÉ
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„V akademickom roku 2007/
2008 zaãíname v˘uãbu ‰tudij-

ného programu Medzinárodné pod-
nikanie v agrárnych komoditách v
anglickom jazyku.“ Tak znelo defini-
tívne rozhodnutie vedenia FEM na
zaãiatku tohto kalendárneho roka.

Zámer existoval na fakulte uÏ niekoº-
ko rokov. Opieral sa o potreby na‰ich
‰tudentov, reagoval na poÏiadavky trhu
práce a v neposlednom rade vychádzal
zo záujmu zahraniãn˘ch ‰tudentov,
pôsobiacich na FEM v rámci rôznych
medzinárodn˘ch projektov, ‰tudovaÈ v
anglickom jazyku. Po zváÏení v‰etk˘ch
extern˘ch impulzov zostávalo zhodnotiÈ
interné zdroje. Viacerí uãitelia FEM uÏ
mali skúsenosti s cudzojazyãnou v˘uã-
bou, realizovali ju formou predná‰ok,
cviãení ãi konzultácii z vybran˘ch pred-
metov. Mnohí aktívne vyuÏívali moÏnosÈ
jazykového vzdelávania, ktoré prof. Pe-
ter Bielik, dekan FEM, po prv˘krát po-
núkol v spolupráci s Katedrou odborné-
ho jazykového vzdelávania svojim za-
mestnancom v roku 2003. V radoch uãi-
teºov FEM je okrem toho veºa uznáva-
n˘ch pedagógov a v˘skumníkov, ktorí
svoje skúsenosti pravidelne prezentujú
na medzinárodn˘ch odborn˘ch fórach.
Nehovoriac o mlad˘ch, jazykovo kom-
petentn˘ch pedagógoch fakulty. 



Vlastnoruãne vyrobené klobásy súÈaÏili o priazeÀ chuÈov˘ch buniek náv‰tevní-
kov festivalu. Foto: rch
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Podmienkou bol vlastn˘ recept
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VK Ekonóm SPU Nitra – MVK Lokomotíva
Zvolen 3:1 (-18, 25, 16, 14). Hrali: Valent,
Vavro, Czápa, M. Hukel, Krajãík, Száraz (libero:
Kostka, Pa‰ka, J. Hukel, Krajãík).

Prv˘ set, moÏno e‰te pod vplyvom stredaj‰ej
pohárovej prehry na‰ich chlapcov s béãkom
VKP, bol ustráchan˘, málo dôrazn˘, ão sa pre-
javilo na pomerne hladkom víÈazstve súpera.
Nepomohol ani dohovor pred druh˘m setom, a
tak sa jeho zaãiatok niesol v rovnakej réÏii. Dva
oddychové ãasy a niekoºko striedaní v‰ak po-
mohli a domáci tím zdvihol hlavu. Do stavu
17:17 hru vyrovnal a ÈaÏkú koncovku uhral vo
svoj prospech. Skvalitnenie servisu a obrany na
sieti i v poli sa v ìal‰ích dvoch setoch odzrkad-
lilo na presvedãivom a sebavedomom v˘kone,
ktor˘ v niektor˘ch momentoch zniesol aj prís-
nej‰ie kritériá.

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU Nitra 3:1
(17, 18, -23, 22).

Po hladk˘ch víÈazstvách Pre‰ova v prv˘ch
dvoch setoch, na‰e muÏstvo v treÈom dejstve
zlep‰ilo príjem a obranu, uhralo koncovku a do-
kázalo zníÏiÈ na 2:1. Vo ‰tvrtom sete viedla Nitra
19:17, v koncovke sa v‰ak presadili skúsenej‰í
domáci, najmä po sérii ÈaÏk˘ch HuÀadyho po-
daní. Pre‰ov tak vyhral aj ‰iesty zápas sezóny a
dostal sa na ãelo tabuºky pred Humenné. 

VO TJ Strojár Malacky - VK Ekonóm SPU
Nitra 3:1 (20, -23, 23, 21). 

Po víÈaznom prvom sete Malacky poºavili a
prehrali druhé dejstvo. Rozhodujúcim v stretnu-
tí sa ukázal tretí set, v ktorom Nitra viedla uÏ
20:12, ale napokon prehrala 23:25. Domáci tím
uÏ potom poºahky doviedol duel do víÈazného
konca.

ZO ·PORTU
Volejbal

Basketbal

FESTIVAL KRAJOV¯CH KLOBÁS

� V¯BEROVÉ KONANIE          � V¯BEROVÉ KONANIE          �
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã.

131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na ob-
sadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre manaÏmentu FEM pre v˘-
uãbu predmetov manaÏmentu.

Podmienky prijatia: 
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia ekonomického zamerania,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovo-

rom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ ceritifikátom alebo overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

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

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore matematika,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovo-

rom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom alebo overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja 
FE·RR pre v˘uãbu predmetov hospodárska geografia a priestorové informaãné technológie.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie prírodovedného smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. v príprave,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovo-

rom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- znalosÈ práce s GIS,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre európskych ‰túdií FE·RR
pre v˘uãbu predmetu Európska únia.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre európskych ‰túdií FE·RR
pre v˘uãbu predmetov európske rozvojové programy v pôdohospodárstve a dejiny Európy.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovo-

rom,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace,
- k prihlá‰ke treba doloÏiÈ prehºad o doteraj‰ej vedeckov˘skumnej práci a zoznam publikovan˘ch

prác; 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre európskych ‰túdií FE·RR
pre v˘uãbu predmetu teória riadenia a organizácia verejnej správy.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp.CSc. alebo vo vedeckej príprave – preukázaÈ 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,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace,
- k prihlá‰ke treba doloÏiÈ prehºad o doteraj‰ej vedeckov˘skumnej práci a zoznam publikovan˘ch

prác; 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja 
FE·RR pre v˘uãbu predmetov teória verejn˘ch financií a teória verejného sektora.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- prax v oblasti verejn˘ch financií a verejného sektora minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace; 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav 

FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov: ochrana a zúrodÀovanie pôdy, zakladanie a rekulti-
vácia skládok, diaºkov˘ prieskum Zeme.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie v odbore krajinné inÏinierstvo alebo krajinárstvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovo-

rom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre telesnej v˘chovy a ‰portu FZKI pre v˘uãbu pred-
metu telesná v˘chova so ‰pecializáciou volejbal.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie v odbore telesná v˘chova a ‰port, 
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia v príslu‰nom od-

bore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovo-

rom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre pedológie a geológie FAPZ pre v˘uãbu predme-
tov: pedológia a základy geológie, geológia, geomorfológia, hydrogeológia, prírodn˘ kameÀ a
jeho vyuÏitie v stavebníctve, geopedológia národn˘ch parkov Slovenska.

Podmienky prijatia:
- V· vzdelanie v odbore prírodn˘ch vied – absolvent Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (‰tudijn˘

odbor Geológia),
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovo-

rom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dokladovaÈ odpisom registra trestov,
- pedagogická prax v odbore 10 rokov.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi zasielajte do 30. 11. 2007 na adresu:
Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.

SKRIPTÁ
Z. Gálová a kol.: Molekulárna biológia. Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks,

cena 127 Sk.
I. âern˘ a kol.: Rastlinná v˘roba. Prvé vydanie, náklad 300 kusov, cena 135 Sk.
P. Serenãé‰: Financie a mena. Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 kusov, cena

112 Sk.
V. Gálová – E. Rohaºová: Rusk˘ jazyk pre ‰tudentov SPU. Prvé prepracované vy-

danie, náklad 500 ks, cena 96 Sk.
J. Vi‰Àovsk˘ a kol.: ManaÏment ºudsk˘ch zdrojov. ·tvrté nezmenené vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 94 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
R. Holúbek a kol.: Krmovinárstvo – manaÏment pestovania a vyuÏívania krmovín.

Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 365 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SPEKTRUM

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného in-
Ïinierstva oznamuje, Ïe 

� 29. novembra 2007 o 8.30 h v posluchár-
ni D-01 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie Ing. Peter HALAJ,
CSc., pracovník Katedry krajinného inÏinier-
stva, habilitaãnú predná‰ku na tému Malé vod-
né toky a ich funkcie vo vidieckej krajine a 
o 12.30 h bude v posluchárni D-02 (Pavilón zá-
hradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7) obha-
jovaÈ habilitaãnú prácu na tému Súãasné prí-
stupy k revitalizaãn˘m úpravám kor˘t vodn˘ch
tokov.

� 29. novembra 2007 o 9.30 h v posluchár-
ni D-01 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) prednesie Ing. ·tefan BUDAY,
PhD., pracovník V˘skumného ústavu ekono-
miky poºnohospodárstva a potravinárstva v
Bratislave, habilitaãnú predná‰ku na tému
OceÀovanie poºnohospodárskych pozemkov a
o 13.30 h bude v posluchárni D-02 (Pavilón zá-
hradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7) obha-

S PIETOU
Katedra pedológie a geológie s hlbok˘m

zármutkom oznamuje, Ïe 2. 11. 2007 nás
vo veku 56 rokov opustil 

FRANTI·EK KOVÁâ.
Narodil sa 14. 11. 1950 v Lefantov-

ciach. Bol zruãn˘m a kvalifikovan˘m pra-
covníkom, zabezpeãoval chod katedry,
podieºal sa na príprave vyuãovacieho pro-
cesu a vedeckov˘skumnej ãinnosti kated-
ry. Spolupracovníci v Àom strácajú nielen
dobrého kolegu, ale aj chápavého a obe-
tavého priateºa. Posledná rozlúãka so zo-
snul˘m bola 7. 11. 2007 na miestnom cin-
toríne v Doln˘ch Lefantovciach.

âesÈ jeho pamiatke!

Katedra v˘Ïivy zvierat s hl-
bok˘m zármutkom oznamuje,
Ïe 8. 11. 2007 zomrel vo veku
61 rokov 

DU·AN GULI·.
Narodil sa 1. 5. 1946 v Kuklove, okres Senica. Od
r. 1971 tridsaÈ rokov pracoval na Katedre v˘Ïivy 
a k⁄menia hospodárskych zvierat (neskôr KVZ)
ako samostatn˘ vedecko-technick˘ pracovník.
Zabezpeãoval bilanãné a k⁄mne pokusy s rôzny-
mi druhmi zvierat v ‰kolskom poºnohospodár-
skom podniku a ìal‰ích vybran˘ch podnikoch.
Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 10. 11.
2007 na miestnom cintoríne v Jel‰ovciach. 

âesÈ jeho pamiatke!
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Slovenská poºnohospodárska univerzita
a Univerzita Kon‰tantína Filozofa 

poriadajú

19. januára 2008 
v Parku kultúry a oddychu v Nitre

1. AKADEMICK¯ PLES 
NITRIANSKYCH UNIVERZÍT

� Botanická záhrada SPU poz˘va na v˘-
stavu pod názvom Vianoãná tvorba. Uskutoã-
ní sa od 26. novembra do 21. decembra 2007
v priestoroch skleníkov BZ. Prezentované bu-
dú ukáÏky vianoãn˘ch väzieb a adventn˘ch
vencov. V˘stava bude spojená s predajom.

� Za úãasti Márie Machalovej z SPU 
a Milana Maro‰a z UKF sa 5. decembra 
o 16.00 h v ·D MladosÈ bude konaÈ mikulá‰-
sky ‰achov˘ turnaj medzi SPU a UKF.

� Mikulá‰ske popoludnie pre deti zamest-
nancov SPU a UKF, ktoré uÏ tradiãne organi-
zujú rektori oboch nitrianskych univerzít, sa
uskutoãní 6. decembra o 14.00 h v ·portovej
hale SPU.

� Stretnutie s Mikulá‰om pripravuje aj
Odborová organizácia pri SPU. Uskutoãní sa
7. decembra o 17.00 h v Starom divadle v
Nitre. Na programe bude divadelné predsta-
venie Zabudnut˘ ãert. Po Àom príde Mikulá‰
s balíãkami pre deti ãlenov OZ SPU. -r-

NEPREHLIADNITE

Na prechádzke... Foto: ·TEFAN âERNÁK

V dramatickom zápase s
Handlovou mali basketbalisti
Casta SPU Nitra prvé víÈaz-
stvo na pôde súpera na do-
sah ruky, napokon v‰ak pod-

ºahli o jedin˘ bod 67:66 (19:18, 13:14, 23:27,
12:17). Na domácej palubovke porazili Doln˘
Kubín 108:66 (22:16, 36:14, 23:24, 27:12).

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

V rámci ‰tudentsk˘ch dní sa uskutoãnil tretí roãník Festivalu krajov˘ch klobás, ktoré zhotovili ‰tu-
denti FBP, najmä z Katedry hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov. Do súÈaÏe sa zapoji-
lo deväÈ druÏstiev, ich úlohou bolo z pripravenej suroviny podºa vlastnej receptúry vyrobiÈ klobásy
typické pre tú oblasÈ Slovenska, z ktorej pochádzajú. Zhotovili ich v technologickom laboratóriu
KHSÎP pod prísnym dohºadom doc. Ladislava Lagina, mimochodom, autora my‰lienky usporadú-
vaÈ takúto akciu, a vyhodnotila ich sedemãlenná porota pod vedením doc. Heleny Franãákovej.
Materiál do súÈaÏe poskytol VPP KolíÀany. âlenovia niektor˘ch druÏstiev hájili svoju príslu‰nosÈ k tí-
mu rovnak˘m obleãením a skandovaním: „Po na‰ej klobáske sa budete cítiÈ ako v raji! Ochutnajte
na‰e klobásky! Také u in˘ch nenájdete!" Poºovnícka, raslavická, jep‰ovská, gajdo‰ská, ‰tudentská,
pikantná, nitrianska – kaÏdá bola nieãím ‰pecifická. ZvíÈazila jep‰ovská z dielne ‰tudentov 4. roãní-
ka technológie potravín. „Pri jej v˘robe sme sa riadili originálnou receptúrou, v ktorej nech˘bal na-
príklad cesnak, preto mala vynikajúcu pikantnú chuÈ,“ povedali víÈazi. O v˘bornú atmosféru sa priãi-
nili aj doktorandi z MF, ktorí na podujatie prispeli chutn˘m svetl˘m a ãiernym pivom z fakultného pi-
vovaru a ‰tudenti z Katedry skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov, ktorí pod vedením
Miriam Podbehlej napiekli 140 kusov kvalitného peãiva. Po degustácii súÈaÏiacich klobás pokraão-
val festival kultúrnym programom, nech˘bala dobrá hudba a zábava. -rch- Pre koho: Väã‰í poãet absolventov vysok˘ch

‰kôl s technick˘m zameraním.
Absolventi do 3 rokov po skonãení vyso-
ko‰kolského ‰túdia.

âo: Stabilné zamestnanie, kvalitn˘ adaptaã-
n˘ proces a dostatoãn˘ priestor na za-
‰koºovaciu prax.

V˘hody: NevyÏadujeme prax. 

Kto: MATADOR Automotive Vráble, a.s,
Staniãná 1045, Vráble

Pozície: - Kon‰truktér 
- 2 pracovné miesta 
- Procesn˘ technológ
- Nákupca nástrojov
- Technológ lisovania – 2 pracovné

miesta
- Technológ-kalkulant 
- Technológ priemyselného 

inÏinierstva – 2 pracovné miesta

Kontakt: Pracovníci personálneho oddelenia
Vám radi poskytnú ìal‰ie informácie.

Tel. kontakt: 037/654 41 04, 037/ 654 43 35,
nora.bozgaiova@matador-automotive.sk
zuzana.solcianska@matador-automotive.sk

PONUKA ZAMESTNANIA!!!

V kongresovom centre SPU sa 29. – 30.
novembra bude konaÈ druhá medzinárodná
konferencia o poºnohospodárstve a rozvoji vi-
dieka na tému Agroenvironment a Ïivotné
podmienky zvierat. Podujatie pripravila FAPZ
v spolupráci s redakciou ãasopisu The Jour-
nal of Central European Agriculture a ìal‰ími
spoluorganizátormi.

jovaÈ habilitaãnú prácu na tému Produkãno-
ekonomická kategorizácia poºnohospodár-
skych pôd Slovenska;

� 4. decembra 2007 o 14.00 h v posluchár-
ni D-02 (Pavilón záhradnej architektúry FZKI,
Tulipánová 7) bude Ing. JANA IGLÁROVÁ,
doktorandka na Katedre biotechniky parko-
v˘ch a krajinn˘ch úprav, obhajovaÈ doktorand-
skú dizertaãnú prácu na tému Historické parky
a okrasné záhrady na území mesta Bratislavy.
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