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RuÏa, najmä ãervená, je od dávnych ãias kráºovnou kvetín, symbolom krásy a lásky. Ako vidno, ani krutá zima a mráz jej ne-
ublíÏia. Snímka: VLADIMÍR PROTOPOPOV

(Pokraãovanie na 2. str.)

Na Fakulte európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja sa 10. decembra
2007 uskutoãnili voºby dekana na no-
vé funkãné obdobie. Kandidatúru pri-
jala prof. JUDr. Anna Bandlerová,
PhD., z Katedry práva a doc. Ing. Má-
ria Fáziková, CSc., z Katedry regionál-
neho rozvoja. Na verejnom zasadaní
AS FE·RR predstavili akademickej
obci svoje zámery v oblasti internacio-
nalizácie vzdelávania, tvorby medzi-
odborov˘ch ‰tudijn˘ch programov, v˘-
skumu a ìal‰ieho smerovania fakulty.
Docentka M. Fáziková sa po svojej
prezentácii poìakovala ãlenom AO za
prejavenú dôveru a kandidatúry sa
vzdala. V nasledujúcom tajnom hlaso-
vaní získala prof. A. Bandlerová jed-
nomyseºnú podporu v‰etk˘ch prítom-
n˘ch ãlenov AS FE·RR. Na základe
v˘sledkov volieb, uskutoãnen˘ch v
zmysle ·tatútu FE·RR (ãl. 12, ods.
14, písm. g), sa senát uzniesol na po-
daní návrhu rektorovi SPU na meno-
vanie prof. JUDr. A. Bandlerovej,
PhD., za dekanku FE·RR na funkãné
obdobie od 31. 5. 2008 do 31. 5. 2012.

JUDr. E. MARI·OVÁ, PhD.,
predsedníãka AS FE·RR
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Na zasadnutí Akademického senátu
SPU, ktoré sa konalo 12. decembra
minulého roka, zloÏila sºub jeho nová
ãlenka, Marianna Majirská, ‰tudentka
FE·RR. Senát následne prerokoval a
schválil tieto dokumenty: dodatok k ·ta-
tútu a Organizaãnému poriadku SPU 
v Nitre, dodatok k Zásadám v˘berového
konania na obsadzovanie pracovn˘ch
miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov, pracov-
n˘ch miest v˘skumn˘ch pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov univerzity a do-
datok k ·tatútu Správnej rady SPU. AS
jednomyseºne schválil aj návrh na pre-
dæÏenie doby v˘poÏiãky kancelárie v ·D
A. Bernoláka pre Agentúru M· SR pre
‰trukturálne fondy EÚ do 31. 12. 2015. 
V súlade s návrhom zo dÀa 12. 12. 2007
senát jednomyseºne schválil návrh na
nadobudnutie nehnuteºného majetku,
pozemkov na Mariánskej ulici v Nitre,
resp. návrh na zaãatie verejného obsta-
rávania na prevádzkovanie tepelno-
energetick˘ch zariadení, dodávku tepla
a úÏitkovej vody a rekon‰trukciu tepelno-
energetick˘ch zariadení SPU. Senátori

nadpoloviãnou väã‰inou schválili doc.
Jána Simoníka za zástupcu zamestna-
neckej ãasti AS a Lenku âenkovú za zá-
stupkyÀu ‰tudentskej ãasti senátu do
Rady V·.

V závere rokovania informoval rektor
Mikulá‰ Láteãka o aktuálnych udalos-
tiach na univerzite a osobitne vyzdvihol
skutoãnosÈ, Ïe v roku 2008 na Àu ãaká
komplexná akreditácia.

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU, kto-
ré sa konalo 13. decembra 2007, bola
prerokovaná a s pripomienkami schvále-
ná Správa o v˘sledkoch v˘chovno-vzde-
lávacej ãinnosti univerzity v akademic-
kom roku 2006/2007. V zmysle pravidiel
o habilitácii a vymenúvaní profesorov,
predloÏil prof. Daniel Bíro, dekan FAPZ,
návrh na vymenovanie doc. Branislava
Bobãeka a doc. Juraja Mlyneka, uãiteºov
Katedry ‰peciálnej zootechniky, za pro-
fesorov v ‰tudijnom odbore ‰peciálna Ïi-
voãí‰na v˘roba. Vedecká rada jednomy-
seºne súhlasila s oboma návrhmi. V zá-
vere rokovania schválila VR SPU doda-
tok k svojmu rokovaciemu poriadku. 

Osemnásteho decembra 2007 zasa-

dala Správna rada SPU. Pod vedením
svojho predsedu, doc. Jozefa Dvonãa,
prerokovala a vzala na vedomie informá-
ciu o predbeÏn˘ch záveroch hodnotenia
univerzity komisiou Európskej asociácie
univerzít (EUA) a odporuãila zapracovaÈ
ich do koncepcie dlhodobého zámeru
rozvoja SPU do roku 2015. Rada vzala
na vedomie aj správu o príprave univer-
zity na komplexnú akreditáciu, ktorá sa
bude konaÈ v roku 2008, ako aj informá-
ciu o platen˘ch extern˘ch formách ‰túdia
a v˘‰ke ‰kolného za nad‰tandardnú dæÏ-
ku ‰túdia v akademickom roku 2008/
2009. Na zasadnutí odznela aj informá-
cia o odkúpení vlastníckeho podielu 1/10
Tenisového klubu SPU-AX V˘stavníctvo
Nitra v hodnote 1 650 tis. Sk, s cieºom
vysporiadaÈ vlastnícke vzÈahy v objek-
toch tenisového areálu, priãom správna
rada odporuãila spracovaÈ dôvodovú
správu a príslu‰né zmluvy s tenisov˘m
klubom a mestom Nitra na vzájomné vy-
sporiadanie vlastníckych vzÈahov. âle-
novia správnej rady schválili aj dodatok k
·tatútu SR SPU, ako aj návrh na urãenie
platu a odmeny pre rektora SPU. KP

Koncom minulého roka sa uskutoãni-
la 2. medzinárodná konferencia, zamera-
ná na teoretické, organizaãné, sociálne
a demografické aspekty aplikácie opat-
rení Agroenvironment a Ïivotné pod-
mienky zvierat v Pláne rozvoja vidieka
2007 - 2013. Bola venovaná prof. Du‰a-
novi Medveckému a Ing. Zinaide Kuzine
pri príleÏitosti ich Ïivotného jubilea.

Zúãastnilo sa na nej 148 úãastníkov 
z 11 ‰tátov Európy a piatich mimoeuróp-
skych krajín. Na plenárnom rokovaní od-
zneli predná‰ky renomovan˘ch ‰pecialis-
tov z rezortu poºnohospodárstva, vedy 
a ‰kolstva. Ing. Tibor Guni‰, riaditeº Od-
boru priamych podpôr Pôdohospodárskej
platobnej agentúry MP SR, sa zameral na
politické aspekty Spoloãnej poºnohospo-
dárskej politiky EÚ vo vzÈahu k agroenvi-
ronmentu a Ïivotn˘m podmienkam zvierat,
Ing. Rudolf Trebatick˘, riaditeº Environ-
mentálnych aktivít MP SR, zhodnotil sú-
ãasn˘ stav environmentu a jeho podporu v
programoch PPA. Prof. Ondrej Debrecéni,
vedúci Katedry ‰peciálnej zootechniky, sa
venoval súãasnému stavu welfaru hospo-
dárskych zvierat na Slovensku a progra-
mom, ktoré ho rie‰ia alebo podporujú. 

Opatrenie je Ïiaduce
Témy konferencie - agroenvironment a

Ïivotné podmienky zvierat, neboli zvolené

Îivotné podmienky 
zvierat sa zlep‰ujú

PäÈ rokov Fakulty biotechnológie a potravinárstva

V roku 2008 nás ãaká komplexná akreditácia
Senát zvolil dekanku

STΩPâEK
V minulom storoãí bolo niekoºko rokov 

s osmiãkou na konci, ktoré priniesli do Ïi-
vota sveta prevratné dejinné zmeny. 
A moÏno niekedy iba také obyãajné, ºud-
ské. V na‰ej rodine presne pred päÈdesia-
timi rokmi zaujal svoje miesto Mánes.
Nebol to, prosím, nijak˘ príbuzn˘ ani pod-
nájomník, ba ani menovec slávneho ães-
kého maliara. I keì – s obrazmi to súvis-
losÈ malo. Ba s nespoãetn˘m mnoÏstvom,
aj keì len ãierno-bielych, pohybliv˘ch a
neustále sa meniacich. Bol to jeden z pr-
v˘ch televízorov v na‰om mesteãku. Zázrak
ukryt˘ v drevenej debniãke. Malé domáce
kino. Doslova. Keì sa vysielal dôleÏit˘ fut-
balov˘ zápas, na‰a ob˘vacia izba sa napl-
nila do posledného miesteãka. Predsa len
to bolo iné, ako poãúvaÈ komentár z rádia!
Minimálne poloviãka muÏského obyvateº-
stva na‰ej ulice sa náramne te‰ila z pekne
vypracovanej akcie a gólu. Stoliãiek nebo-
lo dosÈ. Dym bolo moÏné krájaÈ. Vlastn˘
hlas nebolo poãuÈ. Iba typick˘ zvuk lúska-
nia tekvicov˘ch jadierok a nad‰ené po-
vzbudzovanie. Îeny a deti boli zatiaº
„uväznené“ v spálni. NuÏ ão, bolo to veºké
ãudo v tej dobe! A ako to uÏ b˘va, v naj-
lep‰om obyãajne zaúradoval technick˘
‰kriatok. Obraz sa zrazu skrivil, rozbehol
alebo zazrnil. Vtedy bolo treba r˘chlo na
povalu a pootoãiÈ anténu tak, aby sa opäÈ
ustálil. No a keì nie anténa, tak sa na ob-
razovke objavil nápis so zdvoril˘m „pre-
páãte poruchu vo vysielaní“. Stanice boli
vtedy iba tri. Bratislava, ViedeÀ – malinké
okno do slobodného sveta a obãas Bu-
dape‰È, ale tá mala „slab˘ signál“. V mysli
mi utkveli krásne rozprávky, prvé nemecké
slovíãka a neskutoãne atraktívne kraso-
korãuliarske v˘kony. Ostatné uÏ odvial
ãas. Ná‰ star˘ dobr˘ Mánes dávno odi‰iel
do svojho technického dôchodku. Nie v‰ak
spomienky na chvíle strávené v jeho spo-
loãnosti. UÏ mi veríte, Ïe prevratné zmeny
nemusia byÈ svetoborné? K. POTOKOVÁ
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Nov˘ ‰tudijn˘ program, zameran˘ na
spracovanie plastov pre aplikácie v auto-
mobilovom priemysle, vyuÏívanie obnovi-
teºn˘ch zdrojov energie, najmä biomasy,
vodnej, geotermálnej a solárnej energie.
To boli témy spoloãného záujmu, o ktor˘ch
rokoval minister hospodárstva ªUBOMÍR
JAHNÁTEK (v strede) s rektorom MIKU-
LÁ·OM LÁTEâKOM a dekanom VLADI-
MÍROM KROâKOM pri svojej prvej náv-
‰teve na na‰ej univerzite, konanej v pia-
tok, 11. januára. Minister vyzval SPU, aby
sa aktívne zapojila do rie‰enia aktuálnych
energetick˘ch problémov, ktoré sa budú
realizovaÈ za podpory viacer˘ch rezort-
n˘ch ministerstiev v plánovan˘ch regionál-
nych inovaãn˘ch centrách, budovan˘ch v
rámci vy‰‰ích územn˘ch celkov. Podºa
slov dekana V. Kroãka sa ìal‰ie kroky
spolupráce s VÚC a mestom Nitra budú
konkretizovaÈ v najbliÏ‰om období. KP 

Prelom rokov 2007/2008 je mal˘m, ale prv˘m v˘znamn˘m ju-
bileom Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP). V˘roãím,
pri ktorom uÏ moÏno bilancovaÈ uplynulé obdobie, ãas formo-
vania jej základn˘ch funkcií a ãinností pri budovaní personálnej
a materiálovej podstaty v zmysle koncepcie jej vzniku.

Fakulta bola zriade-
ná rozhodnutím Akre-
ditaãnej komisie Vlády
SR 23. mája 2002 a
priznaním práva pôso-

benia a konania vo v‰etk˘ch príslu‰n˘ch
ãinnostiach rozhodnutím M· SR ã. 1302-
6a/ 2002 z 26. júna 2002. Na základe zria-
ìovacej listiny rektora SPU z 1. októbra
2002 fakulta od 1. januára 2003 plne rea-
lizuje svoje poslanie.

Ciele FBP
Hlavn˘m cieºom je príprava kvalifikova-

n˘ch, vysoko‰kolsky vzdelan˘ch odborní-
kov orientovan˘ch na poznávanie a zvlád-
nutie najnov‰ích poznatkov biologick˘ch,
technick˘ch a ekonomick˘ch vied, zamera-
n˘ch na moderné postupy v˘roby, hodno-
tenia a spracovania surovín a potravín
rastlinného a Ïivoãí‰neho pôvodu. V ich
kontexte je organickou súãasÈou rozvoj po-
znania a realizácia ‰pecifick˘ch produktov

agrobiotechnológie. Hlavn˘ motív v‰etk˘ch
pedagogick˘ch a vedeckov˘skumn˘ch ak-
tivít je koncentrovan˘ v slogane „Z poºa a
ma‰tale na stôl“. To znamená realizáciu
potravového reÈazca s minimalizáciou ne-
Ïelateºn˘ch a ‰kodliv˘ch látok v potravi-
nách, krmivách a produktoch s dôrazom na
ich bezpeãnosÈ a kvalitu.

Organizácia
Fakulta má sedem katedier: Katedru

biochémie a biotechnológie, K. fyziológie
Ïivoãíchov, K. hodnotenia a spracovania
Ïivoãí‰nych produktov, K. hygieny a bez-
peãnosti potravín, K. chémie, K. mikrobio-
lógie a K. skladovania a spracovania rast-
linn˘ch produktov. Má akreditované ‰tyri
‰tudijné programy na bakalárskom (agro-
biotechnológie, agropotravinárstvo, apliko-
vaná biológia a bezpeãnosÈ a kontrola po-
travín) a ‰tyri na inÏinierskom stupni (apli-
kovaná biológia, biotechnológie, fyziológia
Ïivoãíchov a technológia potravín). Na

doktorandskom stupni sú to ‰tudijné pro-
gramy pre biotechnológie, molekulárnu bio-
lógiu a technológiu potravín. FBP má tieÏ
právo uskutoãÀovaÈ habilitaãné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov v ‰tu-
dijn˘ch programoch 5.2.25 Biotechnológie
a 6.1.13 Spracovanie poºnohospodárskych
produktov. Okrem t˘chto základn˘ch vzde-
lávacích programov bol v roku 2007 ús-
pe‰ne akreditovan˘ ‰pecializovan˘ ‰tudij-
n˘ program pre celoÏivotné vzdelávanie
ManaÏér bezpeãnosti potravín.

Personálie
Pre plné zabezpeãenie v˘chovno-vzde-

lávacieho procesu má FBP 60 uãiteºov (10
profesorov, 16 docentov a 34 odborn˘ch
asistentov). DôleÏitá je ich kvalifikaãná
‰truktúra (4 prof. – DrSc., 6 prof. – PhD.;
16 doc. – PhD.; 30 OA – PhD. a 4 OA bez
vedeckej hodnosti). V‰etky akreditované
‰tudijné programy garantujú pedagógovia
FBP. Ostatní, vedecko-technickí a odborní
pracovníci (54), vytvárajú personálnu zá-
kladÀu pre realizáciu komplexného smero-
vania fakulty.

Vo vzÈahu k v˘voju poãtu ‰tudentov na
FBP môÏeme kon‰tatovaÈ stály rast zá-
ujmu o ‰túdium v jednotliv˘ch akademic-
k˘ch rokoch (2002/2003 – 650; 2003/ 2004
– 739; 2004/2005 – 792; 2005/ 2006 – 829;

2006/2007 – 836) v dennej aj externej for-
me ‰túdia. V˘znamné je, Ïe v dennom ‰tú-
diu je poãet ‰tudentov pomerne stabiln˘ a
pohybuje sa na úrovni 520-570. Pote‰iteº-
n˘ je aj záujem o ‰túdium zo zahraniãia,
ktor˘ má stále vzostupnú tendenciu. Pro-
blémom je úbytok poslucháãov hlavne v 1.
roãníku, ktor˘ predstavuje okolo 25 – 30
%. Je to zrejme dôsledok systému vzdelá-
vania na základn˘ch a stredn˘ch ‰kolách. 

Vzdelávanie
Pri plnení programu vzdelávania je celá

sústava zásadne postavená na ECTS, a
t˘m je kompatibilná s Bolonskou deklará-
ciou internacionalizácie ‰túdia. V pedago-
gickom procese vyuÏívame input a output
informácie prostredníctvom aktivít pedago-
gickej komisie fakulty, hodnotenie pedagó-
ga ‰tudentom a ìal‰ie aktivity (aj medziná-
rodné), ktoré posudzujú úroveÀ ná‰ho
vzdelávania. DôleÏitou súãasÈou je realizá-
cia prevádzkov˘ch a odborn˘ch praxí v za-
riadeniach VPP a spolupracujúcich organi-
zácií. Cez referát praxe sledujeme aj uplat-
nenie na‰ich absolventov na trhu práce do-
ma i v zahraniãí. SúãasÈou sú tieÏ mobility
‰tudentov a pedagógov. DôleÏit˘m krité-
riom hodnotenia kvality vzdelávania je jeho
internacionalizácia, do ktorej patrí v˘uãba
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v cudzom jazyku. Fakulta ponúka 
a realizuje 2 moduly predmetov v
anglickom jazyku: modul Agrifood
Processing (13 predmetov) a mo-
dul Biotechnology (11 predmetov).

Pozitívnym efektom edukaãného
procesu a jeho kvality je, Ïe práve v

jubilejnom roku 2006/2007 bol dosiahnut˘
najlep‰í ‰tudijn˘ priemer 1,89. Je to zrejme
aj dôsledok zavedenia prospechov˘ch ‰ti-
pendií, ktoré motivujú ‰tudentov, ako aj ús-
pe‰nosÈ na ‰tátnych závereãn˘ch skú‰-
kach. V˘razn˘m príspevkom k v‰eobecné-
mu vzostupu v˘chovno-vzdelávacieho pro-
cesu je vyuÏitie projektov KEGA pri tvorbe
‰tudijn˘ch materiálov, uãebníc a moderni-
zácii v˘uãby.

Veda a v˘skum
Vedeckov˘skumná ãinnosÈ na FBP je

neoddeliteºnou súãasÈou práce vysoko-
‰kolského uãiteºa, zdrojom a kritériom no-
vého poznania a kvalifikaãného rastu. Po-
zornosÈ sa venuje aktuálnym a perspektív-
nym otázkam súvisiacim s biotechnológia-
mi a agropotravinárstvom v podmienkach
SR, priãom sa zohºadÀujú medzinárodné
trendy, ako aj integraãné procesy do EÚ. 
Z tohto pohºadu fakulta a jej katedry orien-
tujú svoju ãinnosÈ v mnoh˘ch aspektoch
transregionálne, roz‰irujú spoluprácu s
viacer˘mi renomovan˘mi in‰titúciami v za-
hraniãí. FBP prispieva predov‰etk˘m k rie-
‰eniu otázok modern˘ch biotechnológií,
agropotravinárstva, biologickej a potravo-
vej bezpeãnosti, nov˘ch technologick˘ch
rie‰ení, Ïivotného prostredia, ako aj ochra-
ny biodiverzity.

Rozhodujúci podiel na zabezpeãení ve-
deckej a v˘skumnej ãinnosti katedier FBP
zohrávajú grantové projekty. Aktivita za-
mestnancov v tomto smere a ich úspe‰nosÈ
je dobrá. Na FBP bolo rie‰en˘ch 32 VEGA
projektov, 17 KEGA projektov, 1 samostat-
n˘ projekt APVV a 2 úlohy ·tátneho pro-
gramu, 2 úlohy v rámci 6 RP, 6 ãiastkov˘ch
úloh v rámci APVV projektov, 4 projekty
medzinárodnej vedecko-technickej spolu-
práce, 2 rozvojové projekty, 4 projekty
Grantovej agentúry SPU, 9 projektov ITK. 

Vedeckov˘skumná ãinnosÈ FBP je prio-
ritne orientovaná na: 

1. Biotechnologick˘ v˘skum
� Determinácia genetick˘ch markérov na
úrovni polymorfizmu DNA a bielkovín na
úãely zistenia genetickej diverzity obilnín.
� Príprava hydrolytick˘ch enz˘mov sub-
merznou kultiváciou mikroorganizmov.
Aplikácia preparátov mikrobiálnych hydro-
lytick˘ch enz˘mov pri príprave hydrolyzá-
tov rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych bielkovín a
ich vyuÏitie vo v˘Ïive ºudí a zvierat. Zv˘‰e-
nie nutriãnej kvality a zlep‰enie stráviteº-
nosti bielkovín ich hydrol˘zou na peptidy a
aminokyseliny.
� Biotransformácia fytomasy, druhotn˘ch
surovín a odpadov technológiami polosu-
ch˘ch kultivácií mikroorganizmov. VyuÏitie
biomasy vláknit˘ch húb na prípravu krmiva
pre potreby Ïivoãí‰nej v˘roby.
� Experimentálna transgenéza hospodár-
skych zvierat a vyuÏitie pri produkcii bio-
logicky aktívnych látok. Realizácia funkã-
nej genomiky v ‰ºachtení hospodárskych
zvierat.

obsahov˘ch komponentov – funkãn˘ch
segmetov potravín.
� Indikácia v˘skytu neÏiaducich zloÏiek a
mikroorganizmov v potravovom reÈazci
(zníÏenie moÏností vstupu rizikov˘ch zlo-
Ïiek do potravín).
� V˘skum progresívne pozberov˘ch tech-
nológií, úschova potravinárskych surovín 
a potravín (v˘skum zmien a zabránenie
vzniku neÏiaducich ‰kôd a strát v priebehu
pozberového spracovania a skladovania
rastlinn˘ch produktov, potravín rastlinného
a Ïivoãí‰neho pôvodu, optimalizácia pod-
mienok skladovania z hºadiska kvality a
ekonomiky).

� V˘skum nov˘ch typov zdravotne ne‰kod-
n˘ch potravín rastlinného a Ïivoãí‰neho
pôvodu (získanie, izolácia prebiotík a v˘vin
potravín charakteru probiotík).
� BezpeãnosÈ potravového reÈazca z hºa-
diska obsahu ÈaÏk˘ch kovov v potravinách
rastlinného a Ïivoãí‰neho pôvodu, obsahu
fenolick˘ch látok v strukovinách a poten-
ciálnych zdrojov selénu vo v˘Ïive obyva-
teºstva.

Zameranie vedeckov˘skumnej ãinnosti
pracovísk FBP sa odráÏa aj v doktorand-
skom ‰túdiu. FBP je ‰koliacim pracovis-
kom pre 71 doktorandov, z toho 39 v den-
nej forme a 32 v externej forme ‰túdia.
Trvalou súãasÈou v˘stupov vedy a v˘sku-
mu je organizácia vedeck˘ch a odborn˘ch
podujatí, seminárov, sympózií a konferen-
cií na národnej i medzinárodnej úrovni. Pre
fakultu je pilotná bezpeãnosÈ a kvalita su-
rovín a potravín, bezpeãnosÈ a kontrola po-
travín, fyziológia Ïivoãíchov, rizikové fakto-
ry potravového reÈazca a vedecké konfe-
rencie ‰tudentov a doktorandov.

Publikaãná ãinnosÈ 
V roku 2004 bolo spolu publikovan˘ch

406 príspevkov (6,87 na jedného pedagó-
ga), v roku 2005 426 príspevkov (8,04 na
jedného pedagóga) a v roku 2006 bolo
spolu publikovan˘ch 445 publikácií (stav k
10. 3. 2007), ão predstavuje 8,4 príspevku
na jedného pedagóga. Väã‰ina prác je
publikovan˘ch v zborníkoch z vedeck˘ch
konferencií. Publikovanie v karentovan˘ch
ãasopisoch je problematické z dôvodu za-

� Anal˘za celulárnych a molekulov˘ch
úãinkov toxick˘ch látok v in vitro podmien-
kach, vplyv rôznych aditív na preÏitie a po-
hybové parametre spermií.
� VyuÏitie PCR metódy pri identifikácii ro-
dov a druhov baktérií kolonizujúcich trá-
viaci trakt hydiny, znehodnocujúcich po-
traviny a tvoriacich bakteriálne spoloãen-
stvo pôdy. 

2. Potravinársky v˘skum
� Rozpracovanie nov˘ch metód hodnote-
nia kvality v celej v˘robnej vertikále potra-
vín, roz‰írenie zdrojov získavania cenn˘ch

staraného prístrojového vybavenia niekto-
r˘ch pracovísk, ale aj nedostatoãného fi-
nanãného zabezpeãenia vedeckov˘skum-
nej práce. Relatívnym nedostatkom z hºa-
diska publikovania je absencia domáceho
karentovaného ãasopisu z oblasti biotech-
nológie, potravinárstva, Ïivoãí‰nej alebo
rastlinnej v˘roby. Trvalou úlohou je publi-
kovaÈ vedecké v˘sledky najmä v karento-
van˘ch ãasopisoch a v anglickom jazyku.
ëal‰ím trendom je roz‰irovanie medziná-
rodnej spolupráce, ktorá by umoÏnila zv˘-
‰iÈ podiel vedeck˘ch príspevkov v kvalit-
n˘ch vedeck˘ch ãasopisoch.

Zahraniãné vzÈahy
Medzinárodná dimenzia vzÈahov FBP je

trvalou súãasÈou politiky a plnenia cieºov
rozvoja vo v‰etk˘ch oblastiach. Realizova-
la sa cez v˘chovno-vzdelávacie programy,
v˘uãbu v cudzích jazykoch, rie‰enie ve-
deckov˘skumn˘ch projektov, spoloãnou
organizáciou medzinárodn˘ch vedeck˘ch
podujatí, ‰tudijn˘mi pobytmi, spoloãn˘mi
publikáciami a osobn˘mi kontaktmi.

SúãasÈou programu ERASMUS sú in-
tenzívne programy – krátkodobé dvojt˘Ï-
dÀové kurzy, na ktor˘ch ‰tudenti získavajú
najnov‰ie vedecké poznatky z daného od-

boru, ale i nové metodiky anal˘z, ktoré
môÏu vyuÏiÈ vo svojej doktorandskej (diplo-
movej) práci. FBP bola zapojená do troch
intenzívnych programov SOCRATES: IP
Food and Health a IP Food and Consu-
mer – hlavn˘m gestorom a koordinátorom
je Universiteit Gent (Belgicko) a IP Maths
and Bio – hlavn˘m gestorom a koordináto-
rom je Institut National Agronomique de
Paris-Grignon (Francúzsko). Na v˘uãbe v
programoch IP Food & Health a IP Maths
& Bio sa zúãastnili ‰tudenti doktorandské-
ho ‰túdia. Pre ‰tudentov zo zahraniãia,
ktorí prichádzajú v rámci programu SOC-
RATES – ERASMUS, ponúka FBP 24
predmetov v anglickom jazyku. Domáca
spolupráca je zaloÏená na aktívnych pra-
covn˘ch vzÈahoch s VVZ rezortu pôdohos-
podárstva (SCPV) a SAV.

Hospodárenie
Hlavn˘m zdrojom sú dotácie zo ‰tátne-

ho rozpoãtu. Stála aktivita je hºadanie
zdrojov mimorozpoãtov˘ch prostriedkov.
V˘znamn˘ je podiel financií z v˘skumn˘ch
úloh a projektov. Bez viaczdrojového finan-
covania a sponzorsk˘ch aktivít by ãinnosÈ
FBP nemohla byÈ prijateºná pre plnenie
úloh a cieºov v edukácii, vede a v˘skume a
v‰eobecnom pôsobení. 

Spolupráca s praxou
Je to mimoriadne v˘znamná oblasÈ pô-

sobenia fakulty v priamom prepojení na v˘-
robné organizácie pri zabezpeãovaní pra-
xe ‰tudentov, rie‰ení a realizácii v˘sledkov
v˘skumn˘ch úloh a programov. Za dôleÏit˘
faktor povaÏujeme ãinnosÈ Rady strategic-
kého rozvoja FBP.

Motivácia
Za jej hlavné zdroje povaÏujeme stavov-

skú príslu‰nosÈ k fakulte, osobné ohodno-
tenie v˘konnosti, aktívne hºadanie ciest
rie‰enia problémov, podporu unikátnych
pracovísk, ale aj Cenu dekana za publi-
kaãnú aktivitu a reprezentáciu fakulty na
v˘znamn˘ch vedeck˘ch podujatiach.

Ocenenia a hodnotenia
Fakulta získala poãas svojej krátkej

existencie prestíÏ na základe v˘sledkov
svojho pôsobenia na pôde materskej Slo-
venskej poºnohospodárskej univerzity, ale
aj medzinárodnú akceptáciu prostredníc-
tvom publikaãnej aktivity.

Úlohy a postavenie FBP sa odzrkadlili aj
v hodnotení nezávislou agentúrou ARRA.

BudúcnosÈ
Bude zaloÏená na tvorivosti, kreativite v

rámci ‰tudijn˘ch programov, na ich inová-
cii v súlade s rozvojom poznania.

Dôraz budeme klásÈ na kvalitu edukácie,
v˘skumu a ich internacionalizáciu. Nároã-
nosÈ vo vlastnej evaluácii a vytváraní pod-
mienok na realizáciu progresu vo v˘uãbe,
v˘skume, poznaní a úsilie o kompatibilitu
so svetovou vedou, to sú ìal‰ie priority fa-
kulty pre budúce obdobie.

Sme presvedãení, Ïe sa nájde optimál-
ne rie‰enie na‰ich existenãn˘ch problé-
mov v rámci pasportizácie priestorov a ich
efektívneho vyuÏitia pre potreby FBP a ve-
ríme v spravodlivé ocenenie v˘sledkov
práce a ostatn˘ch ãinností v rámci metodi-
ky rozdeºovania prostriedkov. 

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc., 
dekan FBP

Záujem o ‰túdium na FBP neustále rastie. Na snímke vlaÀaj‰ia promócia absol-
ventov fakulty. Foto: PETER RAFAJ

Katedry orientujú svoju vedeckov˘skumnú ãinnosÈ aj transregionálne. Snímka: za

Pri príleÏitosti osláv piateho v˘roãia
vzniku Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva sa 31. januára 2008 o 10.00 h
v aule SPU uskutoãní slávnostné za-
sadnutie Vedeckej rady FBP. Popo-
ludní od 13.30 h sa v kongresovej sá-
le SPU zaãne dvojdÀové rokovanie
vedeckej konferencie s medzinárod-
nou úãasÈou na tému BezpeãnosÈ 
a kvalita surovín a potravín. -r-

Zasadala redakãná rada JCEA
Vedecká konferencia bola súãasÈou v˘-

roãného zasadnutia medzinárodnej re-
dakãnej rady virtuálneho vedeckého ãa-
sopisu Journal of Central European Agri-
culture (JCEA). Na rokovaní bola zhodno-
tená ãinnosÈ poºskej redakcie, ktorá bola
poãas dvoch skú‰obn˘ch rokov asociova-
n˘m ãlenom JCEA. Na základe referencií
tútora (Slovenska) a dokladovan˘ch akti-
vít bolo Poºsko zvolené za riadneho ãlena.
âasopis má tak v súãasnosti osem riad-
nych a dvoch asociovan˘ch ãlenov (Srb-
sko a âierna hora a Turecko). ëal‰í bod
programu súvisel so schvaºovaním stanov
a rie‰ením zabezpeãenia prípravy nasle-
dujúcich ‰tyroch ãísel ãasopisu. V tomto
roku ich zabezpeãí Poºsko, ktoré bude v˘-
konn˘m redaktorom JCEA. Tam sa usku-
toãní aj ìal‰ia vedecká konferencia.

„V minulom roku bolo v˘konn˘m redak-
torom Slovensko, priãom v oponentskom
pokraãovaní a redakãnom spracovaní
sme mali vy‰e 200 príspevkov. Mnohé k
nám boli presunuté nedorie‰ené od pred-
chádzajúceho v˘konného redaktora - Bul-
harska,“ informoval prof. Debrecéni, ‰éfre-
daktor národnej redakcie JCEA. 

Vedecké príspevky, ktoré odzneli na
konferencii a zodpovedajú poÏadovan˘m
kritériám JCEA, boli dané na oponentúru
a budú vydané v nasledujúcich ãíslach
JCEA. V súãasnosti je uÏ pripraven˘ zbor-
ník abstraktov, ktor˘ bude vydan˘ ako su-
plement najbliÏ‰ieho ãísla JCEA. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

náhodne. Sú súãasÈou Osi 2 opatrení
Programu rozvoja vidieka, cez ktorú sú
podporované v‰etky krajiny EÚ. „Do Osi
2 by malo smerovaÈ vy‰e 1,242 miliárd
eur, z toho na opatrenia pre Ïivotné pod-
mienky zvierat okolo 80 miliárd eur. 
Z európskych zdrojov sa do Osi 2 vkla-
dá viac ako polovica v‰etk˘ch prostried-
kov. Na Os 1, teda investiãné rie‰enia,
je vyãlenená väã‰ia ãiastka, poãíta v‰ak
s vy‰‰ím, aÏ 50- percentn˘m podielom
vlastn˘ch zdrojov,“ povedal prof. Debre-
céni. Dodal, Ïe ìal‰ím dôvodom, preão
volili spomínanú tému, bolo to, Ïe agro-
environment je oblasÈ, ktorou sa zaobe-
rá viacero katedier FAPZ.

Druhá téma, Ïivotné podmienky zvie-
rat, sa v súãasnosti realizuje na Sloven-
sku ako samostatné opatrenie rozvoja
vidieka. Toto bolo na základe objednáv-
ky MP SR navrhnuté na Katedre ‰pe-
ciálnej zootechniky a Katedre hydinár-
stva a mal˘ch hospodárskych zvierat
FAPZ SPU. Jeho spoluautormi sú prof.
Ondrej Debrecéni, doc. Juraj Mlynek,
doc. Milan Margetín a doc. Ján Weis.
„Odborníci z na‰ich katedier analyzovali
Ïivotné podmienky zvierat na Sloven-
sku. V˘sledky dokázali, Ïe sa zlep‰ujú.
Jeden z dôvodov je aj to, Ïe väã‰ina
slab‰ích, technologicky nedobudova-
n˘ch fariem nedokázala udrÏaÈ krok s
konkurenciou a boli zru‰ené. Preto sa v
súãasnosti chová len 30 aÏ 40 % z obje-
mu chovu hospodárskych zvierat spred
roka 1990. Napriek tomu sú Ïivotné
podmienky viacer˘ch kategórií zvierat
stále nevyhovujúce. Napríklad v chove
hovädzieho dobytka je v súãasnosti 42 %
zvierat vo väznom systéme, 74,2 % nos-
níc je ustajnen˘ch v klietkach, v chove
brojlerov sa vyuÏívajú prevaÏne predi-
menzované halové systémy a ovce sa
kotia väã‰inou v provizórnych zimn˘ch
ustajÀovacích podmienkach. Preto za-
vedenie opatrenia na podporu chovate-
ºov, ktorí sa dobrovoºne zaviaÏu zlep‰iÈ
Ïivotné podmienky zvierat, bolo veºmi
aktuálne a Ïiaduce,“ zdôraznil prof. On-
drej Debrecéni.

„Minul˘ rok sa nám podarilo zaradiÈ do
uãebn˘ch osnov predmet aplikovan˘ in-
teriérov˘ dizajn, oficialitou sa stane tento
rok, keì sa pripravuje nov˘ ‰tudijn˘ pro-
gram. Na‰ou predstavou je, aby bol nos-
n˘m predmetom aplikovaného kvetinár-
stva, pretoÏe bude hovoriÈ o vzÈahu kveti-
na – ãlovek – interiér. VyuÏitie rastlín je
najmä v exteriéri, dlhodobo v‰ak absentu-
je v interiéri. Aj z t˘chto dôvodov ‰tudenti
4. a 5. roãníka odboru záhradná a krajin-
ná architektúra v uplynul˘ch dÀoch zreali-
zovali nov˘ projekt, zameran˘ na úpravu
interiéru. Spôsoby pestovania, ale aj ná-
doby a rastliny, ktoré prezentujeme, majú
nové dimenzie, reprezentujú modern˘
‰t˘l v úprave interiéru,“ povedala v úvode
seminára prof. Anna Jakábová, vedúca
katedry. Zdôraznila, Ïe dobrému dizajné-
rovi nesmie uniknúÈ informácia o vlast-
nostiach a pestovateºsk˘ch nárokoch
kvetín. 

Na seminári sa prezentovalo desaÈ ‰tu-
dentov. Katarína ·kutová oboznámila ú-
ãastníkov so situáciou na trhu s nádoba-
mi, cenami a nov˘mi trendmi vo v˘bere
nádob, Zuzana Brunclíková prezentovala
‰irokú ‰kálu dekoraãn˘ch materiálov vyu-
Ïívan˘ch na povrchu substrátu interiéro-
v˘ch rastlín. Podrobn˘ prehºad firiem, kto-
ré sa zaoberajú interiérovou zeleÀou, pri-
pravila Ivana Petroviãová. Marek ·ut˘
predstavil nové technológie, ktoré vyuÏili
pri v˘sadbe interiérovej zelene v pavilóne
architektúry na Tulipánovej ulici.

„·tudenti si vyskú‰ali rolu interiérového
dizajnéra a pod odborn˘m vedením peda-
gógov a odborníkov z praxe sa popaso-
vali s praktick˘mi problémami realizácie
interiérovej úpravy a s modern˘mi tech-
nológiami pestovania - hydropóniou a po-
lohydropóniou, pestovaním v minerálnom
substráte zeostráte, seramise i v samoza-
vlaÏovacom systéme,“ informovala Ing.
Dagmar Hillová, PhD., odborná asistent-
ka. „Do obalov˘ch nádob s vnútornou pes-
tovateºskou vloÏkou sme vysadili sanse-
vieru cylindriku, dva druhy aglomén i stre-
líciu. Asi jednu tretinu objemu pestovateº-
skej nádoby predstavuje jej koreÀov˘ bal,
dve tretiny sú vyplnené minerálnym sub-
strátom zeostrátom. SúãasÈou pestova-
teºskej technológie je otvor na zálievku a
vodoznak, ktor˘ ukazuje hladinu vody, vy-

skytujúcej sa na báze pestovateºskej ná-
doby. Po spotrebe vody si rastlina e‰te
urãit˘ ãas ãerpá vlahu zo zeostrátu, ktor˘
má vysokú saciu schopnosÈ. Novú záliev-
ku je vhodné aplikovaÈ o tri – ‰tyri dni ne-
skôr ako klesne obsah vody urãeného vo-
doznakom na minimum. Následnú záliev-
ku urãuje vodoznak s vyznaãen˘mi hod-
notami, napr. optimum (pri suchomiln˘ch
rastlinách), alebo maximum (pri vlhkomil-
n˘ch). Ako dekoratívny materiál sme vo
v˘sadbe pouÏili bambus a lávov˘ kameÀ,“
hovorí Ing. Hillová o postupe v˘sadby
modernej interiérovej zelene. 

So svojimi pestovateºsk˘mi a dizajnér-
skymi skúsenosÈami v tvorbe interiérovej
zelene sa s úãastníkmi seminára podelil
Ing. Marek Sobola, PhD. Zdôraznil, Ïe
náhradné minerálne substráty a hydropó-
nia majú v porovnaní so zeminou mnoÏ-
stvo v˘hod, jednoducho sa s nimi mani-
puluje, sú ºahké, sterilné, nemajú v sebe
zárodky chorôb a práca s nimi je ãistá.
Rastliny v nich ºahko korenia a dobre ras-
tú. Nev˘hodou takto zaloÏen˘ch v˘sadieb
sú vy‰‰ie vstupné náklady, ktoré sa odrá-
Ïajú aj v cene rastlín. V ìal‰ích rokoch sa
v‰ak vloÏené investície vrátia, pretoÏe
náklady na údrÏbu sú nízke. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Îivotné podmienky zvierat sa zlep‰ujú

Katedra biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav zorganizovala koncom no-
vembra v rámci predmetu aplikovan˘ interiérov˘ dizajn seminár pod názvom
Rastliny – interiér – tvorba. ·tudenti si pripravili prezentácie najnov‰ích trendov
uplatnenia rastlín v interiéri, technológií, dekoratívnych prvkov, sortimentu nádob 
a rastlín a ich v˘znamu pri detoxikácií ovzdu‰ia i psychologickom vplyve na vníma-
teºov interiérovej úpravy. Úãastníkov seminára oboznámili aj s najnov‰ími trendmi
interiérovej zelene vo vstupn˘ch priestoroch alebo zdravotníckych zariadeniach.

Rastliny v kombinácii s bambusom
zdobia priestory FZKI. Snímka: rch

www.uniag.sk

Rastliny v interiéri a súãasné trendy
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November v znamení konferencie a seminára

Nitra pokraãuje v projekte

Na Vianoce sa treba vracaÈ domov

V˘berom univerzity sa v‰ak v‰etko
iba zaãalo. Bolo treba podaÈ prihlá‰ku a
ãakaÈ, ãi prejdem v˘berov˘m kolom.
Podarilo sa! Popri vypæÀaní tlaãív, po-
trebn˘ch k podpísaniu zmluvy, som sa
v kancelárii zahraniãn˘ch vzÈahov a
medzinárodn˘ch projektov snaÏila zís-
kaÈ ‰tipendium na pokrytie ostatn˘ch
nákladov, na ktoré nestaãil grant z pro-
gramu Erasmus. Veºmi som sa pote‰ila,
keì mi z nadácie Hlaviãka Slovenského
plynárenského priemyslu oznámili, Ïe
som získala aj ich ‰tipendium. NebyÈ
tejto nadácie, nebol by sa môj pobyt u-
skutoãnil. UchádzaÈ sa o ‰tipendium z
SPP znamenalo pre mÀa síce ìal‰ie
kolo „papierovaãiek“, no stálo to zato! 

Leto ubehlo ako voda a v polovici
septembra minulého roka som sa mo-
hla vydaÈ na cestu. Sprevádzanú rados-
Èou, no zároveÀ aj obavami a nepoko-
jom v du‰i. RadosÈ vypl˘vala z oãaká-
vania nov˘ch záÏitkov a skúseností,
ktoré ma ãakali. Obavy sa spájali s o-
tázkou, ãi si budem vedieÈ daÈ rady „zo-
ãi – voãi“ britskému prízvuku a slangu.
Nové záÏitky ma nesklamali, na obavy
som zabudla po prv˘ch anglick˘ch ve-
tách. Pracovníci v˘skumného oddele-

nia Countryside and Community Re-
search Institute, na ktoré ma prijali, boli
veºmi ústretoví a nápomocní. Preto som
bola rada, keì som im na oplátku moh-
la pomôcÈ s ich v˘skumn˘mi úlohami.
Dni strávené na univerzite nám, medzi-
národn˘m ‰tudentom, spríjemÀovali ãa-

jové a filmové veãery, organizované
univerzitou.

Keì sa blíÏil koniec môjho trojmesaã-
ného pobytu, bola som si istá, Ïe bu-
dem rada spomínaÈ na v‰etky novovy-
tvorené priateºstvá i preÏité okamihy.
Môj návrat domov bol umocnen˘ t˘m,
Ïe som pri‰la v predvianoãnom období,
keì sa majú opäÈ navrátiÈ a so svojimi
blízkymi zísÈ v‰etci tí, ktorí boli poãas
roka na cestách. 

Ing. ANNA MOLNÁROVÁ, FEM

Zaãiatkom decembra minulého roka
predloÏila Akademická rankingová a ra-
tingová agentúra (ARRA) verejnosti v
poradí uÏ tretiu správu o hodnotení slo-
vensk˘ch vysok˘ch ‰kôl. DevätnásÈ ve-
rejn˘ch V· bolo, podobne ako vlani,
rozdelen˘ch do ‰iestich skupín podºa
prevládajúceho zamerania. Niektoré kri-
tériá sa v‰ak zmenili. V hodnotení hu-
manitne a spoloãenskovedne orientova-
n˘ch fakúlt boli zohºadnené publikácie,
ktoré neboli zachytené v databáze Web
on Knowledge (WoK). Uvedené fakulty
tak získali body aj za publikácie v re-
cenzovan˘ch ãasopisoch a mimo data-
báz WoK. ëal‰ou zmenou bolo prerade-
nie zdravotníckych fakúlt zo skupiny
spoloãensk˘ch vied do lekárskych od-
borov. 

·tudentská rada FZKI pod zá‰titou
dekanátu fakulty poriada 31. januára
2008 od 19.30 h v estrádnej hale
PKO Prv˘ celofakultn˘ ‰tudentsk˘
ples FZKI. Predaj vstupeniek: na ‰tu-
dijnom oddelení dekanátu, v ·D Mla-
dosÈ (M. Práznovsk˘, 4/3c, tel.: 0903
825807, P. Pastrnák, 320b, tel.: 0910
217704) alebo v ·D Pribina (M. Mitu-
cha, tel.: 0908 104338). ·R

POZ¯VAME

E – KU In‰titút jazykovej a interkul-
túrnej komunikácie v Nitre oznamuje
aktuálny termín na americkú jazykovú
skú‰ku TOEFL, ktorá sa bude konaÈ
15. 2. 2008. Pre záujemcov o túto
skú‰ku sa odporúãa absolvovaÈ jed-
nodÀov˘ prípravn˘ kurz s termínom
konania 1. 2. 2008. Pre váhajúcich
záujemcov o ostatné typy ‰tátnych a
medzinárodn˘ch jazykov˘ch skú‰ok
sú urãené tzv. diagnostické testy (6.
2. 2008 o 12.00 h). BliÏ‰ie informácie
nájdete na www.eku.sk.

NEPREHLIADNITE

Doktorandi denného ‰túdia na vy-
sokej ‰kole sa stali od 1. januára
2008 poistencami ‰tátu. Ten za nich
bude platiÈ len zdravotné poistenie a
‰tipendiá nebudú zdaÀované. Na ú-
ãely zdravotného a nemocenského
poistenia, dôchodkového zabezpeãe-
nia a platenia príspevku na poistenie
v nezamestnanosti, uÏ nemajú denní
doktorandi postavenie zamestnanca.
Znamená to, Ïe sa im odpracované
‰túdium nezaráta do dôchodkového
sporenia. V prípade záujmu si ho bu-
dú musieÈ platiÈ sami. ·tipendium
doktorandov pri nástupe na ‰túdium
je 13 500 korún, keì úspe‰ne absol-
vujú dizertaãnú skú‰ku, tak sa im
zv˘‰i na 15 820 korún. 

(eTrend 2. 12. 2007)

âÍTALI SME

Na Ministerstve kul-
túry SR sa v polovi-
ci decembra usku-
toãnilo prvé stret-
nutie medzinárod-
nej v˘berovej komi-

sie súÈaÏe Európske hlavné mesto kul-
túry 2013. Nitriansku kandidatúru pre-
zentoval tím pod vedením primátora J.
Dvonãa. Komisia spomedzi deviatich
miest odporuãila na postup do druhého
kola ‰tyri: Ko‰ice, Martin, Nitru a Pre-
‰ov. O koneãnom víÈazovi súÈaÏe, kto-
r˘ sa spolu s vybran˘m francúzskym
mestom v roku 2013 stane európskou
metropolou kultúry, by sa malo rozhod-
núÈ v septembri 2008. -r-

Na konferencii v Tatranskej ·trbe sa zi‰li zástupcovia v‰etk˘ch siedmich lokálnych
poboãiek AIESECu. Foto: autorka

V ZRKADLE...
jedna z nás

Ing. ªUBICA ëUëÁKOVÁ, redaktorka
vo Vydavateºstve
SPU

Miesto narodenia:
Bánovce nad
Bebravou

Vek: 43

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Lekárkou, neskôr veterinárkou.
âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-

brali práve túto oblasÈ?
·tudovala som na Agronomickej fa-

kulte, fytotechnick˘ odbor. Lákalo ma
povolanie agronóma, ktor˘ nemusí ce-
l˘ deÀ sedieÈ v kancelárii, ale je vonku,
v prírode. 

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
KaÏd˘ pracovn˘ deÀ má 7 a pol ho-

diny, len niekedy nám trvá trochu dlh-
‰ie, aby sme to v‰etko stihli.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

Je taká, aká je doba, v ktorej Ïije.
Aké vlastnosti na kolegoch vám

imponujú a aké sa vám nepáãia?
Je to uÏ asi kli‰é, ale úprimnosÈ, ve-

dieÈ poãúvaÈ toho druhého (sústrediÈ
sa na to, ão kto hovorí, a nie, kto to ho-
vorí), schopnosÈ priznaÈ chybu (niek-
torí ºudia si myslia, Ïe sú neomylní). 

S k˘m by ste sa radi stretli a po-
rozprávali?

S Vilmou Jamnickou.
âo vás naposledy zaujalo v oblasti

spoloãenského Ïivota? 
???????????
âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Aby ºudia netrpeli, najmä nevylieãi-

teºne choré deti... 
âo radi ãítate? 
Rozprávky a trápne sladké príbehy,

lebo tam v‰etko dobre konãí. 
Ako si dobíjate energiu? 
V rodine, v prírode a v záhrade.
Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Mám jedného manÏela, dve dcéry a

syna.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviÈ? 
Ako hovorieval R. Hru‰ínsk˘: „...telo

musí ísÈ do hrobu zhumplované.“ 
Aké máte koníãky?
Záhrada, prechádzky. 
Aká je dovolenka va‰ich snov?
Horská chata, zurãiaci potok, leto,

alebo e‰te lep‰ie teplá jeseÀ, v‰etci
moji blízki so mnou a problémy Ïiad-
ne.

Humor je korením Ïivota – máte ne-
jak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏi-
tok zo ‰koly? 

Vyzerám ãím ìalej t˘m lep‰ie, a ãím
bliÏ‰ie, t˘m hor‰ie. -rch-

Fakulty SPU v rebríãku ARRA
Ich poradie sa tento rok v˘raznej‰ie

nezmenilo. V skupine pôdohospodár-
skych odborov patrí druhé miesto opäÈ
Fakulte biotechnológie a potravinárstva,
‰tvrté Fakulte agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov a ‰ieste Fakulte záhradníc-
tva a krajinného inÏinierstva (vlani bola
piata). Medzi 28 fakultami spoloãensko-
vedného zamerania obsadila Fakulta
ekonomiky a manaÏmentu siedme mies-
to (5.) a Fakulta európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja postúpila z vlaÀaj‰ej
deviatej prieãky na ‰iestu. V tabuºke
technick˘ch odborov patrí Mechanizaã-
nej fakulte devätnáste miesto (16.). 

Kvalita a prestíÏ nie sú vÏdy 
rozhodujúce

V najnov‰ej správe prezentuje ARRA
aj v˘sledky prieskumu medzi ‰tudentmi,
ktor˘ sa uskutoãnil na prelome rokov
2006 a 2007. Vypl˘va z neho, Ïe pri v˘-
bere univerzity nerozhoduje vÏdy len jej
kvalita, prestíÏ ãi moÏnosÈ uplatniÈ sa 
v praxi. Toto kritérium povaÏovalo za
najdôleÏitej‰ie iba 28 percent ‰tudentov.
Na druhej strane, aÏ ‰tvrtina responden-
tov si vybrala ‰kolu podºa mesta, v kto-
rom sídli, s ohºadom na moÏnosti práce
popri ‰túdiu a ‰tudentsk˘ Ïivot. Takmer
‰tvrtina povaÏovala za prioritnú vzdiale-
nosÈ univerzity od miesta bydliska s cie-
ºom zminimalizovaÈ náklady na ‰túdium
a 23 percent op˘tan˘ch ‰tuduje na tej-
ktorej univerzite iba preto, Ïe nemuseli
robiÈ prijímacie skú‰ky alebo sa na inú
nedostali. (www.arra.sk)

The international platform for young people to discover and develop their potential

www.uniag.sk

ARRA hodnotila

Najúspe‰nej‰ie vysoké ‰koly 
podºa odborov

HIGHWAY je uÏ za nami
âlenovia lokálnej poboãky AIESEC v

Nitre sa zúãastnili na najväã‰ej AIESEC
konferencii na Slovensku - HIGHWAY
2007, ktorá sa konala 15. - 18. novem-
bra v hoteli Rysy v Tatranskej ·trbe. Na
konferencii v zasneÏen˘ch Tatrách sa
zúãastnilo v‰etk˘ch sedem lokálnych
poboãiek AIESECu, ão bolo viac ako
200 delegátov.

Hneì po ubytovaní sa zaãal prv˘ bod
nabitého vzdelávacieho programu na-
sledujúcich ‰tyroch dní. Highway sa
skladala z dvoch paraleln˘ch konferen-
cií. Prvú, pre nov˘ch ãlenov AIESECu,
mala na starosti Anisha z Malajzie a
druhú, pre skúsenej‰ích ãlenov, mal pod
patronátom René z Nemecka. Na konfe-
renciách tohto druhu je zaujímavé naj-
mä to, Ïe sa môÏete stretnúÈ s mnoh˘mi
ºuìmi z rôznych krajín a kultúr, ktorí
majú na Ïivot a svet in˘ pohºad a názor.
Aj preto bola pre mÀa veºmi zaujímavá
veãera s Anishou a zistenie, Ïe niekde
na svete nepoznajú takú samozrejmosÈ,
ako je pre Slovákov jablko. Anisha prv˘

raz v Ïivote videla sneh práve v na‰ich
veºhorách. Highway priniesla úãastní-
kom mnoho uÏitoãn˘ch informácií a ve-
domostí. Dostali sme aj zaujímavé ‰ko-
lenie z oblasti predaja od firmy Procter &
Gamble a urãite nikto nezabudne na
úÏasnú reã Marcusa Orlovského z Bryan-
ston Square. ëalej sme sa mohli zdoko-
naliÈ vo svojich prezentaãn˘ch a komu-
nikaãn˘ch schopnostiach a formou si-
mulácie si vyskú‰aÈ priebeh celého pro-
cesu manaÏovania zahraniãnej stáÏe.
Popri nadobúdaní nov˘ch vedomostí
sme si uÏili i kopec zábavy. Okrem spo-
mínanej Malajzie a Nemecka sa na kon-
ferencii zúãastnili i zástupcovia z Anglic-
ka, Brazílie, âíny, Litvy, Poºska, Rumun-
ska i Ukrajiny. Na uÏ tradiãnej prehliad-
ke kultúr, tzv. Global Village, prezento-
vali jednotliví zástupcovia fakty a zaují-
mavosti o svojej krajine, aj národné jed-
lá a nápoje. Na záver môÏem skon‰tato-
vaÈ, Ïe konferencia Highway 2007 splni-
la svoj úãel a v‰etci, ktorí na Àu s dob-
rou náladou pri‰li, odchádzali s e‰te ‰ir-
‰ím úsmevom, obohatení o nov˘ch pria-

teºov, vedomosti, zruãnosti a nezabud-
nuteºné záÏitky. UÏ sa veºmi te‰ím na
ìal‰iu konferenciu, ktorá je naplánova-
ná na február budúceho roku. 

LUCIA RICHTEROVÁ 

Na Kºaãne sa ‰kolili budúci stáÏisti
Ani sme si nestihli vyd˘chnuÈ a po

konferencii Highway pri‰iel deÀ D - se-
minár Outgoing Preparation & Train The
Trainers 2007. Aktívni ãlenovia AIESECu
v Nitre zorganizovali pre ‰tudentov z ce-
lého Slovenska prípravn˘ seminár pred
odchodom na zahraniãnú odbornú stáÏ,
ktor˘ bol zároveÀ spojen˘ aj s prípravou
budúcich trénerov v na‰ej organizácii.
V‰etko sa zaãalo v piatok, 23. novem-
bra, keì sme ráno vstávali s my‰lienkou
stretnúÈ nov˘ch, ale aj star˘ch známych.
Ani neviem ako r˘chlo, a uÏ sme boli v
Kºaãne na „checkine“ zadelení do izieb.
Na otváracej plenárke s na‰ím „chairom“
Noahom nám vysvetlili priebeh celého
podujatia. Aby sme sa lep‰ie spoznali,
zaãali sme hrami, pri ktor˘ch sa kaÏd˘
dobre zabavil. Potom sme boli rozdelení
do skupín a nasledovali aktivity, ktoré
boli pre nás dôleÏité – predná‰ka, ako
správne napísaÈ Ïivotopis ãi motivaãn˘
list, informácie o projektoch organizova-
n˘ch v AIESECu a to najdôleÏitej‰ie - ako
si v zahraniãí poradiÈ v zloÏitej situácii.
Seminár pokraãoval v sobotu, prostred-
níctvom hry Albatros sme spoznávali za-
hraniãnú kultúru. Veãer uzatvoril Global
Village, na ktorej v‰etky zúãastnené po-
boãky AIESECu predstavili tradiãné jed-
lá i nápoje a karaoke show s energick˘-
mi AIESEC tancami, do ktor˘ch sa zapo-
jili takmer v‰etci. Závereãn˘ deÀ patril
posledn˘m predná‰kam, posledn˘m slo-
vám na rozlúãku a moÏno aj utajovan˘m
slzám. Myslím si, Ïe kaÏd˘ z nás od-
chádzal s pocitom, Ïe sa veºa nauãil a
spoznal. Aj touto cestou chceme poìa-
kovaÈ v‰etk˘m na‰im sponzorom, fir-
mám Let‘s Go Drinks, Herbex, Legusem
a Penam, ktorí nás podporili.

MARIÁN HARMADI

Môj prv˘ ‰tudijn˘ pobyt v zahraniãí sa mi podarilo zrealizovaÈ aÏ poãas dok-
torandského ‰túdia. KeìÏe som sa chcela zdokonaliÈ v angliãtine, rozhodla
som sa vycestovaÈ do Veºkej Británie. Program Erasmus ponúkal moÏnosÈ
‰túdia na piatich britsk˘ch univerzitách a ja som si vybrala University of
Gloucesestershire.

Mladá
veda 2007

V dÀoch 21. aÏ 23. novembra 2007 sa
v malebnom prostredí Raãkovej doliny
konal ìal‰í roãník medzinárodnej ve-
deckej konferencie mlad˘ch vedec-
k˘ch pracovníkov a doktorandov -
MLADÁ VEDA 2007. Jej cieºom bolo vy-
tvoriÈ priestor na v˘menu aktuálnych
poznatkov a skúseností z oblasti v˘-
skumu v podmienkach budovania zna-
lostnej ekonomiky. Aktívne sa na nej
zúãastnilo 178 doktorandov a mlad˘ch
vedeck˘ch pracovníkov z usporiadajú-
cej Fakulty ekonomiky a manaÏmentu,
ako aj ich kolegovia z partnersk˘ch
univerzít zo Slovenska a âeskej repub-
liky, ale aj Poºska a Ukrajiny. 

Pred konferenciou sa pod vedením
svojho predsedu, prof. Petra Bielika,
konalo zasadnutie Spoloãnej odborovej
komisie vo vednom odbore Odvetvové
a prierezové ekonomiky, venované pro-

blematike rozvoja vedy a doktorandské-
ho ‰túdia na vysok˘ch ‰kolách v SR a
etike vedeckej v˘chovy doktorandov. 
S ãinnosÈou a históriou SOK oboznámila
úãastníkov konferencie prof. Zlata Soj-
ková, prodekanka FEM pre vedu a dok-
torandské ‰túdium. 

Rokovanie konferencie mlad˘ch pre-
biehalo v sekciách zameran˘ch na eko-
nomiku, kvantitatívne metódy v ekonómii
a aplikovanú informatiku, na obchod a
marketing, manaÏment, ako aj financie a
úãtovníctvo. K prezentovan˘m príspev-
kom sa Ïivo a plodne diskutovalo, veì

zámerom bolo vzájomne sa obohatiÈ 
o nové nápady a postrehy a zároveÀ
pomôcÈ si skvalitniÈ v˘stupy vedeckej
práce v budúcnosti. 

Napriek tomu, Ïe konferencia nema-
la súÈaÏn˘ charakter, na závereãnej re-
cepcii boli diplomami a hodnotn˘mi
kniÏn˘mi darmi ocenené hodnotné prís-
pevky z kaÏdej sekcie. Nasledoval spo-
loãensk˘ veãer pln˘ priateºsk˘ch rozho-
vorov a nov˘ch osobn˘ch kontaktov.
V‰etci úãastníci s radosÈou vyjadrili svoj
záujem, zúãastniÈ sa na takejto konfe-
rencii aj na budúci rok. 

Za úspe‰nú a bezproblémovú orga-
nizáciu konferencie treba srdeãne po-
ìakovaÈ celému organizaãnému v˘boru
doktorandov FEM pod vedením Ing.
Renáty Prokeinovej a Ing. Andreja Jah-
nátka. Dovidenia o rok!

Ing. MILO· MAJERNÍK

PÔDOHOSPODÁRSKE ODBORY Priemer

UVL Ko‰ice 81,1
(3. SPU 53,7)

HUMANITNÉ ODBORY

V·MU Bratislava 42,0

ZDRAVOTNÍCKE ODBORY

UK Bratislava 63,3

PRÍRODOVEDNÉ ODBORY

UK Bratislava 77,5

SPOLOâENSKOVEDNÉ ODBORY 

TU Ko‰ice 47,5
(2. SPU 44,7) 

TECHNICKÉ ODBORY

STU Bratislava 49,7
(5. SPU 31,0)



V star˘ch kultú-
rach sa dym po-
vaÏoval za spoje-
nie ãloveka s boh-
mi a jeho vdycho-
vanie patrilo k náboÏensk˘m obradom.
Inhaláciu dymu z aromatick˘ch bylín
ako liek predpisoval uÏ v 5. storoãí pred
na‰ím letopoãtom Hippokrates. Dávno
predt˘m, ako Kolumbove lode zakotvili
pri pobreÏí Ameriky, su‰ili Indiáni divo-
rastúce rastliny tabaku, ktoré povaÏova-
li za posvätné. Îiaº, práve fajãenie taba-
ku bolo jednou z prv˘ch vecí, ktoré sa
od nich ‰panielski námorníci nauãili. Po-
zorovali, ako si domorodci vkladajú do
úst zvitok tabakov˘ch listov, na jednom
konci ho zapaºujú a vyfukujú dym.
Napodobnili ich, zapáãilo sa im to a ako
prví priniesli tento zlozvyk aj na ná‰ ko-
ntinent. Pôvodne sa tabak v Európe po-
vaÏoval za v‰estrann˘ liek a jeho fajãe-
nie bolo v˘sadou najbohat‰ích vrstiev.
Do ParíÏa priviezol prvé tabakové se-
mená francúzsky veºvyslanec v Portu-
galsku Jean Nicot de Villemain, podºa
ktorého získala rastli-na latinsk˘ názov
Nicotiana tabacum L. V Uhorsku vype-
stoval prvé tabakové rastliny holandsk˘
prírodovedec Carolus Clusius, ktor˘ na
svojich botanick˘ch cestách nav‰tevoval
aj Slovensko. V priebehu 16. storoãia sa
v ‰panielskych kolóniách v Strednej
Amerike rozvinulo pestovanie tabaku
pre európsky trh a jeho fajãenie, Ïuvanie
ãi ‰nupanie sa stávalo stále beÏnej‰ím.
UÏ od zaãiatku mal v‰ak svojich odpor-
cov. V roku 1624 uvalil pápeÏ Urban
VIII. kliatbu na v‰etk˘ch, ão tabak ‰nu-
pali a pápeÏ Inocenc X. ju neskôr roz‰í-
ril aj na fajãiarov. Radikálnej‰ie tresty
zaviedli v Rusku, kde im vraj rovno od-
rezávali nosy. -r-

poºnohospodár
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TABAK

Príjemné predsviatoãné chvíle s mechanizátormi

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty záhradníctva a kra-

jinného inÏinierstva SPU v Nitre ozna-
muje, Ïe 25. 1. 2008 o 10.00 h v cvi-
ãebni D-14 (Pavilón záhradnej archi-
tektúry) bude Ing. EUGEN GULDAN
obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú
prácu na tému ZeleÀ v historickom
prostredí centrálnych mestsk˘ch zón.

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

MVK Lokomotíva Zvolen - VK Eko-
nóm SPU Nitra 3:1 (23, -20, 23, 21). Nitra
pricestovala pod Pust˘ hrad s vedomím,
Ïe ak˘koºvek v˘sledok znamená mie-
stenku v skupine 1.-6. Naopak, Zvolen
uÏ nemohol zabrániÈ pôsobeniu v dol-
nom triu, body v‰ak rozhodne nechcel
pustiÈ zadarmo. V obojstranne bojovnom
stretnutí sa chlieb lámal v treÈom sete.
Nitrania si vypracovali ‰tvorbodov˘ ná-
skok, no nezvládli koncovku. Vo ‰tvrtej
ãasti uÏ domáci viedli 9:2 a hoci Ekonóm
vyrovnal na 10:10, koncovka patrila opäÈ
Zvolenãanom.

Tréner ªuboslav ·alata si teda aj na-
priek prehre mohol spokojne mädliÈ ruky.
"Sme ‰Èastní, Ïe si zahráme v kvalitnej-
‰ej spoloãnosti. Jednak sme sa vyhli bo-
ju o záchranu a na‰i mladí hráãi budú
maÈ moÏnosÈ absolvovaÈ ÈaÏké zápasy s
kvalitn˘mi protivníkmi," povedal.

VKP Bratislava – Nitra 3 : 2 (-23, 22,
23, -19, 12). V bratislavskej ‰portovej ha-
le PKO si na‰e druÏstvo nespravilo han-
bu. Bojovn˘m a doslova drz˘m spôso-
bom si vynútilo re‰pekt súpera zvuãnej-
‰ieho mena. V prvom sete, keì domáci
viedli 23:21, dokázal ná‰ tím kvalitnou o-
branou na sieti ubrániÈ hlavn˘ch útoãní-
kov a získaÈ set vo svoj prospech. V na-
sledujúcom sete sme opäÈ zaãali dobre,
no koncovku lep‰ie zvládli domáci. Zlo-
mov˘ tretí set mal podobn˘ priebeh, ako
predo‰l˘. Vo ‰tvrtom opäÈ dominovali na-

‰i hráãi, najmä keì v koncovke blokom
nepustili súpera k hre! V poslednom, roz-
hodujúcom sete, na‰i hráãi spravili viac
nevynúten˘ch ch˘b. To prinieslo domá-
cim 3-bodové vedenie, ktoré dokázali s
vypätím v‰etk˘ch síl udrÏaÈ.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK PU Pre-
‰ov 1:3 (21,-14 ,-17 ,-24). Zápas vo vlaÏ-
nom tempe rozohralo lep‰ie druÏstvo sú-
pera. Vytvorilo si niekoºkobodov˘ ná-
skok, ktor˘ si udrÏiavalo do polovice se-
tu. Na‰i hráãi zlep‰ili obranu, postupne
sa dostali do hry a koncovku napokon s
prehºadom uhrali. Získan˘ set ich v‰ak
príli‰ uspokojil, ão hostia r˘chlo vyuÏili.
Pritvrdili servis a získali ìal‰ie dva sety.
Posledn˘ set mal spoãiatku rovnak˘
priebeh. Za stavu 18:13 pre hostí v‰ak
Nitrania zlep‰ili obranu, vy‰li im aj strie-
dania a dokázali zdramatizovaÈ koncov-
ku setu. Tú napokon uhrali vo svoj pro-
spech ‰Èastnej‰í hostia. -ºp-

✔ Na základe prieskumu
V˘boru UO OZ P·aV pri
SPU zostáva zaãiatok a
koniec pracovnej doby pre
neuãiteºsk˘ch zamestnan-
cov v súlade s KZ na roky
2007–2009 nezmenen˘, 

t. j. od 7:30 h do 15:30 h. Za zachovanie
pôvodne dohodnutej pracovnej doby bolo
637 (68,64 %) z 928 zamestnancov, ktorí
sa zapojili do prieskumu k 17. 12. 2007.

✔ DÀa 19. 12. 2007 sa uskutoãnilo riadne
zasadnutie V˘boru UO za úãasti rektora
prof. Ing. M. Láteãku, PhD., a kvestorky
Ing. A. Janãu‰kovej. Na rokovaní odzneli
informácie o aktuálnej ãinnosti vedenia
SPU, ako aj informácie v súlade s KZ (ãasÈ
II, ãlánok 1, bod 7.2). Predseda V˘boru UO
predloÏil na prerokovanie Plán ãinnosti na
rok 2008 s návrhmi dodatkov ku KZ od
predsedov jednotliv˘ch FV a DV. 

✔ Kvestorka SPU informovala o návrhu fir-
my Gastromir na zv˘‰enie cien stravn˘ch
lístkov pre zamestnancov. Po následnom
prerokovaní sa ceny upravujú zo 48 na 50

Sk (zv˘‰enie o 2 Sk) a zo 66,50 na 70,50
Sk (zv˘‰enie o 4 Sk). 

✔ V súlade s KZ vy‰‰ieho stupÀa a naria-
dením vlády SR ã. 630 z 5. decembra 2007
sa s úãinnosÈou od 1. 1. 2008 mení plato-
v˘ poriadok odmeÀovania zamestnancov v
podmienkach SPU. Platové tarify sú zv˘-
‰ené o 4 % v jednotliv˘ch platov˘ch trie-
dach a stupÀoch. 

✔ Na sekretariáte V˘boru UO sa 16. 1.
2008 uskutoãnilo stretnutie zamestnancov
pri príleÏitosti pracovn˘ch jubileí. 

✔ UO OZ pripravuje pre zamestnancov
jednodÀové lyÏiarske zájazdy v dÀoch 19.
a 27. 1. (Krahule), 2.2. (M˘to pod ëumbie-
rom) a 9.2. (·achtiãky); náv‰tevu divadel-
ného predstavenia Piargy (6. 2.) a ·ialené
noÏniãky (22. 2.); zimnú ‰kolu v prírode v
Raãkovej doline pre deti zamestnancov
(23. – 29. 2.). Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

ZO ·PORTU
Volejbal

Basketbal

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade so zákonom ã. 131/ 2002

Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové kona-
nie na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
FZKI pre v˘uãbu predmetov: ovocinárstvo, technológie ovocinárskeho ‰kôlkarstva.
Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v odbore záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo po-

hovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overe-

ním,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor V‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia na Katedre
genetiky a plemenárskej biológie FAPZ;
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.46 Poºnohospodárska a lesnícka tech-
nika na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej a poºnohospodárskej v˘roby MF. 

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

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 25. 1. 2008
na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

ODBORY INFORMUJÚ...

S PIETOU
Slovenská poºnohospodárska univerzita

v Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe
6. decembra 2007 zomrel vo veku 80 rokov
dlhoroãn˘ pedagóg, akademick˘ funkcio-
nár V·P a b˘val˘ riaditeº Agroin‰titútu

prof. Ing. TIBOR PALKA, PhD.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 10.
12. 2007 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda
na Cabajskej ceste. 

Je toho veºa, ão profesor Pálka preÏil, vytvoril a zanechal. Od
chlapca z rozhºadenej roºnícko-remeselníckej rodiny, univerzit-
ného profesora, akademického funkcionára aÏ po prvého riadite-
ºa In‰titútu v˘chovy a vzdelávania.

Narodil sa 24. 1. 1927 v Cabaji. Po absolvovaní Vy‰‰ej hos-
podárskej druÏstevnej ‰koly v Bratislave pôsobil v Krajskej rade
druÏstiev v Nitre, neskôr na SPT· ako uãiteº úãtovníctva, strojo-
pisu, financií a písomností. V roku 1962 promoval na Vysokej
‰kole ekonomickej v Bratislave a v nasledujúcom roku nastúpil
na Katedru úãtovníctva a financií PEF V·P. Po úspe‰nom ukon-
ãení vedeckej a‰pirantúry na V·E v Bratislave sa zanietene ve-
noval rozvoju svojich disciplín - úãtovníctva a financií, ako aj ‰tu-
dijného odboru financie, ktor˘ zaloÏil. Neskôr nasledovala do-
centúra a profesúra na V·P. V˘znamná a bohatá bola i jeho od-
borná publikaãná ãinnosÈ, ktorou tvorivo reagoval na naliehavé
ekonomické úlohy a problémy vtedaj‰ej spoloãnosti. Bol ãlenom
vedeckej rady Roºníckej akadémie v Krakove, úspe‰ne rozvíjal
spoluprácu s Poºnohospodárskou univerzitou v Kyjeve, v Havane
a v Halle. 

Dve funkãné obdobia pôsobil ako prorektor vtedaj‰ej V·P pre
vedu, v˘skum, zahraniãné vzÈahy a styk s praxou. V˘znamne sa
zaslúÏil o v˘stavbu Úãelovo-v˘cvikového zariadenia v Raãkovej
doline a vybudovanie ·kolského poºnohospodárskeho podniku 
v Oponiciach, ‰piãkovej v˘uãbovej základne pre agronómov, zoo-
technikov, mechanizátorov a ekonómov. 

V rokoch 1977-78 pracoval ako odborn˘ riaditeº Agrokomplexu
pre vedecko-technick˘ rozvoj a od r. 1979 stál na ãele In‰titútu
v˘chovy a vzdelávania MPVÎ, aby zodpovedal za rezortnú kon-
cepciu budovania stredn˘ch odborn˘ch uãilí‰È a ostatn˘ch foriem
vzdelávania. Zásluhou profesora Palku sa pracovisko presÈaho-

valo z Bratislavy do Nitry a zrealizovala sa v˘stavba novej, dôs-
tojnej budovy, ão zapadalo do koncepcie vybudovaÈ v Nitre cent-
rum poºnohospodárstva. Akademickú pôdu v‰ak úplne neopustil.
Naìalej externe vyuãoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte 
a v r. 1990 sa sem opäÈ nakrátko vrátil ako riadny profesor pre
odbor financie. Ako 75-roãn˘ sa rozhodol ukonãiÈ svoju aktívnu
profesionálnu ãinnosÈ v dobrom zdraví a pohode. 

Aj naìalej sme ho stretávali na posedeniach dôchodcov Fa-
kulty ekonomiky a manaÏmentu, a nielen tam. âasto zavítal na
dekanát a katedry iba tak, na kus reãi, vÏdy v pohode a dobrej
nálade. Pre kaÏdého mal milé slovo, úsmev, ãi zábavn˘ príbeh. 

Odi‰iel vzácny ãlovek, kolega, priateº. Pre v‰etk˘ch, ão profe-
sora Palku poznali, váÏili si ho a mali radi, predstavoval vzácnu
podporu, istotu, bol zdrojom radosti a spolupatriãnosti. 

âesÈ jeho pamiatke!
Spolupracovníci, priatelia a Ïiaci

Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov s hlbok˘m zármutkom
oznamuje, Ïe 16. decembra 2007 zomrel vo veku 77 rokov 

doc. Ing. JAROSLAV SVOBODA, CSc.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 19. 12. 2007 na Mest-
skom cintoríne v Nitre. 

Jaroslav Svoboda sa narodil 29. 3. 1930 v KolíÀanoch. Po ab-
solvovaní nitrianskeho gymnázia zaãal ‰tudovaÈ na Vysokej ‰ko-
le poºnohospodárskej v Brne. Po nútenom preru‰ení pokraãoval
v ‰túdiu na Agronomickej fakulte V·P v Nitre. Od roku 1964
pôsobil na Katedre mechanizácie rastlinnej v˘roby ako odborn˘
asistent a neskôr docent aÏ do roku 1993, keì odi‰iel do dôchod-
ku. Vo svojej vedeckov˘skumnej práci sa venoval problematike
zberu a pozberovej úpravy poºnohospodárskych plodín, najmä
kukurice. Bol autorom a spoluautorom viacer˘ch pôvodn˘ch ve-
deck˘ch prác a vysoko‰kolsk˘ch publikácií. Patril medzi obºúbe-
n˘ch vysoko‰kolsk˘ch pedagógov s veºmi dobr˘m prístupom 
k ‰tudentom. Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov v Àom strá-
ca dobrého priateºa a erudovaného uãiteºa. 

âesÈ jeho pamiatke!
Kolektív KSaVS

�

Prasiatko pre ‰Èastie, ktoré pred novembrov˘m festivalom klobás nar˘chlo opus-
tilo brány univerzity, sa triumfálne vrátilo z exilu, aby v‰etk˘m stihlo popriaÈ veºa
úspechov, spokojnosti, zdravia a pohody v novom roku!

Foto: V. PROTOPOPOV

Napriek tomu, Ïe v de-
cembrovom zápase vo
Svite Casta SPU Nitra
predviedla veºmi kvalitn˘
v˘kon, napokon podºahla

hráãom Chemosvitu 88:78 (21:23, 18:20,
25:13, 24:22). Z dvoch domácich duelov
na prelome rokov zvládla iba jeden, keì
po prehre s Luãencom 79:83 (20:24,
18:23, 13:17, 28:19) porazila v ÈaÏkom
súboji Slovintegru Ko‰ice 76:72 (11:20,
26:21, 16:18, 23:13). (nn)

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

V trinásty decembrov˘ deÀ uply-
nulého roka sa v kolkárni teniso-
vého areálu SPU stretli ‰portoví
nad‰enci, aby si po roku opäÈ
zmerali sily. Ôsmy roãník turnaja
v kolkoch zorganizovala Fakult-
ná organizácia OZ P·aV pri Me-
chanizaãnej fakulte pod zá‰titou
dekana prof. Vladimíra Kroãka.
Prvenstvo získalo druÏstvo Ka-
tedry elektrotechniky a automati-
zácie pred hráãmi z Katedry me-
chanizácie Ïivoãí‰nej a potravi-
nárskej v˘roby a Katedry fyziky. 

Ing. B. VITÁZKOVÁ

www.uniag.sk
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Futsalov˘ turnaj
Na vianoãnom futsalovom turnaji

o Pohár predsedu OZ P·aV pri SPU
sa 17. decembra stretlo ‰esÈ druÏ-
stiev. VíÈaznú trofej tento raz získala
FAPZ, ktorá vo finále porazila tím le-
károv 1:0. Tretiu prieãku obsadila
MF. Najlep‰í hráã: Miroslav Prístav-
ka (MF), najlep‰í brankár: Ivan âer-
n˘ (FAPZ). Foto: za

Na tradiãnom stretnutí s vedením Mechanizaãnej fakulty sa 10. decembra po-
poludní stretli jej b˘valí, tí „skôr narodení“ zamestnanci. Pri bohato prestretom sto-
le, vynikajúcom jeleÀom gulá‰i, peãenom prasiatku, pohári lahodného moku a ìal-
‰ích dobrotách sa príjemne debatovalo, spomínalo na ãasy minulé, preberali uda-
losti kaÏdodenného Ïivota. Dekan Vladimír Kroãko hosÈom predstavil súãasn˘ch
ãlenov vedenia fakulty a porozprával im o ìal‰ích perspektívach fakulty, ktorá
smeruje do roz‰írenia poºa pôsobnosti v rámci strojárskej problematiky. Úãastníci
predvianoãného stretnutia kvitovali pozornosÈ vedenia, ktorá aj t˘mto spôsobom
preukazuje úctu t˘m, ktorí na nej preÏili kus svojho Ïivota. K. POTOKOVÁ

Prv˘ roãník ‰achového turnaja
medzi SPU a UKF, ktor˘ 17. 12. zor-
ganizovala na‰a univerzita, skonãil re-
mízou 2:2. Za druÏstvo SPU hrali: M.
Machalová (1 b), D. Pále‰, R. Pinde‰
a D. Tatarková (1 b).

·achisti nerozhodne

Keì sa povie...

Na Luciu padali aj kolky

Foto: J. GADU·

Foto: R. ·VARDA


